
21 maart ommezwaai van 
winter, nat en koud
naar zon, warmte,  

bloemen, nieuw leven
ook in de dierenwereld,  

dartel jong geweld,
het doet ons hopen,  
uitkijken, dromen.

Onze kleerkast versast de 
winterkleren

naar lichter, zonniger  
bloemmotieven.
Sjaals, mutsen,  

handschoenen opgeborgen.
We voelen ons bevrijd,  

leve de lente! 

Zomeruur in de nacht van 
28 op 29 maart:  

2 uur wordt 3 uur

dekenij Borluut
Beste bewoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

Op naar de 500 leden! Hoe meer leden, hoe meer zeggingskracht!

Misschien ben je het vergeten of heb je het uitgesteld, daarom durf ik nog eens 
aandringen om het lidgeld te betalen aan onze Dekenij voor het nieuwe werkjaar. 
We willen de spreekbuis zijn van iedereen, zowel van de verenigingen als van de 
inwoners. Daarom is een goede communicatie belangrijk. Dit doen we met de uit-
gave van de INFO die 10 maal per jaar in alle brievenbussen terecht komt. 

Zeg niet, of ik nu lidgeld betaal of niet, we krijgen de INFO toch! We verwachten 
dat je toont dat deze INFO en de werking van onze dekenij voor jou belangrijk 
genoeg is om er lidgeld voor te betalen zodat je er actief bij hoort. 

De koopgids nodigt je uit om bij de plaatselijke handelaars aankopen te doen. De 
verenigingen lichten je in over alle geplande activiteiten. 
De dekenij organiseert jaarlijks de oktoberkermis, het nieuwjaarsconcert. 
Senioren en minder mobiele personen worden getrakteerd op een gratis uitstap de 
tweede zaterdag van juni, waarbij leden van de dekenij voorrang krijgen bij de 
inschrijving. Zo kunnen jullie zien dat onze gemeente leeft en dat Dekenij Borluut 
niets onverlet laat om aan iedereen het reilen en zeilen in de gemeente kenbaar te 
maken.

Als elk gezin van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee een steunkaart koopt, moet het 
lukken. Voor één persoon betaalt u € 6 en een gezinskaart kost € 12. Als u € 25 
of meer stort, wordt u sponsor, vermelden wij u in de lijst van de sponsors in de 
INFO van januari en wordt u uitgenodigd op de nieuwjaars- of lentereceptie van 
de dekenij. 
Personen van buiten de gemeente betalen een lidgeld van tenminste € 15 omdat de 
INFO moet opgestuurd worden.

Ons rekeningnummer is
BE81 4420 0385 0324

ten name van Dekenij Borluut SDW

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

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 355 - maart 2015
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

Vanaf € 385.000  |  0486 069 070

Nog 6 v.d. 8 bouwrijpe percelen die genieten 

van een vergezicht en westelijke oriëntatie. 

Opp. grond : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

|   AfsneeTE KOOP

www.irres.be  |  Gsm : 0479 417 496

U verkoopt of verhuurt? Contacteer ons 
voor een vrijblijvende schatting van uw 
woning, appartement of bouwgrond.

VERKOCHT

€ 135.000  |  Gsm : 0468 191 788

Ruime studio met terras. Gelegen op de 5de

verdieping met zicht op het centrum van Gent. 

Opp. studio : 40 m2. Opp. terras : 4 m2.

|   GentTE KOOP

€ 298.000  |  Gsm : 0486 069 070

Loft appartement met ruim terras gelegen

op een topligging midden in het centrum. 

Opp. app. : 94 m2. Opp. terras : 14 m2.

|   GentTE KOOP

€ 266.000  |  Gsm : 0479 417 496

Volledig gerenoveerd 3 slpk-appartement 

in een authentiek en charmant gebouw.

Bew. opp. : 118 m2. Opp. terras : 18 m2.

|   Sint-AmandsbergTE KOOP
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Vanaf € 338.460  |  0479 417 496

Vier bouwrijpe percelen met een ZW- 

oriëntatie in het centrum. 

Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 373.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklare HOB met 3 slaapkamers in het 

centrum De Pinte. Gunstige ZW-oriëntatie. 

Opp. grond : 490 m2. Bew. opp : 200 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 475.000   |  Gsm : 0479 417 496

Landelijke villa met 4 slaapkamers in een 

groene woonomgeving. 

Opp. grond : 1.423 m2. Bew. opp. : 395 m2.

|   AsteneTE KOOP
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IRRES wenst je
warme & fijne 
feestdagen !

€ 800 / mnd  |  Gsm : 0479 417 496

Modern 2-slaapkamerappartement met 

garagebox in het centrum.

Opp. appartement : 85 m2. Opp. terras : 9 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE HUUR
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€ 198.000   |  Gsm : 0479 417 496

Recent appartement met terras en auto- 

staanplaats nabij station en invalswegen. 

Opp. appartement. : 70 m2. Opp. terras : 6 m2.

|   DeinzeTE KOOP
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www.silvae.be  |  0486 069 070

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 of 3 

slaapkamers. Opp. appartementen van 123 m2 

tot 153 m2. Opp. terras van 15 m2 tot 32 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @compoint.be

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

secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

deken: Wim Van Lancker 
deken@dekenijborluut.be
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe
dekenin@dekenijborluut.be

rek. dekenij Borluut: 
Be06 4420 0385 0122  BiC / kredBeBB 

redaCtie inFo: info@dekenijborluut.be
verantwoordelijke uitgever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

rubriek “verenigingen”: Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW (09 221 19 51)

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(09 245 67 28)

Medewerker, contacten met verenigingen: 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41)

reclame en advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
advertentie@dekenijborluut.be
prijzen zie www.dekenijborluut.be

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

Public relations: Michèle Bouverne
Vierschaarlaan 4, SDW (09 220 16 46)
pr@dekenijborluut.be 

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

website: webmaster@dekenijborluut.be

BeriCht van de redaCtie:
De volgende INFO verschijnt 27 maart 2015. 
De teksten uiterlijk tegen 8 Maart. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
als bijlage onder word 2003. Mogen we vragen 
aan de verenigingen om de teksten zonder 
opsmuk te willen doorsturen, geschreven in het 
lettertype times new roman 12 zodat we de  
teksten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 24 april, 30 mei en 27 juni. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum binnen 
zijn. Graag alle activiteiten opgeven waarvan de 
datum al vast ligt. Die komen dan in de rubriek 
“week-week”, zodat de andere verenigingen er 
rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, 
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

Vanaf € 385.000  |  0486 069 070

Nog 6 v.d. 8 bouwrijpe percelen die genieten 

van een vergezicht en westelijke oriëntatie. 

Opp. grond : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

|   AfsneeTE KOOP

www.irres.be  |  Gsm : 0479 417 496

U verkoopt of verhuurt? Contacteer ons 
voor een vrijblijvende schatting van uw 
woning, appartement of bouwgrond.

VERKOCHT

€ 135.000  |  Gsm : 0468 191 788

Ruime studio met terras. Gelegen op de 5de

verdieping met zicht op het centrum van Gent. 

Opp. studio : 40 m2. Opp. terras : 4 m2.

|   GentTE KOOP

€ 298.000  |  Gsm : 0486 069 070

Loft appartement met ruim terras gelegen

op een topligging midden in het centrum. 

Opp. app. : 94 m2. Opp. terras : 14 m2.

|   GentTE KOOP

€ 266.000  |  Gsm : 0479 417 496

Volledig gerenoveerd 3 slpk-appartement 

in een authentiek en charmant gebouw.

Bew. opp. : 118 m2. Opp. terras : 18 m2.

|   Sint-AmandsbergTE KOOP

E
P

C
 2

24
 k

w
h

/m
2  

 | 
 W

g
, G

vv
, V

g
, G

vk
r, 

G
d

v

G
E

E
N

 b
o

u
w

ve
rp

lic
h

ti
n

g
  |

  V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

E
P

C
 2

22
 K

w
h

/m
2  

 | 
 V

g
, G

vv
, W

g
, G

vk
r, 

G
d

v

E
P

C
 1

.0
77

 K
w

h
/m

2  
| V

g
, G

vv
, W

ch
e,

 V
kr

, G
d

v

Vanaf € 338.460  |  0479 417 496

Vier bouwrijpe percelen met een ZW- 

oriëntatie in het centrum. 

Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 373.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklare HOB met 3 slaapkamers in het 

centrum De Pinte. Gunstige ZW-oriëntatie. 

Opp. grond : 490 m2. Bew. opp : 200 m2.

|   De PinteTE KOOP

B
o

u
w

ve
rp

lic
h

ti
n

g
 m

et
 P

ar
ca

 P
ro

je
ct

s 
 | 

 W
g

, V
v,

 G
vg

, V
kr

, G
d

v
E

P
C

 9
24

 k
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, G
vv

, V
g

, G
vk

r, 
G

d
v

€ 475.000   |  Gsm : 0479 417 496

Landelijke villa met 4 slaapkamers in een 

groene woonomgeving. 

Opp. grond : 1.423 m2. Bew. opp. : 395 m2.

|   AsteneTE KOOP

E
P

C
 5

77
 k

w
h

/m
2  

 | 
 P

g
, V

v,
 V

g
, V

kr
, G

d
v

IRRES wenst je
warme & fijne 
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garagebox in het centrum.

Opp. appartement : 85 m2. Opp. terras : 9 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE HUUR

E
P

C
 1

50
 K

w
h

/m
2
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dekenij Borluut, id+art
                en vtbkultuur
nieuwjaarsconcert 2015: een terugblik
Tijdens het laatste weekend van januari staat traditioneel het Nieuwjaarsconcert 
in het Maaltebruggekasteel, georganiseerd door de Dekenij Borluut, vtbKultuur en 
ID+Art, op het menu. Trouw aan de 10-jarige traditie werd voor deze jubileumviering 
opnieuw gezocht naar een 4-koppig ensemble, dat de grondvesten van het kasteel 
zou kunnen doen daveren.

En of het een succes werd! Terwijl de familie Kuyken voor hun concert om toehoorders 
verlegen zat, was “ons” kasteel tweemaal eivol met gretige Sint-Denijzenaars. Het 
doel van de organisatoren was daarmee zeker bereikt. Het is immers de betrachting 
van de drie verenigingen in Sint-Denijs-Westrem om een grotere betrokkenheid op 
cultuur te realiseren. Ofschoon (slechts) een kleine deelgemeente van de grote stad, 
realiseert Sint-Denijs-Westrem een levendige en geëngageerde gemeenschap, die uit-
straling vindt tot ver buiten haar grenzen. Van “heinde en ver” stroomden muzieklief-
hebbers toe. Zelfs Vilvoorde en De Panne luisterden mee… Dit niet het minst omdat 
de uitvoerders jonge kunstenaars van eigen bodem waren.

De Sint-Denijse gebroeders Mispelon, Hendrik en Lodewijk, de vaste organist van de 
Sint-Dionysiuskerk, zijn engelachtige sopraan Emma (en dus ook bijna Sint-Denijs) en 
hun aller boezemvriend Sebastian uit De Pinte (was ook Sint-Denijs) gaven het beste 
van zichzelf. Hun interpretaties van – overigens niet zo eenvoudige - composities van 
Berlioz, Dvorak, Schubert en Chopin kon iedereen bekoren, en zelfs in die mate dat de 
Juvenes Stellae door verschillende enthousiaste luisteraars werden aangeklampt om 
ook hun feest op te luisteren. Vooral Lodewijk bewees dat hij nog meer in zijn mars 
heeft dan spelen op het orgel van de kerk. Zijn samenspel met de cello van Sebastian 
klonk even hemels als de (afscheids)kussen van Emma – of beter van Schubert door 
Emma – en de (verholen) liefdesverklaringen van Hendrik aan het mooie herderin-
netje. 

Ondertussen zitten de organisa-
toren wel met de handen in het 
haar… Voor de elfde editie op za-
terdag en zondag 30 en 31 januari 
2016 wordt het naarstig zoeken 
naar 4 muzikanten om hen te eve-
naren.

Het kwartet Juvenes Stellae is te 
bereiken via 
hendrikmispelon@hotmail.com 
of lodie_mispelon@mispelon.com 

davidsfonds sdw

dinsdag 24 maart om 20 uur: causerie “de Muizenval”
Hoe komt het dat economen de financiële crisis niet hebben zien aankomen? Waar-
om is het zo moeilijk lessen te trekken uit het verleden? In zijn 250-jarige geschiede-
nis stond het kapitalisme bol van financiële debacles, maar telkens blijkt de duur 
vergaarde kennis een paar generaties verder reeds te zijn verloren gegaan. Ook nu 
riskeren we weinig te leren uit de laatste economische crisis.
Geert Janssens, hoofdeconoom bij de denktank VKW Metena, gaat op zoek naar de 
dieperliggende oorzaken voor dit structureel onvermogen om crisissen te vermijden. 
Een boeiende uiteenzetting over een bijzonder actueel onderwerp.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, Sint-Denijs-Westrem
Toegang: DF-leden gratis, anderen € 5.

&  Stan Ulens (09 222 54 90)



Inschrijven kan tot 30 maart per mail naar: 
agnes.peil@gezinsbond-ovl.be met vermelding van: gezins-
naam, adres, eventueel lidnummer, aantal kinderen onder de 
12 jaar (naam en geboortedatum), aantal volwassenen (vol-
wassenen en jongeren boven de 12 jaar). 
Het verschuldigde deelnamebedrag wordt overgeschreven op 
rekening BE70 8906 8407 2525 van Gezinsbond SDW.

de lidkaart waarmee je spaart
Leden van de Gezinsbond ontvangen voortaan via hun lidkaart 
10 % spaarkorting bij alle Brantano-winkels in Vlaanderen, dus 
ook bij Brantano SDW, Kortrijksesteenweg 1171.

Andere gezinsvriendelijke handelszaken in Sint-Denijs-Westrem 
die spaarkorting geven zijn:
- Verfwinkel Colora, Kortrijksesteenweg 1071
- Papierhandel De Blauwe Pen, Loofblommestraat 18
- Creatief speelgoed en kinderkleding Super Fantastic, 
 Sint-Dionysiusstraat 54
Voor filmcheques Kinepolis met € 2 spaarkorting, Go Pass en 
Rail Pass met 5 % korting en gsm-kaarten met 4% korting kun-
nen leden terecht bij Hugo Depaepe op het plaatselijk secre-
tariaat, Kortrijksesteenweg 1117, telkens op maandag van 17 
tot 19 uur.

Parochies 
sdw/aFsnee
zondag 15 maart: sober maal
Na de zondagsviering van 15 maart in de parochiekerk van Sint-
Denijs-Westrem organiseert de parochieploeg in het kader van 
de vastenwerking een sober maal. U wordt vanaf 11.30 uur 
graag uitgenodigd om aan dit samenzijn deel te nemen in de 
refter van het Sint-Paulusinstituut, afdeling hoger onderwijs, 
Loofblommestraat te Sint-Denijs-Westrem.  

Als financiële bijdrage voor de maaltijd, bestaande uit broodjes 
met kaas en soep, wordt € 8 per persoon gevraagd. Kinderen 
jonger dan twaalf jaar nemen gratis deel. U kan hieraan deel-
nemen door uw bijdrage van € 8 (of meer, waarvoor dank) per 
persoon te storten op bankrekening Be60 1043 5919 3370 van 
de parochies Afsnee en SDW, met vermelding van het aantal 
volwassenen en kinderen, jonger dan 12 jaar.  

Dit jaar schenken we de opbrengst van het sober maal aan het 
project van cardioloog dokter Yves Kluyskens, die als vrijwil-
liger voor diverse organisaties (o.a. Artsen Zonder Vakantie) 
reeds meer dan 20 jaar terreinervaring heeft in Afrika, vooral in 
Congo. Dr. Kluyskens begon in 1996 als evaluator van gezond-
heidszones en specifieke projecten, zoals lepra, tuberculose.  
Hij heeft een diploma in tropische geneeskunde en in de pu-
blieke gezondheidszorg.  
Sinds 2002 is hij vooral bezig met het beheer van de gezond-
heidzone Katako Kombe in Oost-Kasai (Congo). Hij reist er regel-
matig naar toe, bezoekt de gezondheidscentra, zoekt contact 
met de gezondheidscomités en met de bevolking.  

Dit project is dan ook meer dan nodig en verdient onze volle 
aandacht en steun. Bijkomende informatie over het project 
wordt u door dokter Kluyskens bezorgd tijdens de avondmis 
van 17.30 uur op zaterdag 14 maart in Afsnee en in de kerk van 
de Sint-Denijsparochie tijdens de zondagsviering van 15 maart 
om 10 uur.  

Met dank voor uw steun.  

ziekenzorg CM
aFsnee/sdw

zaterdag 21 maart: solidariteitsactie in sdw 
Ziekenzorg CM staat voor duizenden vrijwilligers: zieke en ge-
zonde mensen. Wij gaan regelmatig op bezoek bij heel wat chro-
nisch zieke personen bij jou in de buurt. Door deze bezoeken bou-
wen wij een contact op met lotgenoten. Ziekenzorg CM biedt ook 
ondersteuning aan de mantelzorgers en familieleden die thuis 
de zorg van een chronisch ziek familielid op zich nemen. 

Wij organiseren jaarlijks talrijke activiteiten op maat voor chro-
nisch zieken uit jouw buurt. Hiermee hopen wij hen een hart 
onder de riem te steken en bij te dragen aan een warme vrien-
delijke buurt.

zaterdag 21 maart houden wij een solidariteitsactie. Verschil-
lende medewerkers, met groene sjaal en CM-badge, zullen aan 
de stoep bij enkele zelfstandigen graag onze werking bekend-
maken. Via flyers wordt informatie meegedeeld over de werking 
van Ziekenzorg CM en wordt onze lokale kern voorgesteld. Er 
worden vrijblijvend ook loten te koop aangeboden om zowel 
onze lokale kern als de werking van Midden-Vlaanderen te steu-
nen. Met deze steun kunnen wij onze kosten voor activiteiten en 
uitstappen verlagen. Ook de reizen van “Blijven Reizen”, de orga-
nisatie die reizen inricht voor chronisch zieken en personen met 
een mentale of lichamelijke beperking, kunnen door die steun 
voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
Alvast hartelijk dank voor de interesse en de steun die wij hopen 
van u, lezer, te mogen ontvangen.

&  voorzitster Nicole Coucke (09 221 06 10) of op de website
 http://ziekenzorg-mvl.be/

gezinsbond
sdw/aFsnee

…zoekt paaseieren 
Om een lekkere traditie in de paasvakantie in ere te houden, 
heeft de paashaas opnieuw paaseitjes verstopt in de tuin van 
het Open Huis (vroegere Clubhuis voor Senioren) in de Pasto-
rijdreef.
Voor de kinderen tot 12 jaar organiseert de Gezinsbond op paas-
maandag 6 april om 11 uur een paaseierenraap. In het Gilden-
huis (Loofblommestraat 10) houden we nadien een aperitief 
met broodjes klaar voor alle leden van Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee. Deelnameprijs is € 4  per persoon, met een maximum 
van € 15 per gezin. Ook anderen zijn welkom, maar betalen € 5 
per persoon. Afspraak om 11 uur in het Gildenhuis.



     
    

Week tot week
Maart
zo. 1 – gezinsBond sdw
 14.00: gezelschapsspellennamiddag 
 (oc De Graet Afsnee)
di. 3 – kvlv sdw
 spiritualiteitsdag Augustijnenklooster
vrij. 6 – oC sint-Paulus
 18.30: kaas- en wijnavond
Ma. 9 – Markant de Pinte / sdw
 20.00: praktische les met proeven 
 (Gezinsbond De Pinte)
do. 12 – kvlv sdw
 over het Parfum (Deurle)
do. 12 – oC sint-Paulus en oC westerheM
 19.30: vormingsavond 
 (refter basisschool Sint-Paulus)
zo. 15 – ParoChies sdw en aFsnee
 11.30: sober maal 
 (Sint-Paulus Loofblommestraat)
Ma. 16 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
za. 21 – ziekenzorg CM
 solidariteitsactie in SDW
Ma. 23 tem do. 26 – kvlv sdw
 Lentekriebels
di. 24 – davidsFonds sdw
 20.00: causerie door Geert Janssens
 (Gildenhuis SDW)
vrij. 27 tem zo. 29 – kvlv sdw
 Goed Gevoel Fair
zo. 29 – vtBkultuur en ParoChie sdw
  17.00: concert in parochiekerk SDW
zo. 29 – stad gent
 Gentsche Gruute Kuis
zo. 29 – tC Borluut 
 10.30: openingsreceptie (kasteel Borluut)

aPril
do. 2 – Markant de Pinte / sdw
 daguitstap naar Oostende
Ma. 6 – gezinsBond sdw
 11.00: paaseierenraap (Gildenhuis)
di. 14 – kvlv sdw
 cultuurreis naar Mons
do. 23 – davidsFonds sdw
 causerie door Gandante
za. 25 – wMv sdw / aFsnee
 10.00: lente-onderhoud Duddegembosje
Ma. 27 tem do. 30 – BasissChool westerheM
 verkeersweek

Mei
do. 7 – kvlv sdw
 17.00: Moederfeest met harpist Dieter Dewilde
za. 9 – wMv sdw / aFsnee
 lentewandeling Keuzemeersen
Ma. 18 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
za. 23 – davidsFonds en vtBkultuur
 Museumdag in Den Haag

vtbkultuur en

Parochie sdw

Palmzondag 29 maart om 17 uur: Passieconcert “le lagrime di san Pietro”
Op 4 december 2013 was het 450 jaar geleden dat het Concilie van Trente (1545-
1563) plechtig werd afgesloten. Enkele decennia later componeerde Orlandus 
Lassus (1532-1594) zijn magistrale werk Le Lagrime di San Pietro, waarbij hij 
het herwonnen zelfbewustzijn van de katholieke kerk, dat tijdens de contrare-
formatie in maniëristische barokke kunst tot uitdrukking kwam, eveneens in 
sublieme, sacrale klanken weet te vertolken. 
De bundel ‘Lagrime’ die opgedragen werd aan paus Clemens VIII, kan be-
schouwd worden als het artistiek testament - het opus ultimum - van Lassus. 
Het is niet alleen geschreven als een persoonlijke reflectie van de hoogbejaar-
de componist, maar het kwam letterlijk tot stand met de dood voor ogen (Las-
sus overleed op 14 juni 1594, amper drie weken na de voltooiing van het werk). 
De 20 madrigali spirituali, op tekst van de Italiaanse dichter Luigi Tansillo 
(1510-1568), vertellen met een uiterst gecondenseerde dramatische uitdruk-
kingskracht de diepe gevoelens van de schuld en schaamte van Petrus, na 
diens verloochening en verraad van Christus. Deze Italiaanse stanza’s en het 
Latijnse slotmotet (Vide homo), waarin Petrus door Christus geconfronteerd 
wordt met zijn menselijke zwakheid, werden door Lassus uitgekozen (per mia 
particolare devotione) precies omwille van hun aansluiting bij het post-Triden-
tijnse gedachtegoed van Exercitia spiritualia waarin spijt en boete centraal 
staan. 
Hierdoor vormt de bundel de absolute apotheose van Lassus’ muzikale mees-
terschap: het gehele werk munt uit door een beheerste expressie, waarbij de 
relatie tussen de muziek en de tekst op de spits zijn gedreven. 

“de ogen van de heer doorboorden zijn ziel als pijlen” 
Voor deze evocatie van diepmenselijk moreel bewustzijn van schuld werd een 
TOTAALPROJECT uitgewerkt, vertrekkende van de beklijvende muziek gebracht 
door het vocaal en instrumentaal ensemble Capella Nova, dat gevisualiseerd 
wordt door een simultane boventiteling. 

Het vocaal en instrumentaal ensemble Capella nova werd opgericht in 1999 
en profileert zich in het muzikale landschap als een groep van enthousiaste 
geschoolde zangers en instrumentalisten van preprofessioneel niveau, die zich 
weten te omringen met professionelen. Afhankelijk van de productie wordt de 
kern van het ensemble aangevuld met kwaliteitsvolle musici uit binnen- en 
buitenland. 
Het ensemble legt zich toe op een authentieke uitvoering van originele oude 
muziek, met bijzondere aandacht voor onbekende of minder bekende werken. 
Om een zo getrouw mogelijke uitvoering en interpretatie van de stukken te 
kunnen benaderen, zijn alle werken die gebracht worden eigenhandige trans-
cripties uit de originele druk (Adam Berg, Monaco 1595). 
De leiding van het vocaal en instrumentaal ensemble Capella Nova is sinds de 
oprichting in handen van Marleen Reynders. Zij is de inspiratiebron en drijven-
de kracht achter het ensemble. Ze behaalde aan de KU Leuven een master in 
de musicologie, met specialisatie in de oude muziek. Naast haar professionele 
muziekopleiding deed ze ruime ervaring op in de wereld van de oude muziek 
via masterclasses en directiecursussen bij Laszlo Heltay, Erik Van Nevel, Wim 
Becu, Dirk Snellings, Marnix De Cat en Rebecca Stewart. 

Na het concert bieden de organisatoren een receptie aan, achteraan in de 
kerk.

Toegang: € 15  -  Inlichtingen: mia@rocvzw.be; (09 243 41 01)
Kaarten door storting op rekeningnummer BE66 0001 5590 2743 van vtbKul-
tuur en vermelding van uw naam en adres. Kaarten liggen dan op naam aan 
de ingang.
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m²!
Damesmode, juwelen, handtassen, sjaals enz...
Eigen collecties/ Kwaliteitsvol én betaalbaar.
Schoonzichtstr. 27, SDW - naast Carrefour - ruime 
parking - Doorlopend open 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel: 09 245 03 11

advocaten
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
Adelaarsstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 334 94 70; myriam.vandenabeele@everest-law.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; www.sbat.be

bandagist
BOUVERNE MICHELE - Vierschaarlaan 4, SDW
Specialiteit: nazorg bij mastectomie, borstprothese,
bijpassende lingerie en badpakken - steeds na afspraak
e-post: michele@simonne.be; tel: 09 225 78 60
www.simonne.be - R.I.Z.I.V.: 1.6.24992.76.250
SimOnne Care, p/a Maaltecenter, Poolse Winglaan 86 E, Gent

bed & breakfast
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
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

beveiliging
THIERRY VAN HOOREN, Kareelstraat 3, SDW
Mechanische en alarm beveiliging
Veiligheidsdeuren, veiligheidscilinders
www.thierryvanhooren.be; GSM 0485 651 809

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten 
Lauwstraat 74, SDW;  tel/fax: 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/fax: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

brasserie
BRASSERIE OLIVE
belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 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

dagbladhandel
  lotto, stanleybet, postpunt, boeken  

   breiwol. Nieuw! Afhaalpunt 
Kariboo Western Union - Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
Ma.-vrij. 6-18.30 u, za. 7–15u; tel: 09 281 19 09; 0473 767 595

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

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 51 16; 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

PDG BIKESTORE 
Tweedehandsfietsen, eindereeksfietsen en herstellingen van 
fietsen, Poortakkerstraat 15, SDW
www.pdgbikestore.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-Verplaetse, Maenhoutstraat 70 - SML 

   tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 leningen, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

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

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

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
donderdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW, Tel. 09 279 06 88

HAIRSTYLISTE DE SPIEGEL REDKEN
Schoonzichtstraat 31, 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
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PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; gel-polish nagels
tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

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

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

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

optiek
BELLE OPTIEK
Lenzen, hoorapparaten, sportbrillen, kinderbrillen, brillen, 
zonnebrillen
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28; 
www.belleoptiek.be

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: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

 tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be -  www.jetaircenter.be

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.

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

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; tel: 09 222 71 96
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

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-Rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

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; fax: 09 221 21 93

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 1242, SDW
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
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

  Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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



tC Borluut sdw

zondag 29 maart: gratis openingsreceptie 
Graag nodigen we iedereen uit op de openingsreceptie van het 
nieuwe tennisseizoen op zondag 29 maart vanaf 10.30 uur in 
het kasteel Borluut. Tennisdemonstraties, uitleg ivm de club, 
formulieren voor een teruggave van de mutualiteit en natuur-
lijk een gratis aperitief met hapjes staan op u te wachten.
Iedereen welkom!

Inschrijven kan nog tot eind februari aan een voordeeltarief:

 voordeeltarief 
 tot 28/02 vanaf 1/03

jeugd tot 8 jaar € 20 € 25
jeugd 9-18 jaar € 50  € 60 
1 volwassene € 85 € 95
familie 2 personen € 135 € 150
familie 3 personen € 175 € 210
per bijkomend familielid + € 14 p.p. + € 14 p.p.

In het lidgeld zit het bedrag van de verplichte federatiekaart 
van Tennis Vlaanderen inbegrepen, waardoor u verzekerd bent 
tegen sportongevallen op of rond het terrein. 
Betaling via overschrijving op rek.nr TC Borluut: 
BE88 3900 5233 0141 met vermelding van adres, telefoon,  
e-mail en geboortedatum. Nieuwe leden mailen deze gege-
vens eveneens door aan algemeen@tcborluut.be.

ouderCoMité 

sint-Paulus sdw
vrijdag 6 maart om 18.30 uur: kaas- en wijnavond met aparte 
kinderdisco en kinderanimatie
Iedereen welkom om samen te genieten van een heerlijk kaas-
buffet terwijl de kinderen zich apart entertainen. Voor de kin-
deren is er film en een heuse disco voorzien. Wij zorgen voor 
een ideale setting waarbij u met ieder languit kan bijbabbelen 
in een relaxte sfeer. 
Prijs: volwassenen € 15, kinderen € 5 

Inschrijven: christof.de.vreese@telenet.be.

open huis
Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tus-
sen 11.30 en 12.30 uur.
Inschrijven kan bij Wauter Dedobbeleer persoonlijk tot één 
week op voorhand, op de zitdag iedere dinsdag van 10 tot 12 
uur of op het nummer (09 266 95 39).

activiteiten:
kaarten, biljarten, darts: iedere dag, van maandag tot vrijdag
line dance: elke dinsdag uitgezonderd de 3de, van 15 tot 17 uur
knutselen samen met okra: elke vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: elke dag op de buitenbaan
Computer: elke donderdag tussen 14 en 17 uur, u kunt beroep 
doen op 3 buddy’s.
Een nieuw initiatief: kleuren voor volwassenen: alle dagen van 
de week. Kleurblaadjes en -potloden te verkrijgen aan de bar. 



vtbkultuur isM

davidsfonds
zaterdag 23 mei: Museumdag in den haag
We bezoeken drie verschillende hoogtepunten: 
Mauritshuis
Het net opgefriste en gerestaureerde Mauritshuis heeft een 
kleine overzichtelijke collectie met als zwaartepunt de Neder-
landse schilderkunst van de Gouden Eeuw. De collectie wordt 
getoond in een fraai 17de eeuws gebouw in het centrum van 
Den Haag. Het museum bezit iconische schilderijen als Rem-
brandt zijn “Anatomische les” en Vermeer zijn “Meisje met de 
parel”. Deze combinatie geeft het Mauritshuis een wereldwijde 
allure en uitstraling.

louwman
Michael Graves tekende het ontwerp voor het indrukwekkende 
museumgebouw. De collectie geeft een overzicht van de ont-
wikkeling van de auto in al zijn verschijningsvormen vanaf 
1866 tot de 70-er jaren en omvat sport-, race- en filmauto’s. 
Een ontdekking voor iedereen.

Beelden aan zee
Dit museum in Scheveningen is het enige Nederlandse museum 
dat zich uitsluitend met beeldhouwkunst bezighoudt. De aan-
dacht gaat uit naar moderne hedendaagse internationale 
sculptuur met name van na de Tweede Wereldoorlog.
Op 22 mei opent de tijdelijke tentoonstelling “Vormidable”, 
met hedendaagse Vlaamse beeldhouwkunst: Berlinde De Bruy-
ckere, Wim Delvoye, Nick Ervink, Jan Fabre, Panamarenko en 
Johan Tahon, namen met internationale uitstraling.

Uitgebreid programma op aanvraag bij vtbKultuur:
mia@rocvzw.be

Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
japi-team.bvba@telenet.be

www.japiteam.be

BTw BE  0740.411.886

ouderCoMité

sint-Paulus én 
westerhem
donderdag 12 maart om 19.30u: interactieve vormingsavond 
“leren? leren!”
Plaats: refter basisschool Sint-Paulus; gratis inkom.
Hoe studeert je kind het best en welke vaardigheden en tech-
nieken blijken efficiënt? Hoe kan je het welbevinden en zelf-
vertrouwen van de jongere vergroten? Hoe kan je als ouder 
emotioneel stimuleren en motiveren? Je hoort het antwoord 
ongetwijfeld die avond. 

&  christof.de.vreese@telenet.be (Sint-Paulus)
 oc.westerhem@gmail.com (Westerhem)

varia
de zwerfvuilruimers van sint-denijs 
brengen de vervuilers van de wijs

zondag 29 maart: gentsche gruute kuis 
IVAGO organiseert in samenwerking met andere stadsdiensten 
voor de vijfde maal de “Gentsche Gruute Kuis”. Interesse om de 
straatkanten, grachten of bermen van uw dorp van deze troos-
teloze troep te ontdoen? Meld u dan bij organisator Bart. Hij 
zal u met plezier de werkwijze uit de doeken doen. 
Zie ook http://www.gentschegruutekuis.be. Hoe meer volk, 
hoe properder ons dorp zal worden. En een propere omgeving 
is een plezantere omgeving. 

&  Bart Debouvere, Lodewijck De Raetstraat 11, SDW
 (0475 55 39 14); bart_debouvere@omnichem.be

de mens eet, drinkt en maakt plezier, 
blik, plastic of papier in de hand.

te veel wordt het nonchalant, 
zielloos zwerfvuil, van niemand…



Markant
de Pinte/sdw

Maandag 9 maart om 20 uur: praktische les met proeven. thema “Buitenge-
woon culinair” 
“Vergeten smaken en authentieke recepten voor vergeten groenten en fruit.” 
door Ellen Van Laecke. Een voordracht waarbij enkele “vergeten” vruchten 
en/of groenten van naderbij worden bekeken en geproefd. Slow food recht 
uit de natuur, op ambachtelijke wijze verwerkt en gepresenteerd, met de 
bijpassende anekdotes en kanttekeningen. 
Plaats: lokaal Gezinsbond in De Pinte 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

donderdag 2 april: daguitstap naar oostende
Een voorjaarsuitstap in het teken van de Zee.
In de voormiddag een geleid bezoek aan de tentoonstelling “De Zee” in het 
Mu.ZEE in Oostende. In deze tentoonstelling, nog grotendeels samengesteld 
door Jan Hoet, verzamelde hij klinkende namen uit de negentiende en de 
twintigste eeuw die allen werkten rond het thema van de zee. Na zijn over-
lijden stelden de curatoren alles in het werk om zijn tentoonstelling te vol-
tooien en ze zijn daar wonderlijk in geslaagd. De tentoonstelling loopt niet 
alleen in het museum maar de werken zijn ook verspreid in de stad; het werd 
dus een “Salut d’honneur Jan Hoet”.
Lunch in het restaurant van Kursaal Oostende. 

In de namiddag brengen we een geleid bezoek aan het Fort Napoleon, de 
enige getuige van Napoleons krijgskundige bouwambities aan de kust ge-
bouwd tegen een inval van de Engelse vloot.
Vooraf telefonisch of per mail inschrijven bij L. De Brabandere.

antennewerking
sdw en afsnee vanuit oCMw gent

Beste,
langs deze weg had ik graag een oproep gedaan. 
Deze keer niet voor mij, maar voor PZ Sint-Camillus.
Voor hun afdeling 60+ zijn zij nog op zoek naar vrijwilligers.
Zo zoeken zij mensen die graag breien of ander handwerk doen en dit graag 
delen met anderen. Daarnaast zijn zij ook op zoek naar mensen die wel eens 
een quiz of een geheugentraining willen geven.

Dus als u zich geroepen voelt en graag wat meer info wenst, neem gerust 
contact op met Ann De Jaeghere (hoofdverpleegkundige) op het nummer 
(09 222 58 94).
Daarnaast herinner ik u ook nog aan onze buurtmaaltijden!
Kom gerust eens langs op mijn zitdag (elke dinsdag van 10 tot 12 uur) in de 
bevolkingsdienst op het Gemeenteplein.

Hartelijke groeten,
Wauter

&  wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be 
 (09 243 97 70); (0471 90 97 54)

     

     

Flanders 
expo sdw

vrijdag 27 februari t/m zondag 1 maart: 
Flanders Horse Expo: Vlaanderens grootste 
beurs voor ruiter, menner, fokker en paard-
liefhebber

vrijdag 6 maart t/m zondag 8 maart: 
Second Home International: de Belgische 
beurs voor het tweede verblijf

zaterdag 14 maart t/m zondag 22 maart:
Sfeer: het event voor interieur, tuin en zwem-
bad

speelstraat 
Wil je tijdens de zomervakantie en/of septem-
ber je eigen straat omtoveren tot een speel-
straat, dan kan je vóór 20 maart een aanvraag 
indienen bij de Jeugddienst.  
Als de straat voldoet aan alle voorwaarden (er 
rijdt geen openbaar vervoer, de straat wordt 
niet doodlopend, de omliggende straten blij-
ven bereikbaar, …) moeten er handtekeningen 
verzameld worden bij de buren, want ook zij 
moeten akkoord gaan. 

& https://www.gent.be/ 
 cultuur-sport-vrije-tijd/producten/

  speelstraten 
 
Een speelstraat is:
- een straat waar de kinderen veilig op straat 

kunnen fietsen of skaten,  
- een straat waar geen doorgaand verkeer 

doorkomt, 
- een straat die versierd wordt met mooie 

krijttekeningen, 
- een straat waar tafels en stoelen buiten 

staan om met de buren koffie te drinken,
- een straat vol vrolijke kindergezichten,
- een straat waar jong en oud samen zoveel 

leuke dingen kunnen doen



HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

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

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

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN

HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

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

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

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN

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

“Le Lagrime di San Pietro”
De bewening van Petrus

van Orlandus Lassus door het Vocaal en instrumentaal ensemble ‘Capella Nova’ 
o.l.v. Mw Marleen Reynders

Palmzondag 29 maart 2015  - 17.00 uur 
Parochiekerk Sint-Dionysius, Kerkdreef – Sint-Denijs-Westrem 

Toegang: e 15 (incl. receptie na concert in de Kerk)
Inlichtingen & inschrijving: mia@rocvzw.be

Parochie Sint-Dionysius
Sint-Denijs-Westrem

FEESTELIJKE OPENING 

Casa Cosi
2de handswinkel met verhaal

 6 maart 14-18u & 7 maart 2015 10-18u
Een nieuwe hippe 2de handswinkel in het centrum van St-Denijs-Westrem!

Na intensieve verfraaiingswerken zijn we blij de deuren van onze  
nieuwe 2de handswinkel Casa Cosi te kunnen openen!

Wat kan je bij ons vinden?
Mooie & uitgebreide collectie kleding voor 
zowel vrouwen, mannen als kinderen. 
Bijpassende accessoires zoals juweeltjes, 
sjaals, mutsen, schoenen, handtassen &
nog veel meer…
Kom langs tijdens ons openingsweekend!
We verwelkomen u graag met een hapje 
en een drankje. 

Casa Cosi is een sociaal project die mensen kansen geeft om zich te (her) 
integreren via arbeid in onze maatschappij. Samen een doel bereiken is ons 

uitgangspunt, eerder dan het commerciële. Volg ons op Facebook!
U mag ons gratis kledij & accessoires bezorgen, wij geven ze een 2de leven.

Openingsuren van de winkel: Woe., Do., Vrij.: 14-18u - Za.: 10-18u
Vrijwilligers zijn welkom

Loofblommestraat 15 - 9051 Sint-Denijs-Westrem



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2014 t.e.m. 30/12/2014
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.

voordelen voor iedereen!

Voor Jos en Maria & voor Piet hun studerende zoon & voor  
Jan en Frank hun buren & voor Ella het nieuwe lief van Piet  
die nog een kamer deelt met Joke & voor Leentje de zus van  
Maria die sinds kort gescheiden is van Joris die op zijn beurt is  
ingetrokken bij Lieve die twee kinderen heeft met Alex die ze  
één week op twee heeft...

 voor iedereen die echt álles uit IKEA 
 wil halen: van inspirerende ideeën tot 
 straffe aanbiedingen!

   Wil je ook genieten van alle straffe aanbiedingen, 
   kortingen op het IKEA FAMILY assortiment, levenslang 
   ruilrecht en nog veel meer, schrijf je dan nu gratis in 
   op IKEA.be/familylidworden of in IKEA Gent.

&
Openingstijden:

maandag-donderdag: 10u-20u
vrijdag: 10u-21u
zaterdag: 9-20u

Openbaar vervoer: Tramlijn 1
E40: afrit Expo

GRATIS
ONTBIJT
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Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/01/2015 t.e.m. 31/03/2015
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.


