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Dekenij Borluut halve dag uitstap naar de 

Plantentuin van Meise
voor wie: 

senioren en anders valide personen 
van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

wanneer: zaterdag 9 juni 

uur en plaats van vertrek: 
13 uur, home Zonnehove, Loofblommestraat 4, met liftbus

activiteiten: 
rondgang plantentuin en traktatie met koffie en gebak

terug: rond 18 uur aan home Zonnehove

deelname: gratis aangeboden door Dekenij Borluut 

inschrijvingen tot en met maandag 4 juni via Michèle Bouverne
(0475 96 05 95) of via mail: michele@simonne.be

vzw Dekenij Borluut



Nieuws van de dekenij

Zaterdag 9 juni: uitstap senioren en anders valide personen
De uitstap voor senioren en anders valide 
personen van SDW en Afsnee brengt ons 
dit jaar naar de plantentuin van Meise.
We vertrekken met de bus om 13 uur aan 
Home Zonnehove.
Na de rondleiding in de plantentuin krij-
gen we koffie en gebak.
De terugkeer aan home Zonnehove is 
voorzien rond 18 uur.

De Plantentuin van Meise is 92 ha groot 
en herbergt 18.000 soorten planten. In 
het Plantenpaleis kan je bij alle weersom-

standigheden genieten van planten uit 
alle hoeken van de wereld, van vleeseten-
de planten tot succulenten... Bij zomer-
weer moet je beslist langs de verzameling 
vaste planten in het Herbetum lopen of 
een bezoekje brengen aan de tuin met 
geneeskrachtige planten. In het Kasteel 
zijn er soms tentoonstellingen waarvoor 
je geen extra’s hoeft te betalen. In het 
noordwestelijke deel van het domein kan 
je de verzamelingen eiken, coniferen, 
magnolia’s, hydrangea’s, rododendrons, 
esdoorns en wilde rozen bezichtigen.

Deze uitstap wordt gratis aangeboden 
door Dekenij Borluut aan alle senioren 
en anders valide personen van SDW en 
Afsnee. Leden van de dekenij krijgen 
voorrang.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Dekenij Borluut bedankt Isabelle & Marc
Isabelle en Marc, Sint-Rochusplein Sint-Denijs-Westrem, hebben beslist om te 
stoppen met hun slagerij en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Isabelle heeft 30 jaar de 
zaak gerund, eerst samen met haar vader, vervolgens 19 jaar met Marc.
Op woensdag 28 maart, hun laatste werkdag, ging een afvaardiging van 
Dekenij Borluut op bezoek met bloemen om hen van harte te danken voor de 
jarenlange samenwerking: adverteren in de Koopgids van de INFO, de hulp bij het 
Midzomerfeest, de sponsoring bij de kermis. Vooral bij het Midzomerfeest werd de 
hulp van Isabelle zeer gewaardeerd. Zij leidde alles in goede banen.
Bedankt Isabelle en Marc en veel geluk met wat nog komen zal!

Welzijnsschakel
Op vrijdag 13 april zorgde de Welzijnsschakel voor een heerlijk en mooi verzorgd 
paasontbijt in het Open Huis.

inschrijven tot maandag 4 juni
Michèle Bouverne (0475 96 05 95); 
michele@simonne.be

De zon nodigt uit met felle stralen,

om buiten in het licht te staan,

te genieten van nieuw leven,

onze meesjes in de weer,

de nestjes weer bewoond.

Overal bloemen, blaadjes, botjes,

kleuren, felle en zachte tinten,

zo’n veelzijdige schakering,

warme zonnestralen op de huid,

brengt ons energie en nieuw beleven.

‘t Is mei!

De vrijwilligersploeg
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Nieuws van verenigingen

Markant

Woensdag 2 mei om 20 uur: voordracht met informatie en proeverij: olijfolie

Dirk De Muynck is de eigenaar van een 
eeuwenoude, traditionele olijfgaard op 
Sicilië en heeft in Sint-Amandsberg een 
winkel met Siciliaanse olijfoliën. Gegroeid 
uit de passie voor Sicilië werd in 2012 
het bedrijf Antico Sapore (de smaak van 
weleer) opgericht waarbij ze ter plaatse 
werken met kleine familiale olijfkwekers 
en deze biologische producten hier 
verspreiden. Op onze degustatieavond 

worden we onmiddellijk ondergedompeld 
in de Siciliaanse sfeer met de boeiende 
geschiedenis van de olijven, de olijfpluk 
en de -persing alsook de gezondheids-
aspecten en de grote verschillen in het 
aanbod van de olijfolie.
Bij een glaasje wijn en met brood zullen 
we diverse oliën proeven. Er zal ook 
gelegenheid zijn om Siciliaanse producten 
te kopen.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel, 
De Pinte
Inschrijven: L. De Brabandere 
(09 221 93 39); 
debrabanderelieve@skynet.be; 
Info: www.anticosapore.be

Neem ook eens een kijkje op onze website www.markantvzw.be/de-pinte-sint-denijs-west-
rem met alle gegevens over ons jaarprogramma en foto’s van onze voorbije activiteiten.

Donderdag 14 juni: originele daguitstap naar Zeebrugge

Geleid bezoek aan de marinebasis van Zeebrugge met o.a.bezoek aan de scheepslift 
en een marineschip en indien mogelijk een korte rondvaart. Sailors lunch op de basis.
Namiddag: geleide rondrit met de bus in de handelshaven van Zeebrugge.

Nieuw! Start “Jong Markant” afdeling in De Pinte / Sint-Denijs-Westrem   

Meer dan 40 jaar geleden werd Markant 
De Pinte / Sint-Denijs-Westrem opgericht 
als organisatie voor vrouwen die hun vrije 
tijd graag actief invullen. Ondertussen is 
het een bloeiende vereniging van meer 
dan 170 leden.
Elk jaar opnieuw bieden wij een waaier 
aan kwalitatieve en originele activiteiten 

en geven wij onze leden de kans om te 
genieten van cultuur, ontspanning en 
inspirerende sprekers, dit alles onder 
vriendinnen.
Voor Markant staan vernieuwing en 
verjonging nu hoog op de agenda. Vanaf 
september 2018 willen wij een bijkomend 
aanbod creëren voor en door een groep 

(nieuwe) leden, die zich net dat tikkeltje 
jonger en actiever voelen (en die dikwijls 
overdag nog professioneel actief zijn). 
Zou jij ook deel willen uitmaken van onze 
“Jong Markant”-groep of ben je gewoon 
benieuwd? Contacteer voorzitster Lina 
Ceulemans op (09 282 99 31), liefst vóór 
11 mei. 

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, 
biedt mogelijkheden om leeftijdsgenoten 
en buurtbewoners te ontmoeten. 
Een gezellige babbel of een boeiende 
activiteit is mogelijk.
Openingsuren: 
Het Open Huis is open op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 17 uur.
Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd 
de 1ste en de 3de dinsdag van de maand, 

dan gaat de buurtmaaltijd door en is het 
Open Huis open tot 14 uur.
Graag nodigen wij jullie allen uit om een 
voet over de drempel te zetten om te 
kaarten, te biljarten, een pannenkoekje 
te eten, een spelleke petanque te spelen 
of gewoon een babbeltje te slaan bij een 
lekker kopje koffie.

Op donderdag kan je ook om advies 
komen bij onze computerbuddies.

Dank aan Okra en Samana voor de trou-
we opkomst.

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de 
dinsdag van de maand tussen 11.30 en 
13.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op 
voorhand, op de zitdag van de Antenne-
werking.
Welzijnsschakel: de voedselbedeling 
gaat door elke 2de en 4de vrijdag van 
de maand van 9.30 tot 12 uur.

Sint-Camilluskoor
Sint-Camilluskoor zingt “Deutsche Messe” van Schubert

Franz Schubert componeerde de Deut-
sche Messe in 1826 voor vierstemmig 
gemengd koor met begeleiding. Het is 
een pareltje van romantische, zeer toe-
gankelijke religieuze muziek waarbij de 

volkstaal werd aangewend in de liturgie 
en is een van de meest populaire compo-
sities van de toondichter.
Op zondag 6 mei zingt het Sint-Camillus-
koor deze concertmis o.l.v. Jan Van Impe 

in de parochiekerk van Sint-Denijs-
Westrem om 10 uur, tijdens de wekelijkse 
parochiale eucharistieviering.
De toegang is gratis.
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Parochie Gent Zuid – deelparochies Afsnee en Sint-Denijs-Westrem

Vastenactie 2018

Tijdens de voorbije vastenperiode heb-
ben de deelparochies Afsnee en Sint-De-
nijs-Westrem opnieuw gekozen voor een 
originele aanpak. In de eucharistievie-
ringen van 10 en 11 maart werd eerst 
het vastenproject toegelicht. Nadien was 
iedereen uitgenodigd op een sober maal 
op zondag 11 maart, voorafgegaan door 
een optreden van ons gelegenheidskoor 
en een muziekband.  

Venezuelaproject  
Tijdens de homilie stelde Leen Van Cau-
wenberghe het hulpverleningsproject 
Fe y Alegria in Venezuela voor. Leen is 
afkomstig uit Merelbeke en woonde een 
tijdlang in Sint-Denijs-Westrem. In 1984 
vertrok zij met een aantal andere Kleine 
Zusters van Nazareth naar Venezuela. 
Leen koos ervoor om te leven met en te 
werken tussen de mensen uit de armste 
wijken in Maracay.  
In 1985 kwam zij terecht in San Vicente, 
een wijk met 63.000 inwoners. Zij was er 
werkzaam tot september 2011, reali-
seerde een aantal projecten en was in 
1996 betrokken bij de oprichting van een 
eerste school in de sector El Triunfo.  
Nadien gingen nog drie andere basis-
scholen van start, respectievelijk in de 
sectoren El Vinedo, La Isabelita en (op-
nieuw) in El Vinedo. Deze scholen zijn in 
zeer primitieve omstandigheden van start 
gegaan, maar dankzij tal van vrijwillige 
initiatieven, acties en giften kunnen thans 
een 2.000-tal leerlingen worden opgevan-
gen en begeleid.  
Er zijn nog veel verbeteringen nodig, 

maar op vandaag is het meest dringende 
probleem de voeding van de kinderen, 
al was het maar één goede maaltijd per 
dag. Iedereen is op zoek naar eten. Leven 
in Venezuela is vooral “overleven”: ieder-
een is er arm en zowel volwassenen als 
kinderen sterven er bij gemis aan medi-
catie en basisvoeding. Financiële steun en 
solidariteit zijn broodnodig. 

Het “gelegenheidskoor” en de band Jan 
en Alleman 
Sinds november vorig jaar kwamen een 
12-tal vrijwilligers wekelijks op woensdag-
avond bijeen. Voordien had dirigent en 
initiatiefnemer Jan een keuze gemaakt 
uit een aantal liederen, die meerstemmig 
en harmonieus werden aangeleerd en 
ingeoefend. Er is veel, hard en grondig 
gerepeteerd en voor sommige koorleden 
was het af en toe zwoegen en zweten.  
Maar: het resultaat mocht gezien en voor-
al gehoord worden. Het koor vormt een 
enthousiaste groep, waarvan gedreven-
heid uitgaat. Daarbij komt de band Jan en 
Alleman, vijf goede vrienden en tegelijk 
uitstekende muzikanten: twee gitaristen, 
een drumster, pianist en trompettist. 
In totaal dus 17 vrijwilligers, die bereid 
waren een muzikale boost te geven aan 
onze vastenactie. 
 
De band opende met een ritmische versie 
van Smile en het koor sloot aan met 
“Daar is de Lente”, een klassieker van Jan 
De Wilde. Begeleid door de band bracht 
het gelegenheidskoor nadien “Sweet 
Dreams” en het ensemble nam terug over 

met o.a. “Get happy”.  
In het optreden staken nog tal van muzi-
kale pareltjes en enkele meezingers zoals 
“’k Zoe zo gere willen leven” (van de Gent-
se volksheld Walter De Buck) en “Lemon 
tree”. Het koor bracht ook “It’s a long way 
to Tipperary,” dat aanstekelijk werkte en 
uit volle borst werd meegezongen door 
de talrijke aanwezigen. 

Pastoor Gino Grenson bedankte nadien 
met een groot hart en een schalkse knip-
oog alle koorleden en muzikanten. Hij 
zette alle vrijwilligers en medewerkers in 
de (figuurlijke) bloemetjes voor hun grote 
inzet bij de jaarlijkse vastenactie. 
Meer dan 120 aanwezigen namen deel 
aan het sober maal. De solidariteitsactie 
is uitgegroeid tot een beduidend succes: 
de omhalingen tijdens de weekendvie- 
ringen in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem 
op 10 en 11 maart, brachten € 520,39 op. 
Het sober maal van zondag 11 maart, 
sloot af met een bruto opbrengst van op 
de kop € 2.000 (bijdragen deelnemers, 
giften en verkoop in de zaal).  
Voeg daarbij het bedrag van € 449 dat 
we via onze bescheiden tombola hebben 
bijeengebracht, dan bedraagt het netto 
resultaat van onze actie, na verrekening 
van alle kosten, niet minder dan  
€ 2.402,57. Wij zijn dan ook bijzonder blij 
dat we een financieel duwtje konden ge-
ven aan het Venezuelaproject, dankzij de 
inzet van een grote groep vrijwilligers en 
de enthousiaste medewerking van vele 
parochianen.  

Liturgische agenda

De eerste communie vindt dit jaar plaats op donderdag 10 mei (Hemelvaart) om 
10.30 uur in de kerk van de Sint-Denijsparochie. Op Pinksterzaterdag 19 mei gaat 
om 16 uur de vormselviering door in dezelfde kerk. De vormheer is bisschop Luc Van 
Looy. 

Borluutjoggers

Nieuw bestuur Borluutjoggers 

De leden van de Borluutjoggers hebben een nieuw bestuur gekozen. Ann, Hilde, 
Jean-Pierre, Geert, Jan, Peter en Johan willen de club een nieuw elan geven en verder 
werken aan wat de gezelligste loopclub in het Gentse moet zijn…
 
Heb je zin om onder begeleiding de benen te strekken? Je bent altijd welkom elke 
woensdag om 19 uur aan het Borluutkasteel.

Info: www.borluutjoggers.be
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Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Regenboog OCMW Gent

Ligt het lokaal dienstencentrum ver van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij ons?
Antennemedewerker Hilde Branteghem brengt de diensten van het lokaal diensten-
centrum naar u toe.
Ze heeft zitdag of zij komt bij u aan huis.
• Ze helpt u met uw vragen over hulp- en dienstverlening voor senioren en de admi-

nistratie die daar bij komt kijken.
• Ze regelt voor u hulp aan huis, zoals ergotherapie of tijdelijke thuiszorg.
• Ze brengt behulpzame buren in contact met senioren die hulp kunnen gebruiken voor 

kleine dingen. Zo stimuleert ze burenhulp. Dat is ons “buren voor buren” project.
• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo brengen we bewoners uit de buurt samen, vaak 

in samenwerking met andere buurtverenigingen.

Hilde Branteghem,
Antenne SDW /Afsnee
(09 266 34 34); (0471 90 97 54);
hilde.branteghem@ocmw.gent
 
Zitdag: 1ste en 3de dinsdag van de maand van 13 tot 16 uur 
in het Open Huis, Pastorijdreef 6,  SDW.

Buurtmaaltijd: 1ste en 3de dinsdag van de maand in het 
Open Huis, SDW. 

Annelore Behaeghe werkt als buurtzorger 
voor SDW en Afsnee.  
(0477 98 06 36);  
annelore.behaeghe@ocmw.gent 

Haar taken zijn:
-  ondersteunen van Antennewerking
-  detecteren en doorgeven van noden en 

behoeftes bij 65+ uit Sint-Denijs- 
Westrem en Afsnee!

-  vanaf september 2018 ook voor 65+ 
uit Zwijnaarde  
(vanuit nieuw LDC De Mantel)

-  buurtmaaltijden Open Huis organiseren
- preventieve huisbezoeken
- project “buren voor buren” mee onder-

steunen.

Dinsdag 5 juni: voordracht “Blijf langer thuis met hulp aan huis”

“Ik doe het zelf wel” met ergo-advies van 
Griet.
“Loopt de opstart van de thuiszorg 
moeizaam”, vraag overbruggingshulp aan 
Edith.
 Zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteits-

vol thuis blijven wonen is voor de meeste 
mensen een wens en een overtuiging.
Soms wordt het moeilijk en moeten er 
keuzes gemaakt worden om het haalbaar 
te houden.
De ergotherapeut en de maatschappelijk 

werker van het lokaal dienstencentrum 
geven u meer info over hoe zij u daar bij 
kunnen helpen.

WMV - Werkgroep Milieu en Verkeer
De natuur helpen

Enkele jaren geleden voerde de lokale 
werkgroep WMV een eerste actie die 
bedoeld was om de natuur een helpende 
hand aan te reiken, want er verdwijnen 
steeds meer oude bomen en boomholtes 
waarin de fauna behuizing opzoekt. Die 
actie gebeurde onder de vorm van een 
aantal mezenkastjes, vleermuizenkastjes, 
een bijenhotel en een uilenkast. Ze wer-
den op vraag van WMV gemaakt als stan-
daardkastjes door mensen met ervaring. 
Dit, volgens de beste wijze van uitvoeren, 
zodanig dat de werkgroep hierover, al die 
jaren, geen enkele klacht ontving. 
Negatieve berichten over wat gaande is 
in ons milieu, in onze omgeving en in de 
natuur, deden de groep overwegen om 
dit initiatief in 2018 te herhalen.
Er werd deze keer vooral gedacht aan 
mezenkastjes. Ze deskundig en degelijk 
maken vergt een uitgave van tientallen 
euro’s per stuk zodat hiervoor toch een 
kleine som dient gevraagd, en wel van 
slechts € 15. Ze zijn dus aankoopbaar. 
Noteer wel dat WMV ze noch komt op-
hangen noch herstellen of onderhouden, 

maar ze wel aflevert.
Wie hiervoor belangstelling mocht heb-
ben, wordt gevraagd om naam en adres 
op te geven aan WMV met vermelding 
“bestelling mezenkastje” en om gevraag-
de som te willen storten op bankrekening 
BE 16 0680 9330 9074 / GKCCBEBB van 
WMV, Lauwstraat 73, 9051 Gent-SDW en 
dit, uiterlijk vóór 1 juli. Pas daarnà zou 
worden overgegaan tot het maken ervan, 
wat wel wat productie- en leveringstijd 
veronderstelt.

Mocht het gebeuren dat je tuin de leef-
plek blijkt te zijn van mussen, van de witte 
kwikstaart, van de boomklever of van de 
bonte vliegenvanger, of zelfs van vleer-
muizen, en je wil echt iets doen aan hun 
behuizing, weet dit ons dan te melden. 
Mocht je dat aan WMV aanvragen dan 
vergt dit enige aanpassing van de kastjes.

Terloops wordt eraan herinnerd dat de 
kastjes stormvast uit de volle zon en de 
volle wind moeten worden opgehangen, 
op jé eigendom en op een bereikbare 

plaats opdat men ze zou kunnen nazien 
en reinigen wanneer ze werden be-
woond. Dit onderhoud gebeurt één- tot 
tweemaal per jaar zònder chemische 
producten en insecticiden doch wel met 
een borsteltje en met zuiver heet water 
(dus geen bleekwater of dergelijke). De 
binnenvlakken blijven bloot hout. Het 
invlieggat mag je nooit vergroten. Het 
deurtje of de klep dient altijd zachtjes ge-
opend. Voor dat gat mogen geen takken 
hangen. 
Het kan best dat het kastje aanvankelijk 
niet wordt bewoond, dus is wat geduld 
vereist of een verplaatsing ervan gewenst 
(wegens te warm, te veel lawaai, te veel 
passage).

De werkgroep dankt alvast voor je mede-
werking ten dienste van de natuur.

Info: WMV, Lauwstraat 73, 9051 SDW; 
wmv@telenet.be

Plaats: Open Huis
Uur: 14 tot 16 uur, gratis6



Davidsfonds ism vtbKultuur
Dinsdag 22 mei om 20 uur: voordracht “neogotiek in Sint-Denijs-Westrem”

In de tweede helft van de 19de eeuw ken-
de de neogotische kunst een belangrijke 
ontwikkeling in Vlaanderen. Dankzij de 
financiële steun van de in Maaltebrugge 
wonende graaf de Hemptinne, ontstond 
in de wijk Maalte van onze gemeente 
Sint-Denijs-Westrem een kunstenaars-
kolonie die deze kunststijl tot over de 
gemeentegrenzen uitdroeg. Namen zoals 
de gebroeders Blanchaert, Bressers, 
Bourdon en Firlefijn zullen voor altijd met 

onze gemeente verbonden blijven.
Ons bestuurslid Stan Ulens zal ons de 
historische context van deze kunststijl 
toelichten en de belangrijke rol die de 
kunstenaars, uit Sint-Denijs-Westrem, 
erin gespeeld hebben.

Deze lezing dient tevens als inleiding op 
onze jaarlijkse uitstap op zaterdag 2 juni, 
in samenwerking met vtbKultuur, waarbij 
we enkele representatieve verwezenlij-

kingen van deze kunstenaars o.a. Kapel 
oude abdij Drongen, Vivenkapelle Dam-
me en het Kasteel van Loppem zullen 
bezoeken.

Plaats: Gildenhuis, SDW
Toegang: € 5. Leden Davidsfonds 
SDW/Afsnee en vtbKultuur gratis.

Casa Cosi
tweedehands kledingwinkel met verhaal

Casa Cosi is:
Charmant: binnenin de winkel
Gezellig: eens je kennis gemaakt hebt 
met de vrijwilligers en de winkel
Gezinsvriendelijk: net geboren – eerste 
versleten broek – modieuze jonge/rijpere 
vrouw/man?
Vernieuwend: elke week nieuwe kledij in 
de rekken en laatste kans kledij aan -50%
Budgetvriendelijk: prijzen tussen € 1 
en € 12 voor kledij, kleine prijsjes voor 
kinderspeelgoed en babygerief
Gevarieerd: pop-up geschenken – pop-
up speelgoed – accessoires – kledij voor 
groot en klein
Sociaal: de winkel wordt gedragen door 
personen met een verhoogde psychische 
kwetsbaarheid

Economisch: wij doen mee aan het her-
gebruiken van kledij en materiaal
Vintage: af en toe zichtbaar in de etalage
Gul: niet verkochte kledij gaat door naar 
vzw De Helpende Hand die het op hun 
beurt gratis aan de minder bedeelde 
Belgische bevolking geeft. 
Kansrijk: mensen krijgen de kans om 
zich te (her)integreren in de maatschappij
Origineel: garantie op een uniek stuk aan 
een spotprijs
Persoonlijke benadering: ……………………
(in te vullen door onze klanten a.u.b.)

Casa Cosi is voor jullie en ons onbetaal-
baar met betaalbare producten.

- U kan ons vinden op de facebookpagi-
na van Casa Cosi.

- We hebben 2 winkels, één op de cam-
pus van Karus en één in het dorp van 
Sint-Denijs-Westrem:

- Beukenlaan 20, Sint-Denijs-Westrem 
(domein Karus, campus Gent); 

 open: woensdag  en vrijdag van 9 tot 
15.30 uur.

- Loofblommestraat 15, SDW (in het 
dorp); open: woensdag, donderdag en 
vrijdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 
10 tot 18 uur.

Info: http://www.facebook.com/casa-
cosi2dehands; 
Casacosi@outlook.com; (09 245 28 48)

Fem’Westrem 

Overzicht data voorjaar Fem’Westrem

donderdag 3 mei: naai- en breicafé
donderdag 17 mei: 3de les (van 3): haal meer uit je overlock + naai- en breicafé
donderdag 24 mei: 2de les (van 3): zomer patchwork of -quilt naaien + naai- en brei-
café
donderdag 31 mei: 1ste les (van 2): naai een tasje in kurkleer + naai- en breicafé
donderdag 7 juni: 3de les (van 3): zomers vestje breien + naai- en breicafé
donderdag 14 juni: 2de les (van 2): naai een tasje in kurkleer + naai- en breicafé
donderdag 21 juni: 3de les (van 3): zomer patchwork of -quilt naaien + naai- en brei-
café.

Cabouchon juweeltjes maken
Prijs: Femma-leden € 3, anderen € 5. De 
avond zelf koop je het gewenste materi-
aal ter plaatse aan.

Tasje in kurkleder naaien
Prijs: Femma-leden € 28, anderen € 36. 
De prijs van het aan te kopen cursus- 

materiaal wordt later meegedeeld, je 
betaalt de materiaalkost.

Naai- en breicafé
Elke donderdagavond (behalve in de 
schoolvakanties) kan je naar het naai- en 
breicafé komen. Hier werk je op je eigen 
tempo aan je project. Ondertussen kan 
je gezellig babbelen en tips en tricks 

uitwisselen. Tijdens het naai- en breicafé 
krijg je geen professionele uitleg van een 
lesgeefster.
Prijs: Femma-leden € 2 per avond, € 14 
voor een 8-beurtenkaart. Anderen: € 3 
per avond, € 20 voor een 8-beurtenkaart.

Inschrijven is verplicht, bij voorkeur per 
mail: femwestrem@gmail.com.
Betaling voor de start van de cursus, op 
BE 15 8906 8414 0930 van Fem’Westrem.

Plaats: catecheselokaal, Pastorij-
dreef, SDW
Uur: van 19.30 tot 22.30 uur
Info: Murielle (0473 92 97 91) of via 
mail: femwestrem@gmail.com.
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KWB Afsnee en Sint-Denijs-Westrem
Dinsdag 1 mei: voettocht naar Lourdes-Oostakker

Ook dit jaar zetten we de meimaand in 
met een voettocht naar Lourdes-Oos-
takker. Als u te voet wil meegaan, ver-
wachten wij u dinsdag 1 mei om 4.30 
uur ’s morgens aan de parochiekerk van 
Sint-Denijs-Westrem. Een uurtje later, om 

5.45 uur verzamelen de fiets(t)ers even-
eens aan de kerk van Sint-Denijs-
Westrem om naar Oostakker te fietsen. 
Wie de verplaatsing per auto maakt, kan 
de eucharistieviering meemaken van 
7 uur in de basiliek te Oostakker. 

Iedereen die het wenst, kan na de mis 
en de ommegang genieten van lekkere 
warme koffie en verse koeken.

 

Dinsdag 15 mei: bezoek aan de Clemenspoort 

KWB organiseert om 19 uur een bezoek 
aan de Clemenspoort te Gent.  
In de Voskenslaan – vlakbij het station 
Gent-Sint-Pieters – hadden de paters 
Redemptoristen vroeger een klooster met 
kerk en kloostertuin. Enkele jaren terug 
werd besloten het klooster af te breken, 
aan de oude kerk een nieuwe bestem-
ming te geven en het terrein (3 ha) hele-
maal te herontwikkelen.  
Zo is de “Clemenspoort” ontstaan, een 
hypermodern project bestaande uit een 
polyvalente ruimte met vergaderzalen en 
een bibliotheek, een “co-housing”-gebouw 

voor leken en religieuzen, een gebouw 
van het CAW-Artevelde voor thuisloze 
mensen, een residentieel wooncomplex 
met 35 appartementen en een studen-
tenhome voor een 500-tal studenten, 
vlak naast de campus van de Hogeschool 
Gent.  
Een vrijwillige medewerker leidt ons 
doorheen de site en in de verschillen-
de ruimten van de Clemenspoort. Het 
bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. We 
verzamelen om 18.30 uur aan de pastorie 
te Sint-Denijs-Westrem en verdelen ons 
milieubewust over de beschikbare auto’s 

om naar Gent te trekken. Voor de rond-
leiding wordt een bijdrage gevraagd van 
€ 4 aan leden van KWB en KVLV. Anderen 
betalen € 6. In de bijdrage is een drankje 
begrepen.  

Graag vooraf inschrijven tegen uiterlijk 
woensdag 9 mei bij:
Gary Dupré (09 222 27 95); 
chris_vandevelde@skynet.be of bij 
Piet Van Troos (09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be

Info: Gary Dupré; (09 222 27 95)

Plaats vertrek: Gent Sint-Pieters om 9u05 (trein: 9u24)
Prijs: leden: € 35 (toegangen, gids en lunch); anderen: € 38 
Treinticket voor eigen rekening.

vtbKultuur

Woensdag 27 juni: daguitstap naar Blankenberge

Bezoek aan het Belle Epoque Centrum, lunch in het 
restaurant Venitien en in de namiddag een Art Nouveau 
thema wandeling door de stad met gespecialiseerde gids.
In het Belle Epoque Centrum maak je kennis met de vergane 
glorie van de periode net voor de Eerste Wereldoorlog.
Drie villa’s, daterend van 1894, werden gerestaureerd en ver-
bouwd tot een bezoekerscentrum.
In Blankenberge dateren nog heel wat woningen uit de peri-
ode tussen 1890 en 1915. Binnen dit patrimonium nemen de 
Art-Nouveaupanden een unieke plaats in.
De gids kruidt de wandeling met plaatselijke anekdotes en 
een vleugje nostalgische Belle-Epoquesfeer.

WZC Zonnehove
Zondag 27 mei: Zonnefeest

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar opnieuw ons 
Zonnefeest!
We rollen de rode loper uit en nodigen jullie uit voor een 
hapje, een drankje, een streepje muziek en vooral een heel 
gezellige namiddag.
Iedereen is welkom van 14 tot 18 uur.

Plaats: tuin van WZC Zonnehove
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DAC De Moester

Zaterdag 19 mei: Moesterbal 2018

Het Moesterbal is een gratis evenement dat doorgaat in 
Dagcentrum De Moester.
Die dag zijn er verschillende optredens op podia binnen en 
buiten. 
Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur: Silkene Pajamas
16.45 uur: Moonai People
18 uur: Matrak D’Amour
19 uur: The Loco Lone Ranger
20 uur: Ride This Train
22 uur: Radio Barba

Er is ook randanimatie voorzien zoals een springkasteel en 
schminkstand en om 21 uur is er de vuurshow “In vuur en 
vlam” door Grim en Kolibria.

Dit alles gaat door in de Putstraat 16 te Sint-Denijs-Westrem.
We hopen u daar allen te mogen verwelkomen.

Flanders Expo

Zaterdag 19 t.e.m. zondag 20 mei: K3 show: na hun eerste 
eigen tour met Captain Space hebben Hanne, Marthe en 
Klaasje de smaak te pakken en komen zij in het voorjaar van 
2018 terug met een gloednieuwe K3 show.

Koninklijk Harmonieorkest Echo Der leie

Zondag 24 juni om 11 uur: Aperitiefconcert

Beste inwoners, 
Op zondag 24 juni houdt het Koninklijk 
Harmonieorkest “Echo der Leie” haar 
37ste Aperitiefconcert in het park van het 
Kasteel Borluut in de Kleine Gentstraat 
te Sint-Denijs-Westrem. Net zoals op 
de feesteditie van vorig jaar (175-jarig 
bestaan van onze vereniging) plaatsen 
we, opnieuw in samenwerking met de 
Tennisclub Borluut, een grote tent met 
het nodige comfort. We hopen dat de 
weergoden ons gunstig gezind zullen zijn.

In samenwerking met Keurslagerij Filip & 
Peggy voorziet “Echo der Leie” de mo-
gelijkheid om u in te schrijven voor de 
maaltijd na het concert. Het concert zelf 
is gratis, de maaltijd is dit jaar Chateaubri-
and met frietjes, warme en koude sausjes 
en aangepaste groenten aan € 20  p.p. 
Voor de kinderen is een chipolata en 
gemarineerde kipfilet voorzien aan € 10 
per kind.

Inschrijven kan door over te schrijven op 
rekening BE 21 8508 3829 3903, een mail 
te sturen naar echoderleie@gmail.com of 
te verwittigen op (0478 24 50 49) van Tom 
Verdonck.  
 
Hopelijk kunnen we u verwelkomen!
 
ps.: die dag spelen de Rode Duivels niet … 

Het bestuur van Echo der Leie

Tent te huur 

In de tweede helft van juni slaan het 
Koninklijk Harmonieorkest “Echo der 
Leie” en tennisclub Borluut de handen in 
elkaar. Met vereende krachten stellen we 
in het Borluutpark een grote tent op voor 
het jaarlijkse aperitiefconcert van 
“Echo der Leie” op zondag 24 juni en 
het jaarlijkse feest van de tennisclub 
Borluut, dat doorgaat op zaterdag 
30 juni.

Dit betekent dat er een multifunctionele 
tent ter beschikking staat vanaf vrijdag 
23 juni tot en met zondag 1 juli voor de 
inwoners en verenigingen van Sint-Denijs-
Westrem (behalve op 24 en 30 juni). 
Heeft u interesse in het gebruik van deze 
accommodatie (inclusief drankinstallatie) 
voor een schappelijke prijs? Neem con-
tact op met Tom Verdonck (0478 245 049) 
of Tom Deweirdt (0470 190 940).
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Koopgids

Accessoires | mode | handtassen

Anneleen K Handgemaakte juwelen, kleur- en
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen 
op maat, herstelling van juwelen; Leiepark 4, 
SDW; www.anneleenk.be; tel: 0475 90 26 12
Babazou Exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie - babazou.com 
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Advocaten

Advocatenkantoor De Smet Hilde
Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77
Karel Peeters

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

Advocaat, bemiddelaar Myriam Desterbeck
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
gsm: 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com
Myriam Van Den Abeele
Commercieel- en onderwijsrecht; tel: 0486 65 22 56 
myriam.vandenabeele@orbius.be

Alarm- en camerabeveiliging

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW
gsm: 0476 479 735 

inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

Autohandel

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

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW; tel: 09 221 51 16 
op afspraak: ma en do: 17-19 uur 
 tel: 078 151 243 of via www.sbat.be

Buitenring-Zwijnaarde 1;
Alle dagen 7-17u op afspraak

Bed & breakfast

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
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
www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchi-
deeplanten; Lauwstraat 74, SDW; tel: 09 221 15 85
Florist Patric Schepens
Fleurop-Interflora
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

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

Boekhouding en fiscaliteit

Accountantskantoor Vanofisc BVBA
accountancy & tax services; kvo@vanofisc.be
tel: 09 211 18 67; Steenweg 36, 9810 Eke
G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 25 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40 
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be
Kristien De Beule
boekhouding-fiscaliteit; tel: 09 220 28 35;  
gsm: 0479 65 57 24; Duddegemstraat 22, Afsnee

Brasserie

Brasserie Olive
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW; tel: 09 221 35 12

Brood en banket

Bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten
Patisserie Suffys
Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33
‘t Pompoentje
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dansschool

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

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

Elektro J&C 
Jan Taghon; nieuwbouw-verbouwing-herstelling
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
Gebroeders De Koster

E. Andelhofstraat 1, SDW 
gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, 

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 127, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak

Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling  
(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be
Axa bank & verzekeringen Peirsman-Soetaert gcv

 Maenhoutstraat 70 - SML; tel: 09 222 54 55
 geert.peirsman.15382@axa-bank.be

Belfius Gent Centrum & Noordwest CVBA
Koning Albertlaan 142, 9000 Gent

 Tel: 09 244 04 44 
(voorheen Gemeenteplein 8, SDW)

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91
KBC Peter Schelfhout, directeur
kantoor Kortrijksestreenweg 1166, SDW

Bank & Verzekering tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41
VDK Bank Bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW; tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

Fotografie & printing

Footoo Polderdreef 4A, De Pinte 
Pasfoto’s nationaal en internationaal, identi-
teitskaart, rijbewijs, kids-id, reispas ... klaar in 
2 minuten. Groot formaat op canvas, dibond, 
allerlei toepassingen - eigen atelier. Ma: 17u30-
19u30; Di, wo, vr: 10-12u/13u30-18u; Zat: 10-12u. 
www.footoo.be; info@footoo.be; tel.: 09 330 36 81

Garages en carrosserieën

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

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@outlook.com

Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91
Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 09 279 06 88
Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten
Kapsalon-boutiek Marie-Louise
Dameskleding. Maandag en dinsdag gesloten
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90
Kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14
Pascal haarmode Redken
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; dames na afspraak
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Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15
www.kineandmore.be
kinesitherapie-osteopathie-zwemlessen-
aquagym, Soenenspark 54, SDW; tel: 09 222 33 45
gsm: 0495 40 09 42; info@kineandmore.be

Kleding en textiel

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

Levensmiddelen

“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; zo en ma gesloten
’t Pompoentje algemene voeding,warme bakkerij 
zondagvoorm. open, ma. gesloten; leveringen aan 
huis; Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Medische voetverzorging

Bellalice 
Medische pedicure, manicure en visagie.
Enkel aan huis; gsm Berdien: 0486 312 617 (na 18u)

med. voetverzorging Marijke
Ook manicure en gel, gelish!

 Breeschoot 45, 9800 Astene; alleen na  
afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

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

Meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
 badkamer, echt maatwerk,

www.deverbinding.be; tel: 0475 892 954
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; 

Naaiwerk

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

Optiek

Belle Optiek
Kinderbrillen, brillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; www.belleoptiek.be
Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
Optiek Cassiers BVBA Brillen, kinderbrillen, 
zonnebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, 
SDW tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u

Psychische gezondheid

Integratieve psychotherapie
Brigitte Van der Auwermeulen; 0473 37 67 66
Maaltebruggestraat 288, 1ste verd., Gent
www.psychotherapeut-brigittevda.be
PSY4SPORT
sport-, bewegings-, & klinische psychologie
L. De Raetstraat 5, SDW; tel: 0485 63 39 37
www.psy4sport.be

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

loog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-
out coach, relatie-, gezins- en systeempsychothe-
rapeut; Krijzeltand 2a, SDW; www.vivolinio.com; 
info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

Restaurants-Tearoom

Le temps d’une chanson
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties
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.
Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Sanitair en centrale verwarming

Steff Van Oost nieuwbouw-verbouw-herstellingen
Kleine Gentstraat 32, SDW
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com
ASSELOOS DIRK - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; info@asseloos-verwarming.be

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk bin-
nen en buiten - behang, gordijnen, vloerbekle-
ding; Hemelrijkstraat 21, SDW ; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be; 
paul.de.meulemeester@skynet.be

Schoonheidsinstituut

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

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

Schrijn- en timmerwerken

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

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62
Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

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

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; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

Wood stories - joachim louis
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be; gsm: 0474 33 39 70
tuinarchitect Hugo Vervondel bvba ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be
Verkoop & Projectbegeleiding
Louis Delebecquelaan 46 SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

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

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

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

Verwarming

VEPI bvba (Pierre Verenghen)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, 
regeling, vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

Verzekeringsagenten

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

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com
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

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 44a, Sint-Martens-Latem
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

Zalen-evenementen

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

Plaats hier 
uw advertentie

vanaf € 70!

contact: 
Lea Vandeputte

(09 221 13 98) of mail naar 
koopgids@dekenijborluut.be
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Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.  
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s,  
video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschiften 
en naslagwerken, folders en affiches van 
activiteiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 266 85 85; fax: 09 222 90 35 
e-mail: dcsd@gent.be
open: 
ma., woe. en vrij.:  van 9 tot 12.30 uur
en van 14 tot 16 uur 
Di., don. en zat.: gesloten 
Op afspraak: ma. van 16.30 tot 19 uur.
U kunt met bancontact betalen. 

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: 09 217 00 62 
Apotheken: centraal oproepnummer: 
0903 922 48 of via www.geowacht.be

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Laga, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.laga@ocmw.gent; 09 266 90 00

Zitdag Hilde Branteghem, antennewerking 
voor senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13 tot 16 uur in het Open Huis;  
hilde.branteghem@ocmw.gent

Verantwoordelijke buurtmaaltijden: 
annelore.behaeghe@ocmw.gent

Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 
contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Nuttige info
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Kalender

mei
Di 1 KWB AFSNEE / SDW 04.30 voettocht Lourdes-Oostakker

Woe 2 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht olijfolie Gezinslokaal De Pinte
Zo 6 SINT-CAMILLUSKOOR 10.00 “Deutsche Messe” parochiekerk SDW

Ma 14 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek zaaltje achter
20.00 werk- en bestuursvergadering café ‘t Gemeentehuis

Di 15 KWB AFSNEE / SDW 19.00 bezoek Clemenspoort Gent
Do 17 KVLV SDW / AFSNEE MET OKRA bezoek luchthaven Deurne Antwerpen
Za 19 DAC DE MOESTER 15.30 Moesterbal Putstraat 16, SDW
Di 22 DAVIDSFONDS ism VTBKULTUUR 20.00 voordracht neogotiek Gildenhuis SDW

Do 24 MARKANT DE PINTE / SDW meerdaagse uitstap Munsterland
Za 26 SCOUTS & GIDSEN Zonneke met kampinschrijving
Zo 27 MARKTJES 09.00 Rommelmarkt Gemeenteplein SDW
Zo 27 BASISSCHOOL WESTERHEM Schoolfeest
Zo 27 WZC ZONNEHOVE 14.00 Zonnefeest WZC Zonnehove SDW
Di 31 KVLV SDW / AFSNEE Moederdagfeest

juni
Za 2 VTBKULTUUR SDW ism DAVIDSFONDS busuitstap Damme en Loppem
Za 2 WMV SDW / AFSNEE 13.30 bezoek privé ecotuinen parking Borluutdreef
Za 2 ALLEN IN VREUGDE EEN 19.00 Comedy avond Gildenhuis SDW
Di 5 ANTENNEWERKING 14.00 voordracht thuiszorg Open Huis SDW
Za 9 DEKENIJ BORLUUT uitstap voor senioren Plantentuin Meise
Do 14 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap Zeebrugge
Za 23 SCOUTS & GIDSEN WK Zonneke, Rode Duivels, rommelmarkt 
Zo 24 KON. HARMONIORKEST ECHO DER LEIE 11.00 Aperitiefconcert kasteel Borluut

Woe 27 VTBKULTUUR SDW uitstap per trein Blankenberge
juli

Ma 2 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek COC “’t Oud Schooltje”
20.00 werkvergadering Afsnee

Vrij 27 DIONISS festival Gemeenteplein SDW, 
Za 28 DIONISS festival Krijzeltand

augustus

september
Di 11 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse reis met autocar Friesland en Groningen

Ma 17 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek zaaltje achter
20.00 werkvergadering café ‘t Gemeentehuis

oktober
Vrij 19 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse kunstreis per vliegtuig Nice

november
Zo 18 VTBKULTUUR SDW Musical 40-45 Puurs

Ma 19 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek zaaltje achter
20.00 werkvergadering café ‘t Gemeentehuis

december

Ma 10 WMV SDW / AFSNEE 20.00 gespreksavond met leden en publiek COC “’t Oud Schooltje” 
Afsnee
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Karel Peeters 
S. Beninglaan 4, SDW 
Tel 09 243 41 02 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester
Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be
 
Deken
Wim Van lancker
deken@dekenijborluut.be

Dekenin
Michèle Bouverne
dekenin@dekenijborluut.be

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
26 mei 2018. 

De teksten uiterlijk tegen 6 mei  
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

Mogen we vragen aan de verenigin-
gen 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  24 augustus en 
28 september. Alle teksten moeten 
uiterlijk 17 dagen voor die datum 
binnen zijn. 

Graag alle activiteiten opgeven waarvan 
de datum al vast ligt, zodat de andere 
verenigingen er rekening mee kunnen 
houden. Telkens plaats, datum en uur 
van de activiteit vermelden.

Redactie Info info@dekenijborluut.be

Colofon
Website www.dekenijborluut.be 
Facebook Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem VZW

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

Verantwoordelijke uitgever 
Kristien Van Hessche 
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
09 245 67 28

Rubriek “Verenigingen” 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21, SDW 
09 221 19 51

Rubriek “Nieuws dekenij” 
Frieda Van Caeckenberghe 
Lettelbroeklaan 3, SDW 
09 222 03 01

Medewerker, contacten 
met verenigingen 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW 
09 329 52 41

Reclame en advertenties 
Rose Desmet 
Kleine Gentstraat 17, SDW 
09 221 46 62 
advertentie@dekenijborluut.be

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

Koopgids 
Lea Vandeputte 
09 221 13 98 
koopgids@dekenijborluut.be

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

Welzijnsschakel Borluut 
Michèle Bouverne 
0475 96 05 95 
michele@simonne.be

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com
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BON

GRATIS
TAARTJE
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 
31/08/2018, enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de 
voorraad strekt.

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be



TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Ruime 4-slaapkamer woning met 
zwemvijver en zuid georiënteerde tuin. 
Terrein opp.: 2.094 m2. Bew. opp.: 320 m2

€ 1.040.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Zulte

Architectenwoning met 4 slaapkamers en 
zwembad nabij het centrum.  
Terrein opp.: 665 m2.  Bew. opp.: 226 m2

     € 590.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Landelijke villa op een groene residentiële 
ligging met een uitstekende oriëntatie.   
Terrein opp.: 4.020 m2. Bew. opp.: 365 m2

€ 1.895.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem 

Prachtig perceel bouwgrond in de 
Eikeldreef met zuidwestelijke oriëntatie.  
Terrein opp.: 5.356 m2.

  € 1.490.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP  |  Gent - Coupure Links

Twee slaapkamer appartement met berging op 
de  negende verdieping met panoramisch zicht.   
Opp. appartment: 128 m2. opp. terras: 6 m2

  € 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   De Pinte centrum

Ruim, lichtrijk appartement met 2 slpk. en 
2 bdk. en een ondergrondse garagebox. 
Terras opp.: 15 m2. Bew. opp.: 140 m2

€ 458.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Te renoveren landelijke woning met frontaal 
zicht op de Latemse Meersen.
Terrein opp.: 2.318 m2. Bew. opp.: 282 m2

€ 879.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Instapklare Franse villa met 6 slaapkamers 
en 2 badkamers nabij Deurle dorp.   
Terrein opp.: 2.467 m2. Bew. opp.: 410 m2

   € 1.790.000  |  Gsm: 0479 417 496

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Casco gebouw die verder dient afgewerkt te 
worden. Kantoor/bureau/handel en woonst.   
Terrein opp.: 1.064 m2.  Bew. opp.: 842 m2

     € 990.000(excl. 21% btw en 10% RR) | 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Nieuw te bouwen landelijke halfopen woning 
in het centrum. Realisatie door Elbeko.  
Terrein opp.: 650 m2.  Bew. opp.: 245 m2

     € 576.258(excl. 21% btw en 10% RR) | 0486 069 070
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TE KOOP   |   De Pinte 

Zeer ruime, perfect onderhouden woning 
nabij het centrum van De Pinte. 
Terrein opp.: 1.514 m2. Bew. opp.: 280 m2

   € 528.000  |  Gsm: 0468 191 788
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