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

Bouw mee aan Gent met centen van het “Burgerbudget”!
Inwoners van Gent kunnen tot en met vrijdag 31 maart frisse projectvoorstellen indienen die uitdagingen in de straat/
buurt/wijk/deelgemeente helpen aanpakken. 
Een Dialoogkamer van experten en de Gentenaars zelf beoordelen de voorstellen tijdens een heuse stemming. 
De projectvoorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria en ze moeten gerealiseerd kunnen worden tegen ten laatste 
de zomer van 2019. 
De voorstellen kunnen minstens € 20.000 en maximaal € 150.000 kosten.

Van april tot en met juni 2017 kunnen de indieners van de projectvoorstellen verder schaven aan hun voorstellen. Hiervoor 
kunnen ze rekenen op de ondersteuning van de Dialoogkamer (een groep deskundigen) en van de Dienst Beleidsparticipatie.
Die Dialoogkamer beoordeelt ook voor een deel welk projectvoorstel uiteindelijk middelen zal krijgen uit het burgerbudget. 
Hun oordeel telt mee voor dertig procent in de uiteindelijke beoordeling. 

Maar de belangrijkste stem is letterlijk die van de Gentenaars: van 29 september tot en met 14 oktober 2017 zullen die kun-
nen stemmen op hun drie favoriete projecten. 
De uitkomst van die stemming telt mee voor maar liefst zeventig procent.
In totaal is € 1,3 miljoen voorzien voor projectsubsidies.

Heb je zelf een voorstel voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee of wil je meedenken om goede ideeën concreet te maken, 
kom dan zeker op 23 februari naar het Open Huis, Pastorijdreef 6. 

Om 20 uur houden we, na een korte toelichting over het burgerbudget, een brainstorm om ideeën te verzamelen voor onze 
gemeente. Wil je wat inspiratie? Kijk dan zeker eens op www.burgerbudget.gent. Je vindt er ook het reglement.

&    Peter Lambrecht, wijkregisseur; Beleidsparticipatie - Stad Gent 
 peter.lambrecht@stad.gent; (09 266 82 41)

wij doen mee!

Borluut
VZW DEKENIJ
SINT-DENIJS-WESTREM

Fo
to

: 1
 ja

nu
ar

i 2
01

7,
 P

ut
te

nh
ov

e 
“i

js
va

an
tj

es
”

Vernieuwde koopgids binnenin !!!



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime, energiezuinige open bebouwing nabij 

de dorpskern van Nazareth.

Opp. terrein: 528 m2. Bew. opp.: 194 m2.

|   NazarethTE KOOP
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€ 674.000  |  0486 069 070

Te renoveren interbellum villa in het dorps- 

centrum omgeven door oude bomen. 

Opp. terrein: 1.556 m2. Bew. opp.: 250 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

E
P

C
 6

50
 K

w
h

/m
2  

 | 
 W

g
, G

vv
, V

g
, G

vk
r, 

G
d

v 
 | 

 U
C

 1
9

20
4

0
4

€ 1.290.000  |  Gsm: 0486 069 070

Landelijke villa gelegen aan een grote 

vijver op een unieke ligging in het centrum. 

Opp. terrein: 2.585 m2. Bew. opp.: 290 m2.

|   DeurleTE KOOP
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€ 439.953 (excl. btw & RR) | 0468 191 788

Kwaliteitsvol 3 gevel-app. met 2 slpks 

en grote kelder in een groene parktuin.

Opp. app.: 133 m2. Opp. terras: 15 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 550.000  |  Gsm: 0479 417 496

Zeer ruime, karaktervolle woning zonder 

doorgaand verkeer. Vlotte bereikbaarheid. 

Opp. terrein: 1.080 m2. Bew. opp.: 388 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

E
P

C
 5

21
 K

w
h

/m
2  

 | 
 W

g
, G

vv
, V

g
, V

kr
, G

d
v 

 | 
 U

C
 1

4
50

0
8

7

€ 389.000  |  Gsm: 0486 069 070

Gerenoveerd app. met kelder, zolder en 

terras midden in het historisch centrum. 

Opp. app.: 115 m2. Opp. terras: 11 m2.

|   GentTE KOOP
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€ op aanvraag  |  0479 417 496

Landelijke villa met een optimale oriëntatie. 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info. 

Opp. terrein: 829 m2. Bew. opp.: 361 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 310.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruim duplex appartement met 3 slpks 

vlakbij de Sterre en nabij Flanders Expo.

Opp. app.: 145 m2.

|   GentTE KOOP
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€ 279.000 (excl. 10% RR) | 0479 417 496

Recent 2-slpk appartement in het centrum 

van Astene inclusief staanplaats.

Opp. app.: 90 m2. Opp. terras: 7 m2.

|   AsteneTE KOOP
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€ 1.050 + 145 / mnd | 0486 069 070

Recent 3-slpk en 2-bdkr appartement in 

het centrum van Sint-Denijs-Westrem.

Opp. app.: 118 m2. Opp. terras: 30 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE HUUR
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www.IRRES.be  |  Gsm: 0486 069 070

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
schatting van uw woning, appartement 
of bouwgrond.

U overweegt te verkopen?



Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @compoint.be

BeStuur Dekenij BOrluut VzW:
Voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
voorzitter@dekenijborluut.be

Secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW (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

rek. Dekenij BOrluut: 
Be06 4420 0385 0122  BiC / kreDBeBB 

reDACtie inFO: info@dekenijborluut.be
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 (T.&F. 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
prijzen zie www.dekenijborluut.be

koopgids: Lea Vandeputte (09 221 13 98)
koopgids@dekenijborluut.be

Public relations: Dieter De Keyser
pr@dekenijborluut.be 

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

Website: webmaster@dekenijborluut.be

BeriCHt VAn De reDACtie:
De volgende INFO verschijnt 24 februari 2017. 
De teksten uiterlijk teGen 5 FeBruAri 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
vandenborrep@skynet.be 

als bijlage. Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk te willen door-
sturen, geschreven in het lettertype times new 
roman 12 zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten.
De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe- 
delijk op 24 maart, 28 april en 30 mei. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum binnen 
zijn. 
Graag alle activiteiten opgeven waarvan de  
datum al vast ligt, zodat de andere verenigingen er  
rekening kunnen mee houden. telkens PlAAtS,  
DAtuM, uur van de activiteit vermelden.

OuDerCOMité BASiSSCHOOl

Sint-Paulus SDW
zaterdag 18 februari: inhuldigingsfeest
Nu we reeds enkele weken onze nieuwe school in gebruik hebben genomen is het tijd 
om jullie uit te nodigen om een kijkje te komen nemen in onze nieuwe prachtige ge-
bouwen. We verwachten u op zaterdag 18 februari voor een groots inhuldigingsfeest 
dat we aanzien als een echt dorpsgebeuren met randanimatie voor jong en oud. 

Vanaf 15 uur allen welkom:
- doorlopend rondgang in de nieuwe school met ontdekkingsquiz met mooie prijzen
- muzikaal entertainment door Kip van Troje met meneer Tom Toonladder en  

mevrouw Trees Trommelvlies
- animatie met ballonnen en grime
- diverse springkastelen
- optredens en demonstraties van de werkgroepen avondanimatie waaronder: yoga, 

rope skipping, Multi move, initiatie Frans, kunstig met klei, dans
- muzikale omlijsting met live band
- bar

Vanaf 17 uur komt daar bij:
- lekker smullen bij en rond de foodtrucks
- gezellig samenzijn in de bar
- feestelijke live band
 
kom-eens-kijken - dagen 2017
Iedereen welkom op de Kom-eens-kijken-dagen op dinsdag 21 februari en woensdag 
17 mei om samen met de kinderen een (deel van een) klasvoormiddag mee te bele-
ven. Alle nesten zijn vrij toegankelijk. Een aanrader! Het oudercomité voorziet vooraf 
steeds een kopje koffie van 8 tot 8.30 uur aan alle ouders. 

nieuwe website
Tot slot willen wij u uitnodigen om onze totaal vernieuwde website te consulteren: 
http://www.sintpaulussdw.be.
U vindt er heel wat interessante info en leuke nieuwtjes per nest. 

&   christof.de.vreese@telenet.be.  

Parochies SDW/AFSnee
zondag 26 maart: sober maal
Samen met verschillende verenigingen, de parochies Afsnee en SDW en een groep 
enthousiaste vrijwilligers organiseren we ook dit jaar een sober maal. Wij zullen u 
graag begroeten op zondag 26 maart vanaf 11 uur in de overdekte speelplaats van 
het Sint-Paulusinstituut aan de Loofblommestraat te Sint-Denijs-Westrem.  
Opnieuw hebben we ervoor gekozen om de opbrengst van het sober maal te schen-
ken aan een project, dat door een inwoner van onze gemeente(s) wordt gedragen. 
Meer nieuws hierover in de INFO van maart. 

Hier volgt een overzicht van ons middagprogramma, dat we in een nieuw kleedje 
hebben gestoken:
11.00 uur: onthaal in de overdekte speelplaats van de basisschool Sint-Paulus.  
Wij bieden u interessante achtergrondinformatie aan over het project, samen met 
een aperitiefje en een hapje.
11.15 uur: optreden van het gelegenheidskoor, muzikaal ondersteund door het en-
semble Fats and Jazz Cats.
12.15 uur: sober maal. 

Als bijdrage voor het aperitief, het concert en de maaltijd, bestaande uit broodjes 
met kaas en soep, wordt € 10 per persoon gevraagd. Kinderen jonger dan twaalf 
jaar nemen gratis deel.  Alle praktische info kan u terug vinden in de volgende INFO, 
maar kruis nu alvast 26 maart aan in uw agenda. 
Graag tot dan en bedankt voor alle medewerking.



     
      
 

Week tot week
FeBruAri

Do. 2 – FeM’WeStreM
 start cursus naaien (catecheselokaal)
Do. 2, Vrij. 3 en za. 4 – VrienDen V/D zOnnekerelS
 Pascale Platel “TET talk!” (Gildenhuis)
za. 4 – BASiSSCHOOl WeSterHeM
 Friet & stoverij
za. 4 – nSB SDW
 14.30: koffienamiddag (Open Huis)
Do. 9 – CASA COSi
 15.00: start workshop breien en haken
Ma. 13 – kVlV en kWB
 13.30: bezoek leerlooierij Zulte (pastorie SDW)
Di. 14 – DAViDSFOnDS
 over Vlaamse wandtapijten
Di. 14 – VtBkultuur SDW
 08.25: daguitstap naar Brugge (Gent Sint-Pieters)
Woe. 15 – MArkAnt De Pinte / SDW
 20.00: theatermonoloog (raadzaal De Pinte)
za. 18 – Sint-PAuluS
 vanaf 15.00: inhuldigingsfeest
Ma. 20 – MArkAnt De Pinte / SDW 
 20.00: praktische les EHBO 
 (Spiegelzaal Polderbos De Pinte)
Di. 21 – BASiSSCHOOl Sint-PAuluS
 08.00: Kom-eens-kijken-dag

MAArt

Di. 7 – MArkAnt De Pinte / SDW ism S-M-lAteM
 20.00: voordracht “Blijf bij mij” (raadzaal De Pinte)
Do. 9 – FeM’WeStreM
 start cursus “naai je tas” (catecheselokaal)
Za. 11 – MARKANT DE PINTE / SDW
 18.30: Opera in de Cinema (Kinepolis Gent)
Ma. 13 – WMV SDW / AFSnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuurs- en ledenvergadering
 (zaaltje achter café ’t Gemeentehuis)
za. 25 – VtBkultuur SDW
 2-daagse naar NL
zo. 26 – tC BOrluut
 openingsreceptie (kasteel Borluut)
zo. 26 – PArOCHieS SDW/AFSnee
 11.00: Sober maal (Sint-Paulus)
Do. 30 – DAViDSFOnDS
 over Napoleon

APril

Ma. 10 – WMV SDW / AFSnee
 20.00: gespreksavond voor leden en anderen 
 (oc De Graet Afsnee)
Woe. 12 – VtBkultuur SDW
 20.00: concert (Handelsbeurs Gent)
Do. 20 – DAViDSFOnDS
 over Simon Stevin

Mei

Do. 11 – DAViDSFOnDS en OkrA
 14.30: over prostaataandoeningen

vtbkultuur  SDW
zondag 29 januari om 11 uur: nieuwjaarstreffen
Verteltheater van Frank De Gruyter in het Maaltebruggekasteel.
Iedereen ergert zich wel eens aan de zoveelste irriterende file. Frank ver-
telt ons op meer dan 50 verschillende manieren over de reacties van de 
wachtenden. Staan ze lachend aan te schuiven? Zitten ze te vloeken? Rela-
tiveren ze de steeds langer en vervelender wordende rij of slaan ze wild in 
het rond in de aanwezigheid van 100 getuigen? Laat u verrassen door deze 
absurd-grappige voorstelling en geniet van het ludieke taalgebruik.
Inschrijven via sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be of op (0474 53 21 22).
Deelnameprijs: € 15, te storten op BE66 0001 5590 2743.

Dinsdag 14 februari: daguitstap naar Brugge en Spermalie “een onbekend 
stukje Brugge ontdekken”
Om 8.25 uur verzamelen we in de inkomhal van het station Gent Sint-Pie-
ters. Met de trein sporen we naar Brugge waar onze stadsgids Mia Lingier 
ons opwacht voor een boeiende wandeling door Brugge.

Bij vtbKultuur houden we van zinvolle traditie. Zo doen wij dat ook op 14 
februari en al bijna even traditioneel in Brugge.
Eerst op stap in de stad: een onbekend stukje Brugge ontdekken. Samen 
met de stadsgids Mia Lingier ontdekken we de oplossing van vele vraagte-
kens. We verkennen de sporen van de tweede stadsomwalling van Brugge. 
Langs de Begijnenvest en het Minnewaterpark naar de Kathelijnepoort.
Was er ooit een Kathelijnepoort? Welke functie had de Gentpoort en welke 
functie heeft die stadspoort nu? Waarom is de Kruispoort in witte Brabant-
se steen? WO I richtte veel schade aan in Brugge. Zijn daar nog getuigen 
van? 2002 Brugge Culturele Hoofdstad: zijn er moderne elementen van 
deze in de stad ingeslopen?  

Daarna gaan we gastronomisch genieten in hoeve Cordtvriendt in de hotel- 
en toerismeschool Spermalie. 
In de late namiddag gaan we met de trein terug naar huis.
Deelname: leden € 70 p.p., anderen € 75 p.p., inbegrepen geleide wande-
ling en lunch in Spermalie.
Inschrijven via sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be (treinticket voor eigen 
rekening) of  via (0474 53 21 22); storten op rekening BE66 0001 5590 2743 
van vtbKultuur SDW.

nSB Sint-DenijS-WeStreM
zaterdag 4 februari om 14.30 uur: koffienamiddag
Een nieuw jaar is aangebroken en daarom wenst het NSB-bestuur aan al 
zijn oud-strijders en de vrienden van de oud-strijders een gelukkig nieuw-
jaar toe.
Wij wensen hen een goede gezondheid en als het iets minder gaat, maak 
er dan het beste van en denk eraan, er is altijd iemand die kan helpen waar 
nodig.
Ook nieuwe leden zijn steeds welkom, u kan gerust contact nemen met een 
ander lid of een van onderstaande bestuursleden, wij ontvangen u graag 
op onze aanstaande activiteit.
Daarom nodigt het bestuur u uit op een gezellige koffienamiddag in het 
Open Huis op zaterdag 4 februari om 14.30 uur.
Inschrijven kan tot en met 29 januari.

& Dossche Maurice, Beukenlaan 46, SDW; (09 222 56 12); (0472 769 374)
 Verschueren Jan, Borluutplein 10, SDW; (0476 849 039)
 Dentyn Dirk, Belgiëlaan 5, SDW; (09 221 27 71); (0474 011 667) 



Markant SDW/De Pinte
Woensdag 15 februari om 20 uur: ontspanningsavond met theatermonoloog 
Nele De Graeve, voordrachtkunstenares, brengt de theatermonoloog 
“Dame Blanche”, een voorstelling vol humor en met het warme hartelijke 
gevoel dat zij had op haar inleefreis naar Burkina Faso. 
Plaats: raadzaal gemeentehuis De Pinte.
Inschrijven is noodzakelijk. 

Maandag 20 februari om 20 uur: praktische les eHBO 
Plaats: Spiegelzaal Polderbos De Pinte. 
Reanimatieles door een lesgeefster-verpleegkundige.
Wat moet je doen als er iemand in je omgeving een hartstilstand of een 
beroerte krijgt? Slechts in 3 gevallen op 10 kan een omstaander de juiste 
eerste zorgen toedienen en dit is nochtans heel belangrijk en vaak levens-
reddend.
Sinds 2010 staat EHBO in de eindtermen van het secundair onderwijs maar 
dat is niet voldoende. Net zoals in Nederland of de Scandinavische landen 
moet ook in ons land zeker 60% van de omstaanders weten wat te doen als 
iemand EHBO nodig heeft.
In onze praktische les “reanimatie” zullen wij de basisprincipes aanleren en 
deze ook praktisch inoefenen. 
Inschrijven is noodzakelijk en bij grote belangstelling wordt de les herno-
men daar we slechts met een beperkte groep kunnen oefenen.

Dinsdag 7 maart om 20 uur: voordracht i.s.m. Markant Sint-Martens-latem: 
“Blijf bij mij“ 
Plaats: raadzaal De Pinte. 
Onze gastspreker Rika Ponnet is relatietherapeute en veelgevraagde rela-
tie-expert in de media. 
Ze werkte o.a. mee aan het programma “Vind je lief” op de VRT.
Men zou wel eens kunnen denken dat alles over liefde en relaties reeds 
gezegd en geschreven is maar in de lezing “Blijf bij mij “- naar het gelijk-
namige boek - krijgen we een vernieuwende en verhelderende blik op rela-
ties onder al zijn vormen. We krijgen ook vele praktische tips en adviezen 
om een relatie – niettegenstaande een bepaalde sleur – toch in stand te 
houden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt de spreekster ook de 
dieperliggende oorzaken van relatieproblemen bloot en toont ze aan hoe 
hechtingsstijlen vaak aan de basis van deze problemen liggen.
Toegangsprijs: € 5 voor leden en partners, anderen € 10. 
Ter plaatse te betalen. Inschrijven vooraf is niet nodig.

zaterdag 11 maart vanaf 18.30 uur: Opera in de Cinema: “la traviata“
door Guiseppe Verdi, rechtstreeks vanuit de Metropolitan-opera in New York. 
Plaats: Kinepolis Gent.
Inschrijven is noodzakelijk, het aantal kaarten is beperkt.   

     
 
 
 
 
 
 
 

     
      
 

Week tot week
Ma. 15 – WMV SDW / AFSnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuurs- en ledenvergadering
 (zaaltje achter café ’t Gemeentehuis)
Woe. 17 – BASiSSCHOOl Sint-PAuluS
 08.00: Kom-eens-kijken-dag
zo. 21 – BASiSSCHOOl WeSterHeM
 Schoolfeest
zo. 21 –VtBkultuur SDW 
 Mariavespers (parochiekerk SDW)

juli

Ma. 17 – VtBkultuur SDW
 vijfdaagse cruise op de Rijn

SePteMBer

Ma. 18 – VtBkultuur SDW
 vijfdaagse naar Cotswolds

OktOBer

zo. 1 – VtBkultuur SDW
 Cirque du Soleil (Brussel)

DeCeMBer

zo. 10 – St-CAMilluSkOOr
 19.00: Kerstconcert (Parochiekerk SDW)

Flanders expo
zaterdag 11 t.e.m. maandag 13 februari: Second Home international
zaterdag 11 t.e.m. zondag 19 februari: Belgian Boat Show: de Belgian Boat 
Show is het startmoment van waterplezier. 
Je vindt er alles voor watersport, -toerisme en -recreatie.
zaterdag 11 t.e.m. zondag 12 februari: Flanders Collection Car: beurs op 
Europees niveau voor collectiewagens, onderdelen, restauratiebedrijven, 
miniaturen, boeken, auto- en retromobilia.
zaterdag 18 t.e.m. zondag 19 februari: E-bike Challenge
zaterdag 18 t.e.m. zondag 19 februari: Fiets en wandelbeurs
zaterdag 18 t.e.m. zondag 19 februari: Mount Expo
Vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 februari: Flanders Horse Expo: Vlaanderens 
grootste beurs voor ruiter, menner, fokker en paardenliefhebber.

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+
Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, biedt 
mogelijkheden om leeftijdsgenoten en buurt-
bewoners te ontmoeten. 
Een gezellige babbel of een boeiende activiteit 
is mogelijk.

Open Huis is elke weekdag open van 13.30 tot 
17.30 uur.
Maandag: kaarten, biljarten
Dinsdag: praten
Woensdag: kaarten, biljarten
Donderdag: kaarten, computerassistentie
Vrijdag: kaarten, biljarten, knutselen, hand-
werk, petanque

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van 
de maand tussen 11.30 en 12.30 uur. Inschrij-
ven kan tot 1 week op voorhand, op de zitdag 
van de antennewerking iedere woensdag van 
14 tot 16 uur in het dienstencentrum.
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accessoires-mode-handtassen
ANNELEEN K handgemaakte juwelen, kleur- en 
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen op maat, 
herstelling van juwelen; www.anneleenk.be
Leiepark 4, SDW; 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

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

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

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
bloeiende orchideeplanten; www.orchideeen-petrens.be 
Lauwstraat 74, SDW;  tel: 09 221 15 85

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

boekhandels (tijdschr. & 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; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

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

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee 
tel: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

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 doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

dansschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
www.lamariposa.be - ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55

drukwerk
DRUKKERIJ VANHALST, offset en digitaal 
Nijverheidsweg 21, 9820 Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

elektrische installaties
ELEKTRO J&C
Jan Taghon; Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
nieuwbouw-verbouwing-herstelling

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

examencentra voor rijbewijs

                     Poortakkerstraat 127, SDW

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

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

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

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

           AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                Peirsman-Soetaert gcv, Maenhoutstraat 70 - SML 

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

GENT CENTRUM & NOORDWEST CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW; Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

                    PETER SCHELFHOUT, directeur 
                    kantoor Kortrijksesteenweg 1166, SDWKBC
Bank & Verzekering   tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41

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

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@hotmail.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
Dionysiusstraat 54, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; 
Maandag gesloten; tel. 09 221 80 60

KAPSALON-BOUTIEK MARIE-LOUISE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

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

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
KINE+
Kinesitherapie, revalidatie, fysiotechniek
Krijzeltand 4, SDW; op afspraak: 0470 84 84 46

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

LILY LINGERIE
Nacht- en Badmode; 240m²
Kortrijksestwg, 1127, SDW - IMBERshopping-
center aan het kruispunt van de Carrefour
Merken : CHANTELLE-PASSIONATA-WOODY-
SKINY-SCHIESSER-SLOGGI-KIWI-ST.Tropez.
tel: 09 222 36 26; www.nachtmode-lily.be

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

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; zon- en ma. gesloten

’T POMPOENTJE algemene voeding 
warme bakkerij; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Ook manicure en gel, gelish, shellac !

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

            HILDE BUYL gespecialiseerde 
                 voetverzorgster aan huis,

  Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

meubelen
                    INTERIEURINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

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

naaiwerk
MARLEEN - naaister-retoucheuse
Schuttershof 2, SDW, enkel na afspraak, gsm: 0477 34 00 10
Kleding verstellen, ritsen verkorten enz.

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

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
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

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

slagerijen
SLAGER-TRAITEUR EVERAERT
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

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

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

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 & 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

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

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

KBC VERZEKERINGEN STEYAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW; tel: 09 324 39 60
Heerweg Noord 10A, Zwijnaarde - FSMA 60141

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

KERCKAERT J.P. & VAN DE WALLE BVBA
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590 
J. Duquesnoylaan 30, SDW 
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

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

woninginrichting
HEYTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

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. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23
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Femma SDW
Voorjaarscursus naaien en breien Fem’Westrem van 19.30 tot 22.30 uur.
Plaats: catecheselokaal, Pastorijdreef te Sint-Denijs-Westrem

Data:
donderdag 2 februari: 1ste les (van 3) Fem’Westrem: naaiproject naar keuze onder professionele be-
geleiding + naai- en breicafé
donderdag 9 februari: 2de les (van 3) continentaal breien Fem’Westrem: Möbius-sjaal of mouwloze 
schoudercape + naai- en breicafé
donderdag 16 februari: 3de les continentaal breien Fem’Westrem: Möbius-sjaal of mouwloze schou-
dercape + naai- en breicafé
donderdag 23 februari: 2de les Fem’Westrem: naaiproject naar keuze onder professionele begeleiding 
+ naai- en breicafé
donderdag 9 maart: 1ste les (van 3) Fem’Westrem: naai je tas + naai- en breicafé
donderdag 16 maart: 2de les Fem’Westrem: naai je tas + naai- en breicafé
donderdag 23 maart: 3de les Fem’Westrem: naaiproject naar keuze onder professionele begeleiding 
+ naai- en breicafé
donderdag 30 maart: 3de les Fem’Westrem: naai je tas + naai- en breicafé.

naaiprojecten 
In deze lessenreeks werk je aan je eigen project en laat je je helpen waar nodig. Enige naai-ervaring 
is welkom. Tijdens deze lessen geeft juf Bea je gerichte uitleg over bv. patronen aanpassen, ritsen, 
voering, beleg... alle stappen in je naaiwerk waarbij je wel wat extra hulp kan gebruiken. Je werkt 
volgens je eigen tempo. Afhankelijk van je niveau en wensen maak je een kledingstuk voor jezelf, voor 
je (klein)kind, manlief... of een leuk accessoire, babyspulletjes.... wat je maar wil!

Deze cursus gaat door op 2 en 23 februari en op 23 maart.
Voor Femma-leden vragen we € 36, anderen € 45. 

tas naaien
Een handige tas maken in die stof die jij zo leuk vindt? In deze lessenreeks doen we dat samen. Juf 
Bea zorgt voor 2-3 patronen. Een eenvoudige tas voor de beginners, een moeilijker model voor de 
gevorderde naaister en je kan je tas aanpassen volgens je eigen wensen. Verschillende methodes om 
applicaties aan te brengen komen aan bod: stof, flockfolie, vilt ... Samen gaan we stap voor stap onze 
eigen tas maken. Na 3 lessen is je tas af.
Deze cursus gaat door op 9, 16 en 30 maart.
Voor Femma-leden vragen we € 36, anderen € 45.

naai- en breicafé
Elke lesavond kan je ook naar het naai- en breicafé komen. Hier werk je op je eigen tempo aan je eigen 
werkstuk. Ondertussen kan je babbelen met anderen, tips en tricks uitwisselen. Tijdens het naai- en 
breicafé krijg je geen professionele uitleg van een lesgeefster.
Inschrijven is niet nodig, je komt en gaat wanneer het je best uitkomt. Als Femma-lid betaal je € 2 voor 
1 avond. Je kan ook een 8-beurtenkaart kopen voor € 10. Voor anderen kost een beurtenkaart € 15 of 
betaalt men € 3 per avond.

Algemeen
Alle cursussen en lessen gaan door in het catecheselokaal, Pastorijdreef te Sint-Denijs-Westrem op 
donderdag van 19.30 tot 22.30 uur. 
Alle inschrijvingen per mail mogen gericht worden aan femwestrem@gmail.com en betalen doe je op 
voorhand op rekeningnummer BE 15 8906 8414 0930 van Fem’Westrem.  
Voor meer informatie kan je bellen naar (0473 92 97 91) of (0479 70 93 80).
Vóór elke lessenreeks krijg je nog een mail met een overzicht van wat je moet meebrengen. 
Tijdens elke les is er een drankje en een knabbeltje voorzien. De groepen worden bewust klein gehou-
den, zodat de juf voldoende aandacht kan besteden aan iedereen persoonlijk. 

& femwestrem@gmail.com 



tC Borluut SDW

TC Borluut wenst u van harte een sportief en gezond 2017 toe 
met uiteraard veel tennisplezier. 
Het bestuur is intussen reeds volop aan de slag met een com-
plete renovatie van de 3 buitenterreinen.
We hopen samen met u op een mooie lente en warme zomer 
zodat we na een drukke werkdag onze batterijen volop kunnen 
opladen in ons rustgevende kader van het prachtige kasteel-
park Borluut.
Hiervoor nodigen wij u uit om het inschrijvingsbedrag voor het 
nieuwe tennisseizoen spoedig over te maken zodat we tijdig 
de administratieve formaliteiten bij de tennisfederatie kunnen 
afhandelen. Om deze reden geniet u tot dinsdag 28 februari 
van een voordelig ledentarief. Nadien is er een toeslag van  
€ 10 per lid.

 voordeeltarief 
 tot 28/02 vanaf 1/03

jeugd tot 8 jaar € 20 € 25
jeugd 9-18 jaar € 50  € 60 
1 volwassene € 85 € 95
familie 2 personen € 135 € 150
familie 3 personen € 175 € 210
per bijkomend familielid + € 15 p.p. + € 15 p.p.

Gezinnen met kinderen kunnen het voor hen voordeligste ta-
rief gebruiken: bv. 1 ouder + 2 kinderen onder 8 jaar betalen 
20+20+85= € 125 ipv € 175.
In het lidgeld zit ook het bedrag van de verplichte (digitale) 
federatiekaart van Tennis Vlaanderen begrepen, waardoor 
u verzekerd bent tegen sportongevallen op of rond het terrein. 
Vanaf vorig jaar heeft men de premie met € 2 per lid verhoogd 
door de uitbreiding van de polis met waarborg tegen hartfalen. 
Spelers die bij de tennisfederatie zijn aangesloten via een an-
dere club krijgen volgende korting: - € 15 vanaf 18 jaar, - € 10 
van 9 t.e.m. 17 jaar, - € 6,9 van 0 t.e.m. 8 jaar.
 
Betaling via overschrijving op de rekening van TC Borluut  
BE88 3900 5233 0141 met vermelding van adres, telefoon,  
e-mail en geboortedatum. Nieuwe leden mailen deze gege-
vens eveneens door aan algemeen@tcborluut.be.
  
De club kan bogen op een traditie sinds 1976 en heeft steeds 
het gezinsvriendelijke beleid verder gevoerd alsook het recre-
atieve karakter van onze vereniging bewaard. Dankzij de de-
mocratische lidgelden, de vele gratis activiteiten en het mooie 
kader mogen wij elk jaar rond de 400 leden inschrijven. Sinds 
6 jaar werken we samen met een onafhankelijke tennisschool 
welke een gevarieerd aanbod heeft voor jongeren en volwasse-
nen. Ook leden met weinig of geen tenniservaring kunnen dus 
bij ons terecht. Alle lesvolgers dienen wel lid te zijn/worden 
van de club.
 
Graag verwelkomen wij u op zondag 26 maart in het kasteel 
Borluut voor een kennismaking tijdens onze jaarlijkse ope-
ningsreceptie van de totaal vernieuwde terreinen. 
Info, demo-les en gratis hapjes en drankjes staan op u te wach-
ten.

&   www.tcborluut.be

Casa Cosi
Casa Cosi start met een workshop breien en haken voor begin-
ners
Dina en Sandy, ervaren breister en haakster, leren ons de 
kneepjes van het vak. 
Deze workshop gaat door in de winkel van Casa Cosi op don-
derdag 9, 16 en 23 februari telkens van 15 tot 18 uur met een 
drankje en een hapje.
Voor deze 3 beginnerssessies betaalt u slechts € 33 p.p.
Inschrijven is noodzakelijk via: Sandy.de.Neve@telenet.be, 
verdere info volgt ivm materiaal e.d. 

Voor, tijdens en na de workshop is de winkel open en kan u 
gerust even shoppen. 
Want in Casa Cosi vind je steeds betaalbare basisstukken en 
originele accessoires aan zeer democratische prijzen. Af en toe 
hebben we schitterende vintage stukken. 

Wekelijks wordt de collectie in de winkel aangevuld en ver-
nieuwd, reden genoeg om regelmatig eens binnen te springen. 
De winkel wordt volledig door vrijwilligers recht gehouden, zij 
sorteren, wassen, strijken, etaleren en verkopen met veel en-
thousiasme. De vrijwilligers zijn mensen met een verhoogde 
kwetsbaarheid in combinatie met vrijwilligers van in de buurt. 
Alle kledij in de winkel is gekregen van mensen die het ons 
schenken, uit solidariteit, of omdat het tijd is voor iets anders. 
Casa Cosi verkoopt aan kleine prijzen zodat het voor iedereen 
betaalbaar is. 

Bovendien kan op die manier ons project blijven bestaan. 

Met vriendelijke groet.
Iedereen welkom! 
Het vrijwilligersteam van Casa Cosi
Loofblommestraat 15, Sint-Denijs-Westrem 

& https://www.facebook.com/casacosi2dehands; 
 Casacosi@outlook.com; (09 245 28 48)

kVlV en kWB 

Maandag 13 februari: bezoek aan leerlooierij Altan
KWB en KVLV brengen een bezoek aan de leerlooierij Altan te 
Zulte. Dit bedrijf bestaat intussen meer dan 80 jaar en zorgt 
voor de bewerking en levering van kwalitatieve lederen vellen, 
afkomstig van kalveren, struisvogels, schapen…  
De vellen worden vooraf ambachtelijk bewerkt en nadien ge-
leverd aan particulieren, scholen, KMO’s en aan bedrijven die 
leder verwerken in allerhande eindproducten zoals schoenen, 
portefeuilles enz … 

We verzamelen om 13.00 uur aan de pastorie te Sint-Denijs-
Westrem en verdelen ons milieubewust over de beschikbare 
auto’s om naar Zulte te trekken. 
Bijdrage in de kosten: € 8 p.p.
Graag tot dan. 



Varia
Fietser houdt 20 kilometer van thuis naar werk proper 
Bart Debouvere uit Sint-Denijs-Westrem moet zowat de proper-
ste man uit de regio zijn. Eigenhandig houdt hij de route van zijn 
huis naar zijn werk - 20 kilometer heen en terug - zwerfvuilvrij. 
Belangeloos. En zijn cijfers zijn schrijnend. In 2 weken tijd verza-
melt hij tot 60 kilo zwerfvuil, telkens opnieuw.
Bart Debouvere (54) is doctor in de Scheikunde en werkt in de 
farmaceutische sector, waar orde en netheid echt belangrijk zijn. 
“Ik kreeg het ‘netheidsgen’ mee van mijn moeder zaliger”, zegt 
hij. “Maar blijkbaar is dat een zeldzaam gen. Ik fiets meestal 
20 kilometer, van bij mij thuis in Sint-Denijs-Westrem naar mijn 
werk in Wetteren. Wat ik allemaal langs die route zie liggen, 
zomaar op straat gesmeten, is intriest.”

Verlofdagen
Vier jaar geleden werkte hij voor het eerst mee aan de “Grote 
Kuis” van Ivago. Hij was verrast door de organisatie en diep be-
droefd als hij zag hoe een week later alles weer vuil lag. En dus 
besloot hij van zijn woon-werkroute een groene, zwerfvuilvrije 
baan te maken. Eigenhandig, in zijn vrije tijd. “Ik heb het par-
cours eerst te voet afgelegd en alle zwerfvuil weggehaald. Op 
verlofdagen. Daar ben je snel 12 uur mee bezig. Daarna kan het 
van op de fiets, meestal in het weekend. Maar soms duik ik ook 
de grachten in. In samenspraak met Ivago en met een “netheids- 
charter” heb ik langs mijn parcours zes depots verdekt opge-
steld, waar ik het vuilnis uit mijn fietszakken deponeer in grote 
zakken. Om de zoveel tijd kom ik die depots leeg maken met 
mijn zwerfvuilmobiel. Dan pak ik alle zakken mee en giet ze uit 
in mijn tuin, om ze te sorteren. De PMD-zakken en de bezoekjes 
aan het containerpark voor grote stukken bekostig ik trouwens 
zelf. En het resultaat is telkens weer triest. Ik heb het eens na-
geteld: in 2 weken tijd zamelde ik 4 kilo glas, 45 kilo restafval en 
11 kilo PMD in.”

“Stop zwerfvuil”-borden
“Natuurlijk is het frustrerend”, zegt Bart, die wel eens lachend 
Mister Vileda of Bart De Mooimaker wordt genoemd. “Maar ik 
geef niet op. Ik doe dit nu een jaar, en ik ga door. Ik heb zelfs 
borden met “Stop Zwerfvuil” gemaakt - van afval dat ik langs 
de baan heb gevonden - om mensen te sensibiliseren. Maar ik 
heb de indruk dat het steeds dezelfde harde kern is die de weg 
vervuilt. Ik vind steeds dezelfde melkflessen, blikjes of type kat-
tenvoerverpakkingen.” Bart hoopt dat zijn acties andere mensen 

tot nadenken zullen 
stemmen. 
Wat hij concludeert 
na een jaar intensief 
zwerfvuil ruimen is: 
“De zachte aanpak 
werkt niet. 
Harde boetes voor vol-
wassenen en onderwijs 
voor jongeren, daar 
pleit ik voor. Ik ken 
plaatsen waar je bin-
nen de 24 uur “zwerf-
vuilaards” kan pakken.”

Sabine Van Damme
(Bron: HLN 12/03/2016)

VzW Vrienden VAn De

zonnekerels
Een vereniging van ouders en oud-leiding die de scouts- en 
gidsengroep te SDW op patrimoniaal vlak ondersteunt, heeft 
samen met de scouts en gidsen het engagement opgenomen 
om het bouwvallige scoutslokaal in de Pastorijdreef 4 aan te 
pakken en grondig te renoveren. 
Vandaar ook volgende acties, waarop we u graag uitnodigen, 
met onder meer Pascale Platels TET talk! 

Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 februari komt Pascale 
Platel naar 
het Gilden-
huis ten voor-
dele van ons 
bouwproject. 
De tickets voor 
vrijdagavond 
zijn reeds de 
deur uit, maar 
er zijn nog ge-
noeg plaatsen 
vrij op donder-
dag- en zater-
dagavond.

Ons aanbod:
Zin om op zaterdagavond even de beentjes te strekken op een 
dansavond met eerst een optreden van Pascale Platel?
Of liever een rustige culturele donderdagavond en eindigen 
met een lounge drankje na haar optreden?
Pascale Platel lanceerde haar TET Talk tijdens de Gentse Fees-
ten en het bleek meteen een schot in de roos. Elke avond een 
volle zaal en een publiek dat de typische combinatie van hu-
mor en daarachter verborgen ernst duidelijk kon waarderen. 
Kortom de TET Talk is een vintage Pascale Platel-voorstelling!
Hoe dat soort, zich eeuwig herhalende kwesties, zich zo ver-
rassend slim en persoonlijk weer kunnen openbaren aan ons, 
aan de wereld … en dat in die unieke Pascale mix van humor en 
door merg en been gaande schrijnendheid … en met die stuk-
jes muziek die ik al lang vergeten was maar toen ik ze hoorde 
ineens een tsunami aan sentimentele herinneringen over mij 
lieten komen…  

Pascale Platel, afkomstig van Sint-Denijs-Westrem behoeft nog 
weinig introductie. Ze maakte iconische kindervoorstellingen 
zoals De Koning van de paprikachips, Ola Pola Potloodgat, Be-
smeurde witte laarsjes enz. Platel kreeg een signaalprijs en de 
Grote Theaterfestivalprijs.
Recent maakte ze verschillende voorstellingen voor volwasse-
nen zoals Maria Pascallas, Les demoiselles de rêves et leur sou-
tien, ‘t Is al wa beter enz. Hiervoor trekt ze een ander register 
open maar steeds blijft ze de meest ontwapenende podiumper-
soonlijkheid van Vlaanderen.

Meer info over ons bouwproject, kledinglijn, gin en evenemen-
ten: 
www.wsbs9051.be.
Bestellen kan via bestelling@wsbs9051.be

Bart Debouvere steekt het vuil in zijn 
fietszakken. - Foto Kos



Met de steun van Piano’s Maene Gent 

De beste merken verdeeld over 2 showrooms : 
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

Digitale piano’s Kawai, Yamaha, Roland
Tweedehands piano’s in alle prijsklassen

Huur een kwaliteitspiano vanaf 45 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 
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HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be

Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN
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Feestcomité Afsnee
Misschien hadden jullie al iets horen waaien, of misschien hadden jullie het ge-
merkt aan de nieuwe stijl van de uitnodiging voor de Afsnee Nieuwjaarsreceptie.
Inderdaad, een volledig nieuw “verjongd” Afsnee feestcomité is opgestaan: een 
10-tal “jonge” ouders die de vertrouwde feestelijkheden in Afsnee - na het stopzet-
ten van het vorige feestcomité - graag met een nieuw elan verder willen zetten.
 
Het nieuwe comité bestaat uit de gezinnen Declercq, Degomme, Goeminne, Leten 
en Van Moffaert; allen wonende rond de pittoreske kerktoren van Afsnee.
Op zondag 15 januari hebben zij de feestelijkheden ingezet met de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie in de Graet Sint-Kristof. Een glaasje bubbels, een plankje ge-
mengd en een croque werden er geserveerd door het formeel geklede comité. Het 
gure winterweer heeft de inwoners er niet van weerhouden om het oude schooltje 
goed te vullen om elkaar de goede wensen over te brengen.
 
Voor de kinderen werd het jeugdhuis ter beschikking gesteld waar een kinderdisco 
en verschillende spelletjes, onder toezicht van een oppas, onze kleinsten hebben 
kunnen plezieren.
Zo hebben de kinderen en ook de ouders van de receptie kunnen genieten.
 
Als volgende activiteit op de kalender staat Afsneekermis in juni, alhoewel het 
enthousiasme van het comité er misschien zal voor zorgen dat er nog een samen-
komst is voor die datum.
Stay tuned for more ;-)
 
Groetjes en gelukkig nieuwjaar,
Olivier, Veronique, Olivier, Sarah, Bram, Julie, Nicolas, Elke, Pierre en Magali



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2017 t.e.m. 31/08/2017, 
enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.

GRATIS
TAARTJE

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


