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INFO Nieuws van de Dekenij, de verenigingen,  
de handelaars en de Stad Gent.

AFSNEEKERMIS VAN 22 TOT 26 JUNI



PRIJS:
volw. : 20 euro
kind. (-12j / aangepast menu) : 10 euro

INSCHRIJVEN BIJ:
Eric Dhondt
Rozenpark 19
Sint-Denijs-Westrem
Tom Verdonck
Tel.: 0478/24.50.49
E-mail: echoderleie@gmail.com of
Rek. nr. BE21 8508 3829 3903 van EDL

ADRES:
Borluutpark
Kleine Gentstraat
te Sint-Denijs-Westrem

MET MEDEWERKING VAN
HET STADSBESTUUR

ZONDAG 24 JUNI 2018
Vanaf 11u30 - Gratis toegang

APERITIEFCONCERT
& CHATEAUBRIAND

Koninklijk Harmonieorkest

ECHO DER LEIE
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OLV. MANUEL HERREBAUT

~ nieuwe formule ~ nieuwe traiteur ~



Nieuws van de dekenij

Nieuwe voorzitter
Op onze raad van bestuur van maart werd Bart De Schouwer verkozen tot nieuwe 
voorzitter van de dekenij Borluut. Hij zal zijn nieuwe functie opnemen vanaf 1 juli 
2018. Tot zolang blijft de huidige voorzitter, Karel Peeters, de werking van onze dekenij 
in goede banen leiden. In de INFO van september kunnen jullie meer lezen over de 
overdracht. 

Kasteel Borluut

Zaterdag 30 juni om 11 uur : Nieuw leven in Kasteel Borluut

Dekenij Borluut heeft op 1 mei het Kas-
teel Borluut in gebruik gekregen van de 
Stad Gent. Deze terbeschikkingstelling 
blijft duren tot de definitieve bestemming 
van het kasteel duidelijk is.
Het gelijkvloers wordt zoals in het verle-
den en volgens dezelfde regels verhuurd 
aan zowel verenigingen als particulieren. 
De reservaties en praktische regelingen 
lopen nu wel via de dekenij, en niet meer 
via de Stad. Reeds bestaande reservaties 
blijven van kracht.
Voor de eerste en tweede verdieping gaat 
de dekenij nog op zoek naar verenigingen 
die er hun intrek willen nemen. In ruil 
voor het gebruik van deze fantastische 

lokalen worden enkel de kosten aangere-
kend. 
Op zaterdag 30 juni om 11 uur blazen we 
het stof van de deurklinken en geven we 
het kasteel een symbolische poetsbeurt. 
Alle verenigingen zijn dan uitgenodigd 
voor een rondgang in de te bestemmen 
lokalen. Tegelijk nodigen we ook alle an-
dere geïnteresseerden uit om een kijkje 
te nemen op de leegstaande verdiepin-
gen. 
Een kleine tentoonstelling zal een licht 
werpen op de geschiedenis van het 
kasteel, alle ideëen over de toekomst zijn 
welkom. En om het stof weg te spoelen 
bieden we een drankje aan. 

Dit is ons laatste nummer voor de zomer. Eind augustus komt de INFO van september in de 
bus. Aan allen een deugddoende vakantie gewenst!

EERST BLOKKEN, DAN VAKANTIE!
Eerst volop concentratie

als voorbereiding op examens, 
goede planning in de afgemeten tijd,
doorprikt met nodige ontspanning.
Dan wenkt de komende vakantie,

na slagen integraal
na teleurstelling, half en half
met moed naar nieuwe start.

Wij wensen aan alle studenten een moedige blokperiode met hoop op succes na de inzet bij de voorbereiding.

Kermis Sint-Denijs-Westrem van 19 tot 24 oktober 
Het Kermiscomité van Dekenij Bor-
luut bereidt volop de kermis voor. Het 
programma krijgt stilaan een volledige 
invulling. Het thema dit jaar is “Schuune 
foto’s, schuune muziek, schuun bruud, 
schuune kirmesse”

Graag stellen we de samenstelling van 
het Kermiscomité voor:
Marleen Dejaegher (voorzitter), 
Magda Declerck (secretaris), 
Frieda Van Caeckenberghe (kermisbudget), 

Rose Desmet, Isabelle Rijckaert, 
Wim Van Lancker, Katrien Walcarius. 

Dank zij hen slagen we erin een program-
ma aan te bieden voor alle leeftijden. Met 
de financiële tussenkomst van de Stad 
Gent en de samenwerking met verschil-
lende verenigingen van SDW is het moge-
lijk dergelijk programma samen te stellen.

Wie wenst deel te nemen aan de ver-
schillende activiteiten wordt van harte 
ingeschakeld.
Graag een seintje aan 
dejaegher_marleen@hotmail.com of 
magdadeclerck@icloud.com. 

Meerdere handen maken het werk lich-
ter!
Zet nu al de datum vast in jullie agenda 
zodat je onze vraag om samen kermis te 
vieren niet zult missen.

Info: kasteelborluut@dekenijbor-
luut.be of  www.dekenijborluut.be
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Nieuws van verenigingen

Samana
Woensdag 13 juni om 14 uur: filmvoorstelling “Café Derby” 

Een film die zich afspeelt in Sint-Denijs- 
Westrem, tijdens het pausbezoek van 
1985 op het vliegveld….
 
We schrijven 1985. Paus Johannes Pau-
lus II komt op bezoek in België en dan 
nog wel in Sint-Denijs-Westrem, op het 
oud-vliegveld. Georges, een marktkramer 
en commerçant in hart en nieren, ruikt 
geld en huurt het café Derby, vlakbij de 
plek waar duizenden gelovigen een open-
luchtmis zullen bijwonen. Dat is - kort - 

het verhaal van “Café Derby” van regis-
seur Lenny Van Wesemael, gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal.
De film draait vooral rond de relatie tus-
sen Sara en haar vader Georges, gespeeld 
door Wim Van Opbroeck, naar wie zij 
opkijkt. Maar tegelijkertijd ontdekt ze dat 
hij ook maar een mens is. “Café Derby” is 
dan ook in de eerste plaats een verhaal 
van een opgroeiend kind met het pausbe-
zoek als achtergrond.

Voor wie: voor iedereen die van een goe-
de, Vlaamse film houdt, die zich boven-
dien afspeelt hier in onze gemeente.

In samenwerking met Kinepolis en Cou-
lombier Films. 

Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: € 8. Inschrijven vooraf is 
noodzakelijk.

KWB Afsnee / SDW
Dinsdag 5 juni om 14 uur: fietsen op straat

We strekken onze benen en wippen de fiets op voor een aangenaam en rustig tochtje, 
op maat van iedereen. Zorg voor voldoende lucht in longen en fietsbanden. Samen 
met OKRA fietsen we onder leiding van Johan Martens. Vertrek om 14 uur aan de 
Krijzeltand (SDW).  

Maandag 11 juni te gast in de paardenmelkerij

Deze maand trekken we samen met KVLV 
op stap en bezoeken we de paardenmel-
kerij Kattenheye te Laarne. Sinds 1997 
wordt er de melk van merries verwerkt 
in allerlei gezondheidsproducten. We 
worden ontvangen in een zaal met zicht 
op de paarden en weiden.  Na een video-
projectie en een glaasje paardenmelk of 

paardenmelklikeur volgt een rondleiding 
op het domein.  
We verzamelen om 13.30 uur aan de pas-
torie te Sint-Denijs-Westrem en verdelen 
ons milieubewust over de beschikbare 
auto’s. Voor de rondleiding wordt een 
bijdrage gevraagd van € 5 aan leden van 
KWB en KVLV. Anderen betalen € 7. 

Markant
Donderdag 14 juni: originele daguitstap naar Zeebrugge

Geleid bezoek aan de marinebasis van Zeebrugge met o.a.bezoek aan de scheepslift, 
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 met 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 bijko-
mend 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).  

Voor juli en augustus wensen we aan al-
len een mooie en deugddoende vakantie 
en vanaf september hernemen we onze 
activiteiten. 

Zie ook www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem met alle gegevens 
over ons jaarprogramma en foto’s van 
onze voorbije activiteiten.

Inschrijven tegen uiterlijk woensdag 
6 juni bij Gary Dupré (09 222 27 95); 
chris_vandevelde@skynet.be of bij 
Piet Van Troos ( 09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be.
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CM
Zaterdag 2 juni: Bouw mee aan Gezonde Buurt

Je wilt in je buurt, met je vereniging of 
met je school een gezonde activiteit op 
poten zetten? Dat kan vanaf nu heel ge-
makkelijk met Gezonde Buurt.
Gezondheid is misschien wel het allerbe-
langrijkste in een mensenleven. Licha-
melijk gezond zijn en ook geestelijk fit 
zijn. Sociaal actief zijn. Zorg dragen voor 
anderen. Én het gevoel hebben dat we 
een nuttig leven leiden. Gezond zijn in de 
breedste zin ligt het snelst binnen bereik 
als je er samen voor gaat. En dat is pre-
cies wat Gezonde Buurt wil doen. Door 
mensen samen te brengen, met elkaar te 
verbinden kunnen ze zich inzetten voor 
gezondheid in hun buurt.

Gezonde Buurt?
Met Gezonde Buurt, een nieuw initia-
tief van CM, kun je heel eenvoudig in je 

buurt, met je vereniging of met je school 
gezondheidsinitiatieven organiseren. 
Op www.gezondebuurt.be vind je tal van 
kant-en-klare ideeën. Je eigen gezond-
heidsmagazine maken, oordopjes uitde-
len op een plaatselijk festival, een cursus 
stoelyoga inrichten, een publieksactie 
over slapen doen ... er is ontzettend veel 
mogelijk. En wat je ook doet, jij zit aan 
het roer van de activiteit. CM ondersteunt 
op verschillende vlakken. Iedereen kan 
trouwens een Gezonde Buurt-activiteit 
organiseren, ook niet-CM-leden.

Zelf een ijzersterk gezond idee?
Op zaterdag 2 juni zetten wij op zeven 
verschillende plaatsen in Oost-Vlaande-
ren een Gezonde Buurt-bank. Ontdek wat 
Gezonde Buurt is en test ondertussen 
gratis een aantal van de activiteiten uit. 

Heb je zelf een idee over gezondheid? 
Kom het ons vertellen. We denken met je 
mee.

De Gezonde Buurt-bank vind je in Gent 
op de volgende locaties:
- Korenmarkt: van 10 tot 13 uur: spring je 

fit op de mini-trampolines
- Blaarmeersen (Zuiderlaan): van 14 tot 

17 uur: ontdek onze actie over zonne- 
bescherming

- Rozebroekenpark: van 14 tot 17 uur: 
loop een mini-CM-Duorun.

Deelnemen aan de activiteiten is gratis.

Borluutjoggers
Lentekriebels

Het mooie lenteweer van de voorbije 
weken is het ideale moment om de 
loopschoenen uit de kast te halen of om 
die goede voornemens van nieuwjaar 
daadwerkelijk waar te maken.
Bij de Borluutjoggers kan je elke woens-
dag om 19 uur aansluiten bij een groep 

die bij jouw tempo/afstand past. Zo zijn er 
groepen die opbouwen naar 5 km (start-
to-run), aan een gezapig tempo 5 km lo-
pen, 10 km lopen of lange-afstandslopers.
Elke groep wordt begeleid door een 
ervaren trainer. De nadruk ligt steeds op 
gezellig samenlopen en natuurlijk ook 

op blessure-preventie door een rustige 
opbouw, voldoende stretchen enz.
Kriebelt het? Kom gerust eens af voor een 
kennismaking!
 

Info: www.borluutjoggers.be

Cultuurplatform SDW / Afsnee
Zaterdag 23 juni om 11 uur: onthulling muurschildering Twaalfapostelenstraat

Zondag 1 januari 1945 in de vroege morgen
Op vraag van het Cultuurplatform ging de 
Dienst Cultuur van de stad Gent (Kunst in 
publieke ruimte) akkoord om een muur-
schildering aan te brengen die herinnert 
aan de Duitse luchtaanval op  

het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem op 
1 januari 1945.

Op de blinde muur in de Twaalfaposte-
lenstraat, waar nog steeds kogelinslagen 
zichtbaar zijn als gevolg van deze aanval, 

zal Samer Alagha een metershoge weer-
gave van deze aanval schilderen.

Zaterdag 23 juni om 11 uur zal dit 
kunstwerk onthuld worden. Iedereen is 
welkom.

Ewald Delbaere en Sint-Denijs-Westrem

Nadat de Dienst Cultuur akkoord ging om alle “boekjes” van Ewald Delbaere te 
digitaliseren met hulp van de Universiteit Gent (zie webstek …) kan je ook de ingebon-
den boekjes ontlenen in de bibliotheek De Krook en de bib van Sint-Denijs-Westrem 
(onder rubriek Vlaanderen 938.1).

Flanders Expo

Donderdag 21 t.e.m. zondag 24 juni: Boekenfestijn: gratis toegankelijke consumen-
tenbeurs met meer dan een miljoen nieuwe boeken, multimedia en hobby-artikelen 
aan scherpe prijzen.
Vrijdag 29 juni: Foute Party van Qmusic: de plezantste party van het jaar!
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Antennewerking SDW/Afsnee 
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.

Het Gildenhuis
Van vroeger tot nu

Op 17 november 1929 speelde de to-
neelbond “Kunst Veredelt” voor de eerste 
keer in het pas gebouwde Gildenhuis en 
huldigde het aldus officieel in. Dat deze 
toneelbond – het huidige “De Loofblom-
me” – nog nauw zou samenwerken met 
het Gildenhuis stond in de spreekwoorde-
lijke sterren geschreven. Diezelfde avond 
speelde ook de Koninklijke Fanfare Echo 
der Leie in het Gildenhuis dat eigendom 
was van de kloostergemeenschap “Zus-
ters van de H. Vincentius à Paulo”. Alle 
katholieke verenigingen mochten gebruik 
maken van de zaal en datzelfde jaar 
verhuisde de bibliotheek van de Gemeen-
teschool naar het Gildenhuis.

Van 1938 tot 1942 (de oorlog) bleef het 
Gildenhuis ongebruikt en raakte het ge-
bouw in verval, eerder in een zeer slechte 
staat. Na wat opgekalefaterd te zijn, 
speelde Kunst Veredelt op 5 en 6 april 
1942 opnieuw in de zaal. Het jaar nadien 
vond de eerste “Bonten Avond” avond 
plaats, aangeboden door leden van de to-
neelbond. Er werd een mengelmoes van 
kluchtige dingen onder het motto “Schep 
vreugde in ’t leven.” opgevoerd.
De zaal werd meermaals gebruikt voor to-
neelopvoeringen en zo speelde de Heilige 
Hartbond in 1946 in het Gildenhuis. 

In 1953 werd de zaal gesloten voor gron-
dige verbouwingswerken. Het dak en de 
zoldering van het gebouw werden aange-
pakt. Daardoor verhuisde de bibliotheek 
noodgedwongen naar een klaslokaal van 
de school Sint-Teresia.

2 juli 1964 was een belangrijke dag voor 
het Gildenhuis. Dat jaar immers werd 
de vzw “In vreugde één” opgericht. Die 
vereniging huurde het toenmalige café 
Pallieter (voordien een café van licht 
allooi) en hield er maandelijks hun verga-
dering. Op 30 september 1968 kwam het 
40 jaar oude Gildenhuis - door schenking 
- in handen van de vereniging. Ze kreeg 
de zaal in erfpacht van de zustergemeen-
schap voor een periode van 99 jaar.

Meerdere verenigingen gebruiken het Gil-
denhuis en het wordt zowat de place to 
be in onze gemeente. De Scouts houden 
er jaarlijks hun “wereldberoemde” wafe-
lenbak, KVV Sint-Denijssport houdt er zijn 
eetfestijnen, kortom talrijke verenigingen 
ontdekken de weg naar het Gildenhuis.

Rond 1970 is het tijd voor een potige op-
frisbeurt. Dankzij een toelage van 450.000 
Belgische frank van het Sint-Denijse 
gemeentebestuur krijgt de zaal een totaal 
ander uitzicht. De muur die uitgeeft op 
de parking werd volledig geblindeerd (de 
ramen verdwenen), de plafonds werden 
vernieuwd, de ramen die uitgaven op 
het “gangetje” werden niet vernieuwd (te 
weinig centen) maar geïsoleerd en met 
door jute beklede panelen afgedekt. De 
toiletten en de inkom werden gemoder-
niseerd. Op 27 december 1975 werd het 
Gildenhuis plechtig heropend.

In 1979 verdwenen de jutepanelen en 
werd er een muur gemetst voor de in 
lamentabele staat verkerende ramen. 
In 1986 dan weer kreeg de vereniging “In 
vreugde één” de brandweer op bezoek. 
Die keurden het Gildenhuis – dit was 
nodig voor het bekomen van een nieuwe 
uitbatingsvergunning - en hun verslag 
was vernietigend! Door het vaste podium 
was het Gildenhuis eigenlijk een schouw-
burg en viel het onder dezelfde voor-
waarden als de Koninklijke Nederlandse 
Schouwburg in Gent. Volgende aanpas-
singswerken waren vereist: afbreken van 

het podium (kleedkamers verdwijnen), 
vernieuwing elektriciteit, aanpassen van 
de noodverlichting, inbouwen van de 
centrale verwarmingsketel in de keuken, 
enz… Totale kost 700.000 Belgische frank. 
Dankzij heel wat evenementen om geld 
op te brengen en het gemeentebestuur 
werd de zaal aangepast aan de nieuwe 
eisen. Ze werd officieel heropend op 24 
november 1995 en de uitbatingsvergun-
ning liep tot 2006.

Op 26 maart 2001 droeg voorzitter 
Gerard Demedts de fakkel over aan Dirk 
Vanmeirhaeghe die met een verjongde 
ploeg aan een plan werkte om het Gil-
denhuis volledig te vernieuwen. Dankzij 
de Stad Gent, die 5 nieuwe fuifzalen wou 
in de deelgemeenten, is dit uiteindelijk 
een spiksplinternieuwe zaal geworden 
die in 2006 plechtig werd geopend. Vzw 
In vreugde één richtte van dan af jaarlijks 
zelf een activiteit in (dat was nog nooit ge-
beurd) om geld in het laatje te brengen.

In 2017 nam Dirk Vanmeirhaeghe af-
scheid als voorzitter en Sebastiaan van 
Ruyskensvelde volgde hem op. Samen 
met Sebastiaan kwam er vers bloed in 
de vereniging. De vernieuwde ploeg 
neemt de draad op van het jaarlijks zelf 
ingerichte evenement, en organiseert op 
zaterdag 2 juni een Comedy avond met 
optredens van Lukas Lelie, Edouard De 
Prez en DJ Mark Junior. 

Met dank aan Georges De Bruyne en het 
boek “Van Hechte bond tot gezonde drie-
ling” door auteur Jan Monbaliu.

Plaats: Open Huis
Uur: 14 tot 16 uur, gratis
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Dioniss
Vrijdag 27 en zaterdag 28 juli: gratis DIONISS Festival!

Na een schitterend 10de verjaardagsfeest 
vorig jaar met bands als Vive La Fête, 
Zwangere Guy, WWWater en Glints op 
de affiche zijn de organisatoren van het 
gratis Dioniss festival meer dan klaar voor 
de komende jaren. Te beginnen met een 
11de editie op vrijdag 27 en zaterdag 28 
juli 2018, traditioneel het weekend na de 
Gentse Feesten. 
Op de affiche staan zoals elk jaar enkele 
te ontdekken bands die de komende 
jaren de Belgische muziekscene kleur 
zullen geven. 
Een gratis familiefestival met  “te ont-
dekken bands” klinkt niet meteen als de 
beste match voor een geslaagd festival. 
Toch slaagt de Dioniss organisatie er al 11 
jaar  in om dit concept succesvol te hou-
den. Dat in het verleden bands als Baloji, 
Vive La Fête, Trixie Whitley, Oscar & The 

Wolf, Het Zesde Metaal of Starflam op het 
podium stonden, zijn daar het mooiste 
bewijs van. 
Op vrijdag 27 juli is er naar goede 
gewoonte het gezellige zomerterras 
met een live optreden van Jay With The 
Coffee, tropische beats van DJ Depriest 
en verfrissende drankjes in een gezellige 
dorpsfeer.
Op zaterdagmiddag staat er zoals elk 
jaar enorm veel randanimatie voor jong 
en oud op het programma. Een spring-
kasteel, poppenkast, talloze initiaties, 
clows en dé topnaam op zaterdagmiddag: 
Dimitri Leue –VON KAPP band. 
Zaterdag, vanaf de vooravond, vliegen we 
er dan in voor het echte werk. Dit jaar zijn 
er optredens van topbands als Nord-
mann, Dirk., JUICY en Sam Renascent. 
De avondprogrammatie op zaterdag start 

met optredens van de winnaars van Dio-
niss On Tour, namelijk Thyself en Michael 
Asnot. Zaterdagnacht sluit niemand min-
der dan de koning van de filefuif op Studio 
Brussel Shizzle Le Sauvage de 11de editie 
af met een nu al onvergetelijke DJ set. 

We hopen de inwoners van Sint-Denijs- 
Westrem opnieuw in grote getale te mogen 
ontvangen dit jaar! 

Start: vrijdag vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 
13 uur.

De Dioniss Organisatie

vtbKultuur

Woensdag 27 juni: daguitstap ”Blankenberge in de Belle Epoque”

We plannen een bezoek aan het Belle 
Epoque Centrum. Er wacht ons een lekke-
re lunch in het restaurant Venitien en in 
de namiddag een themawandeling door 
de stad met gespecialiseerde gids.
In het Belle Epoque Centrum maak je 
kennis met de vergane glorie van de peri-
ode net voor de Eerste Wereldoorlog.
Drie villa’s, daterend van 1894, werden 
gerestaureerd en verbouwd tot een 
bezoekerscentrum. Je wordt er onderge-
dompeld in de zorgeloze, feestelijke sfeer 
die Blankenberge uitstraalde ten tijde van 
de Belle Epoque.
Een interactieve tentoonstelling met 
affiches, postkaarten, kledingstukken, tal 
van foto’s en filmmateriaal vertelt een 

nostalgisch verhaal.
In de namiddag start de wandeling: in 
Blankenberge dateren nog heel wat 
woningen uit de periode tussen 1890 
en 1915. Rond 1900 kozen verschillende 
architecten voor vernieuwing. Ze volgden 
het voorbeeld van Victor Horta en andere 
Brusselse architecten en opteerden voor 
de Art-Nouveaustijl. Rekening houdend 
met de weersomstandigheden aan de 
kust werd de geglazuurde baksteen het 
materiaal bij uitstek voor de gevelbekle-
ding. Al gauw volgde de verfraaiing van 
de gevels en terrassen met prachtige 
wandtegeltableaus. Wat kwaliteit, variatie 
en aantal van deze tegeltableaus betreft, 
hoort Blankenberge bij de Europese 

topklasse.
Binnen dit patrimonium nemen de 
Art-Nouveaupanden een unieke plaats in.
De gids kruidt de wandeling met plaatselij-
ke anekdotes en een vleugje nostalgische-
Belle-Epoquesfeer.

Dinsdag 11 tot zaterdag 15 september: 5-daagse culturele reis naar Friesland en Groningen

Fryslan, ‘it beste lan fan d’ierde’
In 500 v.c. koloniseerden de Friezen de 
kustmoerassen van Noord-Nederland. 
Ze ontwikkelden er een eigen landje, met 
een eigen taal, een eigen cultuur, nooit 
geassimileerd met de Romeinse. Het zijn 
geen Nederlanders, nog minder “Hollan-
ders”, het zijn en blijven Friezen.
In 5 dagen verkennen we dit eigenwijze 
volk en hun schitterende steden, Leeu-
warden, Sneek en Drachten en breiden 
onze tocht uit naar de meest noordelijke 
provincie, Groningen.

Reisleiding: Prof. Dr. em. Frans-Jos Ver-
doodt, emeritus-hoogleraar aan de hoge-

scholen van Gent, Utrecht en Leiden. Zijn 
liefde voor de Nederlandse geschiedenis 
en cultuur is onovertroffen en vooral 
Friesland doet zijn hart vlugger slaan.

Prijs: tweepersoonskamer half pension: 
leden € 650, anderen: € 670.
Eenpersoonskamer: supplement van € 150.
Inbegrepen:
- vervoer heen en terug met luxe autocar 

van Carolus Sky view-class
- audiofoons gedurende de hele reis
- hoteldiensten halfpension: ontbijtbuffet 

en ’s avonds een heerlijk driegangen- 
diner met bediening aan tafel

- lunch in Gouda, Friese Boerderij en Borg 

Verhildersum
- reisleiding door Prof. Em. Frans-Jos 

Verdoodt
- fooi voor de chauffeur

Niet inbegrepen:
- toegangen voor de bezienswaardig- 

heden
- dranken aan tafel en overige maaltijden
- bijstands- en annuleringsverzekering

Inschrijven: 
sint-denijs-westrem@vtb.kultuur.be, 
storting van € 200 voorschot op rek. 
BE66 0001 5590 2743.

Info: check de Facebookpagina of ga 
naar www.dioniss.be

Plaats van afspraak: Gent Sint-Pie-
ters om 9 uur (trein: 9.24 uur)
Prijs leden: € 35, anderen: € 38
Beschikbare plaatsen: 25
Treinticket voor eigen rekening.
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Vrijdag 22 juni

18.00 tot 19.00 uur: feestelijke opening: iedereen welkom op de openingsreceptie in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
19.00 tot 23.30 uur: avondmarkt met zomer-bar, op en rond het dorpsplein  (org.: Feestcomité Afsnee)
20.00 tot 22.00 uur: Grote Afsnee-Kwis in de feesttent, inschrijven op www.afsnee.be  

(org.: Afsnee Leeft! i.s.m. Feestcomité Afsnee)

Zaterdag 23 juni

14.00 uur: kindernamiddag met springkasteel en volksspelen op het dorpsplein  (org.: Feestcomité Afsnee)
16.00 tot 17.30 uur: Afsnee Got Talent Junior, in de feesttent, info op www.afsnee.be (org.: Feestcomité Afsnee)
17.30 tot 18.30 uur: Frisco van de Disco, in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
18.30 uur: Prijsuitreiking Afsnee Got Talent Junior, in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
19.00 tot 21.00 uur: Afsnee’s Midzomernacht Diner-Brasvarken aan het spit, op het dorpsplein, info op www.afsnee.be
  (org.: Feestcomité Afsnee)
19.00 uur: La Sentinelle de la Chanson, Franse chansons in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
21.00 uur: Lobstar, warm rockende zuiderse covernummers met bakken sfeer en zomerse ambiance, in de feesttent
  (org.: Feestcomité Afsnee)
23.00 tot 02.00 uur: Thé Dansant met Franse chansons en rock, in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)

Zondag 24 juni

10.15 uur: aankondiging door de Belleman van Gent, aan de kerk
10.30 uur: rondgang in de dorpskern
11.00 tot 12.30 uur: receptie in de feesttent aangeboden door de Stad Gent i.s.m. het comité.
Aperitiefconcert door de Koninklijke Harmonie “De Leiezonen” uit Desselgem. 
Bekendmaking van de laureaten van de kindertekenwedstrijd.
15.15 tot 16 uur: bootwijding door Mgr. Luc Van Looy en onze pastoor Gino Grenson.
16.15 uur: muzikale happening met het ensemble Passepartoe.  (org.: Bootwijdingcomité)

Maandag 25 juni

14.00 uur: petanquewedstrijd “De Beker van Afsnee”, op het petanquepleintje  (org.: Petanqueclub De Ballenkletsers)

Dinsdag 26 juni

21.00 tot 03.30 uur: Jungle Party met Freaquency, Les Mecs Eclectics, Beatpounce en C-Bass, in het dorp 
 (org.: Jeugdhuis ’t Geduld)

Van vrijdag 22 tot dinsdag 26 juni
Afsneekermis 2018

info: www.afsnee.be; afsneekermis@gmail.com
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Comité Bootwijding
Zondag 24 juni: 69ste Bootwijding te Afsnee

Victor Van Den Heede, Laurent Walgrae-
ve, Jozef Didelez, Gentiel Van Gele (van de 
Nenuphar) en de pastoor van Afsnee ZEH 
Van Meirhaeghe hielden begin 1950 de 
“Bootjeswijding” boven de doopvont. Zij 
vonden hun inspiratie bij de autowijding 
in Deurle die toen al bestond.
Los uit de pols organiseerden zij op 20 
augustus 1950 de eerste wijding.
Onder de bescherming van de Heilige Pe-
trus werden er die dag 46 boten gewijd, 
kano’s inbegrepen.
Gezien het succes werd een comité 
opgericht onder voorzitterschap van de 
weledele heer Henri Wauters.
Hij werd in 1954 opgevolgd door Maurice 
Lippens die gedurende vele jaren voor-
zitter en bezieler bleef en er onder meer 
voor zorgde dat het kerkje haar verlich-
ting kreeg. 
 
Maurice Lippens werd opgevolgd door 
Daniël Desmet, toen schepen maar kort 
erna de onvolprezen laatste burgervader 
van Afsnee.
 
Vandaag heeft het comité het predikaat 
“Koninklijk” gekregen.
Een symbool allicht, maar symbolen 
staan voor iets. Een symbool werpt 
een blik naar het verleden met de ogen 
gericht op de toekomst. Symbolen zijn 
bruggenbouwers. En zij die ons de brug 
mee helpen leggen, zijn de clubs rond de 
Leie.

De Bootwijding staat of valt met de clubs.
Het is een verhaal van ”samen” blijven 
bouwen en bruggen leggen.

In het begin stond de Bootwijding ge-
durende een aantal jaren gelijk met de 
opening van het vaarseizoen.
Vandaag is het een gebeuren, een kalen-
deractitiviteit tussen de vele activiteiten 
welke de clubs, ieder op zich, gedurende 
het vaarseizoen organiseren.
 
Freya Van Den Bossche schreef op vrijdag 
17 oktober 2008 naar aanleiding van het 
verdwijnen van de bekende Gentse kroeg 
“t Gebed zonder Einde” in een column in 
de krant De Gentenaar:
 
“...Misschien vindt u me er wat jong voor, 
maar ik houd van tradities.
Van de Gentse Feestenstoeten de Flora-
liën.
Van de bloemenmarkt en de bootjeswij-
ding.
Erfgoed is alles wat we van onze voor-
gangers kregen en waar we waarden aan 
hechten.
Erfgoed zit in liederen en verhalen, in 
feesten en stoeten.
Erfgoed zit in een pop met witte hoed en 
rode bollen.
Erfgoed zit in een potje mosterd....” 
 
Bootjeswijding ... Gents Erfgoed, nog 
geen Historisch Erfgoed ... daar zijn we 
nog veel te jong voor, amper 2 miljard 

176 miljoen en 40000 seconden...op een 
paar seconden na.
  
Programma: 
10.15 uur: aankondiging door de Belle-
man van de Stad Gent aan de roepsteen 
bij de ingang van het romaans kerkje van 
Afsnee.
10.30 uur: rondgang in de dorpskern.
11 tot 12.30 uur: receptie in de feesttent 
aangeboden door de Stad Gent in sa-
menwerking met het comité. Drankjes en 
heerlijke hapjes klaargemaakt door onze 
voorzitter Philippe Van Gele (vroegere 
Nenuphar).
Tijdens de receptie: aperitiefconcert door 
de vermaarde Koninklijke Harmonie ”De 
Leiezonen” uit Desselgem + bekendma-
king van de laureaten van de 4de Kinder-
tekenwedstrijd onder het thema “Bootwij-
ding Afsnee”.
15.15 tot 16 uur: bootwijding voorafge-
gaan door kort sereen moment.
Dit jaar zal de bisschop van Gent Mgr. 
Luc Van Looy voorgaan en de wijding 
verrichten, hierbij geassisteerd door onze 
pastoor ZEH Gino Grenson.
16.15 uur: muzikale happening met het 
ensemble Passepartoe. Zij brengen ons 
ontspannende muziek voor elk wat wils.
  

Info: Jean-Paul Lippens, 
ondervoorzitter Comité Bootwijding 
(0475 836 860); 
jeanpaul.limar@gmail.com
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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
    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.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
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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

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

11
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Kalender

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 CM Bouw mee aan Gezonde Buurt diverse locaties in Gent
Di 5 ANTENNEWERKING 14.00 voordracht thuiszorg Open Huis SDW
Di 5 KWB EN OKRA 14.00 fietsen op straat Krijzeltand SDW
Za 9 DEKENIJ BORLUUT uitstap voor senioren Plantentuin Meise

Ma 11 KWB EN KVLV 13.30 bezoek aan paardenmelkerij pastorie SDW
Woe 13 SAMANA 14.00 filmvoorstelling Gildenhuis SDW

Do 14 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap Zeebrugge
Za 23 SCOUTS & GIDSEN WK Zonneke, Rode Duivels, rommel-

markt 
Za 23 CULTUURPLATFORM SDW / AFSNEE 11.00 onthulling muurschildering Twaalfapostelenstraat
Zo 24 KON. HARMONIORKEST ECHO DER LEIE 11.00 Aperitiefconcert kasteel Borluut

Woe 27 VTBKULTUUR SDW uitstap per trein Blankenberge
Za 30 DEKENIJ BORLUUT “poetsdag” kasteel Borluut

juli
Ma 2 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek

20.00 werkvergadering COC “’t Oud Schooltje” 
Afsnee

Vrij 27 DIONISS festival Gemeenteplein SDW, 
Krijzeltand

Za 28 DIONISS festival
augustus

september
Woe 5 DEKENIJ BORLUUT + CULTUURPLATFORM 20.00 Politiek debat Gildenhuis SDW

Di 11 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse reis met autocar Friesland en Groningen
Do 13 KVLV EN OKRA regionale trefpuntdag Mechelen
Ma 17 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek

20.00 werkvergadering zaaltje achter café  
‘t Gemeentehuis

Di 25 KVLV bezoek vintage en modemuseum Gavere
oktober

Vrij 19 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse kunstreis per vliegtuig Nice
november

Do 8 KVLV gewest “waarom we 2 oren en 1 mond heb-
ben”

Zo 18 VTBKULTUUR SDW Musical 40-45 Puurs
Ma 19 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek

20.00 werkvergadering zaaltje achter café  
‘t Gemeentehuis

Do 22 KVLV koffietafel-lidgeldnamiddag
december

Ma 10 WMV SDW / AFSNEE 20.00 gespreksavond met leden en publiek COC “’t Oud Schooltje” 
Afsnee

Ma 17 KVLV kerstactiviteit met Share Faire

13



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:  
24 augustus 2018. 

De teksten uiterlijk tegen 5 augustus 
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 28 september, 26 ok-
tober, 23 november en 21 december. 
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

Sterrenschool schittert met project “Oorlog”

Dinsdag 15 mei vond de prijsuitreiking 
plaats om de herdenking van de Oorlog 
levendig te houden. De Sterrenschool 
Sint-Paulus uit SDW kaapte daar de eer-
ste prijs weg.
In oktober zaten de leerkrachten van nest 
8, 9 en 10 samen om een groter project 
uit te werken. Zo heten daar het 4de, 5de 
en 6de leerjaar.
Samen vormen zij een familie waarin men 
klasoverschrijdend werkt. Ze besloten 
de leerlingen bewust te maken van de 
impact van de oorlogen met het thema” 
De Grote Oorlogen-omdat men het nooit 
mag vergeten!”.
Gaandeweg beslisten ze deel te ne-
men aan de wedstrijd die de Provincie 
Oost-Vlaanderen had uitgeschreven om 
aan oorlogseducatie te doen.

Dag op dag 6 maand na de opstart van 
het thema met de leerlingen, trok een 
klasdelegatie naar de officiële uitreiking 

van de Provincie. 9 scholen uit de vele 
inschrijvingen waren uitgenodigd als 
finalist. Na een interactief muzikaal toneel 
ontdekte de sterrenschool dat ze de eer-
ste prijs wegkaapte. Daarbij hoorde ook 
de mooie geldsom van € 1000.

Volgens de jury hadden alle genomineer-
de scholen mooie projecten. De klasdoor-
brekende werking en het breed gaan met 
dit thema gaven de doorslag. Naast een 
heuse leeruitstap in de Westhoek werd 
ook aan hoekenwerk gedaan. Daarin 
stonden kennis én beleving centraal. Dat 
alle leerdomeinen aan bod kwamen, ook 
bewegingsopvoeding, bleek een meer-
waarde.
Wat ze met het gewonnen bedrag doen 
wordt nog besproken. Wel staat vast dat 
de leuze van het thema blijft primeren: 
“ de Grote Oorlogen – omdat men het 
nooit mag vergeten!”.

Basisschool Sint-Paulus
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TE KOOP   |   De Pinte

Zeer ruime, perfect onderhouden woning 
met drie slaapkamers nabij het centrum. 
Terrein opp.: 1.514m2. Bew. opp.: 280m2

€ 528.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Deurle

Te renoveren villa met 5 slaapkamers nabij het 
centrum van Deurle, zijnde het Lindenpark.  
Terrein opp.: 2.234m2.  Bew. opp.: 390m2

     € 890.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte centrum

Ruim en lichtrijk drie slaapkamer 
appartement met kelder en garagebox.  
Opp. appartement: 100m2. Opp. terras: 10m2

€ 245.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Deinze

Te renoveren woning met 4 slaapkamers 
op wandelafstand van het centrum.  
Terrein opp.: 560m2.  Bew. opp.: 168m2.

  € 275.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP  |  Gent

Grondig gerenoveerde (2007) woning met 
4 slpk. en stadstuin nabij St-Pietersstation.   
Opp. terras: 96m2 . Bew. opp.: 155m2. 

  € 348.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Zwijnaarde 

Moderne woning van Konstrukto in het 
Rijvisschepark. Geniet van alle rust en groen.
Terrein opp.: 1.148m2. Bew. opp.: 234m2

€ 648.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

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

€ 879.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Deurle

Ruim, lichtrijk appartement met 4 
slaapkamers, 2 badkamers en een garagebox.   
Opp. appartement: 180m2. Opp. terras: 24m2

   € 520.000  |  Gsm: 0468 191 788

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.: 1.064m2.  Bew. opp.: 842m2

     € 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.: 650m2.  Bew. opp.: 245m2

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

Ruime, vernieuwde halfopen bebouwing 
met 3 tot 4 slaapkamers in het centrum.
Terrein opp.: 490m2. Bew. opp.: 170m2

   € 389.000  |  Gsm: 0468 191 788
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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


