
Ontwaken

nog loom van winters verval

dragen verre luchtstromen

herinneringen mee aan 

bloesemwit, amper geloken 

in tere knopen

waaiervormige lijnen typeren

het landschap dat schildert 

met nieuwe lagen groen,

groen verankerd in de lengte

van dagen, valt nu nog neer

als de malste druppels

Ze werpen 

een waterige spiegel

op de vloedlijn van 

maagdelijke velden

wiens schaduw uitkijkt naar 

een nieuwe realiteit,  

die van bloei 

in zoet geurende  

dromerigheid.

Ingezonden door

Steven Van Der Heyden

dekenij Borluut
Uitstap anders valide personen en senioren 

Zaterdag 13 juni: met de liftbus naar Middelburg in nederland en rondvaart langs het 
veerse Meer
De liftbus vertrekt aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4 te Sint-Denijs-westrem 
om 12.15 uur. we komen samen om 12 uur om in te stappen zodat we tijdig kunnen 
vertrekken. Vergeet datum en uur niet te noteren in je agenda zodat je op het ogenblik 
geen verstek laat gaan omdat je het vergeten bent.
Onze namiddag ziet er als volgt uit:
- vertrek met de liftbus om 12.15 uur naar Middelburg (nederland) 
- vertrek met het dagpassagiersschip in Middelburg de “Lady Madeleine” voor een rond-
vaart langs Veere en het Veerse Meer
- voor wie moeilijk te been is, is er een lift voor rolstoelgebruikers beschikbaar. Men kan 
zowel op het bovendek als in de benedenruimte de tocht meemaken. er is ook een toilet 
voorzien voor personen met een handicap. we kunnen rustig genieten van koffie en 
taart. Dekenij Borluut trakteert! wie nog meer wil consumeren, kan dit op eigen kosten.
- rond 17.15 uur brengt de bus ons terug naar home Zonnehove waar we de aankomst 
voorzien rond 18.30 uur.
 
Het wordt weer een leuke en ontspannende uitstap, zeker de moeite waard. we rekenen 
op mooi weer want dan wordt de rondvaart nog eens zo aangenaam.
Deze uitstap wordt jullie gratis aangeboden door de sociale werking van vzw Dekenij 
Borluut. Verschillende bestuursleden staan met hun geëngageerde hulpvaardigheid 
borg voor een goed verloop van deze namiddag.

Leden van de dekenij krijgen voor-
rang. we volgen de data van in-
schrijvingen tot de bus volzet is. 
Graag vermelden of je in de rolwa-
gen moet blijven zitten in de liftbus.
Inschrijven pas vanaf 12 mei bij  
Frieda Van Caeckenberghe, Lettel-
broeklaan 3, SDw; (09 222 03 01);  
e-mail: frieda.sleurs@telenet.be.  
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Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 298.000  |  Gsm : 0486 069 070

Recente woning (2010) met 3 slaapkamers 

gelegen in een omheind woonerf.

Opp. grond : 253 m2. Bew. opp. : 105 m2.
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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
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€ 269.000  |  Gsm : 0479 417 496

Volledig gerenoveerd 2 slaapkamer 

appartement nabij het Sint-Pietersstation. 

Opp. appartement : 90 m2.

|   GentTE KOOP
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€ 282.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met 

tuin nabij het natuurgebied ‘De Westerplas’. 

Opp. appartement : 95 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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Vanaf € 338.460  |  0479 417 496

Nog 3 v.d. 4 bouwrijpe percelen met een 

ZW-oriëntatie in het centrum. 

Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 790.000  |  Gsm : 0486 069 070

Moderne villa gelegen in een rustige en

groene residentiële woonomgeving. 

Opp. grond : 2.317 m2. Bew. opp : 350 m2.

|   DeurleTE KOOP

E
P

C
 5

16
 k

w
h

/m
2  

 | 
 W

p
, V

v,
 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
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www.irres.be  |  Gsm : 0479 417 496

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

U verkoopt?

€ 236.000  |  Gsm : 0479 417 496

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met 

terras, autostaanplaats en berging.

Opp. appartement : 85 m2.

|   GentTE KOOP
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€ 348.000   |  Gsm : 0486 069 070

Recent dakappartement met groot terras in 

het centrum van Sint-Denijs-Westrem. 

Opp. appartement : 77 m2. Opp. terras : 67 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE 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.
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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 30 mei 2015. 
De teksten Uiterlijk tegen 10 Mei. 
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 vermoede-
lijk op 26 juni, 28 augustus en 25 september. alle 
teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum 
binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven waar-
van de datum al vast ligt. Die komen dan in de ru-
briek “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

€ 298.000  |  Gsm : 0486 069 070

Recente woning (2010) met 3 slaapkamers 

gelegen in een omheind woonerf.

Opp. grond : 253 m2. Bew. opp. : 105 m2.

|   LaarneTE KOOP

E
P

C
 1

6
3

 K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, V
v,

 V
g

, V
kr

, G
d

v

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

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

€ 269.000  |  Gsm : 0479 417 496

Volledig gerenoveerd 2 slaapkamer 

appartement nabij het Sint-Pietersstation. 

Opp. appartement : 90 m2.

|   GentTE KOOP

E
P

C
 3

4
9

 K
w

h
/m

2  
 | 

 W
ch

e,
 G

vv
, G

vg
, G

vk
r, 

G
d

v

€ 282.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met 

tuin nabij het natuurgebied ‘De Westerplas’. 

Opp. appartement : 95 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

E
P

C
 2

6
2 

K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, G
vv

, V
g

, G
vk

r, 
G

d
v 

|

Vanaf € 338.460  |  0479 417 496

Nog 3 v.d. 4 bouwrijpe percelen met een 

ZW-oriëntatie in het centrum. 

Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE 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

€ 790.000  |  Gsm : 0486 069 070

Moderne villa gelegen in een rustige en

groene residentiële woonomgeving. 

Opp. grond : 2.317 m2. Bew. opp : 350 m2.

|   DeurleTE KOOP

E
P

C
 5

16
 k

w
h

/m
2  

 | 
 W

p
, V

v,
 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

www.irres.be  |  Gsm : 0479 417 496

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

U verkoopt?

€ 236.000  |  Gsm : 0479 417 496

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met 

terras, autostaanplaats en berging.

Opp. appartement : 85 m2.

|   GentTE KOOP

E
P

C
 4

0
1 

K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, G
vv

, V
g

, G
vk

r, 
G

d
v

€ 348.000   |  Gsm : 0486 069 070

Recent dakappartement met groot terras in 

het centrum van Sint-Denijs-Westrem. 

Opp. appartement : 77 m2. Opp. terras : 67 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

E
P

C
 2

0
6

 K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, G
vv

, V
g

, G
vk

r, 
G

d
v

www.silvae.be  |  0486 069 070

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 of 3 
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Festival van 

vlaanderen
Zondag 20 september vanaf 11 uur: 
parklife, een gloednieuw muziekfestival 
voor foodies, families en fietsers in park-
bos “grand noble”
Het parkbos ligt in de achtertuin van 
elke Gentenaar. nog nooit van gehoord? 
Hoogtijd om hier af te zakken op een zo-
merse zondag.
Vlij je neer op het gras of in de zelf ont-
worpen sofa’s en proef van de zelfont-
worpen foodtrucks. Isolde Lasoen en 
Les Bens brengen er een chill ritme in. 
Genoeg sfeer dus om ook een bezoek te 
brengen aan de barbier en wat later je 
overwinning te vieren op de “slow biking contest”. In the mood voor tai chi? Met live 
muziek erbij ben je meteen weer zen.
Voor kinderen is er een apart dorp met trendy kapsalon, vintage muziekinstrumenten 
en tovertafels.

Op een van de vele wandelpaden vind je, als je goed kijkt en luistert, een poëet ver-
groeid met de natuur of muziek op plaatsen waar een Parkboswandelaar nooit kwam. 
Met de fiets raak je door het Parkbos tot in De Pinte en Zwijnaarde.
Op unieke locaties, zoals een artisanale fruitpers, staan er nog meer concerten te 
wachten. Good vibrations, met of zonder biologische koffie in de hand. See you at 
Parklife.

Plaats: Parkbos portaal “Grand noble”, kortrijksesteenweg, SDw ter hoogte van de 
Borluutdreef.
Parking: Carrefour, aldi/Brantano
toegang: gratis toegang op Grand noble met enkele betalende activiteiten: € 12 voor 
de 5 concerten in De Pinte en Zwijnaarde, kinderen van 2 tot 14 jaar: € 2. 

koninklijk harMonieorkest

echo der leie sdw

Beste dorpsgenoten,
Het is u misschien opgevallen dat u de laatste tijd niets vernam over ons, het  
koninklijk Harmonieorkest echo Der Leie. 
Zijn wij dan dood? Verre van! we zijn springlevend. alle voorbereidingen voor be-
langrijke evenementen slorpen ons echter op.
Meer bepaald willen wij ons beste beentje voorzetten op de kouter te Gent tijdens 
de bloemenmarkt op zondag 17 mei. Daarnaast zetten we ook alles op alles om ons 
34ste aperitiefconcert op zondag 28 juni voor u perfect voor te bereiden. 
Misschien wil u zelf ook wel deel uitmaken van onze prachtorganisatie? Dat kan. 
Iedere vrijdag repeteren wij in de bijgebouwen van het kasteel Borluut. Van 20 tot 
22 uur trainen wij daar onze fysieke en mentale conditie tijdens het inoefenen van 
de verschillende muziekstukken en nadien worden de sociale banden aangehaald. 
Vanzelfsprekend ontvangen wij u graag als nieuw spelend lid, maar ook zij die geen 
muziekschrift, noch een instrument onder de knie hebben, kunnen bij ons hun he-
mel verdienen. een paar helpende of besturende handen zijn nooit te veel.
Hopelijk tot één dezer!

&  voorzitter tom Verdonck; echoderleie@gmail.com of secretaris Roos Crabbe 
(0474 47 65 19)



een les een paar slippers volledig op Braziliaanse wijze pimpen. 
kinderen en/of kleinkinderen boven de 10 jaar mogen ook mee-
komen. 
Plaats: zaal De Graet Sint-kristof in afsnee (oud schooltje naast 
de kerk). Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

vrijdag 5 juni: daguitstap naar de westhoek 
In het kader van de herdenking van “de Groote Oorlog 1914-
1918” brengen we een dag door in de westhoek en bezoeken 
we enkele merkwaardige sites die het leven tijdens deze oorlog 
belichten.
we gaan deze keer niet naar Ieper maar bezoeken eerst het 
talbothouse, het bekende soldatenhuis van het Britse Leger in 
Poperinge. na een bezoek aan het Lijssenthoek Military Ceme-
tery, de grootste hospitaalbegraafplaats waar slachtoffers van 
30 verschillende nationaliteiten begraven zijn, gaan we naar 
Zonnebeke. In het kasteelpark van Zonnebeke gaan we naar 
het Memorial Museum Passchendaele waar de slag bij Ieper 
en in het bijzonder de slag van Passendale met foto’s, filmbeel-
den en historische voorwerpen herdacht wordt. Sinds 2013 is 
er een volledig netwerk van loopgraven en een dug-out van 
1917 heruitgewerkt. Het is een adembenemende ervaring om 
mee te maken hoe de Britten daar onder de grond leefden. In 
de unieke dug-out experience ontdek je communicatie- en ver-
bandposten, hoofdkwartieren en slaapplaatsen.
Vooraf telefonisch of per mail inschrijven bij L. Debrabandere.

Zaterdag 13 juni: uitstap naar haven van gent
afsluiten van het Markantjaar met een rondvaart in de Haven 
van Gent voor leden en  partners.  

daC de Moester
Putstraat 16, SDw

Zaterdag 9 mei om 14 uur: Moesterbal 2015
Programma:
16 uur: Moonsurface
18 uur: Replay
19 uur: tiny Legs tim 
20 uur: Brazzmatazz
22 uur: Moustash
23 uur: fuif
Gratis toegang.
Met de steun van Gent wijk aan Zet.

Zondag 7 juni: velt-opentuinendag
Sint-Denijs-westrem is “wijk van de Maand” in juni. Zondag 7 
juni opent De Moester haar deuren om de buurt te verwelko-
men. In het kader van de Velt-opentuinendag zal ook D’n hof 
van de Moester u hartelijk ontvangen. 
Vzw Hand in Hand is een organisatie die de mogelijkheid tot 
beschut wonen biedt in het Gentse en dit specifiek aan zo’n 20 
personen met een psychiatrische problematiek. 
D’n hof van De Moester is een ecologisch arbeidszorg-/ dag-
bestedingsproject dat afhangt van de vzw Hand in Hand. we 
bieden er mensen de mogelijkheid om te komen genieten van 
en te werken in een 2,5 ha groot domein met diverse dieren. 
Mensen kunnen in de Moester en in ons houtatelier terecht 
voor arbeid en ontmoeting op maat. In D’n hof telen we groen-
ten die we verwerken in ons sociaal restaurant. 
wat je zoal kan bezichtigen in D’n hof: onze dieren (konijnen, 
geiten, schapen, ezels, kippen), een tuin met verrassend mooie 
plekjes, de serre waar we kruiden en groenten opkweken, de 

kwB sdw/aFsnee

vrijdag 1 mei: voettocht naar lourdes-oostakker
Ook dit jaar zetten we de meimaand in met een voettocht naar 
Lourdes-Oostakker. 
als u te voet wilt meegaan, verwachten wij u vrijdag 1 mei 
om 4.30 uur ’s morgens aan de parochiekerk van Sint-Denijs-
westrem. een uurtje later, om 5.45 uur verzamelen de fietsers 
eveneens aan de kerk van Sint-Denijs-westrem om naar Oostak-
ker te fietsen. 
wie de verplaatsing per auto maakt, kan de eucharistieviering 
meemaken om 7 uur in de basiliek te Oostakker. Iedereen die 
het wenst, kan na de mis en de ommegang genieten van lek-
kere warme koffie en verse koeken.

&  Dupré Gary (09 222 27 95) 

Markant 
de pinte/sdw
 
weekend van 14 tot 17 mei: meerdaagse trip naar Bordeaux en 
de wijnstreek rond Bordeaux: volzet 

woensdag 27 mei om 13.30 uur: hobbyles: creatief versieren 
van teenslippers voor groot en klein o.l.v. sabine versmessen 
In deze les worden “simpele” teenslippers versierd en omge-
vormd tot leuke en gepersonaliseerde zomerslippers. Met sa-
tijnlinten, satijnen roosjes en parelmoeren knoopjes kan je in 

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



     
    

Week tot week
Mei
vrij. 1 – kwB
 04.30: voettocht naar Lourdes-Oostakker
Za. 2 – ronnY de CoCker voor neMa
 18.00: benefietavond (Gildenhuis)
do. 7 – kvlv sdw
 17.00: Moederdagfeest (catecheselokaal)
Za. 9 – wMv sdw / aFsnee
 lentewandeling keuzemeersen
Za. 9 mei – daC de Moester
 16.00: Moesterbal (Putstraat 16, SDw)
do. 14 t/m Zo. 17 – Markant de pinte / sdw
 trip naar Bordeaux
Zo. 17 – kon. harMonieorkest eCho der leie
 optreden op de kouter (Gent)
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
woe. 27 – Markant de pinte / sdw
 13.30: hobbyles (De Graet Sint-kristof afsnee)
Zo. 31 – BasissChool westerheM
 schoolfeest

jUni

vrij. 5 – Markant de pinte / sdw
 uitstap naar de westhoek
vrij. 5 en Za. 6 - rederijkersk. de looFBloMMe
 19.30: Sneukeltoneeltocht (start aan Gildenhuis)
Za. 6 – wMv sdw / aFsnee
 14.00: groepsbezoek aan tuinen in de regio
Zo. 7 – daC de Moester
 Velt-opentuinendag (Putstraat 16, SDw)
Zo. 7 – rederijkerskaMer de looFBloMMe
 16.30: Sneukeltoneeltocht (start aan Gildenhuis)
di. 9 – kvlv sdw
 “ouder worden een gave” door H. Schouppe
do. 11, vrij. 12 en Za. 13 – red. de looFBloMMe
 19.30: Sneukeltoneeltocht (start aan Gildenhuis)
Za. 13 – dekenij BorlUUt
 uitstap anders valide personen en senioren
Za. 13 – Markant de pinte / sdw
 uitstap Haven van Gent
woe. 17 – wMv sdw / aFsnee
 20.00: ledenbabbel (oc De Graet afsnee)
Za. 20 – wMv sdw / aFsnee
 10.00: 1ste zomeronderhoud Duddegembosje

jUli

Ma. 6 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers
 (oc De Graet afsnee)

aUgUstUs

Zo. 9 tem woe. 12 – vtBkUltUUr sdw
 vierdaagse naar Duitsland

moestuin waar we heel wat verschillende groenten telen... 
we bieden u voor de gelegenheid een drankje aan, info over de historiek van 
onze site, een bomenwandeling.

Om 11, 14 en 16 uur starten we een infomoment rond het boeiende lucht-
vaart- en oorlogsverleden van Sint-Denijs-westrem en de Moester in het bij-
zonder, gevolgd door een voor-
stelling van onze organisatie. 
In de voormiddag ontvangen we 
schepen Heyse (Milieu, klimaat, 
energie en noord-Zuid) met wie 
je in interactie kan gaan rond het 
eco-verhaal. 
we plannen ook rondleidingen 
rond de volgende thema’s: bo-
men, siertuin en groentetuin. 
Iedereen is welkom om te komen 
rondneuzen en te genieten van 
de omgeving. 
Dit jaar valt de Velt-opentuinendag samen met het evenement “wijk van de 
maand”. Dit is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het College van 
Burgemeester en Schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. niet 
langer één enkele debatavond, maar een maand vol interactieve ontmoetin-
gen rond diverse thema’s, op maat van de wijk. Bijzonder aan wijk van de 
Maand is dat lokale verenigingen, bewonersgroepen en professionele wer-
kers zorgen voor de organisatie en uitwerking.

Cultuurplatform 
sdw/aFsnee
een dwarsdoorsnede in 100 portretfoto’s
Het Cultuurplatform stelt tentoon in kasteel Borluut in oktober 2015:
Foto’s door James arthur Photography  -  http://www.jamesarthur.eu  

Momenteel hebben wij 72 foto’s genomen en staan er nog 39 op de wacht-
lijst, totaal 111. 
De jongste is 1 jaar en de oudste grande dame is 106!  
aangezien slechts één foto per geboortejaar wordt geselecteerd – vooral het 
geboortejaar 1940 en 1960 was ruim aanwezig – zijn er nog heel wat geboor-
tejaren niet ingevuld, n.l. 

Dus nogmaals een dringende oproep aan alle inwoners van alle leeftijden – 
en vooral van de geboortejaren hierboven – om zichzelf te laten portretteren. 
Op basis van uw inschrijving wordt een afspraak gemaakt (telefonisch, per 
sms of per mail). De tentoongestelde foto’s worden gratis aan de geportret-
teerden bezorgd. 
Inschrijving mailen naar: marc.vogelaers@icloud.com of bussen in de krom-
me Leie, 8 te SDw, met vermelding van naam, adres, geboortedatum, tele-
foonnummer en e-mailadres.

& marc.vogelaers@icloud.com ; (0476 44 74 76)
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Dus nogmaals een dringende oproep aan alle inwoners van alle leeftijden – en vooral van de 
geboortejaren hierboven – om zichzelf te laten portretteren. 
Op basis van uw inschrijving wordt een afspraak gemaakt (telefonisch, per sms of per mail). 
De tentoongestelde foto’s worden gratis aan de geportretteerden bezorgd. 

Inschrijving mailen naar: marc.vogelaers@icloud.com of bussen in de Kromme Leie, 8 te 
SDW, met vermelding van naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
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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

koopgids
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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
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davidsfonds
Zaterdag 23 mei: Museumdag in den haag  
Den Haag is niet alleen het politieke hart van nederland met de 
woon- en werkplaats van de Oranjes en het historische Binnen-
hof als kern van de democratie, het is ook de Stad aan Zee met 
11 kilometer strand in haar achtertuin waar de Mosselman van 
Scheveningen huist. Maar Den Haag is voor ons op 23 mei in de 
eerste plaats cultuurstad met musea die oude en hedendaagse 
kunstschatten op een rijtje aanbiedt. we starten de dag in een 
indrukwekkend museumgebouw naar het ontwerp van Michael 
Graves. Dit museum werd door tripadvisor uitverkozen tot beste 
attractie van Den Haag.

Het museum louwman probeert u met een heel ander soort 
museumcharme te bekoren.  autofanaten, wees er klaar voor: 
een hele rimram sport-, race- en filmauto’s passeren de revue 
en pakken u met hun verrassingen in. De collectie bestaat uit 
ruim 230 automobielen. Het is internationaal georiënteerd en 
biedt een overzicht vanaf 1866 tot de 70-er jaren.  
Lijstje van bezienswaardige vehikels doet de fan likkebaarden: 
de enige overgebleven eysink, 15 exemplaren van het neder-
landse merk Spyker, een Humber van winston Churchill, een 
Mercedes- Benz van keizer wilhelm II, Bugatti’s, de aston Mar-
tin van James Bond, een Cadillac van elvis Presley enz.
Op het gezellige museumplein genieten we van een heerlijk 
lunchbuffet.
nadien rijden we naar het centrum van de stad. De tijdelijke 
tentoonstelling die op 22 mei opent onder de originele naam 
“vormidable” zal u opnieuw een gevoel van herkenning ge-

ven. we kunnen er stilstaan bij werk van hedendaagse Vlaamse 
beeldhouwkunst: Berlinde De Bruyckere, wim Delvoye, nick er-
vink, Jan Fabre, Panamarenko en Johan tahon.
een wandeling langs de Lange Voorhout in Den Haag zal ons 
verrassen, betoveren en inspireren.

tenslotte kunt u bij “escher in het paleis” bewonderen, maar 
u zult zich vooral verwonderen over zijn prachtige prenten en 
de wonderlijke kroonluchters in het voormalige winter Paleis 
van koningin-moeder emma. escher boeit jong en oud door zijn 
fantastische wereld waarin gezichtsbedrog en perspectief de 
hoofdrol spelen.
Vertrek: parking Carrefour SDw om 7.30 uur
Deelnameprijs: € 65 voor leden Davidsfonds en vtbkultuur, an-
deren € 70. 
Inbegrepen: luxe autocar, toegang Louwman museum, lunch 
(aperitief en water inbegrepen), wandeling op de Lange Voor-
hout en geleid bezoek aan escher in het Paleis. 
Inschrijven: voor vtbkultuur: mia@rocvzw.be en storten op 
rekening Be66 0001 5590 2743 van vtbkultuur SDw.                                
Voor Davidsfonds: erik.lambert@telenet.be en storten op reke-
ning Be72 7374 2707 8616 van het Davidsfonds.

Zondag 9 tot woensdag 12 augustus : vierdaagse langs de ro-
mantische rijn
Onze verblijfplaats wordt het gezellige dorpje assmanshausen 
met het Romantik Hotel alte Bauernschänke. we verkennen 
Mainz en het Gütenbergmuseum, Marc Chagall in de Stephans-
kirche, maken wandelingen langs de Rijnoever naar het nie-
derwalddenkmal, een boottocht naar Bingen, gaan mijmeren 
in kloster eberbach en kloster eibingen, laten ons in vervoering 
brengen door wijnproeverijen en plaatselijke specialiteiten en 
genieten van de vrolijke sfeer in Rüdesheim. Deelname € 480 
p.p. in 2 Pk. alles inbegrepen. Uitgebreid programma op aan-
vraag mia@rocvzw.be
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OKRA zoekt 
nieuwe voorzitter

Okra (Open Katholiek Respectvol Actief) met 
een 200- tal leden, is dringend op zoek naar een 
nieuwe voorzitter, daar de 2 termijnen van de hui-

dige voorzitter verstreken zijn einde maart. 
Wij zoeken iemand, die goed kan praten, 

organiseren en met een iets ouder publiek kan 
omgaan.

Voelt u zich aangesproken voor deze functie, 
neem dan zo vlug mogelijk contact op met onze 

mede-voorzitter: Walter Danneels, 
Henry Stanleylaan 4, SDW; (09 221 27 88) of onze 

secretaris: Rita Verbanck, Stijn Streuvelslaan 2, 
SDW; (09 222 39 66); ritaverbanck@hotmail.com



wMv
een tram op de steenweg?
Op 30 maart deelde de Lijn aan de klankbordgroep de resulta-
ten mee van de milieustudies over het bijgewerkte vertram-
mingstracé van lijn 7 tussen Driesleutels en Dampoort. Men 
wil bussen van lijn 7 zoveel mogelijk door een tram vervangen. 
Dit kadert in het ambitieuze Pegasus Vervoersplan voor Groot 
Gent. 
De “Deelruimte 1” situeert zich op de kortrijksesteenweg (de 
n43) in Sint-Denijs-westrem. tram 7 zou via de Voskenslaan 
en de Maaltebruggestraat naar “halte Maalte” rijden, waar 
die niet zou afslaan naar the Loop en waar deze tramlijn zou 
worden doorgetrokken tot ofwel “eindhalte Carrefour” ofwel 
“eindhalte Parkbos” op de kortrijksesteenweg. Comfortabele 
trams die rijden op eigen bedding met grote capaciteit en 
hoge bedieningsfrequentie zijn een uitgelezen middel om de 
toestroom van auto’s naar de stad tegen te gaan.

vier varianten in deelruimte 1:
In de 4 voorgelegde varianten werd een dubbelspoor midden 
op de n43 getekend. De huidige breedte van 27 m biedt ech-
ter amper ruimte voor gelijktijdig tramsporen, voetgangers en 
fietsers, voor plantstroken (bomen), parkeerstroken en auto-
verkeer.
-  variante d: 2 x 2 rijstroken verdeeld over de beide rijvakken 

met midden op deze drukke baan een trambedding met 2 
sporen, zonder bomen maar op elke wegkant een behoorlijk 
voetpad en een fietspad.

- In de profielvarianten a en c worden 2 rijstroken herleid tot 
één en zijn 2 sporen voorzien op een centrale berm.

- In de varianten b en c is gedacht aan U-turns en dwarsend 
verkeer.

In drie gevallen zou plaatselijk kunnen worden geparkeerd tus-
sen de bomen.
wMV heeft geen goed oog in het autoverkeer dat in de vari-
anten a, b en zelfs c tot slechts één rijvak in beide richtingen 
wordt teruggebracht, terwijl in deze stadsregio de activiteiten 
maar blijven toenemen. Men mag lange files traag aanschui-
vende voertuigen verwachten wat het milieu zeker niet ten 
goede komt (fijnstof).
wMV stelt zich vragen over de rendabiliteit van zo’n dure tram-
infrastructuur. nauwelijks 14 % van de bevolking van SDw 
woont in de lineaire bedieningszone. De meeste tewerkgestel-
den en bezoekers aan bedrijven en kantoren zullen zich nog 
een hele tijd met de wagen verplaatsen, vaak in de hand ge-
werkt door de bedrijven zelf.

problemen
In dit hele tracé vormt de spoorwegtunnel (onderdoorvoer) 
een obstakel. Voor De Lijn werd ook daar een dubbel tramspoor 
uitgetekend op een trambedding en dit in 3 profielvarianten.
- Bij variante a blijft de huidige constructie. Dit leidt zeker tot 

een bottleneck voor het gemotoriseerde verkeer, met slechts 
één rijstrook in elke richting.

- Bij varianten b en c wordt het tunnelprofiel fors verbreed, 
dit ten koste van wegen aan de zijkant van de tunnel (boven-
grondse wegen).

Deze tunnelvarianten zijn irrealistisch en zorgwekkend voor 
SDw, Latem en verdere omgeving. Deze wegen vervullen hun 
rol in het lokale verkeer. 
-  wMV is al lang vragende partij om doorgaand vrachtverkeer 

buiten de dorpskom van SDw te houden. Dit kan enkel wor-
den omgeleid via de de Ghellincklaan (met de hogere door-
gang bij de e 40-brug) en mits het behoud van die boven-
grondse wegen. De geplande werken in variant b en c komen 
in conflict met het station en de omgeving als dorpsgezicht 
(beschermd monument). 

 De uitbreidingswerken zouden in beide varianten niet enkel 
zorgen voor aanzienlijk ruimtebeslag doch ook voor ecotoop-
verlies en bodemstabiliteitsproblemen door bemalingswer-
ken. 

- een derde heikel punt is het knooppunt op de n43 bekend 
als “Driesleutels”. als de (te kleine) rotonde behouden blijft 
dan dwarst de dubbele tramlijn de rotonde middendoor wat 
amper tijdswinst zou betekenen ten opzichte van de vroege-
re knooppuntoplossing. Ook de bomen die wMV er destijds 
deed planten, gaan dan verloren. wMV vreest er bovendien 
voor chaotische toestanden en is geen van beide voorgestel-
de “wensbeelden” genegen. Ook voor fietsers wordt het er 
nog gevaarlijker.  

- Vierde knelpunt: Don Bosco / Maalte. als de tramoplossing 
met middenberm er ooit zou komen dan kunnen bestaande 
tramsporen overgaan naar de nieuwe sporen op drie manie-
ren. In een variante wordt het tankstation en het plaatselijke 
reliëf aangepakt, bij een andere variante verdwijnt wellicht 
de boom op de straathoek. In elk geval betekent elke oplos-
sing zeker verkeersgevaar op de n43 en in de Derbystraat.   

een centrale berm voor bussen over de hele lengte van deze 
gewestweg n43 is ook uit den boze want dan duiken veelal de-
zelfde bezwaren op als met de tram. wMV is dus ook daarvoor 
niet te vinden. 

Bevolking tevreden over huidig busvervoer
wMV deelde mee dat de lokale bevolking algemeen tevreden 
is over de soepele busbediening in de regio en dat dit ook de 
beste oplossing zou betekenen bij deze onderdoorvoer. Dan 
moeten ook daar de lijnbussen zich blijven vermengen met het 
gemotoriseerd verkeer en dit op de te behouden 2 x 2 rijstro-
ken. Bestendiging van de huidige regeling heeft nog nooit in 
die korte onderdoorvoer voor problemen gezorgd. 

Besluit: Laat, zoals al hoger benadrukt,  het openbaar ver-
voer verlopen zoals het nu is georganiseerd, tot tevreden-
heid van velen, zeker tussen Driesleutels en the Loop en/
of tot Don Bosco. Maar dan graag met bussen die meer 
comfort bieden. en met een steenweg die voorzien is van 
veilige fiets- en voetpaden en met meer groen (zoals het 
ooit was).  

twee bijzondere wMv-initiatieven voor het brede publiek:
Zaterdag 6 juni: jaarlijkse groepsbezoek aan inspirerende pri-
vate tuinen in de regio. Vertrek tegenover het Borluutkasteel 
om 14 uur. Carpooling. Gratis deelname. Duur: 4 tot 5 uren met 
koffiepauze. Graag aanmelden op onderstaand adres.   
 
woensdag 17 juni om 20 uur in het Ontmoetingscentrum De 
Graet van afsnee: Babbelavond voor leden en belangstellen-
den: vragen, suggesties, meldingen, enz. toegang gratis. 

&  wmv@ telenet.be; Lauwstraat 73, SDw en 
 kleine Goedingenstraat 30, afsnee



     

     

kermis- 
comité

De kermis, gepland op het derde weekend 
van oktober, wordt door het kermiscomité 
volop voorbereid. 

De kermis wordt gesubsidieerd door de Stad. 
Iedereen is welkom om via het kermiscomité 
een initiatief te organiseren. alle evenemen-
ten worden gecoördineerd door het kermis-
comité, werkgroep in de schoot van Dekenij 
Borluut.
Dit jaar staat de kermis in het teken van “Van 
eigen bodem”. De meeste evenementen wor-
den gebracht door verenigingen van SDw en 
afsnee, zo ook de optredens door groepen 
van eigen bodem.

De vergadering met de verenigingen die 
een evenement organiseren op de kermis 
had plaats in het Dienstencentrum van SDw 
op 23 april om 20.15 uur met Jan Van der 
Slaghmolen, verantwoordelijke van de Stad 
voor de kermis.

De leden van het kermiscomité zijn:
-  Marleen Dejaegher: voorzitter
-  Magda Declerck: secretaris
-  Frieda Van Caeckenberghe: budgetcontrole
-  Bestuursleden organisatoren: 
 wim Van Lancker, Michèle Bouverne,  

Rose Desmet, Matthias Vanaelst, wout 
Chielens, Lieve Vanmaele, Frederick Van 
Ruyskensvelde

open huis
Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 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 (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. 

Bridgeclub LeIe-OeVeR

wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ontmoetingscentrum De Graet Sint-
kristof te afsnee, behalve gedurende de Gentse Feesten en tussen kerst en 
nieuwjaar.

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

rederijkerskaMer 

de loofblomme sdw
vierde sneukeltoneeltocht met steun van de stad gent
Rederijkerskamer De Loofblomme nodigt u van harte uit op haar vierde Sneu-
keltoneeltocht.
tom de Bleye, Jaak Lema, nele Dewaele en Jan Monbaliu bieden u een smaak-
vol stukje theater aan op vier locaties in Sint-Denijs-westrem (op wandelaf-
stand) over “Goesting”. na elke toneelvoorstelling kan u genieten van een 
overheerlijk hapje en drankje…. niet te missen dus!
 
Data: vrijdag 5, zaterdag 6, donderdag 11, vrijdag 12, zaterdag 13 juni om 
19.30 uur. Zondag 7 juni om 16.30 uur.
Start: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, Sint-Denijs-westrem
toegang: € 14, studenten: € 10.
Reserveren via de website: www.loofblomme.be of via (0476 66 79 13)

kvlv
donderdag 7 mei: Moederdagfeest
aandacht: uurwijziging van 17 tot 20 uur.
Plaats: catecheselokaal SDw
Met muzikale opluistering door de harpist Dieter Dewilde. Hij zal ons samen 
met de muziek wegwijs maken in de geschiedenis van zijn geliefkoosde in-
strument “de harp”.
Programma: verwelkoming, bezinning, viering van de 80-jarigen, een lekker 
broodje met een drankje en als toetje een panna cotta.
Inschrijven met vermelding van het aantal personen, adres en telefoonnr. bij 
Campens Claudine, Loofblommestraat 79, SDw; (09 221 78 02) vóór 1 mei en 
betalen van € 10.

Vervolg week tot week
septeMBer
Ma. 14 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
Zo. 20 – Festival van vlaanderen
 11.00: Parklife (Parkbos)

oktoBer
di. 6 – kvlv sdw
 toneelvoorstelling kamer 517 (Heusden)
do. 22 – kvlv sdw
 lidgeld

noveMBer
Za. 14 – wMv sdw / aFsnee
 10.00: aanpak netheid Duddegembosje
do. 19 – kvlv sdw
 “darmkanker” door kristof Van Steenkiste
Ma. 23 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)



Info: 09 222 13 21 
Overdag, ’s avonds, in het weekend  

of stuur een e-mail: 
wouter.beel@cerm-hr.be 

	  

 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Loopbaanbegeleiding 
bij CERM-HR kan je 

helpen 

Zit je met vragen en 
twijfels over je job? 

 

Waarom kiezen voor CERM-HR? 
 
CERM-HR is een erkend loopbaan-
begeleidingscentrum en is al meer dan 30 jaar 
actief rond talent en loopbanen.  
Je ervaren persoonlijke coach begeleidt je stap 
voor stap. Jouw behoefte en jouw persoonlijke 
loopbaanvragen geven richting aan onze aanpak. 
We focussen op jouw talenten en gaan samen op 
zoek naar de beste manier om deze tot hun recht 
te laten komen.  
 

Locatie: 
Putkapelstraat 71,  
Sint-Denijs-Westrem 
� Of bij je thuis! 

Ben je werknemer, ambtenaar of 
zelfstandige en heb je minstens 1 jaar 
werkervaring in de voorbije 2 jaar? Dan kan 
je 4 uur loopbaanbegeleiding met één 
loopbaancheque betalen.  
 

Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Na 
een eerste vrijblijvend gesprek organiseren 
we vier individuele sessies van 1 uur. 
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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. 31/08/2015
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.


