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Uitstap minder mobielen

Harmonieorkest bestaat 175 jaar



Echo Der Leie stelt voor:
 Jubileumconcert

175 Jaar 

Dirigent 
manuel Herrebaut

Organist 
lodewiJk mispelon

6 mei 2017 
om 20u

Adres
sint - dionysiuskerk 

Kerkdreef
Sint-Denijs-Westrem

vvk 8 euro 
add 10 euro

kaarten in 
voorverkoop

0478 24 50 49 (Tom Verdonck) 

0474 36 50 40 (Eric Dhondt) 

echoderleie@gmail.com 

www.echoderleie.be
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BeriCht van De reDaCtie:
De volgende INFO verschijnt 30 mei 2017. 
De teksten uiterlijk tegen 7 Mei 
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 25 augustus en 29 september. Alle tek-
sten 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.

Dekenij Borluut
Donderdag 8 juni: uitstap minder mobiele personen en senioren
We gaan naar het Familiepark harry Malter in Destelbergen!
Traditiegetrouw richt Dekenij Borluut zoals elk jaar een uitstap in voor minder mo-
biele personen en senioren van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Omdat velen niet zo 
goed meer te been zijn en het niet meer zien zitten om ver weg te gaan, hebben we 
dit jaar gekozen voor het familiepark Harry Malter in Destelbergen. 
De liftbus is besteld. 

Donderdag 8 juni vertrekken we aan het woon- en zorgcentrum zonnehove, loof-
blommestraat 4, sDw om 13.30 uur. Dat betekent dat we zeker om 13 uur moeten 
aanwezig zijn om allemaal tijdig onze plaatsen in de bus in te nemen. we komen 
terug aan home zonnehove rond 18 uur.

Er is heel wat te beleven in het familiepark. Er zijn talrijke dieren die we kunnen 
bewonderen, een treintje kan ons rondrijden om er optimaal van te genieten. We 
kunnen de attracties in het circus meemaken waar plaats voorzien is voor personen 
die in de rolstoel moeten blijven zitten tijdens de voorstelling. Er is dus heel wat te 
beleven en niet ver van huis, dus minder vermoeiend. De dekenij trakteert de groep 
op koffie en gebak vooraleer we de terugreis aanvatten. 
Het wordt zeker een gemoedelijke uitstap waarbij het samenzijn ons uitnodigt om 
van die dag een niet te vergeten vakantiedag te maken. 
Hopelijk is het weer een voltreffer zodat we nog meer kunnen genieten.

Inschrijven kan vanaf 8 mei bij Michèle Bouverne, dekenin via (09 2201646) of (0475 
96 05 95) of e-mail: michele@simonne.be.
Vermelden: naam, adres, aantal personen, eigen telefoonnummer, of je in een vaste 
rolstoel moet blijven in de bus en of je lid bent van Dekenij Borluut.
De leden van de dekenij krijgen voorrang.

koninklijk harMonieorkest  

echo der leie
zaterdag 6 mei om 20 uur: jubileumconcert 175 jaar
Echo der Leie speelt een jubileumconcert in samenwerking met organist Lodewijk 
Mispelon in de Sint-Dionysiuskerk in Sint-Denijs-Westrem. 2017 is immers het 175ste 
jaar dat we bestaan. 
Even wat historiek: 
de fanfare “Echo der Leie” werd in 1842 in Sint-Denijs-Westrem gesticht uit een zang-
vereniging genaamd “Weergalm der Leie”. De eerste jubileumviering van “Echo der 
Leie” vond plaats in 1892, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. In 1928 kende 
Koning Albert I officieel de titel “Koninklijk” toe aan de maatschappij. 
Na de Tweede Wereldoorlog bereikte de fanfare een grote bloei. Ze kreeg een eigen 
trommel- en majorettekorps en trad op tijdens talrijke feesten en kermissen in bin-
nen- en buitenland.
In de jaren ‘80 werden de wandelconcerten afgebouwd, in 2004 kreeg de maat-
schappij de titel “Harmonieorkest” en in 2017 staan we er nog steeds! 
Om dit jubileumjaar in de verf te zetten voorzien we dus dit extra concert waarop 
iedereen van harte is uitgenodigd. 
Kaarten in voorverkoop kosten € 8 en zijn te verkrijgen via echoderleie@gmail.com, 
(0478 24 50 49) van Tom Verdonck of bij de andere leden van het orkest.
Hopelijk tot dan! 

zondag 25 juni: 36ste aperitiefconcert met aansluitend barbecue 
Plaats: park van het Kasteel Borluut in de Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem.
Ter gelegenheid van ons 175-jarig bestaan zal ons aperitiefconcert in een nieuw 
kleedje gestoken worden. Het concert zelf is gratis, voor de barbecue wordt ge-
vraagd in te schrijven (€ 16 per persoon).
Inschrijven kan door over te schrijven op rekening BE21 8508 3829 3903, een mail 
te sturen naar echoderleie@gmail.com of te bellen naar (0478 24 50 49) van Tom 
Verdonck. Hopelijk kunnen we u verwelkomen!

Echo Der Leie stelt voor:
 Jubileumconcert

175 Jaar 

Dirigent 
manuel Herrebaut

Organist 
lodewiJk mispelon

6 mei 2017 
om 20u

Adres
sint - dionysiuskerk 

Kerkdreef
Sint-Denijs-Westrem

vvk 8 euro 
add 10 euro

kaarten in 
voorverkoop

0478 24 50 49 (Tom Verdonck) 

0474 36 50 40 (Eric Dhondt) 

echoderleie@gmail.com 

www.echoderleie.be



     
      
 
   

     
       
   

Week tot week
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
za. 6 – koninklijk harMonieorkest eCho Der leie
 20.00: Jubileumconcert ( parochiekerk SDW)
Do. 11 – DaviDsFonDs en okra
 14.30: over prostaataandoeningen
vrij. 12 – ouDerraaD sint-Paulus
 20.00: Quizavond (overdekte speelplaats)
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
 14.00: Meifeest (catecheselokaal)
woe. 17 – BasissChool sint-Paulus
 08.00: Kom-eens-kijken-dag
Do. 18 – Markant De Pinte / sDw
 13.45: filmnamiddag in Kinepolis
za. 20 – vtBkultuur ism DaviDsFonDs
 08.00: bezoek aan Herentals en Geel 
 (parking Carrefour)
za. 20 – DaC De Moester
 15.00: Moesterbal
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
Di. 30 – Markant De Pinte / sDw
 13.45: bezoek aan De Krook

juni

za. 3 – wMv sDw / aFsnee
 13.45: Groepsbezoek aan ecotuinen (Borluutdreef)
vrij. 10 – wMv sDw / aFsnee
 19.30: Lenteonderhoud Duddegembosje
za. 24 – tC Borluut
 Clubfeest (kasteel Borluut)
zo. 25 – koninklijk harMonieorkest eCho Der leie
 11.00: Aperitiefconcert (kasteel Borluut)

juli

zo. 2 - Dekenij Borluut
 Midzomerfeest (Kasteel Borluut)
Ma. 3 – wMv sDw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuurs- en ledenvergadering 
 (oc De Graet Afsnee)

sePteMBer

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

Markant De Pinte/sDw
vrijdag 5 mei: dagsuitstap: op verkenning in Picardië, een onbekend deel 
van noord-Frankrijk 
We bezoeken in de voormiddag de stad Saint-Quentin, hoofdstad 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 voorbeeld van industriële archeologie in Frankrijk. 
Het is een voorbeeld van een sociaal experiment uit de 19de eeuw waarbij 
de kachelproducent Godin voor zijn personeel een volledige “moderne” site 
met alle accommodaties uitbouwde. We bezoeken verschillende gerestau-
reerde bouwwerken die typisch zijn voor het “utopisch” socialisme van die 
periode.
Inschrijven is noodzakelijk.
 
Donderdag 18 mei om 13.45 uur: seniorenfilmnamiddag ”sprakeloos”
Plaats: Kinepolis Gent
“Sprakeloos” is een nieuwe Vlaamse film van regisseur Hilde Van Mieghem, 
gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Lanoye, met in de hoofdrollen 
Viviane De Muynck en Stany Crets.
Acht jaar geleden beschreef Tom Lanoye in zijn boek hoe zijn flamboyante, 
levenslustige moeder na een beroerte haar spraak verloor en hoe moeilijk 
dat was om als zoon daarmee om te gaan.
Vooraf 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 rijk historisch erfgoed met o.a. het beroemde ta-
pijt 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, be-
zoeken we een oesterkwekerij en kunnen we flaneren in een kasteeltuin en 
langs de zee.
Voorbehouden voor leden en partners en hun vrienden.

Dinsdag 30 mei om 13.45 uur: geleid bezoek aan de nieuwe stadsbiblio-
theek “De krook” 
Voor onze leden en partners.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

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, bloemen…
Iedereen is welkom in de tuin van WZC Zonnehove van 14 tot 18 uur.

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)



ouDerraaD  sint-Paulus
vrijdag 12 mei om 20 uur: quizavond
Wil je samen een gezellige en aangename avond beleven? We 
presenteren je een ontspannende activiteit waarbij we alle sym-
pathisanten van de school samenbrengen. Een enthousiaste werk-
groep is daarom al een tijdje zoet met de voorbereiding van een 
quizavond.  
De meest uiteenlopende vragen werden reeds verzameld tot een 
leuke quiz voor een breed publiek waarbij iedereen kan winnen. 
Dankzij sponsors hebben we alvast heel wat mooie prijzen verza-
meld. 

De volledige opbrengst wordt geïnvesteerd in turnmateriaal voor 
onze sportzaal die vanaf 1 september volledig door de basisschool 
zal worden gebruikt.
- onthaal: 19 uur. Eerste vraag om 20 uur stipt
- plaats: overdekte speelplaats, ingang via achterkant, parking  
  Gildenhuis
- deelname per groep van 4 personen: € 20 per team
- inschrijven via mail aan quiz.spsdw@gmail.com met vermelding 
van naam van de groep, deelnemers en betaling vooraf op reke-
ning van de ouderraad: BE10 8906 8415 7704.
Aarzel niet want er worden slechts 40 ploegen toegelaten. 
Snel inschrijven dus!

Wie de opening van de nieuwe school gemist heeft, kan nog 
steeds een kijkje komen nemen op woensdag 17 mei tijdens de 
“kom-eens-kijken-dag”.

&  christof.de.vreese@telenet.be

Casa Cosi
nieuwe Pop-up in Casa Cosi!
Wie helpt ons aan speelgoed? Speelgoed voor alle leeftijden, van 
baby tot 99 jaar ;-) met andere woorden: poppen, auto’s, lego, Play-
mobil, boekjes, gezelschapsspelletjes …
Alles is welkom, behalve pluchen beertjes, om hygiënische redenen.
Mag ik jullie vragen dat alles intact en liefst onbeschadigd is zodat 
het nog verkoopbaar is. Het speelgoed en toebehoren graag afgeven 
in de dorpswinkel (Loofblommestr. 15a) tijdens de openingsuren. Je 
mag even voor de oprit parkeren indien er geen parking meer vrij is.

Hiernaast wil ik ook nog een warme oproep lanceren voor volgende 
spulletjes:
-  Babyspullen als verzorgingskussens, bedlakentjes, speelboog, 

muziekmobiel, draagzak, relax…
- Accessoires zoals handtassen, juwelen, schoenen, hoofddeksels, 

tafelkleedjes, gordijnen, bedlinnen… 

De winkel in het dorp is open op woensdag, donderdag en vrijdag 
van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. 
De winkel op het domein van het PZ Sint-Camillus is open op woens-
dag en vrijdag van 9 tot 15.30 uur. 

Mijn vrijwilligers en ik zullen u met open armen ontvangen.
Bedankt om zo mee ons project te steunen! 
Denk er dan vooral aan dat er binnenkort tof, duurzaam, betaalbaar 
speelgoed zal te krijgen zijn. 

Leen De Clercq en het team van Casa Cosi

&  https://www.facebook.com/casacosi2dehands; 
 (like of deel ons op Facebook)
         casacosi@outlook.com; (09 245 28 48)

kvlv
Dinsdag 16 mei van 14 tot 17 uur: Moederdagfeest
Plaats: catecheselokaal
- verwelkoming
- bezinning   
- viering van de 80-jarigen
- koffie en dessertenbuffet
Translatie brengt voor ons een muzikale animatie.           

Inschrijven bij C. Campens, Loofblommestraat 79, SDW; 
(09 221 78 02), vóór 8 mei.
Kostprijs: € 10.

De Moester
zaterdag 20 mei vanaf 15 uur: Moesterbal
Gratis Festival in de Moester, Putstraat 16, Sint-Denijs-Westrem.
Garden stage: 15 uur: Zaza De Buck, 17 uur: P’Artichaud, 19 
uur: Rolling Dice, 21 uur: Nile Band.
Main stage: 16 uur: Orange Pendek, 18 uur: The Red Rum Orchestra,  
20 uur: The Mudcookies, 22 uur: Chaos Controllers.

&   vzw Hand in Hand DAC De Moester, Putstraat 16, SDW

              Hair & Beauty

Salon Cynthia
Hogeheerweg 36

9051 Sint-Denijs-Westrem
09/279 06 88

 
Dames, Heren, Kinderen, 

Pedicure op afspraak

Open van woensdag t.e.m. zaterdag
 

Op vertoon van je studentenkaart: 10% korting
 

Ontvang met deze advertentie éénmalig  

€ 5 KOrting op uw haarkleuring.

(1 bon per persoon, niet cumuleerbaar, geldig tot 31/12/2017)
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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  
   Chloé De Bie, klinisch seksuoloog, 

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

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

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

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

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

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



V.U.: Karel Peeters – Simon Beninglaan 4 – 9051 SINT-DENIJS-WESTREM Vrij van zegel: Culturele affiche 

 
 

Parochie  
Sint-Dionysius 

Sint-Denijs-Westrem 

 

 
 

 

vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem en de Parochie Sint-Dionysius nodigen u uit op de 

Mariavespers  van  Claudio Monteverdi 
door het Vocaal en instrumentaal ensemble  

‘Capella Nova’ o.l.v. Mw Marleen Reynders 
 

Zondag 21 mei 2017 

17.00 uur  
 

Parochiekerk Sint-Dionysius, Kerkdreef – Sint-Denijs-Westrem                 Toegang: 18,- € / 20,- € niet-leden 

Inlichtingen & inschrijving: sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be – 09 / 243 41 01 – door storting op 
rekeningnummer van vtbKultuur BE66 0001 5590 2743 en vermelding van uw naam en adres.  

Kaarten liggen dan op naam aan de ingang. 



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

nieuwe openingsuren:
Het Open Huis is open op maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 13.30 tot 17 uur.
Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd de 1ste en de 3de dins-
dag van de maand, dan heeft de buurtmaaltijd plaats en is het 
Open Huis open tot 14 uur.

Graag nodigen wij jullie allen uit om jullie voet over de drempel 
te zetten en dit om te kaarten, biljarten, een pannenkoekje te 
eten, een spelleke petanque te spelen of gewoon een babbeltje 
te slaan bij een lekker kopje koffie.
Op donderdag kan je ook om advies komen bij onze computer-
buddies.
Dank aan Okra en Samana voor de trouwe opkomst.

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 in het dien-
stencentrum.

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

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 

Publi Borluut Magazine 2015.indd   1 26/09/2015   16:32:30

wMv
ringvaartpeil +7,24 en scheidbeek verdienen aandacht   
WMV bestudeerde De Scheidbeek, de Leebeek en het riole-
ringsnetwerk tussen 2014 en 2016, binnen een modellerings-
studie op Gents grondgebied. Deze beek ontstaat in De Pinte 
en loopt deels tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem om 
via de Leebeek en ook via de Maaltebeek (of Maalte) uit te 
monden in de Ringvaart waardoor deze beken werden door-
geknipt. Vooral de bewoners in het gebied van de Putstraat, 
Maaltepark, Maaltemeers en in het lage deel van Pleispark 
kennen de natte grillen van deze waterloop. Denk hierbij aan 
de gevolgen van een forse stortbui in augustus 2004 en nog 
ergere toestanden voor 2004. 
Het normale peil van de Ringvaart van + 6,80 m werd sedert 
februari 2003 viermaal overschreden en haalde op 31 decem-
ber 2002 zelfs + 7,24 m TAW (tweede algemene waterpassing).
Er zijn plannen om terugslagkleppen te plaatsen bij de Ring-
vaart maar als die dan zouden dichtgaan kan het water van de 
beken niet meer wegstromen. Als de terugslagkleppen zouden 
functioneren dan kan de hoge waterstand van de Ringvaart 
niet meer in het bekken stromen. Het hoogwaterpeil kan sta-
tistisch eenmaal voorkomen om de zes jaar (statistiek over een 
kwart eeuw).

geschiedenis en toekomstplannen
Waarom had dit vlakke gebied met overstromingen te kam-
pen? Na WO II werden gronden opgehoopt en werd het reliëf 
gewijzigd (zoals o.a. in de woonbuurt Reyvissche). Dit gebeur-
de zonder aandacht voor klimaat, natuur, landbouw en zonder 
onderzoek i.v.m. beheer en waterstanden. Ook bij de Scheid-
beek wordt het waterpeil bepaald door de onderhoudsfrequen-
tie, door het profiel, door het toezicht op obstructies (ook bij 
duikers en roosters) en zelfs door afspraken tussen Vlaanderen 
en onze Noorderburen om het waterafvoerend Zeekanaal te 
beheren.  
De voorziene waterbufferbekkens kunnen grote hoeveelheden 
afvoerwater tijdelijk stockeren zoals nabij de Putstraat (hier 
met een waterlaag van max. 40cm) en deels elders zo o.a. in 
het Maaltegebied bij The Loop. Een mooi voorbeeld is de ver-
mazing van rioleringsnetten zoals nu reeds in het Rosdambek-
ken met het nieuwe overpompstation nabij Afsnee. 
Positief is dat de beek naast Don Bosco recent werd recht getrok-
ken.                                                                                                                                                                              
Niettegenstaande alle studies en maatregelen blijft bij dit bek-
ken waakzaamheid geboden bij hoge waterstanden van de 
Ringvaart. Dit kan als springtij op zee samenvalt met plotse 
sneeuwdooi in het binnenland en met o.a. een noordenwind 
die het water van de Schelde opstuwt of bij overgrote wateraf-
voer vanuit Frankrijk via de Ringvaart.

Modelleringsstudie door het studiebureau van de Provincie 
i.s.m. de stad
Studies over de Scheidbeek, de Leebeek, met zijtak Degrey-
beek in de Soenenswijk, rioleringen en langsgrachten in dit 
bekkengebied zijn/worden verricht voor Farys:
WMV adviseert niet te bouwen in waterzieke gebieden en ze-
ker niet in gebieden onder niveau + 7,24.
Terloops wil WMV liever de naam Scheidbeek vervangen door 
Scheidingsbeek (tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde). 

&  wmv@telenet.be



FlanDers exPo
zaterdag 6 mei: Flashback: Bass events keert met Flashback te-
rug naar de beginjaren van de Hard dance met de beste Jump, 
French Tek en hardstyle classics.

zaterdag 20 mei: Baba Yega

DaviDsFonDs 
aFsnee/sDw/zwijnaarDe i.s.M. 

okra 
 
Donderdag 11 mei om 14.30 uur: Prostaataandoeningen
Door prof. Willem Oosterlinck
Van alle medische klachten zijn plasklachten de meest voor-
komende bij de man boven 60 jaar. Vrijwel ¾ van de mannen 
hebben er in meer of mindere mate last van. Goedaardige pros-
taathypertrofie is er de belangrijkste oorzaak van. Daarnaast 
is prostaatkanker de meest frequente tumor bij de man in de 
westerse wereld. Deze aandoeningen vormen dan ook een zeer 
belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Beide aandoenin-
gen worden besproken wat betreft symptomen, diagnose, be-
handeling en zo mogelijk preventie op een voor de “leek” goed 
begrijpbare wijze. De controversiële vroege opsporing van 
prostaatkanker wordt kritisch belicht. Tenslotte waarschuwt 
de spreker voor  “gezondheidspredikers”.
Professor Willem Oosterlinck is ere-professor en uroloog aan 
het uZ te Gent.

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, SDW
Toegang: leden Davidsfonds SDW/Afsnee, Davidsfonds 
Zwijnaarde en Okra gratis, anderen: € 5.

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 aan het benzinestation aan de Carrefour.
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 kunste-
naars (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 Bulgarije 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.

Deelnameprijs: 
leden vtbKultuur en Davidsfonds: € 60; anderen: € 63.
Inschrijven voor vtbKultuur: sint-denijs-westrem@vtbKultuur.be
     voor Davidsfonds: erik.lambert@telenet.be.

tC Borluut
zaterdag 24 juni: Clubfeest in het kasteelpark 
Naar jaarlijkse traditie organiseren we de 4de zaterdag van juni 
steeds een clubfeest. 
Plaats van het gebeuren is de prachtige omgeving van het 
Borluutpark waar voor de gelegenheid een stijlvol aangeklede 
tent een garantie voor sfeer en gezelligheid biedt. 
Sinds vorig jaar zien we dit als een wijkgebeuren waardoor 
we graag iedereen uitnodigen om gezellig samen te genieten. 
Vanaf 22 uur is de toegang zelfs gratis. 
Met een live optreden van “SugaDadZ” uit Poesele gaan we 
swingend de nacht in. Deze coverband brengt een uiteenlopen-
de mengelmoes van hedendaagse en minder hedendaagse num-
mers in de meest uitlopende genres. Party time! Daarna neemt 
dj “Brains Off” het van hen over voor nog meer feest. 
Door deze programmatie zijn we er zeker van om van dit wijk-
feest in Sint-Denijs-Westrem een aangenaam moment te maken!  

Programma:
overdag: vriendschappelijke dubbels en gratis tennisles
18.30 uur: receptie
20 uur: sfeervol avondfeest met uiterst verfijnde walking din-
ner met allerlei warme en koude buffetten
22 uur: spetterend live optreden van coverband “SugaDadZ” 
24 tot 2 uur: dj set Brains Off.
Prijs: € 30 (eten en aperitief), -12 jaar: € 15. 
Gratis toegang voor iedereen vanaf 22 uur.
Toegangskaarten te koop bij de bestuursleden.

Met de steun van Gent: Wijk aan Zet

&   activiteiten@tcborluut.be 



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



TE KOOP   |   Afsnee

Charmante, ruime gerenoveerde villa met 
een optimale oriëntatie in het centrum.
Terrein opp.: 4.289 m2.  Bew. opp.: 398 m2

€ 1.095.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

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

€ 380.000  |  Gsm: 0497 486 901

TE KOOP   |   Sint-Denijs-Westrem

Recent verfi jnd afgewerkt appartement 
met 2 ondergrondse autostaanplaatsen. 
Opp. appartement.: 106 m2. Opp. terras: 17 m2

     € 420.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

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

€ 345.000  |  Gsm: 0497 486 901

TE KOOP   |   De Pinte 

Woning op een zichtlocatie in het centrum 
van De Pinte. Wonen en werken is mogelijk.
Terrein opp.: 711 m2.  Bew. opp.: 181 m2

  € 360.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   De Pinte

Woning gelegen in een rustige straat nabij 
de dorpskern en het station van De Pinte.
Terrein opp.: 699 m2.  Bew. opp.: 150 m2

  € 378.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Gent

Duplex appartement met terras en 2 slpk. 
gelegen aan het Sint-Pietersstation.
Opp. appartement: 78 m2. Opp. terras: m2

€ 248.000  |  Gsm: 0497 486 901

TE KOOP   |   Gent

Instapklaar app. met kelder, zolder & terras. 
Frontaal zicht op het ‘Klooster Karmelieten’.
Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 11 m2

 € 365.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   De Pinte

Ruime vernieuwde halfopen bebouwing 
met 4 slaapkamers in het centrum.
Terrein opp.: 347 m2.  Bew. opp.: 175 m2

€ 340.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Zulte Machelen

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

€ 287.500 (excl. 21% BTW) | 0497 486 901

TE KOOP   |   De Pinte

Vernieuwde halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers in Zevergem.
Terrein opp.: 376 m2.  Bew. opp.: 233 m2

   € 462.000  |  Gsm: 0468 191 788

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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