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Buurtinspecteurs

Oktoberkermis in zicht



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

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/09/2017 t.e.m. 31/12/2017,
enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.



Colofon
Bestuur Dekenij Borluut vzw:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
voorzitter@dekenijborluut.be

secretariaat + kermiscomité: 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: pr@dekenijborluut.be 

welzijnsschakel Borluut: Michèle Bouverne 
(0475 96 05 95)

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

BeriCht van De reDaCtie:
De volgende INFO verschijnt 29 september 2017. 
De teksten uiterlijk tegen 10 sePteMBer 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
paul.van.den.borre2@telenet.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 27 oktober, 24 november en 22 decem-
ber. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór 
die datum binnen zijn. 
graag alle activiteiten opgeven waarvan de  
datum al vast ligt, zodat de andere verenigingen er  
rekening kunnen mee houden. telkens Plaats,  
DatuM, uur van de activiteit vermelden.

kermiscomité
thema van de kermis: 
vrijdag 13 oktober: ben je bang? wij zeker niet!

Beste kermisbezoekers 
Sedert 2012 heeft het kermiscomité de organisatie en coördinatie 

van de stadskermis op zich genomen. De kermis, traditioneel telkens het derde week-
end van oktober, stond op een laag pitje omdat ze de bezieling door het plaatselijke 
verenigingsleven miste. Dekenij Borluut begreep dit en koos voor de oprichting van 
een kermiscomité om samen met de plaatselijke verenigingen de kermis nieuw leven 
in te blazen. 
De toenmalige dekenin, Frieda Van Caeckenberghe, nam als voorzitter het roer in 
handen en kon rekenen op een groep geëngageerde medewerkers. Zo verzorgde 
Magda Declerck het administratieve werk als secretaris en werd zij als het ware het 
manusje-van-alles in het kermiscomité. 
De kermis van Sint-Denijs-Westrem is de laatste van de reeks stadskermissen van 
Gent. Deze kermis wordt gesubsidieerd door de Stad. 
Jan Vanderslaghmolen, ambtenaar Dienst Feestelijkheden van de Stad, is het aan-
spreekpunt en werkt spontaan mee aan het vlotte verloop van de kermis. We kunnen 
hem daarvoor niet dankbaar genoeg zijn. 
En nu, kermis 2017 valt toevallig op vrijdag de 13de. Ben je bang? Wij zeker niet!.. 
want het kermiscomité heeft een heel jaar intensief het kermisprogramma voorbe-
reid. 
De samenwerking met de verenigingen groeit jaar na jaar en leidt ertoe dat de ker-
mis door talrijke evenementen van verschillende verenigingen wordt gedragen.
 
We vermelden de verschillende verenigingen die zich hebben geëngageerd om een 
evenement te organiseren tijdens de kermis, volgens de data van hun deelname: 
*   Dekenij Borluut en het kermiscomité van Dekenij Borluut
*   Davidsfonds SDW/Afsnee
*   Kunstbeweging SDW
*   Scouts Zonnekerels
*   Gezinsbond
*   vtbKultuur
*   Cultuurplatform SDW/Afsnee
*   Okra
*   Koninklijke Harmonie Echo der Leie
*   11.11.11
*   Vrienden van de Zonnekerels
*   Basisschool Sint-Paulus
*   Basisschool Westerhem

Volgende verenigingen stellen zich met een evenement voor zondagnamiddag:
*   Samana
*   Casa Cosi
*   Zonnehove 
*   Okra
*   WMV
*   Sint-Camilluskoor
*   Speltafel (Gezinsbond)

Het programma richt zich tot alle leeftijdsgroepen. Er is een aanbod voor ieder-
een.
Het kermiscomité nodigt jullie van harte uit om er een spetterende kermis van 
te maken. Hoe zullen we daarin slagen? Door aan zoveel mogelijk evenementen 
deel te nemen zodat Sint-Denijs-Westrem op die kermisdagen bruist van leven 
en plezier. 
Het kermiscomité rekent op jullie aanwezigheid. Spreek samen af, dan wordt het 
ook een vriendenbijeenkomst bij een evenement.  

We geven de samenstelling van het kermiscomité om het engagement van de mede-
werkers in de bloemetjes te zetten: voorzitter: Marleen Dejaegher; secretaris: Magda 
Declerck; budget: Frieda Van Caeckenberghe. Leden: Katrien Walcarius, Isabelle de 
Rycke, Wim Van Lancker (deken), Daryen Vandeputte, Pauline Neirynck en Evert De 
Groote (vertegenwoordigers van de scouts).



Week tot week
sePteMBer

za. 2 en zo. 3 – sPeelstraat
 14.00: Sint-Camilluswijk-Schrijverswijk
Di. 5 – antennewerking
 10.30: samenkomst vrijwilligers buurtmaaltijd
  (Open Huis)
Do. 7 – kvlv en kwB
 13.15: bezoek aan Purfruit (Oeselgem)
Do. 7 – FeM’westreM
 19.30: start cursus jacquard sokken breien
zo. 10 – ParkliFe
 11.00: muziekfestival in Parkbos
Di. 12 – vtBkultuur sDw
 20.30: start cursus conditietraining 
 (sportzaal Sint-Paulus)
Do. 14 – FeM’westreM
 19.30: info-avond (catecheselokaal)
zo. 17 – vtBkultuur sDw
 vijfdaagse naar Cotswolds
Di. 19 – Markant De Pinte / sDw
 14.00: voorstelling jaarprogramma 
 (Moerkensheide De Pinte)
Do. 21 – FeM’westreM
 19.30: start cursus omslagdoek haken
Do. 21 – kwB en DaviDsFonDs
 20.00: ontmoeting met Jef Demedts 
 (Gildenhuis SDW)
Do. 28 – FeM’westreM
 19.30: start cursus kerstpatchwork of kerstquilt 
 maken
vrij. 29 – Markant De Pinte / sDw
 bezoek Verbeke Foundation

oktoBer

zo. 1 – vtBkultuur sDw
 16.00: Cirque du Soleil (Brussel)
zo. 1 – MaalteBruggekasteel
 start tentoonstelling Herman Van Nazareth
Di. 3 – kvlv 
 “Van Paemel vertelt” (Melac zwijnaarde)
Di. 3 – Markant en DaviDsFonDs
 20.00: voordracht door Guido Fonteyn 
 (Gildenhuis SDW)
za. 7 – vtBkultuur sDw
 14.00: tentoonstelling (Guislainmuseum)
Ma. 9 – Markant De Pinte / sDw
 20.15: concert (Sint-Baafskathedraal)
Di. 17 – Markant De Pinte / sDw
 daguitstap naar Den Haag
Do. 19 – DaviDsFonDs gewest zulte
 causerie “islam in Europa”
Do. 23 – kvlv sDw
 ledennamiddag met koffietafel
vrij. 27, za. 28 en Di. 31 – reDerijkerskaMer De 
looFBloMMe
 20.00: “De Genezing van de Krekel” 
 (Gildenhuis SDW)

nieuws van De dekenij
nabeschouwing uitstap senioren en anders valide personen van sDw en  
afsnee
Traditiegetrouw trakteerde Dekenij Borluut senioren en anders valide perso-
nen uit SDW en Afsnee op een namiddaguitstap donderdag 8 juni. 
Met een volle liftbus met startplaats Home Zonnehove bereikten we het 
familiepark Harry Malter in Destelbergen. We namen de tijd om de circus-
voorstelling bij te wonen in de tent: jongleurs, hondenafrichters, een clown 
e.a. brachten een enthousiaste voorstelling, een aangename ontspanning 
voor de deelnemers.

Wie niet goed te been was, toerde rond in een treintje. Een rustige wande-
ling door het dierenpark met een grote variatie goed verzorgde dieren, ein-
digde op een terrasje met uitzicht op het meer. Daar konden de deelnemers 
genieten van koffie en taart.  

Een beetje geschiedenis van het recreatiepark:
het park werd in 1992 opgericht door Harry Malter uit een Duitse circusfa-
milie. Hij is bekend van onder meer het Tirolercircus en Circus Piste waar-
mee Malter in 1968 begon. In 2008 kreeg het park fikse kritiek van dieren-
rechtenorganisatie GAIA. In de daaropvolgende periode is de situatie voor 
de dieren grondig verbeterd, daardoor kreeg het in 2009 een beter rapport. 
In 2010 runt Malter het park samen met zijn dochter Sarah. Het dierenpark 
is gelegen in een bosrijke omgeving.
Sedert augustus 2010 is de Afrikaanse olifant Suzy niet meer aanwezig in 
het park. Suzy verblijft nu in het park Pairi Daiza om daar mee te doen aan 
een kweekprogramma. 
Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind. We keerden tevreden terug 
naar onze startplaats.

gezinsbond sDw/aFsnee
zaterdag 14 oktober: tweedehandsbeurs oktoberkermis
De jaarlijkse oktoberkermis in Sint-Denijs-Westrem en de tweedehands-
beurs van kinderkleding, speelgoed en babyspullen zijn al jaren onlosmake-
lijk aan elkaar verbonden. Ook dit jaar organiseert Gezinsbond Sint-Denijs-
Westrem/Afsnee deze klassieker. 

zaterdag 14 oktober van 9.30 tot 12 uur kunnen kooplustigen en nieuwsgie-
rigen gratis terecht in de kermistent aan de Krijzeltand.
Wie als verkoper op de beurs wil aanwezig zijn, doet er goed aan snel in te 
schrijven. Het aantal plaatsen is immers beperkt.

Stuur een mailtje naar: marjan.depaepe@telenet.be met onderwerp: 
stand 2dehands 14-10-17 en volgende gegevens: naam / adres / telefoon-
nummer / lidnummer Gezinsbond (indien van toepassing).
Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail met daarin de betalingswijze. 
Na betaling is de inschrijving dan definitief.

Standhouders die lid zijn van Gezinsbond betalen € 10, anderen € 16.

Op de beurs kan je kinderkleding, speelgoed en babyspullen te koop aanbie-
den. Handelswaren of stocks van winkels worden niet toegelaten.
Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels (=2 m²) ter beschikking. Daarnaast 
wordt maximaal één eigen kledingrek toegestaan.

Om je stand in te richten kan je in de kermistent terecht op zaterdag 14 
oktober vanaf 8.45 uur. Vanaf 9.30 uur verwachten we een stroom kijkers 
en kopers.



Buurtinspecteurs
voorstelling buurtinspecteurs van sint-Denijs-westrem en afsnee
Het commissariaat van Sint-Denijs-Westrem (Gemeenteplein 2) is sinds  
anderhalf jaar een politiepunt geworden waar men op maandag, woensdag 
en vrijdag - na afspraak - terecht kon. 
Omwille van de terreurdreiging zijn de politiepunten echter momenteel ge-
sloten en gebeurt de werking vanuit het hoofdcommissariaat Nieuw Gent, 
Rerum Novarumplein 186 (09 266 63 60). Voor aangiftes en andere afspraken 
kan men dus daar terecht. Indien de bewoner zich niet tot daar kan verplaat-
sen, wordt ten huize afgesproken of op het politiepunt zelf.

Dit wil niet zeggen dat er geen buurtinspecteurs meer werkzaam zijn op Sint-
Denijs-Westrem/Afsnee.
Wij zijn met 2 buurtinspecteurs die ALLE straten van de postcode 9051 behar-
tigen: Inspecteur Elke De Lange en Inspecteur Sebastiaan Declercq.

Naast de administratieve taken (woonstvaststellingen, opdrachten van het 
Parket…) zijn wij het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor 
de inwoners van een bepaalde wijk. De wijkinspecteur informeert, bemiddelt 
en bouwt mee aan een veilige en leefbare wijk. 

Wij zijn het best bereikbaar via mail of telefonisch tijdens de kantooruren. 
Naast onze kerntaken als buurtinspecteur worden wij ook ingezet in andere 
ondersteuningsopdrachten. Hou er dus rekening mee dat wij niet altijd snel 
kunnen antwoorden op mails of permanent telefonisch bereikbaar zijn.

Voor dringende zaken of indien u verdachte zaken/personen opmerkt, dient 
u natuurlijk nog altijd naar de 101 te bellen.

&  Elke.delange@politie.gent.be; Sebastiaan.declercq@politie.gent.be
 Beiden zijn te bereiken op het nummer (09 266 63 60) of (09 266 63 61).

 
   

Week tot week
noveMBer

Do. 9 – kvlv 
 Nic Balthazar (Deurle)
zo. 12 – DaviDsFonDs sDw
 tentoonstelling STAM
Do. 16 – FeM’westreM
 19.30: start cursus overlock
Do. 23 – FeM’westreM
 19.30: start cursus broek maken

DeCeMBer

Ma. 4 – wMv sDw / aFsnee
 20.00: gespreksavond voor leden en anderen 
 (oc De Graet Afsnee)
Di. 5 – DaviDsFonDs sDw en zwijnaarDe
 causerie “Stem, woord, zang”
zo. 10 – sint-CaMilluskoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)

januari

Do. 18 – FeM’westreM
 Nieuwjaarsreceptie 
zo. 21 – DaviDsFonDs sDw
 “Toast Literair” en nieuwjaarsreceptie
zo. 28 – vtBkultuur sDw
 11.00: Nieuwjaarstreffen (Maaltebruggekasteel)
Ma. 29 – DaviDsFonDs sDw
 causerie “Confrontatie tussen oude en 
 moderne kunst”

FeBruari

woe. 21 – vtBkultuur sDw
 uitstap naar Brugge
Do. 22 – DaviDsFonDs sDw en zwijnaarDe en kwB 
sDw
 causerie door Manu Keirse

Maart

Di. 20 – DaviDsFonDs sDw
 Nacht van de Geschiedenis

aPril

Di. 24 – DaviDsFonDs sDw
 causerie “Cultuur en taal in Zuid-Afrika”



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

vtbkultuur
sint-Denijs-westreM
Dinsdag 12 september om 20.30 uur: start ontspannende con-
ditietraining
Heb je nu en dan last van stramme benen? Of is het buikje ron-
der dan je wil toegeven? En wat als je 30 treden op rent? Snak 
je dan naar adem? Of wil je gewoon jouw fysiek een beetje op 
peil houden? Wil je in een gezellige groep naar die noodzake-
lijke beweging zoeken? Je bent aan het juiste adres.
Telkens op dinsdagavond zijn zowel dames als heren – zowel 
jong, als iets of zelfs ruim wat ouder - welkom voor een ont-
spannende conditietraining. 

open huis
ontmoetingsplaats voor en door 55+
Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, biedt mogelijkheden 
om leeftijdsgenoten en buurtbewoners te ontmoeten. Een ge-
zellige 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 
dinsdag 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 drem-
pel te zetten om te kaarten, biljarten, een pannenkoekje te 
eten, een spelleke petanque te spelen of gewoon een babbel-
tje 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 tus-
sen 11.30 en 12.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op voorhand, 
op de zitdag van de Antennewerking iedere woensdag in het 
dienstencentrum.

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

Markant 
De Pinte /sDw
Dinsdag 19 september om 14 uur: voorstelling van ons jaarpro-
gramma “zinderend”
Een gezellige koffienamiddag voor onze leden en alle geïnteres-
seerden. 
Nieuwe locatie: Cafetaria “Moerkensheide”, Parkwegel 1, 
De Pinte. 
GPS: Nieuwstraat 78, wegwijzers: Sportpark.
Op deze activiteit verwelkomen we ook graag alle belangstel-
lenden.
Inschrijven is niet nodig. 

vrijdag 29 september: halve-daguitstap naar de kunstsite  
“verbeke Foundation“ in kemzeke 
De Verbeke Foundation is een private kunstsite die een tiental 
jaren geleden werd opgericht door de kunstverzamelaars Geert 
en Carla Verbeke in de loodsen van het vroegere transportbedrijf 
langs de Expressweg in Stekene (Kemzeke).
Gelegen in een groot natuurgebied herbergt de ruimte een in-
drukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst 
en biedt men ook steeds plaats aan beginnende kunstenaars.
Deze onconventionele kunstsite is een oase van de verbeelding 
waar je uren op ontdekking kan gaan en naar believen kan blij-
ven rondhangen.    
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Maandag 9 oktober om 20.15 uur: concert Festival van vlaan-
deren gent 
De bekende bas-bariton José Van Dam brengt samen met de 
jonge talentvolle sopraan Sarah Defrise onder de titel “The Ge-
neration Project” een selectie van liederen en aria’s van W. A. 
Mozart, Giacomo Puccini, Richard Strauss, R. Wagner e.a. in de 
Sint-Baafskathedraal.
We reserveerden een aantal kaarten voor onze Markantgroep. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Dinsdag 17 oktober: daguitstap naar Den haag, thema “zinde-
rend: cultuur zonder grenzen”
Op verkenning in Den Haag: een koninklijke stad, het politieke 
hart van Nederland, een culturele en een groene stad. Van het 
Binnenhof van de minister-president tot “het meisje met de pa-
rel” in het Mauritshuis: Den Haag is “hot”. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.



              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)

Borluutjoggers
Heb je ook de voorbije zomer je loopschoenen wat stof laten 
vergaren? Wil je snel weer van die vakantiekilo’s af, maar vind 
je de moed niet om daar alleen aan te werken?
Goed nieuws! Iedereen die onder begeleiding wil trainen, kan 
zich aansluiten bij onze club! Er zijn diverse groepen gaande 
van 5 kilometer tot lange-afstandslopers, voor ieders niveau en 
ambitie.

leer 10 km lopen
Je kan al vlot 5 km lopen maar je wil meer? Vanaf woensdag 4 
oktober helpen we jou, onder leiding van een ervaren trainer, 
om voorbij de moeizame 5 kilometer te geraken en een vlotte 
10 km-loper te worden! Deze cursus is gratis voor de leden.

Praktisch  
De trainingen gaan door elke woensdag om 19 uur aan het Bor-
luutkasteel, Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem.
Ben je nog geen lid, kom dan een kwartiertje vroeger om je 
inschrijving te regelen. Het lidgeld bedraagt slechts € 20. De 
meeste mutualiteiten betalen dit inschrijvingsgeld trouwens 
grotendeels terug.
Wedden dat het je ook lukt!                                                                                                             

&   www.borluutjoggers.be

kvlv /kwB
Donderdag 7 september om 14 uur: bedrijfsbezoek Purfruit
We gaan op bedrijfsbezoek naar Purfruit in Oeselgem (tussen 
Olsene en Zulte – ongeveer 23 km van SDW), gespecialiseerd in 
klein fruit (appels en allerlei soorten bessen behalve aardbeien) 
en waar men in bepaalde periodes zelf fruit kan gaan oogsten te-
gen een vergoeding. Je kunt er ook een groot aanbod geplukt fruit 
kopen, sappen, confituren, fruitsauzen enz. die daar in de winkel 
aangeboden worden.

Wij krijgen op het bedrijf een rondleiding. Bij aankomst is er een 
verwelkoming met een drankje van het huis, dan volgt de rond-
leiding zelf en als afsluiter is er koffie, thee, sap met een stukje 
heerlijke bosbessentaart. 
De prijs voor de leden en hun partner bedraagt € 8 per persoon.

We spreken af aan de kerk van SDW om 13.15 uur en rijden dan 
naar het bedrijf (zelf rijden of meerijden met iemand) zodat we 
zeker tegen 14 uur ter plaatse zijn.
Duur van het bezoek: 2 tot 2,5 uur.
U kunt de winkel bezoeken zonder aankoopverplichting.
Adres: Purfruit, Neerhoek 7, 8720 Oeselgem.

Inschrijven is noodzakelijk: 
voor KVLV bij Nadine De Meester, Meiklokjeslaan 16, SDW; 
(09 222 29 38) 
voor KWB: zie uitnodigingsbrief.

Er wordt veel aandacht besteed aan spierversterkende oefenin-
gen en aan stretching. 
Totaal minstens 30 lessen, elke dinsdagavond van 20.30 tot 
21.30 uur.

Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes lichamelijke opvoe-
ding en kinesiste.
Bestuurslid Wien Servaes coördineert deze activiteit; 
(09 222 06 43).

Plaats: sportzaal Sint-Paulusinstituut, ingang langs het blauwe 
hekken.
Inschrijven kan in de zaal op dinsdag, voor het eerst op dinsdag 
12 september.
Kostprijs: € 50 voor vtbKultuurleden en leden VAB, € 60 voor an-
deren. Hernieuw je vtbKultuurpas of breng je VAB-lidkaart mee.

zaterdag 7 oktober om 14 uur: tentoonstelling “ave luïa” in 
het guislain museum met gids Roland Vancappel.
De tentoonstelling Ave Luïa duikt in een buitenissige wereld 
van kardinalen en nonnen, kazuifels en crucifixen, kathedralen 
en glasramen en schept een universum waarin gekende religi-
euze beelden een nieuwe gedaante aannemen. Verschillende 
kunstenaars van La ‘S’ Grand Atelier, dat artistieke ateliers or-
ganiseert voor kunstenaars met een verstandelijke beperking, 
kiezen los van theologische of ideologische opvattingen de 
kant van de creativiteit en scheppen een prikkelend universum 
met geloof als focus. 

Plaats: Jozef Guislainstraat 43, Gent 
Afspraak om 13.45 uur aan de receptiebalie.
Prijs: € 15 (gids, koffie en taart inbegrepen) voor leden, € 17 
voor anderen.
Inschrijven door storting op rekening BE66 0001 5590 2743 en 
mail naar Sint-Denijs-Westrem@vtbKultuur.be.

&  www.vtbkultuur.be/sint-denijs-westrem
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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     
Sint-Dionysiusstraat 39, 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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TIM VAN WASSENHOVE
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

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

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
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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 16 tot 19 uur
 woensdag van 14 tot 17 uur
 donderdag van 16 tot 19 uur
 zaterdag van 10 tot 12 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: 09 266 85 85; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be
nieuwe openingsuren vanaf 11 april:
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 Hilde Branteghem, antennewerking 
voor de senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13 tot 16 uur in het Open Huis; 
hilde.branteghem@ocmw.gent

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

antennewerking
sDw en aFsnee
vanuit ldc De regenboog oCMw gent
 
Ligt het lokaal dienstencentrum ver van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij ons?
Antennemedewerker Hilde Branteghem brengt de diensten van het lokaal 
dienstencentrum naar u toe.
Ze heeft zitdag of zij komt bij u aan huis.
 
• Ze helpt u met uw vragen over hulp- en dienstverlening voor senioren en de 

administratie die daar bij komt kijken.
• Ze regelt voor u hulp aan huis, zoals ergotherapie of tijdelijke thuiszorg.
• Ze brengt behulpzame buren in contact met senioren die hulp kunnen ge-

bruiken voor kleine dingen. Zo stimuleert ze burenhulp. Dat is ons “buren 
voor buren”- project.

• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo brengen we bewoners uit de buurt sa-
men, vaak in samenwerking met andere buurtverenigingen.

  
zitdag: 1ste en 3de dinsdag van de maand van 13 tot 16 uur in het Open 
Huis, Pastorijdreef 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Buurtmaaltijd: 1ste en 3de dinsdag van de maand in het Open Huis, Pastorij-
dreef 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
 

oproep:
Wil je als vrijwilliger meehelpen met de buurt-
maaltijd ?
Dan ben je welkom op onze 1ste samenkomst dins-
dag 5 september om 10.30 uur in het Open Huis!

Alle info bij Hilde Branteghem.
Alvast bedankt!

 

&  Hilde Branteghem
 Antenne Sint-Denijs-Westrem /Afsnee; (09 266 34 34); (0471 90 97 54); 
 hilde.branteghem@ocmw.gent

Markant en  

Davidsfonds
De Pinte/sDw/aFsnee
Dinsdag 3 oktober om 20 uur: voordracht “wallonië, onbekende buur“
door Guido Fonteyn, journalist en Walloniëkenner. 
De gastspreker van deze avond was meer dan 10 jaar de enige Vlaamse ver-
slaggever in Wallonië en hij gaf dan ook verschillende publicaties uit over dit 
thema. 

Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem 
Toegang: leden gratis, anderen: € 5.



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 09 266 85 85
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 60
Politie – Misdrijfpreventie 09 266 64 30
Milieuwachtdienst 09 239 43 43
Grof huisvuil en groenafval 09 235 47 10
IMEWO-wachtdienst 09 239 08 77
FARYS water-wachtdienst 09 240 02 11
NMBS Gent Sint-Pieters             
   Info reizigers van 7 tot 20 uur 09 241 22 44
Stadswacht 09 268 21 01
OOG (Ondernemingspunt Ondernemers Gent) 

09 210 10 60

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

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

aPotheken
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Pharmaphie 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

reDerijkerskaMer

De loofblomme
laureaat van het koninklijk landjuweel 2017!
Met de voorstelling “De Genezing van de Krekel” is De Loofblom-
me geselecteerd voor het prestigieuze Landjuweelfestival 2017 
dat plaatsvindt in Oostende. Een prestatie waar we met alle me-
dewerkers, acteurs en regisseurs bijzonder trots op zijn!

De jury van het Landjuweel schreef in haar eindverslag het vol-
gende: “Deze voorstelling voelt aan als een heerlijk cadeautje. 
De Loofblomme is erin geslaagd om samen met zijn regisseurs, 
acteurs en alle medewerkers een stuk op poten te zetten dat op 
zowat elk vlak de nagel op de kop slaat. Tellegen-theater as it 
should be: aandoenlijk, clever, ontroerend, verrassend, hoop-
vol, geestig en ga zo maar door. Combineer dat met een pran-
gend maatschappelijk thema (depressie, burn-out), verteld van-
uit een duidelijke urgentie en je zit gebeiteld”.

Praktisch:
“De Genezing van de Krekel”
Van: Toon Tellegen
Regie: Jan Sobrie en Tom de Bleye
 

spelen mee:
Chris Afschrift, Bjora Caushai, Ella De Schepper, Inge De Schuy-
ter, Nele Dewaele, Kira Gouwy, Luc Hovelinck, Ruben Lippens, 
Lukas Ranson, Walter Schudel, Lynn Van Caeneghem, Dirk Van-
meirhaeghe, Siel Verniers, Marty Withaegels.  
 
In de wereld van schrijver Toon Tellegen kampen de kleinste 
dieren met de grootste mensenproblemen. Deze fantasierijke, 
beeldende en muzikale voorstelling neemt je mee naar de poë-
tische en absurde wereld van de Nederlandse bestsellerauteur. 
De krekel wordt wakker met een somber gevoel in zijn hoofd en 
geen enkel dier lijkt hem te kunnen helpen. Een herkenbaar en 
ontwapenend verhaal.

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

Speeldata:
vrijdag 27, zaterdag 28 en dinsdag 31 oktober telkens om 20 
uur in het Gildenhuis, Sint-Denijs-Westrem.
zaterdag 4 november om 20 uur in De Grote Post in Oostende 
tijdens het Landjuweelfestival. 
Voor deze voorstelling kan u reserveren via:
landjuweel.opendoek.be vanaf half september.
 



kwB en Davids-
fonds
sDw/aFsnee
Donderdag 21 september om 20 uur: ontmoeting met jef Demedts
KWB en Davidsfonds Afsnee en Sint-Denijs-Westrem organiseren 
een gespreksavond met Jef Demedts. Deze bekende Sint-Denijze-
naar en acteur stond tot voor kort nog regelmatig op de planken 
en voor de televisiecamera’s.

Na zijn opleiding aan de Hogeschool Gent (departement drama) 
en de Studio van het Nationaal Toneel, begon Jef Demedts zijn 
carrière in 1959 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) te 
Brussel. Hij is (mede)stichter van het Nederlands Toneel Gent 
(NTG), dat in 1965 het levenslicht zag en waaraan hij lange tijd 
als acteur en regisseur was verbonden. In december 1977 werd 
hij artistiek directeur van het gezelschap: bijna 14 jaar lang nam 
hij de leiding van het NTG op zich.  

Jef Demedts is ere-docent aan de Hogeschool Gent (departement 
muziek en drama) en gaf er les van 1976 tot 2000. Hij speelde rol-
len in zowel klassieke als moderne stukken van o.a. Shakespeare, 
Sophocles, Molière, Tsjechov, Schiller, Ibsen, Strindberg, Shaw, 
Brecht, Sartre, Williams, Miller, Pinter, Buysse, Claus…

Op televisie vertolkte hij de titelrol van Fabian van Fallada in de 
gelijknamige BRT-jeugdreeks en werkte ook mee aan het Zwaard 
van Ardoewaan, het Hof van Assisen, de Kotmadam, Spoed, 
Windkracht 10, Wittekerke, Flikken, Aspe, enz.

Hij speelde enkele seizoenen in de VTM-serie Familie als Gaston, 
de schoonvader van Mieke en was ook te zien als dr. Karel Arends 
in de telenovelle Ella.  

In 2010 toerde hij met zijn voorstelling “Picasso” door heel Vlaan-
deren en was met deze schitterende monoloog zelfs te gast in 
Peking en New York. Jef Demedts schreef in de jaren ’50 en ’60 
mee aan de geschiedenis van onze plaatselijke rederijkerskamer 
“de Loofblomme” en regisseerde in Sint-Denijs-Westrem diverse 
producties, laatst nog in 2010.  

Voldoende stof voor een boeiende avond en een interessant ge-
sprek met Jef Demedts.  
Wij zullen u graag begroeten.  

Plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat 12, SDW
Toegang: leden Davidsfonds en KWB gratis, anderen: € 5. 

FlanDers exPo
zaterdag 16 t.e.m. zondag 24 september: Jaarbeurs Gent

zondag 24 september: Kleding Outlet Beurs: verkoop van kle-
ding, schoenen, sportkledij, zwemkledij, accessoires, handtas-
sen, portefeuilles…

vrijdag 29 september: Stoffenspektakel: bekende stoffenaanbie-
ders presenteren en verkopen de nieuwste stoffen voor kledij, in-
terieur en decoratie, naaipatronen, fournituren, naaimachines…

Maaltebrugge-
kasteel
tentoonstelling herman van nazareth
De eenheid tussen het schilderwerk en beeldhouwwerk van 
Herman Van Nazareth is wezenlijker dan de aanwijsbare ver-
schillen.

Wie de geschilderde portretten uit de late jaren zestig bekijkt 
met hun dicht-geverfde, overschilderde gezichten, ziet meteen 
de samenhang met de anonieme bronzen gestalten, torsen en 
koppen uit de jaren negentig. Bovendien frappeert de consis-
tentie tussen het figuratieve beeldhouwwerk van 1965 en de 
kleine sculpturen van vandaag.

De figuratieve sculpturen van Herman Van Nazareth zijn au-
thentiek en consistent, maar tegelijkertijd ook discreet. Alsof 
de beeldhouwer begrepen heeft dat een waarachtig persoon 
een egoïst of individualist is, en dat het meest persoonlijke ook 
het meest onpersoonlijke is. 

Die geniale paradox verklaart waarom wij voor Van Nazareths 
geseculariseerde, onttoverende iconen altijd oog in oog staan 
met het universele. Of met onszelf. 
De beelden nu eens betogend, gesticulerend met armen, ook 
dansend, dan weer gebiedend, met één hand omhoog. Maar 
meestal zwijgend tegenover elkaar, tastend naar begrip. Of 
zwijgend alleen, verlangend naar inzicht en verlossing. (F.B.)

Deze tentoonstelling opent zondag 1 oktober en loopt tot be-
gin december.



Fem’westrem
herfst- en wintercursus naaien, breien en haken 2017-2018:

Donderdag 14 september om 19.30 uur: info-avond
Wil je deelnemen aan een cursus maar zit je nog met een aantal 
vragen of wil je gewoon even de sfeer komen proeven?
Je bent met al je vragen welkom op onze info-avond die ook een 
gewoon naai- en breicafé is en dit van 19.30 tot 22.30 uur.

je eigen jacquard sokken breien
Je kan wol en naalden aankopen bij de juf. 
Het is handig als je een basiskennis continentaal breien hebt.
Data: donderdagen 7 september, 5 oktober, 9 november en 
11 januari.
Prijs: Femma-leden: € 48, anderen: € 60. 

warme omslagdoek haken
We gaan deze omslagdoek zelf haken met de techniek van de 
granny squares. Na het in de les en thuis haken van de nodige 
squares, worden die aan elkaar bevestigd en leren we hoe we er 
een mooie rand rond kunnen haken om een zalig warme sjaal 
te hebben. 
Er is geen voorkennis nodig.
Data: donderdagen 21 september, 19 oktober en 21 december.
Prijs: Femma-leden: € 36, anderen: € 45.

kerstpatchwork of kerstquilt maken
We leren de verschillende technieken om een patchwork te ma-
ken en motieven te appliqueren, de rand af te werken, door te 
stikken…
We naaien de kerstquilt met de machine, maar wie wil kan deze 
kerstquilt ook volledig met de hand naaien. 
Data: donderdagen 28 september, 12 oktober, 26 oktober en 
30 november.
Prijs: Femma-leden: € 48, anderen: € 60. 

haal meer uit je overlock
In deze lessenreeks leren we onze overlock maximaal gebruiken: 
soorten stof, draadspanning, 3 of 4 naalden, verschillende na-
den, rimpelen… Er is geen voorkennis nodig.
Heb je geen overlock en wil je deze reeks volgen, dan kunnen de 
snelle inschrijvers een lockmachine gebruiken die via de juf ter 
beschikking gesteld wordt.
Data: donderdagen 16 november, 14 december en 25 januari.
Prijs: Femma-leden: € 36, anderen: € 45. 

Broek-patroon tekenen en broek naaien
In deze lessenreeks leren we een patroon voor een broek/pan-
talon op maat maken. Nadien gaan we die ook naaien zodat je 
leert een rits inzetten, nepen maken, de band afwerken…
Het is nodig dat je een basiskennis naaien hebt.
Data: donderdagen 23 november, 7 december, 1 februari en  
8 februari.
Prijs: Femma-leden: € 48, anderen: € 60.

naai- en breicafé
Elke lesavond kan je naar het naai- en breicafé komen. Hier werk 
je op je eigen tempo aan je project. Ondertussen kan je gezel-
lig babbelen 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. Er kan voor sommige cursussen ook 
materiaal aangekocht worden bij de juf. Tijdens elke les wordt 
er een drankje en een knabbeltje voorzien. De groepen worden 
bewust klein gehouden, zodat de juf voldoende aandacht kan 
besteden aan iedereen persoonlijk. Snel inschrijven is dus de 
boodschap.

Praktisch
Plaats: catecheselokaal (Pastorijdreef Sint-Denijs-Westrem)
Tijdstip: telkens op donderdag van 19.30 tot 22.30 uur.
Informatie en inschrijvingen: (0473 92 97 91); 
femwestrem@gmail.com.
Betaling voor de lessen: bij inschrijving op BE 15 8906 8414 0930 
van Fem’Westrem. 
Betaling voor het cursusmateriaal: ter plaatse aan de juf.

&   (0473 92 97 91), spreek gerust een bericht in

GEZOCHT

Naschoolse opvang/ kinderoppas 
Sint-Denijs-Westrem, Lauwstraat

Lieve attentvolle nanny gezocht voor naschoolse 
opvang voor 1 jongen van 2,5 jaar. 

2 à 3-tal dagen/week. 
We verwachten dat hij wordt opgehaald aan school, 

dat hij een vieruurtje krijgt en reeds een badje. 

De school is gelegen te Sint-Martens-Latem (Sancta 
Maria). In het bezit zijn van een rijbewijs is dus 

noodzakelijk. 

INtereSSe? CoNtaCteer 

Kerline Lammens 0478/62 44 43 of 
Thomas Van Cauwenberghe 0477/ 91 91 10.  

kerline.lammens@hotmail.com 
om kennis te maken!



speelstraat
Voor de vijfde keer is er een speelstraat in 
onze wijk: zaterdag 2 en zondag 3 september 
in de Lettelbroeklaan van 14 tot 20 uur. 

In een speelstraat ruimen de auto’s even baan 
zodat de kinderen op straat spelen, fietsen, 
rolschaatsen… Maar je kan er ook gewoon 
rustig een babbeltje slaan met de buren. Ie-
dereen die jong van hart is en in de nabije 
of verdere buurt woont is welkom. Tijdens de 
zomer sleutelden we aan het programma. 

Alle activiteiten en nieuwtjes vind je terug 
op Facebook bij “Speelstraat Camilluswijk – 
Schrijverswijk”. Tot dan!

sint-Camilluskoor
Op 21 augustus startte het nieuwe koorjaar van het Sint-Camilluskoor. We 
willen dit koor even onder de aandacht brengen van de lezers van de INFO 
omdat er belangrijke en ingrijpende wijzigingen zijn opgetreden. Dirigent 
lieve strybos geeft, na 40 jaar dienst, het vaandel door aan jan van impe. Jan 
is orgelist in de kerk van Afsnee en is daardoor al gekend in SDW en Afsnee.

In de jaren 70 was de Sint-Camilluswijk een dynamische wijk met sociaal en-
gagement en grote openheid en met als middelpunt het Sint-Camillusinsti-
tuut en de zusters. De repetities bleven en blijven plaats vinden in het Psy-
chiatrisch Instituut, midden in de wijk gelegen. Dat het gratis ter beschikking 
wordt gesteld is een grote steun voor het koor en betekent een “thuis” voor 
het koor. 
Het koor heeft een 40-tal zangers. De herhalingen gaan elke maandag door 
van 20 tot 22 uur. Wie zich geroepen voelt, wordt van harte verwelkomd: 
mannen, tenoren en bassen wachten immers op versterking.

Een beetje geschiedenis:
Lieve Strybos, een twintiger uit Gent was bereid het kinderkoor Laudinella op 
te starten. 
Voor hoelang? Het werd 5 jaar. Daarna werd het Sint-Camilluskoor op de rails 
gezet. En dat werd 40 jaar; samen is Lieve dus 45 jaar dirigent. Wie doet dat na!
Lieve was niet alleen koorleidster maar ook actieve medewerkster in en rond 
het wijkgebeuren. Ze bracht zang in eucharistievieringen, had met het koor 
een inbreng bij uitvaarten, huwelijken, plechtige communies en dopen. De 
jaarlijkse uitvoeringen met het Aperitiefconcert en het Kerstconcert tilden 
het koor telkens naar een hoger niveau.
De kapel van Sint-Camillus werd gesloten en de medewerking verplaatste 
zich spontaan naar de parochie van Sint-Denijs-Westrem.
Op het aperitiefconcert van zondag 18 juni l. l. bedankte Georges De Bruyne 
van de “Vrienden van de Sint-Camilluswijk” Lieve voor haar jarenlange inzet 
en haar betrokkenheid bij het wijkgebeuren. 

Ook de voorzitter, Joris Sleurs sprak een dankwoord uit:
“Zoveel jaren inzet met een groot engagement om het koor muzikaal naar 
een hoog niveau te brengen is een verdienste die niet alleen het koor toekomt 
maar ook Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Haar kennis van muziek en vaardig-

heid steunde op het bereiken van een homogene 
en genuanceerde kooruitvoering. Ze bracht de 
koorgroep tot een groep waarbij de verschillende 
stemmen en individuen elkaar in de muzikaliteit 
en vriendschap konden aanvoelen. En ja, ze was 
soms veeleisend, ze hoorde alles en trachtte het 
gezegd te krijgen. De jaarlijkse kerstconcerten, 
die elk jaar steeds beter werden, zijn daar het 
levende bewijs van. 
Jan Van Impe volgt haar op als dirigent. We ho-
pen dat hij erin zal slagen om het koor op niveau 
te houden of zelfs nog te verbeteren.”

Foto Jan Van Impe en foto Lieve Strybos





TE KOOP   |   Laarne

Charmant duplex appartement met 3 
slaapkamers in het centrum van Laarne.
Terrein opp.: 290 m2.  Bew. opp.: 180 m2

€ 430.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Gent

Ruim 3-slaapkamer appartement met 
terras met zicht op het Zuidpark. 
Opp. appartement: 116 m2. Opp. terras: 16 m2

€ 348.000  |  Gsm: 0497 486 901

TE KOOP   |   Sint-Denijs-Westrem

Verfi jnd afgewerkt appartement (2013) 
met 2 ondergrondse autostaanplaatsen. 
Opp. appartement: 106 m2. Opp. terras: 17 m2

     € 420.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Afsnee aan De Leie

Charmante woning met 4 slaapkamers
aan De Leie in het centrum van Afsnee.
Terrein opp.: 796 m2. Bew. opp.: 158 m2

€ 845.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Sint-Denijs-Westrem 

Deze woning is centraal gelegen, op 
wandelafstand van scholen en winkels. 
Terrein opp.: 1.578 m2.  Bew. opp.: 135 m2

  € 449.500  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   De Pinte 

Woning/restaurant met mogelijkheid tot 
bijbouwen max. 3 extra woningen. 
Terrein opp.: 1.769 m2.  Bew. opp.: 300 m2

  € 650.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Gent

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

€ 228.000  |  Gsm: 0497 486 901

U verkoopt? 

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

 www.IRRES.be  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Nazareth

Centraal gelegen, lichtrijke en smaakvol 
gerenoveerde woning in Nazareth.
Terrein opp.: 1.098 m2.  Bew. opp.: 290 m2

€ 725.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte

Ruime, instapklare woning met 5 slpk.
vlakbij het centrum van De Pinte.
Terrein opp.: 594 m2. Bew. opp. 205 m2

€ 428.000  | Gsm: 0497 486 901

TE KOOP   |   Sint-Amandsberg

Recent instapklaar appartement (2015) met 
2 slaapkamers, privé-tuin en staanplaats.
Opp. appartement: 86 m2. Opp. tuin 310 m2

   € 335.000 (excl. 10% RR) | 0486 069 070

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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