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Speelstraten

Zomeruur 

Lidgeld

in de nacht van zaterdag 25 op zondag 
26 maart gaat de klok een uur vooruit.



Nieuws vd dekenij
Welzijnsschakel Borluut en Sint-Camillusinstituut 
Onder leiding van het personeel hebben een aantal patiënten 
van het Sint-Camillusinstituut een schoenpoetsactie op touw 
gezet ten voordele van Welzijnsschakel Borluut.
Zij hebben € 186 bij elkaar gepoetst. Dit bedrag werd verdub-
beld door de directie van het instituut.
Welzijnsschakel Borluut heeft dus € 372 ontvangen.

De minderbedeelden van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee en alle 
vrijwilligers van Welzijnsschakel danken u van harte!!

2 leden van de dekenij werden gelauwerd
Karel Peeters, voorzitter en Rose Desmet, verantwoordelijke 
voor de advertenties in de INFO, werden door de Opperdekenij 
in de bloemetjes gezet, als dank voor hun meer dan 15 jaar 
lange inzet.  

Nieuws van de Stad
Nieuwe openingsuren bibliotheek SDW vanaf 11 maart 2017
Maandag van 15.30 tot 19 uur
Woensdag van 14 tot 17 uur
Donderdag van 15.30 tot 18 uur
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Speelstraat tijdens de zomervakantie en september 
In 2016 waren er meer dan 100 Gentse straten speelstraat tij-
dens de Paasvakantie en/of de zomer. Wil je ook jouw straat 
tijdens de zomervakantie en/of september 2017 omtoveren tot 
een speelstraat? Dien dan vóór dinsdag 21 maart een aanvraag 
in bij de Jeugddienst!   
 
Als de straat voldoet aan alle voorwaarden en de buren zijn ak-
koord, dan kan je straat tijdens de zomervakantie en/of septem-
ber omgetoverd worden tot een leuke plek waar het doorgaand 
verkeer geweerd wordt en de kinderen buiten kunnen spelen 
zonder zorgen.  
 
De straat wordt dan niet enkel kindvriendelijk maar ook buurt-
vriendelijk: de speelstraat brengt mensen bij elkaar en maakt 
het mogelijk dat jong en oud op een ongedwongen, gezellige 
en laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.
Surf naar www.stad.gent en geef de zoekterm speelstraten in.

&   Jeugddienst, Kammerstraat 10, Gent; (09 269 81 10); 
        speelstraten@stad.gent 

2de ronde Wijk van de Maand - Neem actief deel aan de wijk-
beurs
Op 21 januari 2017 startte de tweede ronde van Wijk van de 
Maand. Tot en met april 2018 organiseert het stadsbestuur hier-
bij in alle Gentse wijken een wijkbeurs op zaterdagnamiddag. 
Op die wijkbeurs leren de mensen hun wijk beter kennen en 
geeft de Stad toelichting bij haar beleid. Ook een terugblik op 
de eerste ronde van Wijk van de Maand (oktober 2013 – decem-
ber 2015) is voorzien. 

STAD in de WIJK 
De wijkbeurs bestaat uit twee belangrijke onderdelen: STAD in 
de WIJK en WIJK in de STAD. 
STAD in de Wijk geeft een overzicht van de aanwezige dienstver-
lening van Stad en OCMW in de wijk en schetst per thema, hoe 
het stedelijk beleid zich vertaalt in de wijk. Zo komt de bezoe-
ker, aan de hand van verschillende infostands, meer te weten 
over de lopende en toekomstige projecten en ontwikkelingen. 
Op maat van iedere wijk worden er ook enkele thematische 
gesprekken met de burgemeester en/of bevoegde schepenen 
voorzien. Dat met een terugblik op de eerste ronde van Wijk 
van de Maand.

WIJK in de STAD
De wijkbeurs wordt ook tweerichtingsverkeer. In WIJK in de 
STAD bieden we actieve bewonersgroepen, lokale verenigingen 
en organisaties zowel als sociaal geëngageerde ondernemers 
de kans om op onze beurs hun werking en initiatieven voor 
te stellen aan stadsbestuur en wijkbewoners. Zo ontstaat een 
voorstelling van wat de wijk betekent en kan betekenen in de 
stad.

Wilt u graag gebruik maken van dit forum? Laat het mij dan 
snel weten, zodat ik de nodige ruimte en tafel(s) kan voorzien. 
De praktische zaken regelen we dan onderling.

Iedere maand komen twee wijken aan bod. In totaal zullen er 
maar liefst 24 wijkbeurzen plaatsvinden. Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee zijn aan de beurt op zaterdag 22 april.

Dank alvast voor uw interesse en graag tot binnenkort.
Peter Lambrecht, Wijkregisseur 

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

Gezocht: raconteurs voor SDW/Afsnee
Op die Wijkbeurs willen we, naast een grote hoeveelheid nut-
tige informatie over de wijk, ook plaatsmaken voor het mense-
lijke verhaal. Hoe ervaren mensen uit Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee thema’s als mobiliteit, wonen, werk, groen en klimaat, 
vrijetijd, cultuur, onderwijs, welzijn…? Aan de hand van getui-
genissen van jong en oud willen we de beleving en de evolutie 
van de wijk een gezicht geven.
Voor het optekenen van deze verhalen in woord en beeld, zijn 
we op zoek naar gedreven wijkraconteurs. Draag je SDW en  
Afsnee een warm hart toe en doet pen, fototoestel of camera je 
hart sneller kloppen? Dan is deze uitdaging misschien wel iets 
voor jou.

&   David Slosse, dienst beleidsparticipatie Stad Gent; 
 (09 266 82 47); (0475 73 04 64); david.slosse@stad.gent



Colofon
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 (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
tarieven 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 

BerIChT vAN De reDACTIe:
De volgende INFO verschijnt 24 maart 2017. 
De teksten uITerlIJK TeGeN 5 MAArT 
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 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.

Word lid van Dekenij Borluut en steun ons werk

U bent inwoner van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. U kunt deelnemen aan allerlei 
activiteiten en evenementen. Er zijn veel verenigingen voor sport, cultuur, voor 
het milieu, voor alle vormen van ontspanning en voor alle leeftijdsgroepen. De 
talrijke handelaars en middenstanders zijn een dankbaar potentieel voor de bewo-
ners en bewijzen dat de gemeenten aantrekkelijk en geschikt zijn om er te wonen 
of te werken. 

Welke rol speelt Dekenij Borluut daarin?
Door de redactie, een groep vrijwilligers, krijgt u 10 maal per jaar de INFo gratis in 
de brievenbus, spreekbuis van alle verenigingen, coördinatie van alle evenemen-
ten om overlappingen te vermijden, met aandacht voor de middenstand door de 
koopgids in elke INFO.  

Om de 14 dagen is er een voedselbedeling vanuit Welzijnsschakel Borluut, initiatief 
van Dekenij Borluut en werkzaam als een zelfstandige organisatie in de schoot van 
de dekenij. Voorzitster is dekenin Michèle Bouverne, zij wordt bijgestaan door een 
talrijke groep vrijwilligers.

Organisatie en coördinatie van alle evenementen tijdens de kermis van Sint-Denijs-
Westrem het derde weekend van oktober. Een werkgroep in de schoot van de deke-
nij fungeert als zelfstandig Kermiscomité in de schoot van de dekenij. De nummers 
van de lidkaarten worden uitgeloot tijdens de kermisreceptie die aangeboden 
wordt door de dekenij aan alle inwoners. Winnende loten krijgen een aankoopbon 
voor een aankoop bij de handelaars die adverteren in de koopgids van de INFO. 
Zo legt de dekenij de link tussen de handelaars en de inwoners. 

Jaarlijks gratis uitstap voor senioren en minder mobiele inwoners, tweede zater-
dag van juni.

Midzomerfeest om alle leden van de Dekenij en de bestuursleden van alle vereni-
gingen uit te nodigen op een receptie om onderlinge contacten te ondersteunen.

hoe slaagt Dekenij Borluut daarin? 
Met een groot engagement van een bestuursgroep die actief is dankzij een grote 
schare vrijwilligers en dankzij de steun van haar leden. 
Daarom is uw bijdrage noodzakelijk. Zo kunnen bestaande activiteiten verder gezet 
en nieuwe initiatieven gecreëerd worden.

Daarom nog eens een oproep om het lIDGelD voor 2017 te betalen. 

Voor één persoon betaalt u € 6 en een gezinskaart kost € 12. Als u € 25 of meer 
stort, wordt u sponsor en vermelden wij u in de lijst van de sponsors in de 
INFO. Personen van buiten de gemeente betalen een lidgeld van tenminste  
€ 15 omdat de INFO moet opgestuurd worden.

Ons rekeningnummer is 
Be81 4420-0385-0324; BIC: KreDBeBB 

ten name van Dekenij Borluut SDW

Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden, opdat we u een lidkaart 
kunnen bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!



     
      
 
  

Week tot week
MAArT

Woe. 1 – BorluuTJoGGerS SDW
 18.45: start nieuwe reeks (kasteel Borluut)
zo. 5 – GezINSBoND SDW / AFSNee
 14.00: gezelschapspellennamiddag (oc De Graet)
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)
vrij. 10 en za. 11 – reDerIJKerSK. De looFBloMMe
 20.00: “De Genezing van de Krekel” 
 (Gildenhuis SDW)
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)
Do. 16 – ouDerCoMITe SINT-PAuluS SDW
 20.00: vormingsavond (overdekte speelplaats)
Do. 16, vrij. 17 en za. 18 – reDer. De looFBloMMe
 20.00: “De Genezing van de Krekel” 
 (Gildenhuis SDW)
zo. 19 – GeNTSChe GruuTe KuIS
zo. 19 – reDerIJKerSKAMer De looFBloMMe
 15.00: “De Genezing van de Krekel” 
 (Gildenhuis SDW)
Ma. 20 – MArKANT De PINTe / SDW
 19.30: praktische les (Gezinsbond De Pinte)
vrij. 24 en za. 25 – reDerIJKerSK. De looFBloMMe
 20.00: “De Genezing van de Krekel” 
 (Gildenhuis SDW)
za. 25 en zo. 26 – vTBKulTuur SDW
 2-daagse naar NL
zo. 26 – TC BorluuT
 10.30: openingsreceptie (kasteel Borluut)
zo. 26 – PAroChIeS SDW/AFSNee
 11.00: sober maal (Sint-Paulus)
vrij. 31 – DAvIDSFoNDS
 20.00: over Napoleon (Gildenhuis SDW)

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
za. 22 – STAD GeNT
 Wijkbeurs (Sint-Paulus)

MeI

Do. 11 – DAvIDSFoNDS en oKrA
 14.30: over prostaataandoeningen
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
za. 20 – vTBKulTuur ism DAvIDSFoNDS
 bezoek aan Herentals en Geel

Markant De PINTe / SDW
Dinsdag 7 maart om 20 uur: voordracht “Blijf bij mij” van rika Ponnet
i.s.m. Markant Sint-Martens-Latem.
Onze gastspreker Rika Ponnet is relatietherapeute en veelgevraagde relatie-
expert in de media. Ze werkte o.a. mee aan het programma “Vind je lief” 
vorig seizoen 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 gelijkna-
mige boek - krijgen we een vernieuwende en verhelderende blik op relaties 
onder al hun vormen.
We krijgen ook vele praktische tips en adviezen om een relatie – niettegen-
staande 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.
Plaats: raadzaal De Pinte
Toegang: € 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.
De operazangeres Sonya Yoncheva brengt voor de eerste maal haar gepre-
zen vertolking van de gedoemde courtisane Violetta met als tegenspeler de 
opkomende Amerikaanse tenor Fabiano in de rol van Alfredo. De opera van 
Verdi heeft als libretto het verhaal van de onmogelijke liefde van Violetta en 
Alfredo naar de roman “La dame aux camélias” van Alexandre Dumas fils.
Plaats: Kinepolis Gent
Inschrijven is noodzakelijk, aantal kaarten beperkt. 
 
Maandag 20 maart om 19.30 uur: praktische les en presentatie 
“visseversa: de wondere wereld van vis en vissers”
Alles over vis en visgebruik en praktische verwerking door Wilfried 
Moeyaert, voormalig uitbater van een vishandel en een traiteurzaak.
In deze presentatie leren we niet alleen alles over de Vlaamse Visserij maar 
we maken ook kennis met vissoorten die we nauwelijks kennen zoals een 
hondshaai, een mooie meid, een zeewolf enz. We kunnen ze niet alleen ter 
plaatse bekijken maar ondertussen worden er garnalen gedeeld die we des-
kundig leren pellen en we proeven van 5 verschillende variaties van haring.
Plaats: Gezinsbond De Pinte 
Inschrijven is noodzakelijk. 

van donderdag 25 tot zondag 28 mei: onze Markante vierdaagse trip door 
Normandië
West-Normandië met Caen, Bayeux, de landingsstranden en de Mont-Saint-
Michel.
We bezoeken het rijke historische erfgoed met o.a. het beroemde tapijt 
van Bayeux, de uitgestrekte complexen van de Abbaye aux Hommes en de 
Abbaye aux Dames in Caen en de beroemde Mont-Saint-Michel. Maar even-
zeer rijden we langs de uitgestrekte landingsstranden van D-day, bezoeken 
we een oesterkwekerij en kunnen we flaneren in een kasteeltuin en langs 
de zee.
Voorbehouden voor leden en partners en hun vrienden.

Alle gegevens bij M. Van Meerbeeck: Vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be 

Flanders expo
vrijdag 3 maart: Stoffenspektakel: bekende stoffenaanbieders presenteren 
en verkopen de nieuwste stoffen voor kledij, interieur en decoratie, naaipa-
tronen, fournituren, naaimachines…
vrijdag 10 maart t.e.m. zondag 19 maart: Inside Out
vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 maart: Goed Gevoel Ladies Fair.



vtbKultuur
zaterdag 25 en zondag 26 maart: gastronomie en Mondriaan in Den haag
Programma: 
zaterdag 25 maart: een luxueuze autocar brengt ons naar Den Haag, waar we 
rond de middag zullen arriveren. Een geleide stadswandeling bezorgt ons al 
snel een eerste beeld van de stad.
Vrije luch.
Na de lunch trekken we naar het vernieuwde Mauritshuis. Topstukken zijn 
“Het meisje met de parel” van Vermeer en “de anatomische les” van Rem-
brandt.
Tegen de avond brengt de bus ons naar Scheveningen waar we in het Grand 
hotel Amrath Kurhaus worden ontvangen met een welkomstdrankje.
zondag 26 maart: we bezoeken om 10 uur het Gemeentehuis, een schitterend 
art-decogebouw van architect Berlage. Er loopt een tentoonstelling van Piet 
Mondriaan en Bart Van Der Leck.
We lunchen in het unieke Oma Toos, dat uitpakt met grootmoeders keuken en 
tal van oude Hollandse gerechten.
Na een korte wandeling naar de vernieuwde pier, hebben we om 16 uur een 
afspraak in het Circustheater, waar we eersterangskaartjes konden verkrijgen 
voor de spectaculaire musical “The Lion King”.

Deelnameprijs: € 325 p.p. in een tweepersoonskamer, € 400 p.p. in een een-
persoonskamer.
Inbegrepen: transport, overnachting in de Superior Rooms van het Grand 
Hotel Amrath Kurhaus, welkomstdrankje, driegangendiner, uitgebreid ont-
bijtbuffet, geleid bezoek in het Gemeentehuis, toegang tot het Mauritshuis, 
lunch bij Oma Toos, eersterangskaarten voor “The Lion King”.
Niet inbegrepen: reis- en annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven.
Inschrijven: mailen naar secretariaat@rocvzw.be.

Woensdag 12 april om 20 uur: “We Free Kings”
Voor wie van jazz houdt reserveerden we kaarten voor een uniek optreden.
In “We Free Kings”, een onstuimige hommage aan het avontuurlijke karakter 
van de jazz, gooien twee rasperformers alles in de strijd: Wilfried de Jong en 
Wim opbrouck. De acteurs zoeken een weg uit de bekrompenheid en wagen 
een sprong in het diepe, voortgestuwd door een eigenzinnige selectie van 
persoonlijke favorieten en regelrechte klassiekers. Hun gids? Jazz. Muziek op 
het scherp van de snede, als bevrijding van de geest. Intiem, wild en heftig.
Vooraf kan u deelnemen aan de inleiding op deze activiteit.
Deuren open om 19 uur; om 19.15 uur: inleiding; voorstelling om 20 uur.
Kostprijs: € 16 (ipv € 24) voor leden vtbKultuur, € 20 (ipv € 24) voor anderen.
Plaats: Handelsbeurs Concertzaal, Kouter 29, 9000 Gent.

Maandag 18 tot vrijdag 22 september: vijfdaagse uitstap: ontdekking van de 
Cotswolds 
De Cotswolds, zo’n tweehonderd kilometer ten noordwesten van Londen, 
staat bekend om zijn eeuwenoude pittoreske dorpjes in honingkleurige kalk-
steen, heuvelachtige weilanden en weelderige tuintjes. 
In de Middeleeuwen zorgden de schapenteelt en de handel van de beroemde 
Cotswolds wol, voornamelijk uitgevoerd naar Vlaanderen, voor grote wel-
vaart. Rijke wolhandelaren bouwden met de opbrengst prachtige kerken, 
“woolchurches” of wolkerkjes genoemd. 
De industriële revolutie in Noord-Engeland is aan deze regio voorbijgegaan, 
waardoor de streek nog altijd authentiek en ongerept gebleven is. Daarom zijn 
de Cotswolds terecht uitgeroepen tot “Area of Outstanding Natural Beauty”. 
Tijdens deze vijfdaagse reis is onze eerste halte Oxford, de stad van Inspec-
tor Morse, waar we de oude universiteitsgebouwen in kalksteen uit de Cots-
wolds, die we wellicht kennen van de tv, bewonderen. 
We bezoeken ook ChristChurch College, het grootste en meest gekende en 
verfilmde (Harry Potter) college. De volgende dagen zijn volledig gewijd aan 
de Cotswolds en bezoeken we verschillende typische dorpjes zoals Bibury,  
Broadway en Bourton-on-the-Water. Prachtige wolkerkjes zien we o.a. in 
Northleach en Chipping Campden. In Gloucester bezoeken we de Historic-
Docks en de schitterende kathedraal. In SudeleyCastle zien we het graf van 
Katherine Parr, de laatste vrouw van Hendrik VIII. 

     
 
 
 
 
 
 
 

Week tot week
zo. 21 – BASISSChool WeSTerheM
 Schoolfeest
zo. 21 –vTBKulTuur SDW 
 Mariavespers (parochiekerk SDW)
Do. 25 t.e.m. zo. 28 – MArKANT De PINTe / SDW
 vierdaagse naar Normandië

JulI

Ma. 17 – vTBKulTuur SDW
 vijfdaagse cruise op de Rijn

SePTeMBer

Ma. 18 t.e.m. vrij. 22– vTBKulTuur SDW
 vijfdaagse naar Cotswolds

oKToBer

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

DeCeMBer

zo. 10 – ST-CAMIlluSKoor
 19.00: Kerstconcert (Parochiekerk SDW)

Ook Hidcote Manor, een van de beroemdste Engelse 
tuinen, staat op het programma. 
Na deze reis zal u ook zeggen, zoals veel reizigers 
voor u: “Ik wist niet dat Engeland zo mooi was”.

Praktische info:
Vertrek maandag 18 september om 7 uur op de par-
king van de Carrefour, SDW (aan de Quick).
Terugkeer vrijdag 22 september omstreeks 21 uur. 
Verblijf: Hotel Oxford WitneyFourPillars is gebouwd 
in de historische stijl van de Cotswolds en ligt in 
het hart van Oxfordshire, op wandelafstand van het 
centrum van Witney. Gerenoveerde kamers, een ver-
warmd binnenzwembad. 

Prijs:
- tweepersoonskamer halfpension: leden € 595,  

anderen € 620
- eenpersoonskamer halfpension: leden € 710,  

anderen € 735  
-  inschrijven vóór 1 april  
Inbegrepen: 
-  vervoer heen en terug met luxe autocar van Caro-

lus Premium: Sky view-class
- shuttle Eurotunnel Calais – Folkestone H/T 
-  hoteldiensten halfpension 
-  reisleider Piet Decabooter
Niet inbegrepen:
-  toegangen voor de bezienswaardigheden, voorzie 

een budget van £ 40 (GBP )
-  dranken aan tafel en overige maaltijden
- bijstands- en annulatieverzekering.



open huis
ontmoetingsplaats voor en door 55+
Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, biedt mogelijkheden 
om leeftijdsgenoten en buurtbewoners te ontmoeten. 
Een gezellige babbel of een boeiende activiteit is mogelijk.

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, handwerk, petanque

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 
11.30 en 12.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op voorhand, op 
de zitdag van de antennewerking iedere woensdag van 14 tot 16 
uur in het dienstencentrum.

Welzijnsschakel: de voedselbedeling gaat door elke 2de en 4de 
vrijdag van de maand van 9.30 tot 12 uur.

reDerIJKerSKAMer

De loofblomme
voorstelling: “De Genezing 
van de Krekel”
Van: Toon Tellegen
Regie: Jan Sobrie en Tom de 
Bleye
 
Spelen mee: Chris Af-
schrift, Bjora Caushai, 
Ella De Schepper, Inge De 
Schuyter, Nele Dewaele, 
Kira Gouwy, Luc Hovelinck, 
Ruben Lippens, Lukas Ran-
son, Walter Schudel, Lynn 
Van Caeneghem, Dirk Van-
meirhaeghe, Siel Verniers, 
Marty Withaegels.  
 
In de wereld van schrijver Toon Tellegen kampen de kleinste 
dieren met de grootste mensenproblemen. Deze fantasierijke, 
beeldende en muzikale voorstelling neemt je mee naar de poë-
tische en absurde wereld van de Nederlandse bestsellerauteur. 
De krekel wordt wakker met een somber gevoel in zijn hoofd en 
geen enkel dier lijkt hem te kunnen helpen. Een herkenbaar en 
ontwapenend verhaal.

Kaarten: € 10 / € 8 studenten en 60+
Reservatie: www.loofblomme.be of via (0479 068 651) (nieuw 
nummer!)

Speeldata: vrijdag 10 en zaterdag 11 maart, donderdag 16, 
vrijdag 17 en zaterdag 18 maart, vrijdag 24 en zaterdag 25 
maart, telkens om 20 uur.
zondag 19 maart om 15 uur. 

TC Borluut SDW

zondag 26 maart: openingsreceptie
Graag verwelkomen wij u zondag 26 maart vanaf 10.30 uur in 
het kasteel Borluut voor een vrijblijvende kennismaking tijdens 
onze jaarlijkse openingsreceptie van de totaal vernieuwde ter-
reinen. 
Algemene info, gratis hapjes en drankjes staan op u te wach-
ten. Verder maken wij op dat moment ook alle formaliteiten 
voor een terugbetaling van de mutualiteiten in orde. Daar-
naast is ook de onafhankelijke tennisschool Happy aanwezig 
voor inlichtingen.
Warm aanbevolen, lid of geen lid!

Inschrijving lidgelden:

 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.

Betaling via overschrijving op rekening BE88 3900 5233 0141 
van TC Borluut met vermelding van adres, telefoon, e-mail en 
geboortedatum. 
Nieuwe leden mailen deze gegevens eveneens door aan:
algemeen@tcborluut.be.

&   www.tcborluut.be 

 ouDerCoMITé BASISSChool  

Sint-Paulus
Donderdag 16 maart om 20 uur: interactieve vormingsavond 
“wondverzorging en ehBo”
We organiseren opnieuw een interessante vormingsavond 
die open staat voor alle geïnteresseerden van Sint-Denijs-
Westrem. 
Programma: van 20 tot 22 uur; onthaal met glaasje vanaf 
19.30 uur.
Onderwerpen met focus op wondzorg en misverstanden hier-
over.
- Basis wondzorg bij valpartijen en snijwonden. Wat te doen 

bij drinken van gevaarlijke producten?
- Eerste hulp bij brandwonden en verstikking 
- Reanimatie.
Door Steven Kersebeeck, ambulancier UZ Gent. Vrije toegang 
zonder inschrijving. 
Plaats: overdekte speelplaats basisschool Sint-Paulus.

&   christof.de.vreese@telenet.be



KoNINKlIJK hArMoNIeorKeST

echo der leie
Het Koninklijk Harmonie-orkest “Echo Der Leie” kijkt met plezier uit naar het 
verdere verloop van dit jaar. In 2017 bestaan we immers exact 175 jaar, een 
hele prestatie! We zijn dus van “een zekere leeftijd” maar terzelfdertijd ook 
springlevend. We voorzien dit jaar een extra concert en ook naar het jaar-
lijkse Aperitiefconcert in juni wordt met een fris oog gekeken! 
We houden u graag later op de hoogte van onze activiteiten.
In dat kader verkopen we ter ondersteuning van onze werking chocolade-
truffels aan al die dit wenst. Voor een luttele € 5 kan u een mooi doosje 
aanschaffen.  

Stuur gerust een mail naar echoderleie@gmail.com.

Sint-Camilluskoor
Nabeschouwing subliem kerstconcert in de parochiekerk
Zondag 10 december te 19 uur in de parochiekerk Sint-Dionysius.
In een met bloemen versierde en uitverkochte kerk ging het traditioneel 
kerstconcert door met het Sint-Camilluskoor onder de leiding van dirigent 
Lieve Strijbos.
Lieve begon in 1971 als dirigent van het kinderkoor Laudinella, 5 jaar later 
nam ze de dirigeerstok over van het gemengd volwassen koor Sint-Camillus. 
In het kerstconcert van 2016 zong het koor hun 41ste kerstconcert en Lieve 
dirigeerde haar 40ste concert.

Voorzitter Joris Sleurs verwelkomde de aanwezigen en dankte alle medewer-
kers en bijzonder E.H pastoor Adelin Cathoir, de voorzitter en leden van de 
Kerkfabriek voor het ter beschikking stellen van de mooie gerestaureerde 
kerk, ook de talrijke sponsors voor hun zo belangrijke financiële steun. 

Dit jaar had men beroep gedaan op het ensemble Luc Tooten, cello en vrien-
den van Brussels Philharmonic met Caroline Chardonnet, viool; Sayoko  
Siobhan Mundy, viool en Anna An, klavecimbel. Allen beroepsmuzikanten 
die reeds een schitterend muzikaal parcours hebben afgelegd.  
Afwisselend speelde het ensemble, zong het koor en traden ze samen op. 
Zij brachten mooie kerstliederen en pareltjes uit de Italiaanse barokperiode: 
o.a. Corelli en Vivaldi.
En zoals elk jaar mocht de samenzang niet ontbreken. Gesteund door het 
ensemble en het koor zongen de talrijke aanwezigen uit volle borst het over-
bekende Stille nacht, Heilige nacht van Fr. Grüber. 

Na een lang applaus dat eindigde met een staande ovatie, volgde nog een 
toemaatje door het koor en ensemble met het schitterende Pacem, een klas-
siek Latijns gebed van Lee Dengler.
Na het concert werden alle aanwezigen in ruil voor de toegangskaart uitge-
nodigd voor een drankje en een gezellige babbel in de overdekte speelplaats 
van het Sint- Paulusinstituut samen met de muzikanten. 

PAroChIeS 
AFSNee/SDW 
zondag 26 maart: sober maal
Je hoort, ziet en leest het tegenwoordig overal: 
sober leven is gezond! Velen nemen de uitdaging 
aan om in februari 2017 geen alcohol te drinken 
en doen mee aan de “Tournée Minerale”. En 
sinds jaren organiseren we in Afsnee en Sint-
Denijs-Westrem tijdens de traditionele vasten-
periode een sober maal en een solidariteitsactie. 
Wij bieden u op zondag 26 maart een gevarieerd 
middagprogramma aan. Opnieuw hebben we 
ervoor gekozen om de opbrengst van het sober 
maal te schenken aan een project, dat door een 
inwoner van onze gemeente(s) wordt gedragen.  

10 uur: eucharistieviering in de kerk van SDW.  
U verneemt één en ander over ons project en kan 
een financieel duwtje geven via de collecte.  
11 uur: onthaal in de overdekte speelplaats van 
de basisschool Sint-Paulus. Wij bieden u interes-
sante achtergrondinformatie aan over het pro-
ject, samen met een aperitiefje.  
11.15 uur: optreden van het gelegenheids-
koor, muzikaal ondersteund door het ensemble  
Fats and Jazz Cats.  
12.15 uur: sober maal. 

Als bijdrage voor het aperitief, het concert en de 
maaltijd, bestaande uit twee broodjes met kaas 
en soep, wordt € 10 per persoon gevraagd. Kin-
deren jonger dan twaalf jaar nemen gratis deel.  
Dit jaar schenken we de opbrengst van onze ac-
tie aan het rwandaproject van Dirk vanhaeren. 
Sinds jaren zet hij zich in voor een pottenbak-
kerijproject in Gatagara, Rwanda om via de (ver-
dere) uitbouw van het pottenbakken, het lot en 
de bestaanszekerheid van heel wat Rwandezen 
(Batwa) te verbeteren.
Dirk droomt ervan om zowel de traditionele ke-
ramiek, die een belangrijk onderdeel is van het 
Rwandees cultureel erfgoed als de levenssitu-
atie van de Batwavrouwen en hun gezinnen een 
beetje op te krikken. 
U kan hieraan meewerken door uw bijdrage van 
€ 10 (of meer, waarvoor dank) per persoon te 
storten op rekening Be28 1030 3799 0120 van de 
parochies Afsnee en SDW, met vermelding van 
het aantal volwassenen en kinderen, jonger dan 
12 jaar.
Uw storting geldt als inschrijving. Mocht u niet 
kunnen aanwezig zijn en het project willen steu-
nen, dan kan u uw bijdrage overmaken via stor-
ting op dezelfde bankrekening, met vermelding 
“gift”. Van harte bedankt voor uw medewerking.  

Bijkomende informatie over het project wordt u 
door Dirk Vanhaeren bezorgd tijdens de avond-
mis van 17.30 uur op zaterdag 25 maart in Af-
snee.  
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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

l

M

r
o

dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee



l

M

r
W

v

z

S

To

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

psychologie
PSY4SPORT
sport-, bewegings-, & klinische psychologie
L. De Raetstraat 5, SDW, tel: 0485 63 39 37

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

KooPGIDSdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee



Casa Cosi
Casa Cosi gaat voor de lente
De solden zijn al even achter de rug en bij Casa Cosi blijven we 
niet stilzitten. 
De nieuwe collectie hangt in de winkel en is al volledig in het 
thema van de lente… eindelijk terug meer zonlicht! 
Om dit te vieren nodigen we jullie uit op een laatavondshop-
ping op donderdag 9 maart vanaf 18.30 uur tot … 
Met een welkomstdrankje kunnen jullie gezellig snuisteren 
tussen de nieuwe collectie.
Voor iedere klant een cadeautje en een directe korting van 
10%.
Dus best de moeite om erbij te zijn! Tot dan.

Want: 
In Casa Cosi vind je basisstukken en originele accessoires aan 
zeer democratische prijzen. Regelmatig beschikken we over 
schitterende vintage stukken. 

varia
Problemen met zwerfvuil
Wat de mensen toch allemaal weggooien: 
verpakkingsmateriaal van consumpties, bijvoorbeeld blikjes, 
flesjes, wikkels of frietbakjes. Dit wordt ook wel grof zwerfaf-
val genoemd. Ook sigarettenpeuken en kauwgom worden vaak 
op straat, in parken of langs de weg achtergelaten en vormen 
het belangrijkste onderdeel van de categorie fijn zwerfafval. 
Een derde categorie zwerfafval bestaat uit grofvuil; groot en/
of zwaar weggeworpen afval. 

Waar ligt het zwerfafval?
Kijk eens aan de haltes van bus of tram. Als je wandelt op 
straat, in een park of langs grachten en wandelpaden; in de 
buurt van glascontainers of afvalbakken door de gemeentes 
geplaatst, het is gewoon aanstootgevend. Niettegenstaande 
de overheid het fenomeen onder de aandacht brengt, hoge uit-
gaven heeft voor opruiming, worden de wegwerpers te weinig 
bewust van hun aandeel in dit fenomeen. 

Gevolgen
Het duurt heel lang voordat zwerfafval uit het milieu ver-
dwijnt, en de afbreektijd van afval is sterk afhankelijk van het 
materiaal, de omgeving en de weersomstandigheden. Biolo-
gisch afbreekbaar afval verdwijnt het snelst, maar zelfs in dat 
geval spreken we nog over maanden tot jaren. Zo duurt het 
een heel jaar voordat een bananenschil volledig is afgebroken, 
kauwgom heeft minimaal 20 jaar nodig om te vergaan, en een 
sigarettenpeuk heeft 2 tot 12 jaar nodig om door de natuur 
afgebroken te worden, en zelfs dan kunnen plastic zakken, bus-
jes, flesjes en metaal blijvend in het milieu achterblijven.

Worden Sint-Denijs-Westrem en Afnee voorbeelden van een 
netter leefmilieu?
Iedereen doet wel eens aan sluikstorten hoe klein ook. We ga-
ven een voorbeeld in vorige INFO van een inwoner van Sint-De-
nijs-Westrem die dagelijks het traject naar Wetteren heen en 
terug per fiets aflegt en dagelijks het zwerfvuil gratis ophaalt 

De collectie in de winkel wordt wekelijks aangevuld en ver-
nieuwd, reden genoeg om regelmatig binnen te springen. 
De winkel wordt volledig door vrijwilligers gedragen, zij sorte-
ren, wassen, strijken, etaleren en verkopen met veel enthousi-
asme. Onze vrijwilligers zijn mensen uit de buurt en mensen 
met een verhoogde kwetsbaarheid. 
Alle kledij in de winkel krijgen we van mensen die ons initiatief 
steunen of omdat ze hun kleerkast opruimen. Casa Cosi biedt 
kledij en accessoires aan voor iedereen, dit wil zeggen dat de 
prijzen betaalbaar zijn voor iedereen. 
Door bij ons te kopen kunnen vrijwilligers zinvol bezig zijn en 
kan ons project blijven bestaan. 

Iedereen welkom! 

Met vriendelijke groet,
Het vrijwilligersteam van Casa Cosi
Loofblommestraat 15, SDW 

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

langs zijn reisroute, sorteert en wegbrengt naar de container-
parken. Hij doet het al jaren, jammer genoeg brengt dit niets 
bij aan de bewustwording van de sluikstorters. De hoeveelheid 
vermindert niet.

laat ons als individu, ieder voor zich, bewust deelnemen aan 
een individuele campagne tegen het sluikstorten. 

zondag 19 maart: Gentsche Gruute Kuis



Nieuws vAN De Stad
De Pretkamjonet en Sportmobiel komen tijdens de paasvakantie naar jouw 
wijk voor een leuke speelnamiddag!
Tijdens de paasvakantie stuurt de Stad Gent verschillende mobiele initiatie-
ven de baan op om sport en spel tot in de Gentse wijken te brengen.

Al deze vakantiewerkingen gaan door van 14 tot 17 uur en zijn volledig gra-
tis! Op voorhand inschrijven is niet nodig. De Sportmobiel rijdt niet uit bij 
regenweer, de Pretkamjonet beschikt over tenten of een binnenlocatie en 
rijdt wel uit.

De Pretkamjonet is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is een prettig ge-
stoorde camionette die van buurtplein tot buurtpark tuft, boordevol speel- 
en spelmateriaal: gocarts, skateboards, reuze-spelen, sportmateriaal, circus-
spullen, een springkasteel en een stel knotsgekke animatoren. Meer dan 
genoeg dus voor een onvergetelijke speelnamiddag!
De Pretkamjonet komt naar Sint-Denijs-Westrem op dinsdag 11 april in de 
Tijgerlelielaan.

& Jeugddienst Gent; (09 269 81 10); jeugddienst@stad.gent

De Sportmobiel trekt van de ene buurt naar de andere met slechts 1 doel: 
alle Gentenaars in beweging krijgen! Elke week zetten we een plein op zijn 
kop met allerhande sporten (viking kubb, voetbal, klimmen, slacklines, bas-
ketball…). 
De buurtsportwerkers van vzw Jong ontvangen graag jong en oud! Kinderen 
van jonger dan 10 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene, die uiter-
aard mag meesporten. Alle sporters worden beloond met een sportieve ver-
rassing. Als het regent rijdt de sportmobiel niet uit.

& Sportdienst Gent; (09 266 80 00); sportdienst@stad.gent

Praktisch: de activiteiten zijn gratis en vinden plaats van 14 tot 17 uur. Je 
schrijft in op het plein zelf.

Het volledige programma en praktische info vind je op: 
www.stad.gent/ouders in de rubriek “vakantieaanbod”.

Nieuws handelaars
Belangrijk nieuws voor de handelaars

Afwijkingen in 2017 op de wet betreffende de openingsuren in handel, am-
bacht en dienstverlening - deelgemeenten SDW en Afsnee:

donderdag 5 januari t.e.m. woensdag 11 januari (goedgekeurd CBS 10 no-
vember 2016)
donderdag 23 februari t.e.m. woensdag 1 maart
donderdag 9 maart t.e.m. woensdag 15 maart
donderdag 27 april t.e.m. woensdag 3 mei 
donderdag 4 mei t.e.m. woensdag 10 mei
donderdag 29 juni t.e.m. woensdag 5 juli (goedgekeurd CBS 10 november 
2016)
donderdag 27 juli t.e.m. woensdag 2 augustus
donderdag 7 september t.e.m. woensdag 13 september
donderdag 28 september t.e.m. woensdag 4 oktober (goedgekeurd CBS 10 
november 2016)
donderdag 26 oktober t.e.m. woensdag 1 november
donderdag 30 november 2017 t.e.m. woensdag 3 januari 2018 (goedgekeurd 
CBS 10 november 2016)

INFo
BIBlIoTheeK SDW
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

open:  maandag van 15.30 tot 19 uur
 woensdag van 14 tot 17 uur
 donderdag van 15.30 tot 18 uur
 zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s, vi-
deo’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschriften en 
naslagwerken, folders en affiches van activi-
teiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk voor 
rolwagengebruikers.

DIeNSTeNCeNTruM SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be

openingsuren:
Ma., woe. en vrij.: van 9 tot 12.30 uur en van 
14 tot 16 uur
Di., don. en zat.: gesloten
Op afspraak: ma. van 16.30 tot 19 uur. 

U kunt met bancontact betalen.

DIeNSTverleNING o.C.M.W. GeNT
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau: 
elke woensdag van 9 tot 12 uur
kevin.laga@ocmw.gent;
(09 266 90 00)

Zitdag antennewerking voor de senioren
elke woensdag van 14 tot 16 uur.

Tine Verplancken, Energiecel (09 266 97 18).

WelzIJNSSChAKel SDW
Pastorijdreef 6, SDW
contact: Michèle Bouverne (0475 96 05 95)
Bank: BE51 735 041 5913 62

WAChTDIeNSTeN
huisartsen: wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 09 220 66 66
Tandartsen: tijdens het weekend en op wette-
lijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; centraal 
oproepnummer: 09 033 99 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62
Apotheken: centraal oproepnummer:
0903 922 48 of via www.geowacht.be



Femma SDW
overzicht data voorjaarscursus naaien en breien 
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 (van 3) Fem’Westrem: naaiproject 
naar keuze onder professionele begeleiding + naai- en breicafé
Donderdag 30 maart: 3de les Fem’Westrem: naai je tas + naai- 
en breicafé

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 donderdag 9, 16 en 30 maart.
Voor Femma-leden vragen we € 36, anderen betalen € 45.

Naai- en breicafé
Elke donderdagavond kan je naar het naai- en breicafé komen. 
Hier werk je ook op je eigen tempo aan je eigen werkstuk. On-
dertussen kan je babbelen met anderen, tips en tricks uitwis-
selen. 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 beurten-
kaart € 15 of betaal je € 3 per avond.

Algemeen
Alle activiteiten gaan door in het catecheselokaal, Pastorijdreef 
te Sint-Denijs-Westrem telkens 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 re-
keningnummer BE 15 8906 8414 0930 van Fem’Westrem. 
Voor meer informatie kan je bellen op (0473 929 791) of op  
(0479 709 380), spreek een bericht in indien geen antwoord.
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 gehouden, zodat de juf vol-
doende aandacht kan besteden aan iedereen persoonlijk.

& femwestrem@gmail.com 

Gezinsbond 
SDW/AFSNee

zondag 5 maart: Gezelschapsspellennamiddag
We maken het van 14 tot 17.30 uur super gezellig. Wie denkt er 
niet genietend terug aan de spellenmiddagen van weleer toen 
het hele gezin rond een Monopoly- of Riskbord zat. Wel, die war-
me sfeer willen we creëren maar dan met minder traditionele 
spellen.
Enkele leden van de gezelschapsspellenclub “De Speltafel” ko-
men ook dit jaar als animator om je wegwijs te maken in het 

ruime aanbod spellen dat die middag kan gespeeld worden. Je 
3-jarige ukkie kan samen met mama en papa een allereerste 
spelletje spelen, je lagere schoolkinderen kunnen samen met de 
ouders genieten van een of ander bord- of kaartspel aangepast 
aan hun leeftijd, de tieners en de volwassenen kunnen elkaar 
uitdagen met een strategisch spel of mogen gerust een blufspel 
proberen, of een tweepersoonsspel, een gelukspel, een onder-
handelingsspel, …. Je zal kunnen kiezen uit een 100-tal spellen.

Ben je al iets meer thuis in de spellenwereld en wil je een spel 
op aanvraag spelen? Dat kan, ga gerust kijken op de website 
www.speltafel.be > spel > onze spellencollectie en geef bij je 
inschrijving op welk spel je zeker wilt spelen.
En het is zondagmiddag dus voorzien we uiteraard ook een stuk-
je taart en een koffietje of frisdrank.
De gezelschapsspellenmiddag is er voor gezinnen (er zullen spel-
len zijn voor kinderen vanaf ca. 3 j.), jongeren en volwassenen. 
Kleuters en lagere schoolkinderen komen in gezinsverband. 

We spelen in het O.C. De Graet Sint-Kristof, Afsneedorp 20, Afsnee.
Voor deelname aan de spellennamiddag + 1 stuk taart + 1 drank-
je betaal je als lid € 5 per persoon, anderen betalen € 7. Baby’s 
en peutertjes die niet meespelen: gratis. Gezinsbondleden beta-
len maximum € 20 per gezin.

Je schrijft in per mail: agnes.peil@gezinsbond-ovl.be ten laat-
ste tegen woensdag 1 maart en betaalt op rekeningnummer  
BE70 8906 8407 2525 van Gezinsbond Sint-Denijs-Westrem. Of je 
komt jouw inschrijving en/of gepast geld in de brievenbus ste-
ken bij Agnes Peil, Sint-Dionysiusstraat 9, SDW. Bij inschrijving 
vermeld je familienaam en lidnummer (of adres) en voornaam 
en leeftijd van alle deelnemers. Zodra er 40 deelnemers inge-
schreven zijn, worden de inschrijvingen afgesloten.

vakantiecentrum reigersnest totaal vernieuwd
In dit unieke gezinsvriendelijk vakantiehuis van de Gezinsbond, 
gelegen in Koksijde (Sint-Idesbald) voelt iedereen zich thuis: 
jonge gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met 
baby’s, kleine en grote kinderen, koppels zonder kids, groepen, 
grootouders al dan niet met kleinkinderen… Meer info vind je op 
www.gezinsvakantie.be.
Voor senioren, koppels of alleenstaanden, organiseert Gezins-
bond provincie Oost-Vlaanderen een begeleide vakantieweek 
van maandag 19 juni (vanaf 16 uur) tot en met maandag 26 
juni (tot na het middagmaal). De begeleiding gebeurt door be-
stuurslid uit eigen afdeling Sint-Denijs-Westrem / Afsnee: Hugo 
Depaepe.
Op het animatieprogramma staat een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten: wandelen, fietsen, bezoeken in de omgeving, uit-
stappen met de kusttram (o.a. naar de garnaalstoet te Oost-
duinkerke), petanque, cubb viking, filmavond, bingoavond… 
Deelname aan de activiteiten van het animatieprogramma is 
vrijblijvend. Deelnemers zorgen voor eigen vervoer. Reigersnest 
is ook vlot bereikbaar met de trein (tot station De Panne) en 
kusttram. Voor treinreizigers wordt de bagage opgehaald in het 
station van De Panne.
De verblijfskost bedraagt € 407 per persoon. Hierin is begrepen: 
verblijf in tweepersoonskamer, vol pension, annulatieverzeke-
ring, gratis ongevallenverzekering. Singles betalen € 495. 
Korting: deelnemers lid van de Gezinsbond ontvangen ter plaat-
se een spaarkorting van 5% op de pensionprijs, geladen in hun 
online portemonnee.
Inschrijven vóór 1 april. Het inschrijvingsformulier en bijko-
mende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Hugo Depae-
pe: hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be; (09 220 01 70).



KWB AFSNee/SDW
AIrbezen
Graag stellen we u het project AIRbezen voor. KWB sluit zich 
hierbij aan, o.a. samen met de Christelijke Mutualiteit en be-
weging.net, en werkt mee aan de opmeting van fijn stof in de 
provincie Oost-Vlaanderen.
Aardbeien en fijn stof ? Op het eerste zicht een ongewone com-
binatie… Toch worden aardbeiplantjes al enkele jaren ingezet 
via het project AIRbezen om de concentratie fijn stof (meer 
bepaald de uitstoot door het verkeer) te meten op diverse  
locaties. Binnenkort zal dat gebeuren in heel Oost-Vlaanderen. 
En u kan er misschien wel aan meewerken …

11.000 aardbeiplanten
In maart 2017 zullen in de hele provincie Oost-Vlaanderen ruim 
11.000 aardbeiplanten verdeeld worden. Gedurende meer dan 
twee maand zullen deze plantjes verkeer gerelateerd fijn stof 
op hun bladeren verzamelen. Dit kan gebeuren op de venster-
banken, aan de schoolpoort, in een woonwijk, een industrie-
zone, een natuurgebied, enz.  

Per stad of (deel)gemeente zijn er minstens 100 stuks te verde-
len. Na afloop worden de bladstalen geanalyseerd door de Uni-
versiteit van Antwerpen. AIRbezen is een project georganiseerd 
door beweging.net en CM Oost-Vlaanderen, in samenwerking 
met de Universiteit Antwerpen, Vorming Plus en de provincie 
Oost-Vlaanderen.  

Het AIRbezenproject wil zowel de mensen sensibiliseren rond 
de problematiek van fijn stof als de luchtkwaliteit van de vol-
ledige provincie in kaart brengen. Alvast een primeur op derge-
lijke grote schaal.  

Interesse ?
Wil je ook zo’n aardbeiplantje aan uw woning plaatsen? Dat 
kan, want voor deze meting doet het project AIRbezen beroep 
op jou. In iedere stad of gemeente kunnen geïnteresseerden 
zich gedurende de hele maand februari 2017 inschrijven op de 
website www.AIRbezen.be.

Op zaterdag 25 maart 2017, meteen ook de start van het pro-
ject, zullen de aardbeiplantjes lokaal verdeeld worden. Wie 
zich heeft ingeschreven, ontvangt verdere informatie.  
Hartelijk bedankt voor alle medewerking.   

Davidsfonds 
SDW/AFSNee
vrijdag 31 maart om 20 uur: “Napoleon van rusland tot Waterloo” 
door Johan Op de Beeck. 
Napoleon Bonaparte is één van de beroemdste en belangrijkste 
figuren uit de wereldgeschiedenis en spreekt nog steeds tot de 
verbeelding. Napoleon groeide op met de idealen van de Ver-
lichting en de Franse Revolutie.

Na zijn militaire overwinningen in Italië en Egypte deed hij een 
greep naar de macht en beëindigde de Revolutie. Hij ontpopte 
zich als één van de grootste militaire en politieke strategen uit 
de moderne tijd.
In 1804 werd hij keizer van Frankrijk en realiseerde hij maat-
schappelijke vernieuwingen die tot vandaag blijven nazinderen.

Maar zijn steile opmars leidde ook tot reusachtige conflicten en 
langdurige oorlogen in Europa die een zware tol eisten. 
De gerenommeerde Napoleonkenner Johan Op de Beeck vertelt 
meesterlijk en meeslepend over de laatste periode van de keizer: 
zijn huiveringwekkende veldtocht in Rusland leidde tot zijn on-
dergang. Die werd definitief in België, in de slag van Waterloo. 
We bekijken deze boeiende periode niet alleen vanuit het alge-
mene politieke en militaire perspectief maar ook door de ogen 
van gewone soldaten van bij ons, ooggetuigen die beklijvende 
memoires nalieten.

Johan Op de Beeck was voorheen journalist en hoofdredacteur 
van media in binnen- en buitenland. Als geschiedkundig au-
teur specialiseerde hij zich in het napoleontische tijdperk en de 
Franse Revolutie. Hij is de auteur van de bejubelde bestsellers 
“Napoleons nachtmerrie” (2012), “Waterloo” (2013) en de twee-
delige Napoleonbiografie: “Napoleon, van strateeg tot Keizer” 
en “Napoleon, van keizer tot mythe” (2014 en 2015).

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem.
Toegang: Davidsfondsleden SDW/ Afsnee gratis, anderen: € 5.

Donderdag 20 april om 20 uur: lezing: “de geniale wereld van 
Simon Stevin 1548-1620” 
door Prof. Guido Vanden Berghe.
Simon Stevin is in 1548 in Brugge geboren. In de tijd van de 
reformatie en contrareformatie week hij uit naar de Noordelijke 
Nederlanden.
Tijdens zijn verblijf daar publiceerde hij zijn werk met de steun 
van Prins Maurits.
Zijn werk dekt vele takken van de wetenschap: wiskunde, me-
chanica, sterrenkunde, aardrijkskunde, taal, techniek (bouwen 
van molens, zeilwagens, stadsversterkingen enz.), staatshuis-
houdkunde, huizenbouw…

Tijdens de lezing zal de historische achtergrond van de 16de en 
het begin van de 17de eeuw geschetst worden.
Veel belang zal gehecht worden aan de godsdienstproblemen 
en de invloed ervan op het leven van Simon Stevin.
Volgende facetten van het werk van Simon Stevin zullen aan 
bod komen: het invoeren van de decimale notatie, zijn onuit-
puttelijke creativiteit bij het uitvinden van nieuwe Nederlandse 
woorden, zijn grote ondersteuning van het wereldbeeld van  
Copernicus, zijn ingenieuze toepassing van nieuwe technieken.
Prof. Guido Vanden Berghe is doctor in de natuurkundige weten-
schappen en verrichtte onderzoek in de theoretische kernfysica, 
numerieke analyse en de geschiedenis van de wetenschappen. 
Hij is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en 
medeauteur van het boek “Wonder en is gheen wonder, de ge-
niale wereld van Simon Stevin 1548-1620”.
Tevens is hij voorzitter van de Davidsfonds-afdeling Latem-Deur-
le.

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem.
Toegang: Davidsfondsleden SDW/Afsnee gratis, anderen: € 5.

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het OC De Graet Sint-
Kristof te Afsnee.

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



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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Borluutjoggers 
SDW 

Woensdag 1 maart: start nieuwe reeks
We starten opnieuw met een sportieve uitdaging: we gaan 
mensen zonder of met beperkte loopervaring in 12 weken tijd 
5 kilometer leren lopen!

Deze trainingen gaan door elke woensdag om 19 uur (behalve 
de eerste training op 1 maart, die start om 18.45 uur) aan het 
Borluutkasteel, Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem.
Voorinschrijven kan door € 20 over te schrijven op rekening-
nummer BE84 9731 3723 8159 met vermelding van je naam en 
adres.

Ter plaatse inschrijven kan ook, maar 
kost € 25. 
De meeste mutualiteiten betalen dit 
inschrijvingsgeld trouwens (groten-
deels) terug.
Uiteraard kan iedereen die onder 
begeleiding wil trainen (5 km t.e.m. 
marathon) zich ook aansluiten bij 
onze club.

&   www.borluutjoggers.be

NooDNuMMerS
Algemeen Europees Noodnummer 112
Medische Spoeddienst en brandweer 100
Politie en rijkswacht 101
Ambulancedienst van het Rode Kruis 105
Antigifcentrum Brussel 070 24 52 45
Child Focus (vermiste kinderen)                 116 000

GeeSTelIJKe hulP
Tele-Onthaal 106
Aids-Telefoon Vlaanderen 078 15 15 15
Hallo Kanker  080 01 18 88
Vereniging Kankerbestrijding 080 01 58 00
Drugstelefoon  078 15 10 20
Pastoor A. Cathoir   09 222 80 34
Centr. morele dienstverlening 09 233 52 26
Psychoth. L. V. Overschelde 09 245 17 23
SIFRA-luistertelefoon 09 233 40 43
 
JurIDISChe hulP
1e lijnsadvies, Justitiehuis, Cataloniëstraat 6, Gent 
Elke werkdag van 9-12 & 14-17u         09 269 62 56

ADMINISTrATIe eN DIeNSTeN
Dienstencentrum SDW 09 243 97 70
Bibliotheek 09 220 20 15
Technische Dienst Zwijnaarde 09 244 68 70
Stadhuis  09 266 51 11
Administratief centrum Gent 09 266 71 11
Gentinfo  09 210 10 10                            

Stadspolitie (noodgevallen:101)        09 266 61 11
Politiekantoor SDW 09 266 63 80
Politie – Misdrijfpreventie 09 266 64 30
Milieuwachtdienst 09 239 43 43
Grof huisvuil en groenafval 09 235 47 10
IMEWO-wachtdienst 09 239 08 77
FARYS water-wachtdienst 09 240 02 11
NMBS Gent Sint-Pieters             
   Info reizigers van 7 tot 20 uur 09 241 22 44
Stadswacht 09 268 21 01
OOG (Ondernemingspunt Ondernemers Gent) 

09 210 10 60

zIeKeNhuIzeN eN MeDISCh-SoCIAle DIeNSTeN
CM Maatschappelijk werk 09 267 59 09
AZ M. Middelares (alg.nr.) 09 246 46 46
UZ Gent (alg.nr.) 09 332 21 11
AZ Jan Palfijn (alg.nr.) 09 224 71 11
Het Rode Kruis Gent 09 225 61 79
Het Wit-Gele Kruis 09 265 75 75
Het Vlaamse Kruis 09 223 77 96
O.C.M.W. Gent 09 266 92 66
Solidariteit voor het gezin 09 264 18 11
Thuisverpleging Bond Moyson 09 265 69 00

huISArTSeN SDW
Wachtdienst huisartsen SDW 09 220 66 66
lgnace Deaulmerie  09 221 34 09
Charles Rysenaer   09 224 29 19
Hilde Vanmarcke/Liesbeth Eggermont/
     Suzan De Wilde               09 221 30 30

APoTheKeN
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Pharmaphie (Oushoorn) 09 222 66 59
  
TANDArTSeN
Thierry Brabant  09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Christine Devos  09 222 05 20
Martine Devos  09 221 90 06
Herman Gillard  09 220 04 36
Sophie Gillard  09 220 04 36
Diedrik Van Cauter, Dominic Walcarius, 
  09 398 35 37 

DIereNArTSeN
Sofie Barbé 09 221 30 19 / 0473 20 20 21
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 / 09 220 78 79
Clos Fleuri 09 221 30 19 / 0473 20 20 21
Nathan Lateur  09 221 56 12
Schoofs Sabine 09 221 30 19 / 0477 31 51 59
Hans Smet  09 227 26 22
Eric Vanmeirhaeghe (kl. huisd.)         09 384 46 97
P. Wantiez (gezelschapsd.) 09 220 78 79

De nuttige telefoonnummers worden 2 maal per 
jaar gepubliceerd, tenzij er wijzigingen moeten 
vermeld worden. Gelieve deze lijst dus te bewaren.

Nuttige telefoonnummers



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



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 395.000  |  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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€ 628.000  |  Gsm: 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
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€ op aanvraag  |  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 een grote kelder in een groene parktuin.

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

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 258.000 (excl. 10% RR) | 0468 191 788

Recent 2-slpk appartement met terras in 

het centrum van Zwijnaarde. 

Opp. app.: 79 m2. Opp. terras: 10 m2.

|   ZwijnaardeTE KOOP
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€ 287.500 (excl. 21% BTW) | 0479 417 496

Lichtrijk app. met ruim zicht en zonnig 

terras. Afgewerkt met duurzame materialen. 

Opp. app.: 115 m2. Opp. terras: 10 m2.

|   Zulte MachelenTE KOOP
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€ 448.000  |  Gsm: 0468 191 788

Gerenoveerde halfopen bebouwing met 

bijhuis nabij invalswegen. 

Opp. terrein: 540 m2. Bew. opp.: 220 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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€ 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?

€ 365.000 (excl. 10% RR) | 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

E
P

C
 1

22
 K

w
h

/m
2  

 | 
 W

ch
e,

 G
vv

, V
g

, V
kr

, G
d

v 
 | 

 U
C

 1
8

39
16

2


