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TE KOOP   |   Sint-Martens-Leerne

Rustig gelegen, te renoveren, woning
grenzend aan het ‘Kasteel van Ooidonk’.
Terrein opp.: 540 m2. Bew.: 230 m2

€ 415.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Gent

Ruime, te renoveren, woning met 4 slaap-
kamer nabij de Sterre/Voskenslaan/R4.
Terrein opp.: 425 m2. Bew.: 275 m2

€ 380.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Kruishoutem

Kwalitatieve U-hoeve villa met stalgebouw 
en loods. Ideaal voor paardenliefhebbers. 
Terrein opp.: >48.000 m2. 

     € 1.090.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

Ruim 3-slaapkamerappartement op de 
Coupure met zicht vooraan het water.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 16 m2

€ 345.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Deurle

Landelijke woning gebouwd op een
W-georiënteerd perceel.
Terrein opp.: 2.585 m2 . Bew.: 290 m2

  € 1.095.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

Ruimtelijk dakappartement op de vijfde 
verdieping met zicht op de Visserijvaart.
Opp. appartement: 153 m2. Opp. terras: 12,5 m2

  € 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Bellem

Landelijk maar geheel te renoveren hoeve-
woning nabij het centrum.
Terrein opp.: 570 m2. Bew.: 230 m2

€ 190.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Gent

Instapklaar app. met kelder, zolder &t erras. 
Frontaal zicht op het ‘Klooster Karmelieten’.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 11 m2

 € 365.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Nazareth

Jonge energiezuinige woning met 4 slaap-
kamers nabij de dorpskern van Nazareth.
Terrein opp.: 528 m2. Bew.: 194 m2

€ 395.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Zulte Machelen

Lichtrijk app. met ruim zicht en zonnig ter-
ras. Afgewerkt met duurzame materialen.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 10 m2

€ 287.500  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Villa omgeven door groene vergezicht op 
het einde van een doodlopende straat.
Terrein opp.: 2.981 m2. Bew.: 361 m2

   € 1.395.000  |  Gsm: 0479 417 496

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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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

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 28 april 2017. 
De teksten uiterlijk tegen 9 aPril 
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 30 mei, 25 augustus en 29 september. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die da-
tum 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.

kermiscomité
Beste bewoners van Sint-Denijs-Westrem,
Waarschijnlijk ligt de kermis van oktober 2017 (van 13 tot 18 
oktober) voor jullie nog  veraf....
Voor het kermiscomité echter zijn de voorbereidingen reeds op-
gestart.
Ja, we denken reeds volop aan de organisatie van “onze kermis”, 

het jaarlijkse volksfeest bij uitstek voor Sint-Denijs-Westrem.

Dit jaar stellen we onze kermis in het teken van “vrijdag 13..... Bang? ..... wij niet!”.  
Wij zijn niet bijgelovig en trachten die vooroordelen positief om te buigen. We plan-
nen een kindernamiddag met het optreden van een meeleefcircus zaterdagnamid-
dag met kinderanimatie, want hoe dan ook, onze kinderen zijn onze doelgroep, zij 
moeten het goed hebben en dan zijn de ouders en grootouders ook “content”. 

We krijgen graag ideeën voor nieuwe initiatieven zodat de kermis vol bruisend leven 
op jullie deelname wacht. We verwachten een grote opkomst van enthousiaste inwo-
ners. We willen iedereen die zich geroepen voelt de kans geven om initiatieven voor 
te stellen en eraan mee te werken om ze uit te voeren.
We denken er aan om de zondagnamiddag van de kermis alle verenigingen van Sint-
Denijs-Westrem de kans te geven om zich op een originele manier voor te stellen aan 
het grote publiek.

Jullie ideeën zijn welkom en kunnen doorgegeven worden aan de secretaris van het 
kermiscomité. Heb je ook zin om mee te werken en na te denken over de organisatie 
van onze kermis, dan ben je zeker welkom in het kermiscomité. Je kunt hiervoor een 
mailtje sturen naar Magda Declerck op het mailadres: magdadeclerck@icloud.com. 
We vergaderen 1 maal per maand vanaf april.

Alle verenigingen van SDW zijn uitgenodigd op een samenkomst i.v.m. de orga-
nisatie van de kermis op donderdag 20 april om 20 uur in de Raadzaal van het 
Dienstencentrum.

Hartelijke kermisgroeten namens het kermiscomité
Voorzitter  Secretaris
Marleen Dejaegher  Magda Declerck

TE KOOP   |   Sint-Martens-Leerne

Rustig gelegen, te renoveren, woning
grenzend aan het ‘Kasteel van Ooidonk’.
Terrein opp.: 540 m2. Bew.: 230 m2

€ 415.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Gent

Ruime, te renoveren, woning met 4 slaap-
kamer nabij de Sterre/Voskenslaan/R4.
Terrein opp.: 425 m2. Bew.: 275 m2

€ 380.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Kruishoutem

Kwalitatieve U-hoeve villa met stalgebouw 
en loods. Ideaal voor paardenliefhebbers. 
Terrein opp.: >48.000 m2. 

     € 1.090.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

Ruim 3-slaapkamerappartement op de 
Coupure met zicht vooraan het water.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 16 m2

€ 345.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Deurle

Landelijke woning gebouwd op een
W-georiënteerd perceel.
Terrein opp.: 2.585 m2 . Bew.: 290 m2

  € 1.095.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

Ruimtelijk dakappartement op de vijfde 
verdieping met zicht op de Visserijvaart.
Opp. appartement: 153 m2. Opp. terras: 12,5 m2

  € 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Bellem

Landelijk maar geheel te renoveren hoeve-
woning nabij het centrum.
Terrein opp.: 570 m2. Bew.: 230 m2

€ 190.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Gent

Instapklaar app. met kelder, zolder &t erras. 
Frontaal zicht op het ‘Klooster Karmelieten’.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 11 m2

 € 365.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Nazareth

Jonge energiezuinige woning met 4 slaap-
kamers nabij de dorpskern van Nazareth.
Terrein opp.: 528 m2. Bew.: 194 m2

€ 395.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Zulte Machelen

Lichtrijk app. met ruim zicht en zonnig ter-
ras. Afgewerkt met duurzame materialen.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 10 m2

€ 287.500  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Villa omgeven door groene vergezicht op 
het einde van een doodlopende straat.
Terrein opp.: 2.981 m2. Bew.: 361 m2

   € 1.395.000  |  Gsm: 0479 417 496

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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nieuws van De stad
kom naar de wijkbeurs en kom meer te weten over je wijk
Op zaterdag 22 april organiseert de Stad een wijkbeurs voor Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee in het kader van de Wijk van de Maand. In aanwezigheid van de burge-
meester en de schepenen kan je er als bewoner je wijk beter leren kennen en geeft 
de Stad toelichting bij haar beleid, realisaties en plannen. Maar ook diverse (wijk)
organisaties stellen er zich voor. Genoeg redenen om erbij te zijn!

Op de Wijkbeurs kom je aan verschillende infostands meer te weten over de gereali-
seerde, lopende en toekomstige plannen, projecten en ontwikkelingen van de Stad 
in je wijk. Daarnaast zijn er enkele toelichtingen en interviews met de burgemeester 
en/of bevoegde schepenen. 
Maar ook actieve bewonersgroepen, lokale verenigingen en organisaties zullen op 
de Wijkbeurs hun werking en initiatieven voorstellen en zo tonen wat de wijk bete-
kent in de stad. 
En met een open bar wordt de wijkbeurs meteen ook een plaats van ontmoeting. 
Praktisch: Wijkbeurs in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee op zaterdag 22 april tussen 
14 en 17 uur in Sint-Paulus, Campus Loofblommestraat, Loofblommestraat 2, 9051 
Sint-Denijs-Westrem.
Je ontvangt nog een uitnodiging in je brievenbus.
 
Contactpersoon: wijkregisseur Peter Lambrecht,
peter.lambrecht@stad.gent, (09 266 82 41)



     
      
 
   

Week tot week
aPril

zo. 2 – vrienDen vD zonnekerels
 De Ronde Van Vlaanderen op groot scherm
Di. 4 – kvlv sDw
 Gewestreis naar Zeeland en Rotterdam
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)
za. 15 – wMv sDw / aFsnee
 10.00: Lenteonderhoud Duddegembosje
za. 15 – vrienDen vD zonnekerels
 Wafelbak
Di. 18 – Markant De Pinte / sDw
 20.00: les EHBO (raadzaal gemeentehuis De Pinte)
Do. 20 – kvlv en kwB
 13.30: bezoek aan Mozaïek (Oostakker)
Do. 20 – kerMisCoMite Borluut
 20.00: startvergadering oktoberkermis 2017
 (dienstencentrum SDW)
Do. 20 – DaviDsFonDs
 20.00: lezing Simon Stevin (Gildenhuis SDW)
za. 22 – staD gent
 14.00: Wijkbeurs (Sint-Paulus)
zo. 23 – tC Borluut
 10.00: ontmoetingsdag (kasteel Borluut))

Mei

Ma. 1 – kwB sDw / aFsnee
 04.30: voettocht naar Lourdes-Oostakker (kerk SDW)
Di. 2 – kvlv 
 Spiritualiteitsdag “Stiltehoeve”
vrij. 5 – Markant De Pinte / sDw
 uitstap naar Picardïe
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)
Di. 16 – kvlv sDw
 Meifeest met optreden Tralalie
woe. 17 – BasissChool sint-Paulus
 08.00: Kom-eens-kijken-dag
za. 20 – vtBkultuur ism DaviDsFonDs
 08.00: bezoek aan Herentals en Geel 
 (parking Carrefour)
zo. 21 – BasissChool westerheM
 Schoolfeest
zo. 21 – wzC zonnehove
 14.00: Zonnefeest
zo. 21 –vtBkultuur sDw 
 Mariavespers (parochiekerk SDW)
Do. 25 t.e.m. zo. 28 – Markant De Pinte / sDw
 vierdaagse naar Normandië

juni

za. 3 – wMv sDw / aFsnee
 13.45: Groepsbezoek aan ecotuinen (Borluutdreef)
vrij. 10 – wMv sDw / aFsnee
 19.00: Lenteonderhoud Duddegembosje

saMana
Beste lezer,
Sinds september vorig jaar kreeg het vroegere Ziekenzorg een nieuwe 
naam: SAMANA. Aangezien wij nog te vaak moeten vernemen van (chro-
nische) zieken dat ze ontgoocheld zijn niemand van SAMANA te hebben 
gezien gedurende hun ziekte, geef ik graag nogmaals een woordje uitleg 
over onze werking en onze doelen.

Wat is SAMANA?
SAMANA is een organisatie, vanuit de CM, die er naar streeft chronische 
zieken, mantelzorgers, mensen met beperkingen en zij die dreigen te ver-
eenzamen, de nodige aandacht te schenken.

Wie zijn wij?
Wij zijn een twintigtal vrijwillige medewerkers, voornamelijk uit Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem.

Wie zijn onze leden?
Zoals reeds gemeld, zijn onze leden chronische zieken, mantelzorgers, 
mensen met beperkingen, mensen die dreigen te vereenzamen, bv. na het 
verlies van hun partner. Leden betalen geen lidgeld. Lid zijn is dus volledig 
gratis maar bij elk nieuw lid wordt wel nagegaan of de persoon aan de 
criteria voldoet om lid te zijn.

Wat is onze hoofdactiviteit?
Onze hoofdactiviteit zijn de huisbezoeken. Elke vrijwilliger gaat regelmatig 
langs bij de vaste personen, die na overleg, aan hem of haar toegewezen 
zijn. Dit huisbezoek kan een gelegenheidsbezoek zijn, waarbij bv. de vol-
gende activiteit gemeld wordt, met een korte babbel. Het kan ook een re-
latiebezoek zijn waarbij de medewerker een goed diepgaand gesprek heeft 
met de zieke, vereenzaamde.

Welke activiteiten doen wij nog?
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Een pannenkoekenbak bij 
Lichtmis, een quiz-namiddag, een kerstfeestje… Ook deelname aan het lo-
kale toneel werd dit jaar geregeld, we zijn gestart met een crea-club, er is 
een jaarlijkse halve-dag bedevaart, een jaarlijkse daguitstap…

Hoe komen wij aan onze leden?
Beste lezer, hier moeten wij echt beroep doen op jullie. De enige manier 
om een nieuw lid te vinden, hangt van ons allen af. Ben jezelf (chronisch) 
ziek, ben je mantelzorger, heb je nood aan menselijk contact, aarzel dan 
niet contact met ons op te nemen. Of ken je iemand waarvan je denkt dat 
hij of zij een bezoek van ons zou appreciëren, laat het ons dan ook weten. 
Want het blijft spijtig te moeten vernemen dat mensen geen bezoekje kre-
gen, louter omdat SAMANA niet op de hoogte was van de noden van die 
persoon. 

U kan steeds contact opnemen met de kernverantwoordelijke: 
Peter Maenhaut, Louis Delebecquelaan 39, SDW; (09 222 73 58), 
(0468 153 049); peter_maenhaut@telenet.be of met de verantwoordelijke 
nieuwe leden en huisbezoeken: Nicole Coucke-Van Hove, 
Louis Delebecquelaan 44, SDW; (09 221 06 10); coucke@skynet.be 

adverteren in de inFo kan reeds vanaf € 50!

Contacteer Rose Desmet (09 221 46 62) of 
via advertentie@dekenijborluut.be



ouDerCoMité BasissChool  

sint-Paulus
Sint-Paulus bouwde een volledig nieuwe campus voor de lagere school en de 
derde kleuterklas. Deze werd op zaterdag 18 februari officieel geopend. De 
festiviteiten vormden een waar dorpsgebeuren met animatie en activiteiten 
voor jong en oud. 
Het nieuwbouwproject omvat 1.355 m² aan lokalen alsook een speelplaats 
van 762 m² en een overdekte speelplaats van ruim 230 m² in de gerestau-
reerde kapel. Die laatste kan voor de parochie kansen bieden tot allerlei ac-
tiviteiten. Daarnaast beschikt de school langs de Oudeheerweg nog over de 
bestaande overdekte speelplaats, klassen voor kleuters en vanaf 1 juli over de 
grote sporthal. De voormalige gebouwen van het lager alsook van het secun-
dair (campus Loofblomme) zullen een nieuwe bestemming krijgen. 
Het pedagogisch concept van een school voor de toekomst vraagt om een 
infrastructuur die daar ook op afgestemd is: een lichte en luchtige school 
met plaats voor klasoverschrijdende activiteiten en veel contactruimte. Het 
centrale atrium werd ontworpen als een hart voor de school. De klaslokalen 
geven uit op een gemeenschappelijke ruimte, waar de kinderen elkaar ont-
moeten voor bindende activiteiten. 
De nieuwbouw sluit aan bij de progressieve schoolvisie. Sint-Paulus ruilde het 
klassieke schoolsysteem in voor een slimmer systeem. De 204 leerlingen wor-
den niet meer opgedeeld volgens leeftijd, maar volgens niveau in nesten. 
Mobiele leerkrachten springen bij en helpen om aan de behoeftes van de 
kinderen te voldoen. Tot slot krijgen kinderen meer inspraak in wat ze leren 
om op die manier leerlingen meer te stimuleren.

We evolueren naar een brede school die ook ’s avonds openstaat voor sport- 
en cultuurverenigingen. Na de schooluren worden nu al verschillende activi-
teiten georganiseerd zoals sport (dans, tennis, ropeskipping), taallessen en 
gitaarinitiatie. 
Tijdens de schoolvakanties vinden er ook muziekkampen plaats. 

Wie de opening gemist heeft, kan nog steeds een kijkje gaan nemen op 
woensdag 17 mei op de kom-eens-kijken-dag.

&  christof.de.vreese@telenet.be

Week tot week
juli

Ma. 3 – wMv sDw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuurs- en ledenvergadering
 (oc De Graet Afsnee)
Ma. 17 – vtBkultuur sDw
 vijfdaagse cruise op de Rijn

sePteMBer

Do. 7 – kvlv sDw en kwB
 bezoek aan bessenkwekerij (Oeselgem)
Ma. 18 t.e.m. vrij. 22 – vtBkultuur sDw
 vijfdaagse naar Cotswolds

oktoBer

zo. 1 – vtBkultuur sDw
 Cirque du Soleil (Brussel)
Di. 3 – kvlv 
 “Van Paemel vertelt” (Melac zwijnaarde)
Do. 23 – kvlv sDw
 ledennamiddag met koffietafel

noveMBer

Do. 9 – kvlv 
 Nic Balthazar (Deurle)

DeCeMBer

Ma. 4 – wMv sDw / aFsnee
 20.00: gespreksavond voor leden en anderen 
 (oc De Graet Afsnee)
zo. 10 – sint-CaMilluskoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)



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.

kvlv en kwB
aFsnee/sDw
Donderdag 20 april om 13.30 uur: bezoek aan dienstencentrum 
Mozaïek (oostakker)
Het centrum Mozaïek is een voorziening die zorg biedt aan vol-
wassen personen met een verstandelijke beperking. Vaak heb-
ben de cliënten ook een bijkomende handicap van motorische 
of psychische aard. Mozaïek wil er in het bijzonder zijn voor 
kwetsbare mensen in de samenleving.
Op het woonerf van de voorziening bevinden zich vijf wonin-
gen, de zesde woning ligt op loopafstand. Iedere woning heeft 
een eigen profiel: het is de bedoeling dat elke bewoner zich 
goed voelt en aansluiting vindt bij zijn medebewoners. 
In het samen leven wordt aandacht besteed aan alle levens-
domeinen: de dagelijkse lichamelijke verzorging, medische 
opvolging, sfeerschepping in de woning, huishoudelijke taken, 
vrijetijdsbesteding, het sociaal netwerk …  
In iedere woning staat een vast team begeleiders in voor de 
dagelijkse zorg van 7 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds, ook 
tijdens het weekend. Daarnaast is er een team dat ’s nachts 
verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn van de 
bewoners en hun omgeving.  
We verzamelen om 13 uur aan de pastorie te Sint-Denijs-
Westrem en verdelen ons milieubewust over de beschikbare 
auto’s om naar Oostakker te trekken. Het bezoek vangt aan om 
13.30 uur met de projectie van een film over de instelling, ge-
volgd door een rondleiding.  We ronden af met koffie en gebak: 
hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.  

Graag vooraf inschrijven tegen uiterlijk woensdag 12 april bij 
Annie De Vreese, Luchthavenlaan 19, SDW (09 221 44 49); 
annie.de.vreese@skynet.be (voor KVLV) of bij Piet Van Troos 
(09 221 18 80); piet.vantroos@telenet.be (voor KWB). 
Dank voor alle medewerking.   

tC Borluut sDw

ontmoetingsdag: iedereen welkom op zondag 23 april
Graag verwelkomen wij u zondag 23 april van 10 tot 13 uur in 
het prachtige kasteelpark Borluut voor een vrijblijvende ten-
nisinitiatie voor kinderen vanaf 3 jaar. Gratis kennismaking 
met de tennissport onder leiding van tennisschool HAPPY4. 
Tevens wordt er een bosspel voorzien om de kinderen te en-
tertainen terwijl de ouders kunnen genieten in de aperitiefbar 
met BBQ bites. Iedereen welkom!
Bij erg slecht weer zal het evenement niet doorgaan. 
Check onze website www.tcborluut.be of facebookpagina.
Inschrijven via mail: activiteiten@tcborluut.be.

Het bestuur is intussen reeds volop aan de slag met een com-
plete renovatie van de 3 buitenterreinen voor nog meer spel-
plezier. Dankzij de democratische 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 met een gevarieerd aanbod voor 
jongeren en volwassenen. Ook leden met weinig of geen tennis- 
ervaring kunnen dus bij ons terecht. Wie les wil volgen, moet 
wel lid zijn/worden van de club.

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

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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ParoChies 
aFsnee/sDw 
Diensten van de goede week in afsnee en 
sint-Denijs-westrem

We vieren Palmzondag en herdenken de in-
tocht van Jezus in Jeruzalem op zondag 9 april 
in de kerk van Sint-Denijs-Westrem om 10 uur. 
De Bijbel verhaalt ons dat Jezus, gezeten op 
een ezel, Jeruzalem binnenkwam en begroet 
werd door het volk met wuivende palmtak-
ken. 
Herdenking van het Laatste Avondmaal op 
donderdag 13 april in de kerk van de Sint-
Denijsparochie om 19 uur. We vieren witte 
Donderdag en gedenken dat Jezus toen zijn 
en ons leven samenvatte als één voetwassing, 
dienstbaarheid aan de mensen, als brood dat 
gebroken en wijn die gedeeld wordt.  
Wij gedenken de kruisdood van Jezus Chris-
tus op vrijdag 14 april in de parochiekerk 
van Afsnee om 15 uur en nemen samen deel 
aan de kruisweg. Nadien worden we tevens 
uitgenodigd op de goede vrijdagliturgie in 
de parochiekerk van Zwijnaarde om 20 uur. 
Deze bijzondere viering wordt opgeluisterd 
door de parochiekoren van Afsnee, Sint-Denijs- 
Westrem en Zwijnaarde en door het Sint- 
Camilluskoor.  
Wij waken en bidden samen op zaterdag 15 
april in de kerk van Afsnee om 20 uur. We hou-
den de Paaswake en hernieuwen onze doop-
beloften. Deze viering wordt muzikaal onder-
steund door het parochiekoor van Afsnee.  
Wij vieren het Paasfeest op zondag 16 april in 
de kerk van de Sint-Denijsparochie om 10 uur. 
De Paasliturgie wordt verzorgd door het Sint-
Camilluskoor.

kwB aFsnee/sDw

Maandag 1 mei: voettocht naar lourdes-oos-
takker
Ook dit jaar zetten we de meimaand in met 
een voettocht naar Lourdes-Oostakker.  
Als u te voet wil meegaan, verwachten wij u 
om 4.30 uur ’s morgens aan de parochiekerk 
van Sint-Denijs-Westrem.  Een uurtje later, om 
5.45 uur verzamelen de fiets(t)ers eveneens 
aan de kerk van Sint-Denijs-Westrem om naar 
Oostakker te fietsen. 

Wie de verplaatsing per auto maakt, kan de 
eucharistieviering meemaken van 7 uur in de 
basiliek te Oostakker. Iedereen die het wenst, 
kan na de mis en de ommegang genieten van 
lekkere warme koffie en verse koeken.

&  Dupré Gary (09 222 27 95)  

Femma sDw
overzicht data voorjaarscursus naaien en breien 
donderdag 27 april: 1ste les (van 3) Fem’Westrem: naai een tricot jurk + naai- en 
breicafé
donderdag 4 mei: 1ste les (van 3) Fem’Westrem: brei een gilet + naai- en breicafé
donderdag 11 mei: 2de les Fem’Westrem: naai een tricot jurk + naai- en breicafé
donderdag 18 mei: 2de les Fem’Westrem: brei een gilet + naai- en breicafé
donderdag 1 juni: 1ste les Fem’Westrem: zomerproject: placemats naaien + naai- 
en breicafé
donderdag 8 juni: 3de les Fem’Westrem: naai een tricot jurk + naai- en breicafé
donderdag 22 juni: 3de les Fem’Westrem: brei een gilet + naai- en breicafé.

zomercursus naaien en breien
Gilet of vestje breien: Op zoek naar een giletje in je lievelingskleur om op frisse 
zomerse avonden te dragen? Waarom zou je het niet zelf breien? Met het patroon 
van juf Bea en haar deskundige uitleg gaan we stap voor stap een vestje op maat 
breien. Je kan kiezen om dit op continentale wijze te doen of op de klassieke ma-
nier. Ook voor beginners is dit een haalbare uitdaging. 
Na 3 lessen en voldoende huiswerk is je breiwerk af.
Data: 4 en 18 mei, 22 juni.
Prijs: Femma-leden: € 36, anderen € 45. 

tricot zomerjurk naaien
Een vlot, soepel en zomers “rekbaar” kleedje voor jezelf of je dochter naaien? In 
deze lessenreeks maken we samen stap voor stap onze jurk. Juf Bea zorgt voor een 
patroon. Je leert rekbare stoffen / tricotstoffen verwerken. Je kan dit project zowel 
met een gewone naaimachine doen als met een overlock. Misschien het moment 
om je overlock eens te gebruiken voor meer dan boordafwerkingen? Na 3 lessen 
is je kleedje af.
Data: 27 april, 11 mei en 8 juni.
Prijs: Femma-leden: € 36, anderen € 45.

naaiproject special: zomerse placemats naaien
Zie je het al voor je: een zomerse tuintafel, vrienden op bezoek, de barbecue die 
heerlijk geurt én een tafel met vrolijke en zelfgemaakte placemats… . 
Deze cursus is ideaal voor beginners, maar ook uitdagend voor gevorderden. 
Je leert overschotten van katoenstofjes verwerken en appliceren, je leert een-
voudige afboordsystemen en degenen met dubbeltransport op hun naaimachine 
gaan dit eindelijk eens kunnen gebruiken. Na deze avond weet je hoe je alle vol-
gende placemats thuis zelf kunt maken, of waarom niet in het naaicafé?
Datum: 1 juni. 
Prijs: Femma-leden: € 12, anderen € 15.

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 gezellig babbelen met 
anderen en 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.
Prijs: Femma-leden: € 2 per avond, € 10 voor een 8-beurtenkaart. Anderen: € 3 per 
avond, € 15 voor een 8-beurtenkaart.

algemeen
Vóór elke lessenreeks krijg je nog een mail met een overzicht van wat je moet 
meebrengen. Materiaal en naaimachine/breinaalden moet je zelf voorzien. 
Tijdens elke les wordt er een drankje en een knabbeltje voorzien. De groepen wor-
den bewust klein gehouden, zodat de juf voldoende aandacht kan besteden aan 
iedereen persoonlijk. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Plaats: Catecheselokaal (Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem)
Tijdstip: telkens op donderdag van 19.30 tot 22.30 uur. 
Informatie: (0473 92 97 91) of (0479 70 93 80), spreek gerust een bericht in.
Inschrijvingen: per mail: femwestrem@gmail.com.
Betaling: op voorhand op BE 15 8906 8414 0930 van Fem’Westrem. 

&  femwestrem@gmail.com 
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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

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

garages en carrosserieën

GARAGE-CARROSSERIE DIRK CLAUWAERT
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

GARAGE-CARROSSERIE G. DE PAEPE NV
                             verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda

 Onderhoud en herstelling alle merken
Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs-Westrem
tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be

GARAGE GEERT VANMEIRHAEGHE
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

GARAGE BART VAN TROOS BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens 
Poortakkerstraat 47, SDW 
tel: 09 221 05 84; vantroosbart@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
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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

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

        THERAPIECENTRUM VIVOLINIO  
   Chloë De Bie, klinisch seksuoloog, 

klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-out coach, rela-
tie-, gezins- en systeempsychotherapeut; Krijzeltand 2, SDW; 
www.vivolinio.com; info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

restaurants-tearoom
LE TEMPS D’UNE CHANSON
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

RESTAURANT NENUPHAR
aan de oevers van de Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be;
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

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

sanitair en centrale verwarming
STEFF VAN OOST - nieuwbouw-verbouw-herstellingen
Kleine Gentstraat 32, SDW
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com

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



Davidsfonds 
sDw/aFsnee

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 re-
formatie 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 Nederland-
se woorden, zijn grote ondersteuning van het wereldbeeld van 
Copernicus, zijn ingenieuze toepassing van nieuwe technieken.
Prof. Guido Vanden Berghe is doctor in de natuurkundige 
wetenschappen 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 geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620”.
Tevens is hij voorzitter van de Davidsfonds-afdeling Latem-
Deurle.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem.
Toegang: Davidsfondsleden Sint-Denijs-Westrem/Afsnee: gra-
tis, anderen € 5.

Dinsdag 31 maart om 20 uur: lezing “napoleon van rusland 
tot waterloo”
door Johan Op de Beeck.
Napoleon Bonaparte is één van de beroemdste en belangrijk-
ste figuren uit de wereldgeschiedenis en spreekt nog steeds tot 
de verbeelding. Napoleon groeide op met de idealen van de 
Verlichting 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. 
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 best-
sellers “Napoleons nachtmerrie” (2012), “Waterloo” (2013) en 
de tweedelige Napoleonbiografie “Napoleon, van strateeg tot 
keizer” en “Napoleon, van keizer tot mythe” (2014 en 2015).
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem.
Toegang: Davidsfondsleden Sint-Denijs-Westrem/Afsnee: gra-
tis, anderen € 5.

Markant 
De Pinte/sDw

Dinsdag 18 april om 20 uur: praktische les ehBo (herneming)
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte.
Reanimatieles door een lesgeefster-verpleegkundige.
Wat moet je doen als er iemand in je omgeving een hartstil-
stand 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 levensreddend.

Sinds 2010 staat EHBO in de eindtermen van het secundair on-
derwijs maar dat is niet voldoende. Net zoals in Nederland of 
de Scandinavische landen moet ook in ons land zeker 60% van 
omstaanders weten wat te doen als iemand EHBO nodig heeft.
Door het grote succes van de eerste les en de grote belang-
stelling wordt de praktische les  “reanimatie” hernomen maar 
wel op een andere locatie. We zullen de basisprincipes van de 
reanimatie aanleren en deze ook praktisch inoefenen.
Inschrijven is noodzakelijk bij Lieve De Brabandere:
(09 221 93 39); Debrabandere.lieve@skynet.be en dit tot uiter-
lijk woensdag 12 april.
Wanneer de groep niet volzet is, kunnen niet-leden ook deelne-
men aan de prijs van € 8.

vrijdag 5 mei: eendagsuitstap: op verkenning in Picardië, een 
onbekend deel van noord-Frankrijk  
We bezoeken in de voormiddag de stad Saint-Quentin, hoofd-
stad van Picardië, met een breed architecturaal aanbod in alle 
stijlen. Na de middag gaan we naar Guise dat internationaal 
bekend is geworden door de “Familistère” een groots voor-
beeld van industriële archeologie in Frankrijk. Het is een voor-
beeld van een sociaal experiment uit de 19de eeuw waarbij de 
kachelproducent Godin voor zijn personeel een volledige “mo-
derne” site met alle accommodaties uitbouwde. We bezoeken 
verschillende gerestaureerde bouwwerken die typisch zijn voor 
het “utopisch” socialisme van die periode.
Inschrijven is noodzakelijk. 

van donderdag 25 tot zondag 28 mei: vierdaagse trip door nor-
mandie
West-Normandië met Caen, Bayeux, de landingsstranden en de 
Mont-Saint-Michel.
We bezoeken het rijke historische erfgoed met o.a. het be-
roemde 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 evenzeer 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.

wzC zonnehove
zondag 21 mei: zonnefeest
Dit jaar nemen we jullie mee naar de Franse hoofdstad Parijs, 
waar jullie gezellig kunnen kuieren langs de kraampjes…
Petanque, wijnbar met een heerlijk glaasje wijn en een lekker 
stukje kaas, pannenkoeken, kinderanimatie, aardbeien, bloe-
men…
Iedereen is van harte welkom in de tuin van WZC Zonnehove 
en dit van 14 tot 18 uur.



vzw vrienden van De 

zonnekerels
Vzw Vrienden van de Zonnekerels, een vereniging van ouders 
en oud-leiding die de scouts- en gidsengroep te Sint-Denijs-
Westrem 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 De ronde van vlaanderen op groot scherm! 
zondag 2 april wordt Vlaanderens mooiste opnieuw gereden. 
De 101ste editie van dit wielermonument wordt op groot 
scherm uitgezonden in de scoutslokalen van De Zonnekerels te 
Sint-Denijs-Westrem. Er wordt een hapje en een drankje voor-
zien tegen democratische prijzen, dit alles ten voordele van 
ons bouwproject. 

Iedereen is van harte welkom! Jong en oud, wielerfanaat en 
zondagsgenieter, iedereen zal kunnen genieten van een aan-
gename namiddag.
Wij bieden naast de koers op groot scherm ook randanimatie 
aan voor de kinderen en een lounge voor diegenen die even op 
adem willen komen.

Een tweede evenement waar we u ook graag op attent zouden 
maken, is de wafelbak! Deze zal plaatsvinden op zaterdag 15 
april. Voor de prijs van € 5 kan u genieten van een zakje artisa-
nale wafels, met veel liefde voor u gebakken door de leidings-
ploeg van De Zonnekerels. Ook dit volledig ten voordele van 
ons bouwproject in de Pastorijdreef.

U kan uw wafels online bestellen op www.wsbs9051.be en 
deze op 15 april om 17 uur komen ophalen in de scoutslokalen. 
Daarnaast zullen onze leden die dag ook overal in Sint-Denijs-
Westrem terug te vinden zijn om deze heerlijke wafels aan de 
man te brengen.
Meer info betreffende ons project en de komende evenemen-
ten op: www.wsbs9051.be   

vtbkultuur i.s.M. 
Davidsfonds
zaterdag 20 mei: uitstap naar herentals en geel
Een boeiende uitstap naar een verrassend stukje Kempen. 
De kunstcollectie van Hugo Voeten is een unieke combinatie van 
Belgische en internationale kunst. Op dit ogenblik telt ze meer 
dan 1700 items, verzameld over een tijdsspanne van meer dan 
40 jaar, tentoongesteld voor het publiek op twee locaties: in de 
Beeldentuin vlakbij Geel en in het Art Center Hugo Voeten in 
Herentals.

8 uur: vertrek in Sint-Denijs-Westrem. Parking Carrefour aan het 
benzinestation.
10 uur: Art Center in Herentals. Rondleiding met gids.

Een unieke omgeving voor unieke kunst! Op 18 april 2012 open-
de het Art Center Hugo Voeten zijn deuren. Met respect voor 
de originele architectuur werd een oude graanfabriek aan de 
oever van het Kempisch Kanaal in Herentals omgebouwd tot 
een kunst- en tentoonstellingsruimte van negen niveaus waarin 
verzamelaar Hugo Voeten nu een deel van zijn verzameling on-
derbrengt.
De Collectie omvat eigenzinnige keuzes uit klassieke en heden-
daagse Belgische kunst (gaande van Schmalzigaug, Spilliaert 
en Masereel tot Jef Geys, Wim Delvoye en Thierry De Cordier), 
meesterwerken van de West-Europese kunst van de late 19de 
en de eerste helft van de 20ste eeuw (Auguste Rodin, Arno  
Breker) en actuele werken van hedendaagse internationale  
kunstenaars (Christo en Jeanne-Claude, Paul Pfeiffer, Vanessa 
Beecroft, Sophie Calle en Mircea Cantor). Een bijzondere plaats 
in deze collectie is gereserveerd voor de verzameling Bulgaarse 
kunst, die de grootste en de meest representatieve buiten Bul-
garije is.

12 uur: lunch in Tongerlo. Restaurant Torenhof. Lunchmenu,  
koffie en frisdrank inbegrepen.
14 uur: Beeldentuin in Geel. Rondleiding met gids.

In de 15 hectare grote private Beeldentuin in Geel staan meer 
dan 200 werken van meer dan 35 kunstenaars. Sommige kunst-
werken werden gecreëerd op maat van de locatie en gaan een 
speciale dialoog aan met het landschap. 
De Beeldentuin toont schitterende werken van Novello Finotti, 
Pavel Koichev, Raymond Glorie, Emil Popov, Joris Gaymans, Wim 
Delvoye, Krum Damianov, Panamarenko en uiteraard vele ande-
ren. Meer dan twintig beeldhouwwerken van Arno Breker wer-
pen een integraal, genuanceerd en indrukwekkend licht over het 
leven en werk van deze steeds controversiële Duitse kunstenaar.

Praktische informatie:
Afspraak in SDW, parking Carrefour om 8 uur.
Prijs: leden vtbKultuur en Davidsfonds: € 60; anderen: € 63.
Inschrijven voor vtbKultuur: sint-denijs-westrem@vtbKultuur.be
voor Davidsfonds: erik.lambert@telenet.be.

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)



wMv
een waardevol bosgebied gered
Zaterdag 18 februari kon onder ruime belangstelling kennis gemaakt wor-
den met het bos gelegen in het gebied Kerkenhoek tussen de snelweg en de 
dorpskern van Afsnee. Dit verwilderd bos van meer dan 4 ha, dooraderd met 
grachten, werd door vzw Natuurpunt Gent, in 2016 in 2 delen aangekocht 
ook dankzij milde giften. Dat gebied heeft een grote biologische waarde. 
Men treft in onze “Everglades” unieke planten aan (verwijzing naar Evergla-
des Nationaal Park, een natuurgebied in het zuidwesten van de staat Flo-
rida in de VS). Dit doornatte gebied betekent in menig opzicht een mooie 
aanwinst, hoewel het niet voor publiek kan worden opengesteld. Door de 
aard van het bos kunnen er geen paden en bruggetjes aangelegd worden. 
Het bos bezit bovendien een functionele en ecologische waarde omdat het 
een geluidsbuffer blijkt te zijn tegen snelweglawaai. Het is zelfs bewezen 
dat het tevens fijn stof zuiverend is, dus goed nieuws voor de omwonen-
den.                                                                                                                                      

Respectvol er mee omgaan betekent uiteraard dat het dumpen van (tuin)afval 
er niet langer geduld wordt omdat dit niet past in het bosbeheer zoals de 
vzw Natuurpunt het omschrijft en omdat je afval niet dumpt op andermans 
eigendom.

nog steeds te weinig respect voor het Borluutpark (een park!!) en voor de 
kasteeldreef
Vaak wordt genoteerd 
dat het waardevolle 
Borluutpark, meer en 
meer zonder enig res-
pect gebruikt wordt 
voor fuiven en andere 
initiatieven met te veel 
volk, met elektronisch 
versterkte optredens, 
met (massaal) parkeren 
op de gazons enz. 
De Stad verbiedt parkeren binnen het park en stipuleert dit duidelijk in de 
vergunnings- en de gebruiksvoorwaarden. Als men die afspraken negeert dan 
blijkt men niet te weten wat een park eigenlijk is. Ook  tussen de bomen in de 
kasteeldreef mag niet geparkeerd worden omdat auto’s de grond dichtrijden 
bovenop de boomwortels waardoor het hemelwater moeizaam of helemaal 
niet tot de wortels doordringt. Dat leidt tot ernstige boomschade, ook in het 
park. Daarom vroeg WMV om de parking langs de dreef uit te breiden. Par-
keer dus enkel op verhard wegdek buiten het park. WMV zal in haar “groen 
blaadje” eens definiëren wat een “park” is.

Mededelingen
Het WMV bestuur wenst haar leden te verwelkomen en dankt hen van harte 
voor de bijdragen. Men kan altijd met WMV een gesprek voeren, maar bij 
voorkeur op de “gespreksavonden” in het OC De Graet St-Kristof in Afsnee om 
20 uur op maandag 10 april en maandag 4 december. Ook op de Wijkbeurs op 
zaterdag 22 april in de Sint-Paulusschool tussen 14 en 17 uur en tijdens het 
gratis groepsbezoek met auto’s aan Eco-tuinen in de provincie, zaterdag 3 juni 
(13.45 uur in de Borluutdreef). 
Noteer ook dat dit kan tijdens de Oktoberkermis in de feesttent op zondag-
namiddag 15 oktober. Het Lenteonderhoud van het Duddegembosje is ver-
vroegd naar zaterdag 15 april van 10 tot 12 uur in het Duddegemstraatje in 
SDW (materiaal ter plaatse). 
Een tweede lenteaanpak heeft plaats op vrijdag 10 juni vanaf 19 tot 20.30 uur.
Latere onderhoudsdata: zie deze INFO. Elke hulp is welkom! 
Wil ook WMV inlichten over omgevallen bomen en andere obstakels o.a. in de 
Rosdambeek, dus meer bepaald nabij private gronden die WMV niet kan betre-
den. WMV doet dan ingrijpen.                                                                                                                                                                                                           

WMV inlichten of contacteren gebeurt veruit best via e-mail: 
wmv@telenet.be. Per post, de afzender zeker vermelden. 
Voor meer informatie over WMV zie de groene Milieubrief. 

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



vtbkultuur
i.s.M. De ParoChie

sint-Dyonisius
zondag 21 mei om 17 uur: het vocaal en instrumentaal ensem-
ble Capella nova uit leuven brengen de Mariavespers van Clau-
dio Monteverdi (1610)
Toen de Mariavespers in 1610 in Venetië gepubliceerd werden, 
was Claudio Monteverdi kapelmeester aan het hof van Man-
tua. In deze geniale muziek bundelt Monteverdi al zijn talent 
en ambitie: een indrukwekkende sollicitatie voor een nieuwe 
post aan het pauselijke hof in Rome en aan de befaamde San 
Marco-basiliek in Venetië.

Het rijke palet aan emoties, de delicate sfeerschepping en de 
uitdagende instrumentale en vocale bezetting maken van de 
Mariavespers één van de meest beklijvende en iconische wer-
ken van het Italiaanse Seicento.

Het vocaal en instrumentaal ensemble Capella Nova brengt 
Monteverdi’s  meesterwerk vanuit een eigen historische bena-
dering.
Plaats: parochiekerk SDW.

Kaarten te bestellen bij: sint-denijs-westrem@vtbKultuur.be.
Deelnameprijs: € 18 voor leden vtbKultuur en VAB, € 20 voor 
anderen, te betalen op rekening BE66 0001 5590 2743 van vtb-
Kultuur.

Burgerbudget 
sDw/aFsnee

verslag van de vergadering van 23 februari j.l.
Op de vergadering in het Open Huis waren een 20-tal personen 
aanwezig.
Er zijn 9 projecten voorgesteld die we u hieronder kort uit de 
doeken doen.

1. kasteel Borluut
Publieke ruimten gelijkvloers:
- herstellen of vernieuwen van ramen en deuren
- één geluidsinstallatie in de 4 salons installeren
- schilderwerken uitvoeren en parket schuren, onder deskun-

dige begeleiding
- nieuwe gordijnen plaatsen (de huidige zijn totaal versleten) 

in samenwerking met handelaars/vakmensen en met de in-
spanningen van vrijwilligers. Ook de aanwezige stoelen en 
tafels moeten gerenoveerd of hersteld worden door vaklui.

- een toegang voor minder mobiele mensen voorzien is een 
must

- renovatie van het Koetshuis.

2. Park Borluut
Algemeen is het park niet goed onderhouden en nodigt het 
niet uit tot gebruik. Voorstellen tot verbetering zijn:
- wandelpad in het park aanpassen zodat het gebruikt kan 

worden als fitnessparcours voor kinderen en volwassenen

- aanleggen van een speeltuin voor kinderen met zitbanken
- bouwen van een (overdekt) podium of kiosk met voorziening 

voor geluid en verlichting. Bedoeling is het organiseren van 
voorstellingen (muziek, toneel, voordrachten, lezingen, re-
cepties enz.). Voorstel locatie is achteraan (noordzijde) bij de 
vijver, gezien de natuurlijke helling. 

- betere beveiliging van de toegang (geen auto’s, ’s nachts). 
Verlichting paden van poort naar kasteel en koetshuis.

- beeld van Pauline Schreibers (tentoonstelling 2016) terug-
plaatsen in de tuin van het kasteel.

3. De graet / sint-kristof afsnee (oude schoolgebouw)
Herstelling en vernieuwing van het gebouw, de lokalen en de 
meubilering wegens intensief gebruik. De prioriteiten zijn: 
nieuwe ramen met dubbel glas, renovatie van het keukenge-
deelte, nieuwe tafels en stoelen (= nu een allegaartje van oude 
tafels en gekregen stoelen).

4. krijzeltand
De verkeersveiligheid rond de Krijzeltand is slecht. Kinderen 
spelen daar op het basketterrein terwijl de bussen en auto’s 
er rond rijden. Bij begin en einde van de schooluren wordt er 
overal (onreglementair) geparkeerd. Er wordt voorgesteld om 
de ruimte opnieuw in te richten (bijvoorbeeld door het plein 
tot tegen de gevel van de school door te trekken en aan de kant 
van de woningen dubbelrichtingsverkeer toe te laten). 
Beveiliging van de speelruimte door hagen/hekken/… wordt 
ook voorgesteld.

5. Buurtwinkel afsnee
In Afsnee is alle middenstand verdwenen. Een buurtwinkel 
(korte keten, ontmoetingsplek, gezonde voeding…) zou hier 
zeker welkom zijn. Een buurtwinkel op zich zal wellicht geen 
haalbare kaart zijn voor het Burgerbudget, maar misschien 
kunnen deze voorbeelden wel inspireren: 
https://www.nudge.nl/blog/2015/06/05/dorpswinkel-als-coo-
peratie-van-bewoners/
http://www.mo.be/reportage/baanbreker-nieuw-concept-
buurtwinkels-redt-het-dorp

6. gildenhuis sDw
Plaatsen van een groot ingebouwd projectiescherm (oprolbaar) 
en beamer aan de zoldering. Nu komen alle verenigingen met 
hun eigen, meestal niet professioneel, materiaal.

7. Plaatsen van aeD-toestellen (defibrillators)
Op alle plaatsen waar mensen samenkomen: Gildenhuis, Open 
Huis, Dienstencentrum, bibliotheek, Kasteel Borluut.

8. ontmoetingsplek
Gemeenteplein herinrichten zodat het een ontmoetingsplek 
kan worden. 

9. hollandse hoekpalen
De recent teruggevonden hoekpalen op de site The Loop een 
plaats geven bij de Putkapel (waar er al zo’n hoekpaal ge-
plaatst is). Aanpassen infobord met duiding over de hoekpalen. 

Uit deze 9 voorstellen zullen er 3 weerhouden worden, die ten 
laatste vrijdag 31 maart bij de stad worden ingediend.



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
Apotheek Pharmaphie 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
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

Flanders expo
zaterdag 1 t.e.m. zondag 2 april: FaCts: het walhalla voor al 
wie van sci-fi, comics, anime, games en cosplay houdt. Your 
Belgian Comic Con!
Donderdag 20 t.e.m. zaterdag 22 april: reva: deze beurs is de 
plaats bij uitstek waar fabrikanten en verstrekkers van hulp-
middelen, organisaties die diensten aanbieden, verenigingen 
van personen met een beperking en de bezoekers elkaar ont-
moeten.
vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 april: virtulan: Virtulan is een con-
cept waarin we Virtual Reality willen implementeren in het 
hele LAN-gebeuren.

nieuws van De stad
De Pretkamjonet en sportmobiel komen tijdens de paasvakan-
tie naar jouw wijk voor een leuke speelnamiddag!
Tijdens de paasvakantie stuurt de Stad Gent verschillende mo-
biele initiatieven 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 gratis! Op voorhand inschrijven is niet nodig. De Sport-
mobiel 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 gestoorde camionette die van buurtplein tot buurtpark 
tuft, boordevol speel- en spelmateriaal: gocarts, skateboards, 
reuze-spelen, sportmateriaal, circusspullen, 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, basketball…). 
De buurtsportwerkers van vzw Jong ontvangen graag jong en 
oud! Kinderen van jonger dan 10 jaar moeten vergezeld zijn 
van een volwassene, die uiteraard mag meesporten. Alle spor-
ters worden beloond met een sportieve verrassing. Als het re-
gent 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”.



Van vijftig kaarsen uitblazen worden we een klein 
beetje nostalgisch. Onze zaak is ons leven en ons 
leven speelt zich af in dit mooie dorp. Sta ons toe om 
daarom een stukje van onze geschiedenis met u te 
delen. Want u en wij, dat ging altijd al hand in hand.

Het begint met Jo en Annie in 1967. Of toch niet 
helemaal. Het begint eigenlijk al in 1937 met Jeanne 
en Maurice. Wanneer het huis van het jonge stel in de 
Vennestraat baan moet ruimen voor het viaduct van 
de autosnelweg, kopen ze een deel van het gebouw 
van brouwerij Roegiers aan de kerk. Ideaal: het gezin 
heeft nu plaats genoeg om te wonen, de winkel en de 
meubelmakerij te huisvesten. Maurice zit ook na het 
werk niet stil: de ene verbouwing na de andere maakt 
van dit pand zijn levenswerk.

De volgende generatie staat echter al klaar om  
de opvolging te verzekeren. Dochter Annie en  
Jo Van Damme ontdekken naast hun liefde voor de 
binnenhuisarchitectuur ook vooral hun liefde voor 
elkaar. Het duo heeft oog voor esthetiek en is verliefd 
op uitgepuurde lijnen. Wanneer ze de zaak aan de 
Hoge Heirweg overnemen, breiden ze het aanbod 
uit. De dorpswinkel met serviezen en glaswerk, 
huwelijkslijsten en wat speelgoed krijgt nu een hoek 
met designmeubelen, mooie Belgische keramiek en 
Deens houtwerk. Meer nog: het koppel ontwerpt 
volledige interieurs voor de groeiende clientèle.

Dat publiek vermenigvuldigt zich nog sneller na de 
jaarbeurs in 1971. Jo en Annie verfijnen hun focus.  
Ze willen van elke keuken het hart van het huis maken 
— een visie die perfect aansluit bij de filosofie van 
keuken merk bulthaup. Niet toevallig is deze fabrikant 
van kwalitatieve keukeninrichtingen ook degene waar 
Marcel Van Damme, de vader van Jo, al decennia 
lang mee samen werkt, nog voor het ontstaan van  
Van Damme in 1967.

Sommige keuzes maken zichzelf: bulthaup is de kans 
voor Jo en Annie om hun architecturale aanpak en 
toewijding alle kansen te geven. Samen zetten ze hun 
zaak op de kaart als een van de grootste exclusieve 
verdelers, gesteund door Willy en Wilfried. Beide 
monteurs zijn opgeleid door vader Van Damme.  
Tot aan hun pensioen monteren ze met de grootste 
zorg en precisie elke keuken die werkelijkheid wordt.

Familie is de rode draad doorheen dit verhaal.  
De generaties volgen elkaar nog maar eens op. Oudste 
dochter Mieke is een vlotte tandem met haar vader en 
komt als eerste telg het team versterken. Zoon Karel 
volgt na zijn studie binnenhuisarchitectuur en een 
vervolmaking in New York. Hij steekt eerst een handje 
toe bij de plaatsing van de keukens, maar belandt al 
gauw aan de tekentafel. Dochter Katrien komt haar 
ervaring in de verkoop tenslotte toepassen in het bedrijf. 
Met haar passie voor koken lijkt een specialisatie in 
keukentoestellen haar op het lijf geschreven. 

Met deze verjonging van het team is het ook tijd voor 
uitbreiding: in 2001 opent een tweede showroom in de 
Martelaarslaan in Gent. Twee winkels, één hecht team 
van gedreven vakmensen. En we zijn nog lang niet klaar. 
Met Koen, Julie en Sara wordt de verjonging verder 
gezet. Mieke’s partner Hugues staat samen met Filip, 
Didier en Robbe garant voor een perfecte plaatsing. 
Fabienne is alomtegenwoordig en vooral onmisbaar.

Jo en Annie volgen hun levenswerk nu van op afstand. 
Onze dankbaarheid voor die halve eeuw vertrouwen 
is dan ook erg groot. Aan ons team, aan onze familie, 
maar ook u, Sint-Denijs-Westrem. We hopen samen 
met u onze toekomst verder uit te bouwen. 

Met dankbare groeten,
Jo en Annie Van Damme - Daemers
Mieke, Karel en Katrien Van Damme

bulthaup 
van damme team

hogeheerweg 3
9051 sint-denijs-westrem
martelaarslaan 200
9000 gent
www.bulthaupgent.be

We leggen een album aan met herinneringen van de afgelopen vijftig jaar.  
Bent u gehecht aan een voorwerp dat u bij ons kocht? Of borrelen er spontaan straffe verhalen en anekdotes op ? 
Stuur uw verhalen en foto’s naar annie.daemers@gmail.com of kom langs in onze winkel: Hogeheerweg 3,   
Sint-Denijs-Westrem (max A4 formaat). Wij geven uw herinneringen een mooi plaatsje op onze opendeurdagen 
tijdens de oktoberkermis 2017.

50 jaar Van Damme 
in Sint-Denijs-Westrem

Beste dorpsgenoten, 
Beste klanten, 
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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


