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Kermiscomité
van Dekenij Borluut
Kermis van 17 tot 22 oktober
Het kermiscomité van Dekenij Borluut heeft veel inspanningen gedaan om een goed gevulde kermis voor iedereen voor te
bereiden.
We voegen het programmaboekje in de INFO van oktober zodat je het kunt meenemen en steeds op de hoogte zult zijn van
wat er waar plaats heeft. Vermits de INFO in alle brievenbussen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee wordt gedeponeerd kan
iedereen op de hoogte zijn van de talrijke evenementen die worden aangeboden en door de Stad worden gesubsidieerd.
Bij ervaring weten we dat papier verduldig is en dat de INFO niet altijd gelezen wordt zoals wij dat wensen of hopen.
Daarom doen we beroep op de medewerking van de verenigingen om hun leden op hun samenkomsten te informeren en
warm te maken voor de kermis. Er moet “volk” komen naar de kermis want feesten doet men niet alleen.
Het kermiscomité rekent op uw medewerking en talrijke opkomst.
Hartelijke groeten
Leden van het kermiscomité zijn:
Michèle Bouverne, Wout Chielens, Magda Declerck (secretaris), Marleen Dejaegher, Matthias Vanaelst,
Frieda Van Caeckenberghe (voorzitter), Wim Van Lancker, Lieve Vanmaele.

Terug naar school !
Groot en klein neemt de nieuwe uitdaging aan.
We wensen iedereen een goede start
en volharding het hele jaar door.

Opp. appartementen van 123 m2 tot 178 m2. Opp. terrassen van 20 m2 tot 130 m2.

www.IRRES.be

in een landelijk Vlaamse stijl !
Opp. grond : 847 m2. Bew. opp : 160 m2.

€ 379.000 | Gsm : 0479 417 496

TE KOOP

| Deinze

Instapklare burgerwoning met een zeer
aangename zonnige stadstuin.
Opp. grond : 180 m2. Bew. opp : 289 m2.

€ 364.000 | Gsm : 0479 417 496

| Astene

Instapklaar 2-slaapkamerappartement met
een zeer aangenaam ruim terras.
Bew. opp : 80 m2. Opp. terras : 40 m2.

€ 226.000 | Gsm : 0476 435 935

TE KOOP

| Sint-Denijs-Westrem

Ruim dakappartement met groot eigen dakterras, garage, autostaanplaats en berging.
Bew. opp : 165 m2. Opp. terras : 12 m2.

€ 389.000 | Gsm : 0486 069 070

EPC 169 kwh/m2 | Gv, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

Rustig gelegen woning met twee slaapkamers

TE KOOP

EPC 224 kwh/m2 | Vg, Gvv, Wg, Vkr, Gdv

| Sint-Martens-Leerne

EPC 246 kwh/m2 | Vg, Gvv, Wg, Vkr, Gdv

TE KOOP

EPC 247 kwh/m2 | Wg, Vv, Vg, Gvkr, Gdv

www.IRRES.be | Contacteer ons via info@IRRES.be of bel 0486 069 070

TE KOOP

| Nazareth

Uniek gelegen perceel grond temidden het
groen met een te renoveren woning.
Opp. grond : 3.514 m2. Bew. opp : 160 m2.

€ 348.000 | Gsm : 0468 191 788

TE KOOP

| Sint-Denijs-Westrem

Halfopen-bebouwing gelegen op wandelafstand van het centrum.
Opp. grond : 355 m2. Bew. opp : 200 m2.

€ 284.000 | Gsm : 0486 069 070

Op zoek naar bouwgrond ?
_____
Loten tussen 880 en 3.200 m2 met en zonder bouwverplichting.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.
info@IRRES.be of bel 0486 069 070

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

residentiële woonomgeving tussen Gent en Sint-Denijs-Westrem.

9051 Sint-Denijs-Westrem

EPC 1.046 kwh/m2 | Vg, Gvv, Ag, Gvkr, Gdv

| Sint-Denijs-Westrem

Kwaliteitsvolle parkappartementen met twee of drie slaapkamers in een groene

EPC 466 kwh/m2 | Vg, Gvv, Wg, Vkr, Gdv

TE KOOP
Sint-Dionysiusstraat 83

Dekenij Borluut
Uitstap anders valide personen en senioren, nabeschouwing
Zaterdag 14 juni: allen op post aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4, SintDenijs-Westrem om 12.45 uur, vertrek met de liftbus om 13 uur voor een rondrit in
de omgeving van Wetteren. Het weer ziet er goed uit, dat belooft!
In Wetteren komt de gids die ons door de omstreken zal loodsen op de bus. We missen wel de velden met bloeiende rozen want de bloeiperiode valt tussen half juni
en oktober. We krijgen uitleg over alles wat er te zien is.
• Domein Den Blakken, het Art Deco Sint-Jozef, het kasteel Vilain XIII, de SintGertrudiskerk en het gemeentehuis van Wetteren.
• Daarna gaat het richting Kalken en Laarne met o.a. de Sint-Denijskerk Kalken, de
begoniavelden, Berlindekapel Laarne, het kasteel van Laarne.
• Na Laarne vertrekt de bus naar Wetteren-ten-Ede met o.a. het kasteel van Valois
en de Cooppalfabriek.
• Tenslotte stappen we af aan restaurant Intermezzo in Wetteren waar we rustig
kunnen napraten bij koffie en taart.
• Rond 17.30 uur brengt de bus ons terug naar home Zonnehove waar we aankomen rond 18 uur.
Het was weer een leuke en leerrijke uitstap, zeker de moeite waard. Bij ons initiatief
moeten we rekening houden met onze doelgroep: personen die moeilijk te been
zijn. We vermijden daarom noodzakelijkerwijze om verschillende keren in- en uit te
stappen.
Deze uitstap wordt jullie elk jaar gratis aangeboden door de sociale werking van
vzw Dekenij Borluut. Leden van de dekenij krijgen voorrang. We volgen de datum
van inschrijving tot de bus volzet is.
Verschillende bestuursleden staan met een geëngageerde hulpvaardigheid borg
voor een goed verloop van deze namiddag. Wij danken hen voor hun spontane medewerking.
‘t Oud Bakkerijtje
Dekenij Borluut dankt Dirk en Dominique hartelijk voor hun jarenlange sponsoring van de Dekenij en voor alle blijken van betrokkenheid bij
onze dorpsgemeenschap.
De kinderen waren welkome gasten in jullie bakkerij en konden naar hartenlust snoep kiezen. Je
toewijding en engelengeduld Dominique, was
een opsteker in de haast en spoed van het dagelijks leven.
Dirk, je brood smaakte naar toewijding en creativiteit.
Dekenij Borluut wenst jullie succes bij elke nieuwe uitdaging. Het gaat jullie goed!

Nieuws van de stad
Wijk aan Zet
Gent geeft subsidies aan bewonersgroepen die acties opzetten met als specifiek doel
de leefbaarheid, participatie en betrokkenheid in de wijk te verbeteren.
De Stad organiseert twee maal per jaar een oproep voor subsidie Wijk aan Zet, eenmaal in het begin van het jaar met als uiterlijke datum om de aanvraag in te dienen,
de laatste werkdag van februari (oproep februari) en eenmaal na de zomer met als
uiterlijke datum om de aanvraag in te dienen, de laatste werkdag van september (oproep september).
De goedgekeurde acties moeten uiterlijk binnen 1 jaar uitgevoerd worden: voor aanvragen ingediend uiterlijk eind februari is dit 30 juni van het daarop volgend jaar. Voor
aanvragen ingediend eind september is dit november van het tweede daaropvolgend
jaar.
De Stad Gentinfo: (09 210 10 10), Fax (09 210 10 20), e-mail: gentinfo@gent.be
Openingsuren: maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.
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Bericht van de redactie:
De volgende INFO verschijnt 27 september 2014.
De teksten uiterlijk tegen 8 september.
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
als bijlage onder word 2003. 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.
De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoedelijk op 31 oktober, 28 november en 27 december.
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

afsnee / SDW

Aan alle ouders met een kind geboren in 2003
Geachte ouders,
Uw kind, geboren in 2003, heeft de leeftijd bereikt om zich voor
te bereiden op het vormsel. Om het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen, moet uw kind gedoopt zijn en godsdienstles volgen in het lager onderwijs.
Overigens wordt het vormsel als een “parochiaal gebeuren”
beschouwd: dit houdt in dat de kinderen catechese volgen in
de parochie waar ze wonen. Kinderen woonachtig in Afsnee of
Sint-Denijs-Westrem volgen catechese in hun parochie.
Een groepje vrijwilligers van onze parochies, de catechisten,
zal uw kind enthousiast begeleiden naar het vormsel.
Als catechistenploeg willen wij ons geenszins opdringen. Wij
hebben alle respect voor ouders die hun kind niet laten vormen. Als er voor het vormsel wordt gekozen, verwachten wij
dan ook een passende inzet en medewerking van het kind en
van de ouders. Wij zijn van mening dat het vormsel meer is dan
een feest met lekker eten en cadeautjes. Het moet een bewust
kiezen zijn voor een christelijk engagement.
U kan uw kind inschrijven voor de catechese per mail of op het
parochiesecretariaat in de pastorij te Sint-Denijs-Westrem.
Stuur je mail naar parochie.asdw@kerknet.be of naar
marieboesbeek@hotmail.com.
Gelieve in te schrijven vóór 15 september.
E.H. Pastoor A. Cathoir en de catechisten
De parochiale catechese-verantwoordelijke:
Marie-Christine De Nolf (09 330 09 38)
Zondag 28 september: parochiefeest 2014
U wordt uitgenodigd op het twintigste parochiefeest van de
parochies Afsnee en Sint-Denijs-Westrem in de overdekte speelplaats van basisschool Sint-Paulus. Ja, u leest goed: dit jaar organiseren wij het parochiefeest op een zondag.
Wij hopen er met velen samen te zijn om, in een gezellige
sfeer, van dit feest een echte ontmoeting te maken van vrienden onder elkaar.
Programma:
10 uur: dankmis parochiekerk SDW met daarna receptie achteraan in de parochiekerk
11.30 uur: feestmaaltijd
Mooi gepresenteerde vleeswarenschotel met: rolletje gekookte natuurham, pastrami, rundgebraad, stukje seizoenpaté met
bessenconfituur, Toscaans gebraad, zigeunersalami, kipfiletgebraad, rauwe beenham “Stadius”, gebraden kippenboutje,
gepelde garnaal “crevette” met grijze garnaaltjes.
Verse groenten met aardappelsalade, vinaigrette, sausjes, garnituur van vers fruit, broodjes en botertjes.
Koffie en versnaperingen.

Ziekenzorg
afsnee / SDW

Nationale trekking 2014: winnende nummers verkocht door
Ziekenzorg Afsnee/SDW
- Lot nummer E 169492 wint een aankoopcheque Sodexo ter
waarde van € 125.
- Lot nummer E 169446 wint een aankoopcheque Sodexo ter
waarde van € 50.
- Loten met nummer E 169268 – E 169621 – E 169825 winnen
een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25.
Bij de trekking van de omslagloten (blauwe kleur) zijn er geen
winnaars in onze afdeling.
Deze loten moeten opgestuurd worden onder gesloten omslag
vóór 30 september naar: Ziekenzorg CM – Tombola, Postbus
40, 1031 Brussel.
Op de rugzijde van het winnende lot vult u uw naam en volledig adres in.
Op de briefomslag met het winnende lot dient eveneens op de
rugzijde naam en adres vermeld te worden.
Hou steeds het afscheurstrookje ter controle bij tot u de prijs
ontvangen hebt.

Open Huis

Vorige benaming: Clubhuis voor Senioren

Buurtmaaltijden
Dit is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent
in samenwerking met het Open Huis. Aan de prijs van € 5 kunt
u genieten van een lekkere maaltijd (dagsoep, hoofdgerecht en
dessert) in het Open Huis, 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: 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
Line dance: zomercursus vanaf 29 april voor iedereen
Knutselen, breien, enz. met Okra: vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: elke dag
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen?
Je kunt beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

Als bijdrage in de kosten wordt € 20 p.p. gevraagd (een fles
rode of witte wijn kost € 8). Kinderen jonger dan twaalf jaar
betalen € 10. Uw storting geldt meteen als inschrijving.
Storten op rekening BE60 1043 5919 3370 van de pastorale werking Afsnee en SDW, met vermelding parochiefeest + aantal
volwassenen (incl. kinderen vanaf 12 jaar) en eventueel het
aantal kinderen, jonger dan 12 jaar.
Wij danken u voor uw betaling tegen uiterlijk 14 september en
zullen u van harte begroeten op het parochiefeest.

Bridgeclub

Met vriendelijke groeten,
de pastoor en het parochieteam
Parochiesecretariaat: Pastorijdreef 2, SDW; (09 222 80 34);
parochie.asdw@kerknet.be

&

Leie-oever

Wij spelen elke dinsdag om 19 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)

Cultuurplatform
afsnee / SDW

Tentoonstelling in kasteel Borluut tijdens de oktoberkermis 2015:
“Een dwarsdoorsnede in 100 portretfoto’s”
Doel:

een “dwarsdoorsnede in 100 portretfoto’s” van de inwoners van
SDW en Afsnee door James Arthur Photography
http://www.jamesarthur.eu
Oproep: een oproep wordt gedaan aan alle inwoners van SDW en Afsnee
van alle leeftijden (geboren tussen 1908 tot 2015) om zich te laten
portretteren.
Planning: op basis van uw inschrijving wordt een afspraak gemaakt (per telefoon, sms of e-mail) van datum en uur van de fotoshoot. Kandidaten kunnen bij hun inschrijving uiteraard hun voorkeur van datum
en uur vermelden.
Plaats: koetshuis (Rederijkerskamer De Loofblomme) van kasteel Borluut.
Timing: de eerste fotoshoots (zwart/wit) van de kandidaten vinden plaats
tijdens de Borluutkermis 2014 op zaterdag 18 en maandag 20
oktober.
Volgende fotoshoots worden in de loop van 2014/2015 georganiseerd in afspraak met jullie.
Expo:
uit de vele foto’s pogen wij een selectie te puren van 100 foto’s,
één foto per geboortejaar, die in kasteel Borluut wordt geëxposeerd in oktober 2015.
Gratis:
de tentoongestelde foto’s worden gratis aan de geportretteerde
bezorgd.
Vragen?
vóór 20 sept.: Marc Vogelaers (0476 44 74 76); marc.vogelaers@skynet.be
na 20 sept.: Miet Van Meerbeeck (0494 72 50 70); vanmeerbeeck.debruyne@
telenet.be
Inschrijving: marc.vogelaers@skynet.be of vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be of briefje bezorgen aan Marc, Kromme Leie 8, SDW of Marleen Sansen, Kleine Goedingenstraat 32, Afsnee. Daarop vermeldt u uw naam, adres,
geboortedatum, telefoon en e-mailadres.

KWB Davidsfonds
en

Week tot week
					

september
Woe. 3 – WMV SDW / AFSNEE
20.00: ledenbabbel in het OC De Graet (Afsnee)
Do. 4 – OPENBARE CONSULTATIE
19.30: informatievergadering
(gemeentehuis Latem)
Di. 9 – VTBKULTUUR SDW
20.30: start reeks conditietraining
(Sint-Paulus SDW)
Za. 13 – VTBKULTUUR SDW
08.30: daguitstap naar Ename
Ma. 15 – WMV SDW / AFSNEE
19.30: vragen vanuit het publiek
20.00: bestuursvergadering (zaaltje café
“In het gemeentehuis”)
Ma. 15 – MARKANT DE PINTE / SDW
14.00: contactnamiddag
(gemeentehuis De Pinte)
Di. 16 – ANTENNEWERKING
13.15: voordracht (Open Huis SDW)
Za. 20 – MARKANT DE PINTE / SDW
daguitstap naar Aken
Zo. 21 – ROMMELMARKT
09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
Di. 23 – KVLV SDW / AFSNEE
13.30: bedrijfsbezoek “Tomato Masters” (Deinze)
Woe. 24 – MARKANT DE PINTE / SDW
20.30: concert (Sint-Baafskathedraal)
Do. 25 – KWB EN DAVIDSFONDS
20.00: gespreksavond (Gildenhuis SDW)
Vrij. 26 – OKRA SDW
14.00: infonamiddag (Open Huis SDW)
Zo. 28 – PARKBOS EN WMV
opening diverse wandelpaden
Ma. 29 – MARKANT DE PINTE / SDW
wandeling in de “Brugse Poort”

Afsnee /Sint- Denijs-Westrem

Donderdag 25 september om 20 uur: gespreksavond met Mieke Van Hecke
tot voor kort directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).
Mieke Van Hecke werd op 25 maart 1947 geboren te Gent. Haar humaniora
liep ze eveneens te Gent in het instituut Sint-Bavo. Zij werd nadien doctor in
de rechten, licentiaat criminologie en behaalde eveneens een kandidatuur in
de letteren en wijsbegeerte aan het UGent.
Gedurende zes jaar was zij actief als assistente aan de universiteit en tot 1985
was zij advocaat aan de balie van Gent. Zij lanceerde zich in de politiek en
was gemeenteraadslid, schepen en later ook volkvertegenwoordiger in het
Vlaams Parlement.
Sinds 1 juli 2004 werd zij als directeur-generaal jarenlang de absolute topvrouw van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. In 2011 werd Mieke Van
Hecke door de krant De Morgen uitgeroepen tot de tweede invloedrijkste
vrouw van het land: enkel politica Laurette Onckelinx moest ze laten voorgaan. In 2014 heeft zij als hoofd van het VKSO de fakkel doorgegeven aan
prof. dr. Lieven Boeve.
Mieke Van Hecke vertelt in een persoonlijke getuigenis over haar leven en
werk. Haar visie op het (katholiek) onderwijs en haar standpunt in verband
met de aangekondigde hervormingen in het secundair onderwijs komen uitgebreid aan bod in een gesprek met moderator Marc Claeys.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang gratis.

OKTOBer
Do. 2 – GEZINSBOND
grootouder- en seniorennamiddag
(Begonia De Pinte)
Zo. 5 tem Do. 9 – VTBKULTUUR SDW
vierdaagse naar de Romantische Strasse
Di. 7 – KVLV GEWEST
“2 oorlogen, 3x honger”
Di. 7 – DAVIDSFONDS SDW
20.00: causerie (SBAT, SDW)
Woe. 8 – MARKANT DE PINTE / SDW
20.00: voordracht (brasserie ‘t Klooster De Pinte)
Zo. 12 – ROMMELMARKT
09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
Za. 18 en Ma. 20 – CULTUURPLATFORM
fotoshoot op afspraak (koetshuis kasteel Borluut)
Za. 18, Zo. 19 en Ma. 20 – NSB SDW
tentoonstelling (Open Huis SDW)
Do. 23 – KVLV SDW / AFSNEE
lidgeldnamiddag
Do. 23 – GEZINSBOND
voor grootouders en senioren
(Salons Mantovani Oudenaarde)

Week tot week KVLV
					

NOVEMBer
Za. 1 – NSB SDW
10.00: eucharistieviering (parochiekerk SDW)
Do. 6 – KVLV GEWEST
“Migraine en andere hoofdpijnen”
Za. 8 – WMV SDW / AFSNEE
10.00: herfstonderhoud Duddegembosje
Di. 11 – NSB SDW
11.00: viering (parochiekerk SDW)
12.30: buffet voor Oud-strijders
Ma. 17 – KVLV SDW / AFSNEE
koffieproeverij Oxfam
Ma. 17 – WMV SDW / AFSNEE
19.30: vragen vanuit het publiek
20.00: bestuursvergadering
(zaaltje café “In het gemeentehuis”)

DECEMBer
Za. 13 – KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE
Candlelightconcert
Zo. 14 – SINT-CAMILLUSKOOR
19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 15 – KVLV SDW / AFSNEE
kerstkoffietafel

vrouwen met vaart

Dinsdag 23 september: bedrijfsbezoek “Tomato Masters”
We krijgen de gelegenheid om het bedrijf van de familie Vlaemynck in de
Stokstormestraat in Deinze te bezoeken. Dit bedrijf is een groot (11 hectare
serres), vrij nieuw bedrijf waar intensief verschillende soorten tomaten gekweekt, verpakt en verzonden worden en dat ook instaat voor een deel van
de energievoorziening van de Stad Deinze. Het bezoek duurt 1,5 tot 2 uur.
Het is een uniek bedrijf en een enige gelegenheid om het te kunnen/mogen
bezichtigen.
Toegang tot de bedrijfsgebouwen en corridor onder begeleiding van een
gids. Er is geen toegang tot de kweekserres omwille van fytosanitaire regelgeving en risico’s op besmetting van plantenvirussen.
Programma: - geschiedenis van Stokstorm (het bedrijf) en familie Vlaemynck
(eigenaars)
- teelttechniek (in de hoek van de corridor met materiaal)
- koffie met koekje in de kantine
- bedrijfsfilm (25 min)
- water- en meststoffenverhaal (loods watertechniek)
- energieverhaal (loods WKK en ketel)
- veilingklaar maken van de tomaten en afzet (loods inpakruimte)
We gaan met eigen auto’s naar het bedrijf en komen bij inschrijving graag te
weten of u zelf met de wagen gaat (en of u eventueel nog plaatsen vrij heeft
in de wagen).
We spreken af aan de kerk/pastorie van Sint-Denijs-Westrem om 13.30 uur.
Elke chauffeur ontvangt een gedetailleerde wegbeschrijving. We rijden naar
het bedrijf en spreken daar af op de bezoekersparking om 14.10 uur. (ongeveer 15 km, je kan via autosnelweg of via de Kortrijksesteenweg).
Deelnameprijs per persoon: € 5 (leden en partners); anderen: € 7.
Inschrijven bij Nadine De Meester, Meiklokjeslaan 16, SDW ten laatste op
maandag 15 september.

						
				

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 0903 922 48 of via
www.geowacht.be

Okra trefpunt 55 +
sint-denijs-westrem

Vrijdag 26 september: infonamiddag in “Open Huis”
(nieuwe benaming voor Clubhuis voor Senioren), Pastorijdreef 6, SDW
De afdeling Crea van ons trefpunt stelt de eigen werkjes ten toon. Een vlijtige
groep werkt elke vrijdag van 14 tot 17 uur in het Open Huis.
Tevens worden de afdelingen Okra Academie, Okra Sport en Okra Reizen (vergunning 7305) voorgesteld. Een fotoreportage van de laatste reisdagen door
ons trefpunt ligt ter inzage.
Iedereen die geïnteresseerd is in de Okra-werking is van harte welkom.
Het bestuur.

Bosbeheerplan
Openbare consultatie
Hooglatem – Grand Noble – Parkbos Gent
Het studiebureau Grontmij heeft, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en de private stichting Grand Noble,
een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt voor het Parkbos van
Gent en de gebieden Hooglatem en Grand Noble. Hierin worden in samenwerking met o.a. de Stad Gent, de Provincie OostVlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse
Landmaatschappij, de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem en
Sint-Martens-Latem en De Pinte de krijtlijnen uitgezet voor de
verdere ontwikkeling van het gebied en worden de ingrepen
voor de komende 20 jaar vastgelegd. Het beheerplan richt zich
in het bijzonder op de optimalisatie van de diverse groenstructuren en de verdere uitbouw van de verschillende boskernen.
Zowel economische, ecologische, sociaalrecreatieve, cultuurhistorische, milieubeschermende als wetenschappelijke aspecten werden hierbij in acht genomen.
Uiteraard wordt ook jouw mening op prijs gesteld. Welke invloed oefent of oefende het gebied uit op de omgeving? Welke
rol speelt het bos en het omliggend groen voor het landschapsbeeld en hoe zou het er best uitzien in de toekomst?
Van 1 september tot 1 oktober 2014 zal het beheerplan ter inzage liggen en kunnen schriftelijke opmerkingen geformuleerd
worden. Donderdag 4 september gaat om 19.30 uur een informatievergadering door waarop verduidelijking wordt gegeven
over het beheerplan. Op dit toelichtingmoment kan je terecht
met al je vragen of suggesties over het bosbeheer van het gebied.

Raadplegen beheerplan van 1 september tot 1 oktober:
24/24u: website stad, gemeente en Parkbos: www.parkbos.be
Elke werkdag tijdens de kantooruren:
Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale Dienst OostVlaanderen, Vlaams Administratief Centrum, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70/73, 9000 Gent, t.a.v.
Xavier Coppens, xavier.coppens@lne.vlaanderen.be
Informatievergadering donderdag 4 september om 19.30 uur:
Raadzaal gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1, 9830 SintMartens-Latem.

Rommelmarkt

SDW

Wij focussen graag op brocante, kunst, originele voorwerpen,
artisanale producten (geen nieuwe producten!).
Door nieuwe heffingen en retributies opgelegd aan organisators van dergelijke evenementen, moeten wij helaas onze
standprijs met € 1 verhogen (€ 3 dus voor 1 lopende meter, 3
meter diep).
Data: zondagen 21 september en 12 oktober (plaats onder
voorbehoud)
Wij hopen u te mogen verwelkomen, als sympathieke standhouder of als graag geziene gast!

&

marktjes.stdenijswestrem@mail.com of (0487 17 66 00)
Christine Vermeulen, Patrik De Pelsemaeker

KOOPGIDS

A

accessoires-mode-handtassen

Dekenij Borluut promoot de handelaa
bevEILIGING

Babazou exclusief en betaalbaar

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

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

Karel Peeters

bloemen en planten

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

florist Patric Schepens

DE PINTE

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

accountantskantoor Vanofisc bvba

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

brasserie

autohandel

brasserie Olive

www.cabriokappen.be

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

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

brood en banket

autokeuring

bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)

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

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

Patisserie Suffys

balletschool

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

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

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

KRISTOF De Cocker BVBA

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

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

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

JAN ELIAS, directeur
KBC
Bank & Verzekering

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

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

G

garages en carrosserieën

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

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens
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

C
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BOUVERNE MICHELE - Vierschaarlaan 4, SDW
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 - p/a K. Elizabethlaan 94, 9000 Gent

bed & breakfast

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

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

G&V bvba - Johan Goemé

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

’t Pompoentje

maandag gesloten, warme 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

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

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

kantoor De Maerteleire

Kristien De Beule

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

BATTERIJEN

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

alarm- en camerabeveiliging

B

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

financiële instellingen

boekhouding en fiscaliteit

MYRIAM VAN DEN ABEELE

baNDAGIST

fietsen

FIETSEN KOEN DE Pinte

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

MYRIAM DESTERBECK

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

		

boekHandels (tijdschr. & kranten)

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

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

F

Mechanische beveiliging van uw woning
Kareelstraat 3, SDW; tel: 0485 651 809
www.thierryvanhooren.be; info@thierryvanhooren.be

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

advocaten

dansschool “La Mariposa” vzw

Examencentra voor rijbewijs

TVH - Thierry Van HOOREN

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

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

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

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

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

Pascal Haarmode Redken
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

V

vastgoedmakelaars/immobiliën

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.

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

picasso

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

kleding en textiel
Close-up

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

TaMPOPO Japans restaurant

S

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

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

schilderwerk

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

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

Japi-Team bvba pleisterwerken

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

MIEKE PUTZYS
www.bndi.be

belegde ciabatta broodjes, warme meeneemschotels
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“in de radijs” –groenten en fruit

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

’t Pompoentje algemene voeding

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

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

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 84, 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/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

verzekeringsagenten

Afsneedorp 19, Afsnee
Enkel op afspraak: 0479 542 184
Suikerontharing/gelaatsverzorgingen/manicure/pedicure/
shellac/make-up advies
www.novapur.be

schrijn- en timmerwerken

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
Keurslager Filip & Peggy

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

slagerij Isabelle en Marc

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

slotenmakerij

slotenmakerij ‘Marc’

Taxi gent

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

tuininrichting

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

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

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

verzekeringsmakelaars
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

Fobe Remi bvba tel: 09 221 93 55

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

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

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

KBC Verzekeringen Steyaert & De Rocker bvba

Kerckaert J.P. & Van De Walle bvba

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

taxi en luchthavenvervoer

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

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen

kRIstof De Cocker bvba;

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

VERKOOP EN VERHUUR

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

Buiten de kantooruren op afspraak
www.bndi.be

Il Paradiso- Italiaanse specialiteiten

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

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

schoonheidsinstituut
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Gemeenteplein 10
9051 Sint Denijs Westrem

Immogids nv, verkoop vastgoed

Rik Schepens, spec. verkoop en verhuur

Pour Elle - Martine Neyt

klusjesdienst

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!

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

Paul De Meulemeester nv

Nuance

levensmiddelen

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

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

keukens

Baron de Gieylaan 110, De Pinte, tel: 0473 732 974
BTW BE 0477 313 343; japi-team.bvba@telenet.be

tuinarchitect Hugo Vervondel bvba

Le temps d’une chanson

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

Gezinsbond

AFSNEE / SDW

Brieven aan jonge ouders
Ben je net een trotse ouder geworden? Of ken je iemand in je
omgeving (Sint-Denijs-Westrem of Afsnee) die net een kindje
heeft gekregen? Laat het ons weten!
Vanuit de Gezinsbond sturen we voortaan gratis de “Brieven
aan Jonge Ouders” op. De volledige reeks omvat 20 nummers.
Het magazine wil een antwoord geven op de vele vragen voor
en na de geboorte.
Of het nu het eerste kindje is of het tweede, derde, vierde ... of
het kindje werd geadopteerd: iedereen kan de brieven aanvragen! En als extraatje geven we aan de trotse ouders graag een
gratis geboortegeschenk: een leuk nachtlampje in de vorm van
een draakje. Bezorg ons de adresgegevens en wij brengen de
verzending gratis in orde.
Wij hebben volgende gegevens nodig: naam, voornaam en geboortedatum van de ouders, naam, voornaam en geboortedatum kind, indien van toepassing: naam, voornaam, geboortedatum andere kinderen, straat, nummer, postcode, gemeente,
e-mailadres, telefoonnummer.
Je kan deze gegevens overmaken aan de Gezinsbond door je
aan te melden via onze website www.gezinsbond.be en vervolgens klikken op “Geboorte melden”.
Heb je weet van een geboorte bij buren, vrienden… dan beschik
je wellicht niet over alle gevraagde gegevens. Bezorg dan minstens naam en adres van de ouders alsook bij benadering de
periode van geboorte aan de eigen afdeling SDW/Afsnee. Je kan
hiervoor mailen of telefoneren naar de afdelingssecretaris Hugo
Depaepe: hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be; (09 220 01 70).
De lidkaart waarmee je spaart
Via de “lidkaart waarmee je spaart” ontvangen leden van de
Gezinsbond voortaan ook 5% spaarkorting bij Colora Verfwinkel, Kortrijksesteenweg 1071, SDW.
Ook “De Blauwe Pen”, Loofblommestraat 18, SDW en “Super
Fantastic”, Sint-Dionysiusstraat 54 A geven spaarkorting aan leden van de Gezinsbond.
En op het plaatselijk secretariaat, Kortrijksesteenweg 1117,
ontvangen leden van de Gezinsbond nog steeds spaarkorting
bij aankoop van gsm-kaarten, NMBS-passen en filmcheques
Kinepolis. Secretariaat is open op maandag van 17 tot 19 uur.
Oktoberactiviteiten voor grootouders en senioren:
Donderdag 2 oktober: gewestelijke grootouders- en seniorennamiddag in domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte.
Vanaf 14 uur verwelkoming. Na het welkomstwoordje door de
gewestelijke voorzitter, luisteren we naar Maureen Luyens. Zij
onderhoudt ons over “Nooit te oud om lief te hebben – koester
je relatie een leven lang”. Zij geeft ons een open kijk op relatie
en seksualiteit na 55.
Maureen Luyens is een autoriteit op haar terrein, is psychologe, seksuologe, psychotherapeute. In het UZ Leuven begeleidde ze meer dan 30 jaar paren met relationele en seksuele
problemen.
Om 16.15 uur pauze met koffie of thee en dessertbordje bij een
rustig babbeltje onder elkaar. Tot slot is er om 17 uur een tombola met talrijke en waardevolle prijzen.
Inschrijven en betalen vóór 25 september op het gewestelijk
secretariaat, Limburgstraat 80, 9000 Gent, (09 225 46 52),
e-mail: gewest.gent@gezinsbond-ovl.be met vermelding van
alle personen, afdeling en adres en lidnummer Gezinsbond.
Betalen op rekening BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond
Gewest Gent.
Deelnameprijs p.p.: leden Gezinsbond € 10, anderen € 15.

Donderdag 23 oktober: provinciale herfstontmoeting voor de
grootouders en senioren in de salons Mantovani te Oudenaarde.
Thema van deze bijeenkomst is de herdenking van WO I.
In de voormiddag worden we toegesproken door Piet Chielens,
conservator van het museum “in Flanders Fields”. Na het middagmaal luisteren we naar Willem Vermandere en zijn volledig
ensemble. Meer nieuws hierover in het volgende nummer van
INFO.

&

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

Zaterdag 18 oktober: tweedehandsverkoop tijdens de kermis
Inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee of ook uit andere
gemeenten kunnen kinderkleding (0 tot 6 jaar), speelgoed en babyspullen verkopen. Aandacht: geen handelswaar of overstocks
van winkels! Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels (= 2 m²)
ter beschikking. Per stand is maximum 1 kledingrek toegestaan.
Als verkoper krijg je de tijd om je goederen uit te stallen op zaterdag tussen 8.45 en 9.30 uur stipt. Vanaf 9.30 uur starten de
koopjes tot 12 uur. Toegang voor de kopers is gratis.
Reserveer je verkoopstekje via: marjan.depaepe@telenet.be
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en (evt.) lidnummer Gezinsbond.
Nadat Marjan je mail ontvangen heeft, ontvang je van haar een
bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling en informatie
over de betalingswijze. Na betaling is de inschrijving definitief.
Leden van de Gezinsbond betalen € 4, anderen betalen € 10.

Markant

De Pinte / SDW

Maandag 15 september om 14 uur: contactnamiddag met voorstelling jaarprogramma “Buitengewoon”
Gezellige koffienamiddag voor onze leden en belangstellenden.
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte.
Zaterdag 20 september: daguitstap Aken
Daguitstap met partners naar de stad Aken met bezoek aan de
grote tentoonstellingen rond Karel de Grote en wandeling in het
historisch centrum van de stad.
1200 jaar geleden in het jaar 814 stierf Karel de Grote in Aken.
Met 3 ambitieuze tentoonstellingen blikt de stad terug op deze
machtige middeleeuwse vorst.
In de Kroningszaal van het Rathaus wordt het leven van Karel
als heerser en krijgsman belicht. In het nieuwe Centre Charlemagne, dat pal achter het stadhuis ligt, vinden we het hoogtepunt van de tentoonstelling: verluchte handschriften met miniaturen, ivoren paneeltjes met schitterende versieringen en edel
smeedwerk van een zeldzame luister. In de Schatkamer van de
Dom is de rijke collectie nu extra aangevuld met topstukken die
in de loop der eeuwen uit Aken verdwenen. Het geheel overtuigt door de uitzonderlijke kwaliteit van de topstukken, zeer
zeldzaam samen te zien.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Woensdag 24 september om 20.30 uur: concert Festival van
Vlaanderen
Concert met het Orchestra of the Age of Enlightenment met
werk van Rameau en Händel in de Sint-Baafskathedraal te Gent.
Kaarten vooraf aankopen.
Maandag 29 september: halvedaguitstap
Wandeling door de wijk “De Brugse Poort “ in Gent in het kader

van 50 jaar migratie in Gent o.l.v. Hilde Serras, stadsgids.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Woensdag 8 oktober om 20 uur: voordracht “De kwaliteit van onze voeding:
feiten en fabels“ door Em. prof. dr. Ir. A. Huyghebaert, UGent.
Leden gratis, anderen € 5.
Plaats: bovenzaal van Brasserie ’t Klooster in De Pinte.

Davidsfonds
Dinsdag 7 oktober om 20 uur: causerie: “Moeder van waar komen wij; op zoek
naar het ontstaan van de mens”
door Pieter Boussemaere, docent geschiedenis.
Ooit afgevraagd waarom vrouwen zoveel pijn moeten lijden tijdens de bevalling? Hoe neanderthalers er precies uitzagen? Waarom er zwarte en witte mensen zijn?
Dit zijn een aantal vragen waarop u een antwoord mag verwachten gedurende
één avondlijke sessie van 2 x 50’. Voor de pauze starten we met het ontstaan van
het leven op aarde en het waarom van het rechtop lopen van onze aapachtige
voorouders. Vervolgens komen we tot de homo erectus en het leven in Europa
tijdens een ijstijd.
Na de pauze bespreken we de laatste nieuwigheden over de neanderthalers,
hun uitsterven en de verschijning van de homo sapiens in Afrika. We eindigen
met een verklaring te geven voor de uiterlijke verschillen tussen mensen. Het
publiek krijgt dus een overzicht van onze ontstaansgeschiedenis op basis van de
laatste, meest recente wetenschappelijke gegevens.
Plaats: SBAT, Poortakkerstraat, SDW
Leden gratis, anderen € 5.

Antennewerking
in SDW en Afsnee vanuit het Lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard

					

INFO

bibliotheek SDW
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10
(Gentinfo verlengen en reserveren)
e-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.

Buurtmaaltijden voor senioren:
U bent van harte welkom op onze buurtmaaltijden!
Heeft u zin om op een gezellige en ongedwongen manier te genieten van een
lekkere maaltijd met uw buren en kennissen, kom dan eens langs op onze buurtmaaltijden!
Tegen de democratische prijs van € 5, kunt u genieten van een lekkere en gezonde maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert).
De buurtmaaltijden vinden elke 1ste en 3de dinsdag van de maand plaats in het
Open Huis, Pastorijdreef 6 te Sint-Denijs-Westrem van 11.30 tot 13 uur.
Inschrijven kan tot 1 week op voorhand bij Nathalie Samaes (0473 94 13 60) of
persoonlijk op de dag van de maaltijden of op de zitdag.

Politiezone Gent
Commissariaat SDW

Voordracht: mentale en lichamelijke fitheid bij senioren
Wanneer: dinsdag 16 september na de buurtmaaltijd om 13.15 uur
Waar: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Toegang: € 1,10
Iedereen is van harte welkom! Deelname aan de buurtmaaltijd is niet verplicht.

Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW

Zitdagen van Nathalie Samaes, maatschappelijk werker in uw regio:
Elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in het dienstencentrum van de Stad
aan het Gemeenteplein in SDW.

&  nathalie.samaes@ocmwgent.be

(0473 94 13 60)

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
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 Bart Hullebusch, maatschappelijk
werker Welzijnsbureau:
elke donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 06)
Zitdag Nathalie Samaes, maatschappelijk
werker, antennewerking vanuit het
Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard:
elke dinsdag van 10 tot 12 uur
nathalie.samaes@ocmwgent.be;
(0473 941 360)

Koninklijk Harmonieorkest

Echo Der Leie
Jawel, u was er. We weten het, we hebben u gezien! Waar wij
elkaar getroffen hebben? Recht in het muzikale hart van SintDenijs-Westrem! U verblijdde ons met uw aanwezigheid op ons
aperitiefconcert in de aanloop naar wat niet helemaal een stralende zomer zou blijken; wij verblijdden u met een aangename
cocktail van/en goedklinkende muziek. Dat heeft ons plezier
gedaan. We hebben ervan genoten.
Vandaar dat we sinds midden augustus opnieuw heftig repeteren om u ook tijdens het komende kermisweekend te vergasten. Zondag 19 oktober luisteren wij het jaarlijkse dekenijaperitief op. Verrast u ons dan ook opnieuw met uw talrijke
aanwezigheid? Of interesseert het u meer om onze kant van
deze wisselwerking van nabij te beleven? Dat kan! Iedere vrijdagavond repeteren wij in het pas gerenoveerde koetshuis van
het kasteel Borluut vanaf 20 uur. Neem daarvoor eerst eens
een kijkje op onze website www.echoderleie.be of contacteer
onze voorzitter, Tom Verdonck op (0478 24 50 49). Onze secretaris, Roos Crabbe, is te bereiken op (0474 47 65 19).
Altijd welkom!
P.s. En dat geldt zeker voor ons Candlelightconcert dat dit jaar
op zaterdag 13 december gehouden wordt. Hou die datum alvast vrij!

11.11.11
Sint-Denijs-Westrem

Opbrengst campagne 2013
Minder maar toch mooi
In 2012 kende de opbrengst van onze campagne nog een kleine
stijging, maar voor 2013 noteren we een lichte daling. Op een
aantal vlakken hadden we met tegenslag af te rekenen. Maar
het bijeensprokkelen van meer dan 6 miljoen euro was toch
een indrukwekkend resultaat van de toewijding van onze vrijwilligers en schenkers.

€ 19.136. In 2012 was dat € 11.283,99. Een aanzienlijke stijging waarmee Sint-Denijs-Westrem ingaat tegen de nationale
trend. De gemiddelde opbrengst per inwoner komt daarmee op
€ 3,15. We bedanken iedereen die onze acties jaarlijks steunt
en hopen dat jullie ervan overtuigd blijven hiermee de honger
uit de wereld te helpen met meer dan alleen maar een ‘sorry’.
1/3 van het voedsel wereldwijd wordt verspild. En dat terwijl
1 op 8 mensen honger lijdt. Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. Enkel ‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er moet
dringend een beleid komen dat verspilling tegengaat. Daarom
sporen we politici aan om verspilling te beperken in elke schakel van de voedselketen: van op het veld in het Zuiden tot bij de
consument in het Noorden. Want enkel als we fundamenteel
ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan.
Hiervoor zullen we ook dit jaar weer ons beste beentje voorzetten om jullie daarvan bewust te maken en geld in het laatje
te brengen voor de vele ngo’s (niet gouvernementele organisaties) die 11.11.11 steunt om de honger uit de wereld te helpen.
Dit zal gebeuren op de gebruikelijke wijze: kermisbuffet, straatactie en via overschrijving BE30 0000 0000 1111.
Vorig jaar hebben we de straatactie door een gebrek aan vrijwilligers moeten beperken tot verkoop van 11.11.11-producten
aan de Carrefour. Daarom nu al een oproep aan jongeren vanaf
10 jaar: indien je graag met je klas, jeugdbeweging, vormselgroepje of vriendengroepje een voormiddag de straat op gaat
voor 11.11.11 mag je ons dat melden. Je kan dat door contact
op te nemen met Lieve Vlamynck, via (0485 41 23 92) of via
e-mail lieve.vlamynk@telenet.be.
Zondag 19 oktober : 11.11.11 Kermisbuffet
in de overdekte speelzaal van de Basisschool Sint-Paulus om
12.30 uur
Menu :
Gerookt zalmrolletje met witloof
Kalkoenfilet met roquefortsaus
Balletjes in tomatensaus voor kinderen tot 12j.
Verrassingsdessert voor iedereen
Geserveerd met frietjes/kroketjes en groenten à volonté
Prijs :

€ 18 voor volwassenen (vanaf 12j.)
€ 9 voor kinderen (tot 12j.)

Van harte bedankt!
Het totaal van de opbrengsten in 2013 klokt af op € 6.052.732.
Met inbegrip van de € 157.683 van de bijzondere campagne
voor de heropbouw in de Filipijnen* is dat € 156.029 of 2,5%
lager dan vorig jaar.

Hoe inschrijven? Vóór woensdag 15 oktober!
Via online banking of bijgevoegde overschrijving op ons Belfius
rekeningnummer : BE23 0682 1176 7191 met vermelding
‘kermisbuffet’ + aantal volwassenen en kinderen.

Voor de campagne in Sint-Denijs-Westrem noteren wij weer
een stijging. Dit zijn de cijfers: lokale acties brachten € 3.200
op. Via de gebuste overschrijvingen ontvingen we € 3.052.
Via vaste giften en bijdragen komt daar nog eens € 12.884,12
bij. Dit brengt de totale opbrengst van vorige campagne op

Via betaling bij deelnemende bakker: Bakker Luc
Via leden van 11.11.11-comité :
Els Vandenbrande, Nieuwsstraat 1
Erwin Meire, Oudeheerweg 13
Lieve Vlamynck, Oudeheerweg 11
De opbrengst van ons kermisbuffet gaat integraal naar de
11.11.11- voedselcampagne 2014.

WMV

afsnee / SDW

Aanpak van ongewenste planten rond je woonst
De oproep betreft planten die gekend staan als “ongewenst
en hinderlijk voor onze inheemse plantengroei”. Zo dienen de
Japanse duizendknoop en de berenklauw langs onze wegen,
grachten en ook in de tuin, grondig aangepakt. Beide sterke
woekerplanten ogen mooi doch zijn een pest gebleken omdat
ze zich amper laten vernietigen zonder giftige stoffen aan te
wenden.
De Groendienst beveelt de “tactiek van de ontmoediging” aan,
m.a.w. bij elke nieuwe groei moet met een spade de basis van
de stengel zo diep mogelijk worden doorstoken. Het sap van
de berenklauw kan leiden tot ernstige huidwonden. Zeker kinderen moeten uit de buurt blijven van deze vaak metershoge
planten met de grote, aantrekkelijke en bekende witte parasolbloemen. Dat ontmoedigen moet je allicht een 6-tal jaren
volhouden.
Ook de Stad en de Provincie kampen al jaren met deze exoten doch ze hebben onvoldoende middelen en mensen om ze
overal aan te pakken, omdat het gebruik van sproeistoffen verboden is en machinaal maaien (of klepelen) slechts deels helpt
of er praktisch onmogelijk is.
WMV en tuinbezitters danken iedereen die daartegen vastberaden en blijvend optreedt.
Het Parkbos
Volgens de recentste gegevens inzake de aanpak van dit enorme groene project dat in eerste fase 355 ha groot is, is daarvan
al 170 ha in eigendom van de overheid, bestaat er een aankoopakkoord voor nog eens 16 ha en werd er een regeling in
der minne getroffen voor 30 ha, zodat nog 150 ha moet verworven worden. Dat betekent een flinke vooruitgang in het verwezenlijkingproces.
Het de Ghellinckbos in dit Parkbos vereist nog overleg zodat
het mogelijk is dat een van de vier parkportalen (toegangsgebieden met voorzieningen) niet komt waar het was gepland.
Ook de rol van het Rijvisschekasteel in het Parkbos ligt nog niet
vast.
De Vlaamse Landmaatschappij VLM maakte het inrichtingsplan
op voor het deelgebied Scheldeveld in De Pinte. Daar komen in
2015 een speelbos dat meerdere hectaren groot is, een hondenloopweide en een graszone die geschikt is voor allerlei publieke activiteiten.
WMV vond dat ook SDW en Zwijnaarde recht hebben op zo’n
open groene zone, doch de Provincie antwoordde dat het terrein dat in het Grand Noble-portaal in aanleg is, de juiste oplossing biedt (niet voor festivals!). De aanleg waaronder reliëfwijzigingen, een zandvallei, de nodige sloop en de opkuis van
oude terreinen, het funderen van paden, picknickhoeken, hondenweide en een randparking komen thans klaar. Daar komt
ook nog een bijenzone. De aanplantingen situeren zich in het
najaar van 2015.
Voor het Maaltepark, nog een deel van het Parkbos, wordt het
definitief ontwerp in het najaar voorgesteld. Wegens diverse
eigenaars en problemen inzake waterbevuiling gebeurt de aanpak in stappen (2015- 2018). Waar het geplande cafetaria en
de fietspaden komen, is nog niet duidelijk. Overleg is voorzien
met de Plantentuin van de UG i.v.m. de evaluatie en het behoud van waardevolle plantensoorten. 		
Het eraan palende oud-spoortracé (de eigenlijke De Pintelaan)
wordt de hoofdas voor o.a. fietsers. Die wordt in drie stappen
aangepakt. Het kruisen van de drukke Klossestraat en Rijvisschestraat wordt omwille van verkeersveiligheid met de buurt
besproken. Er is ook een probleem in de Klossestraat voor ruiters en huifkarren die van de manege komen en van de Hoef-

slag, de spoorwegbrug over moeten naar Grand Noble. Op de
vergadering van de klankbordgroep van 28 april werd voorgesteld om verkeerslichten te plaatsen bij de beide brughellingen
opdat het ruiterverkeer er veilig zou kunnen verlopen. Ook zou
men de brugleuningen boven kunnen afschermen opdat paarden niet schrikken van aanstormende treinen.
Om W.O.1 te herdenken werden klaproosvelden ingezaaid (wat
WMV had voorgesteld), ook worden nog vredesbomen aangeplant, mogelijks als een vredesbos.
WMV meldt ook graag nog dit:
- De aanpak van het waterbeheerdossier in de N.O-hoek van
het Parkbos wordt behandeld door een bekkencommissie
waarmee WMV recent in contact trad.
- WMV heeft in juni een trottoir aangevraagd in de Putstraat
tussen het onvoltooide trottoir in de P. van Reysschootlaan en
de Scheidbeek nabij De Moester. Het betreft circa 420 m.
- Ten gevolge van sluikstorten wordt de toegang voor auto’s
tot het Parkbos (Zone Puttenhove) via de aardeweg nabij de
tunnel van SDW onmogelijk gemaakt.
Wegen en verkeer in Afsnee
Contact met de Gentse Mobiliteitsdienst, op vraag van inwoners
uit Afsnee, leidde tot het terugplaatsen van verkeersborden (na
eerdere werken) en tot niet méér parkeervakken in de Afsneedorpstraat. Zo wil de Stad in die straat dubbelrichtingsverkeer
behouden. Eenrichtingsverkeer wordt in die straat verworpen
omdat dit snelheidverhogend werkt. Het fietspad in de Steenaardestraat wordt in de dorpskern verlengd en aangegeven met
suggestiestroken voor fietsers als verbinding met bestaande
fietspaden.
Afspraken i.v.m. nog meer info en overleg:
- woensdag 3 september, in het OC De Graet te Afsnee om 20
uur: Praatavond voor WMV-leden en – sympathisanten over
de WMV-werking
- zondag 28 september: begeleide wandeling met (plechtige)
openstelling van paden in het Grand Noble- en het Rosdamgebied, ook met ruiters, prominenten en infostands waarbij
initiatieven vanuit SDW welkom zijn.
Werkgroep voor Milieu en Verkeer: contact:
liefst per e-mail: wmv@ telenet.be of in de donkerrode bus in de
Lauwstraat 73, SDW of op de WMV-vergaderingen tegen 19.30 u.

Speelstraat
Lettelbroeklaan - Hemingplein
Op 5 en 6 juli was er opnieuw een speelstraat in de Lettelbroeklaan en het Hemingplein. Er was veel enthousiasme en er werd
volop gespeeld en gefietst. We ontmoetten ook enkele wijkbewoners die we nog niet eerder kenden. Op zaterdag werd het bij
de start van de voetbalmatch van het jaar plots veel stiller in de
straat. Je kon de vogeltjes horen fluiten. Helaas, het heeft niet
mogen zijn. De Rode Duivels haalden het niet en de wolken deelden met ons hun verdriet door op zondag voor veel stortregen
te zorgen. Niet zo’n ideaal weer voor een speelstraat, maar de
aanwezigen hadden een zonnig humeur, wat veel goed maakte.
Zo konden we nog een jarige vieren en met wat glühwein erbij
kregen we warempel een kerstmarktgevoel.
Heel veel dank aan iedereen die op een of andere manier geholpen heeft. Ondertussen heeft onze wijk ook een eigen facebookpagina: Beukenlaan en Schrijverswijk.
Wie nog niet helemaal uitgespeeld is: de Driesleutelstraat is nog
de hele zomer op zaterdag en ook tijdens het weekend in september een speelstraat.

vtbKultuur

SDW

Elke dinsdagavond vanaf 9 september: ontspannende conditietraining
Fit ? Samen doen we er wat aan!
Stramme benen, rond buikje, last van trappen oplopen?
Iets doen aan je fysiek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Een toffe groep dames en heren, zowel jong als iets ouder, houden wekelijks hun conditie op peil.
Ook iets voor jou? Kom dan op dinsdagavond van 20.30 tot
21.30 uur naar onze ontspannende conditietraining.
Er wordt veel aandacht besteed aan spierversterkende oefeningen en aan stretching.
Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes Lichamelijke Opvoeding en kinesist.
Plaats: sporthal Sint-Paulusinstituut, Loofblommestraat 2, SDW
(toegang langs blauw hekken)
Deelname: jaarabonnement (min. 30 lessen): € 60; VAB en vtbKultuur-leden: € 50; Ethiasverzekering inbegrepen.
Inschrijven bij Wien Servaes (09 222 06 43) of liefst in de zaal op
dinsdag 9 september.
Breng je VAB-lidkaart of je vtbKultuurkaart 2014 mee.
Zaterdag 13 september: daguitstap naar Ename en Kluisbergen
Wij nodigen u uit op een niet te missen uitstap naar Ename
met een begeleid bezoek aan de internationale tentoonstelling
“de Erfenis van Karel de Grote” en aan de galerij Beukenhof
met de tuinen van Piet Willequet in Kluisbergen.
Deze kunstgalerij brengt vandaag als tijdelijke tentoonstelling
het werk van Piet Willequet. Als voortzetter van een traditie
in de Vlaamse schilderkunst ontdekt en registreert hij telkens
nieuwe vergezichten en sfeerwisselingen uit het vertrouwde
landschap van zijn onmiddellijke omgeving.
De grootse tentoonstelling “de Erfenis van Karel de Grote”
geeft ons 1200 jaar na Karels dood een antwoord op vragen als:
“Waarom bleef Europa eeuwenlang verdeeld na de opsplitsing
van zijn immense rijk in 843?” of “Waarom bevochten Frankrijk
en Duitsland elkaar tot in de 20ste eeuw?”. Unieke objecten uit
prestigieuze musea en vernieuwende presentatietechnieken
tonen Europa’s worsteling om eenheid in verscheidenheid te
brengen, met het Karolingische verleden als legitimatie.
Een bezoek aan de mooie Sint-Laurentiuskerk, oorspronkelijk
een kerk van handelaars in romaanse stijl bij het vroegmiddeleeuwse havenstadje, zorgt voor een verrassend slot van onze
dagtrip.
Wien Servaes coördineert de uitstap.
8.30 uur: vertrek vanuit Sint-Denijs-Westrem naar Ename
9.30 uur: bezoek aan tuin van Willequet
12.30 uur: lunch in restaurant ’t Konijntje
14.30 uur: bezoek tentoonstelling Karel de Grote in Ename
16.00 uur: bezoek aan de kerk Sint-Laurentius
Inbegrepen: comfortabele autocar, begeleid bezoek aan de
tentoonstelling in Ename, lunch, begeleid bezoek aan de tuinen van Willequet in Kluisbergen.
Deelnameprijs: € 60 p/p voor leden, anderen € 65
Inschrijven: Mia Bogaert: mia@rocvzw.be en storten op rekening van vtbKultuur BE66 0001 5590 2743.

Zondag 5 tot donderdag 9 oktober: afdelingsreis: De Romantische Strasse o.l.v. Willy Gillis
Houdt u in deze drukke tijden nog een vleugje romantiek en
nostalgie over? U vindt dit zeker terug in de uitzonderlijk mooie
stadjes Rothenburg en Dinkelsbühl. U wordt gecharmeerd door
het bijna volledig behouden middeleeuwse stadsbeeld met
schitterende, goed bewaarde vakwerkhuizen en tal van pittoreske plaatsen. Maar ook de gezellige sfeer en de warme gastvrijheid zijn hier top!
Accommodatie: in het familiale en sfeervolle luxehotel “Greifen-Post”, dat aangesloten is bij de “Romantik-hotels”, valt
onmiddellijk de hartelijke sfeer op. In een zeer stijlvol gedecoreerd interieur geniet u bovendien van fijn verzorgde avondmalen.
Inbegrepen: luxe-autocar (Patro Tours) met panoramisch dak
en audiofoon, ROC-reisleiding, verblijf in het Romantik ****hotel in halfpension, alle toegangen.
Deelnameprijs: € 575 in 2 PK; toeslag € 120 in 1 PK

NSB

SDW

Zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 oktober: tentoonstelling in het Open Huis van SDW: “Wereldoorlog I in 23 namen”
uren: vrijdag van 20 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 19 uur, zondag van 14 tot 18 uur, maandag van 10 tot 18 uur bestemd voor
de leerlingen van de verschillende scholen en in de namiddag
ook voor iedereen.
Zaterdag 1 november om 10 uur: eucharistieviering in de parochiekerk
Daarna zal ook een bloemenhulde gebracht worden aan het
monument van de Oud-strijders op het kerkhof. Daar zal de
“Last Post“ geblazen worden door een lid van het Koninklijk
Harmonieorkest “Echo Der Leie “.
E.H. Pastoor zal de overleden Oud-strijders zegenen, alsook de
overledenen op het kerkhof.
Dinsdag 11 november om 11 uur: viering in de parochiekerk
in samenwerking met het Koninklijk Harmonieorkest “Echo Der
Leie”. Na de dienst zal ook een bloemenhulde gebracht worden
door de verscheidene verenigingen aan het monument van de
gesneuvelde Oud-strijders aan de kerk. Dit wordt opgeluisterd
door de leden van het Koninklijk Harmonieorkest “Echo Der
Leie”.
Voor de Oud-strijders en de Vrienden van de Oud-strijders
wordt een buffet aangeboden in het Open Huis van Sint-DenijsWestrem om 12.30 uur.
Wij hopen op een talrijke opkomst voor beide activiteiten.
Wij ontvingen van het hoofdbestuur NSB Brussel de nieuwe
zegels voor op de lidkaart; het lidgeld werd bepaald op € 10
p.p. Om de taken en het financieel aspect te spreiden, denken
wij eraan het lidgeld op te halen vanaf 20 september en begin
oktober.
U kan ook het lidgeld overschrijven op nr. BE13 8906 8400 6039;
bank VDSP BE91; Mededeling: lidgeld NSB. SDW. 2015                      
Wij hopen op een vlotte medewerking en danken u bij voorbaat.
Secretaris Dirk Dentyn, Belgiëlaan 5, 9051 SDW

Keuringscentrum
Zwijnaarde enkel nog
op afspraak

Alle klussen
binnen en buiten

Baron de Gieylaan 110
9840 De Pinte

Het keuringscentrum Zwijnaarde
zal keuringen voor voertuigen onder
de 3,5 ton enkel nog uitvoeren op
afspraak.

0473 73 29 74
japi-team.bvba@pandora.be
www.japiteam.be
reg. nr. 06.22.1.0

Deze keuringen kunnen zowel
overdag als op maandag- en
donderdagavond tot 19 uur.
www.sbat.be

Voor al uw danslessen en verhuur & verkoop van danskledij

Een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, nieuwe energie
Dansschool la mariposa, gestart als balletschool, vandaag uitgegroeid tot een waar danscentrum! Het nieuwe logo verwijst naar de
vlinder (mariposa) die staat voor gratie, transformatie en balans. De vloeiende lijnen staan voor dans en beweging.
Vanaf september zal onze locatie te Sint-Denijs niet meer gebruikt worden en centraliseren we alle lessen in Gent!

Gratis proeflessen in september
Kortrijksepoortstraat 228
9000 Gent
www.lamariposa.be I info@lamariposa.be I +32 9 330 46 55 I

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

