
Aan alle papa’s een 
sfeervolle vaderdag

Na elke bevalling komt ook 
papa op de voorgrond,

het gezin wordt uitgebreid 
en verder uitgebouwd.

Papa worden en papa zijn
brengt vreugde mee 

maar ook veel engagement
om elke dag zoveel mogelijk 

nabij te zijn
en warmte te geven
bij de ontwikkeling  

van elk kind.

tevens

Wensen we veel sterkte 
aan onze studenten
om alles op alles te zetten

voor de examens.
Laat studie en ontspanning 
afwisselen om evenwicht te 
vinden in de zware opdracht 

die u wacht.

We duimen ervoor dat
het resultaat beantwoordt 

aan de inzet.

dekenij Borluut
Beste Dorpsgenoten

Op zondag 21 juni wordt de zomer ingezet. Al gaat de redactie van de INFO er even tus-
senuit, Dekenij Borluut neemt geen ‘zomerreces’. We verschoven de traditionele nieuw-
jaarsreceptie van de Dekenij naar de lente – maar wegens ‘te koud’- naar de zomer. Nu 
is het zover! 
Hierbij worden alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee uitgenodigd op de  
grAtis zomerreceptie van de Dekenij Borluut in, hoe kan het ook anders, Kasteel  
Borluut op zondag 21 juni 2015 van 11.30 tot 13 uur.
Er is echter nog een tweede reden om te feesten. In juni zakt het College van Burge-
meester en Schepenen af naar onze gemeenschappen. Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 
zijn dan “Wijk van de maand”. Op 21 juni is Schepen Christophe Peeters onze gast en 
licht hij graag één en ander toe tijdens de zomerreceptie. 

Vanaf 12.30 uur verzorgen de lokale handelaars het zomers Buffet in de tuin van 
Kasteel Borluut, onder de zomerse zon of in de beschuttende tenten. 

De lokale middenstand stak de koppen bij elkaar: 
slagerij everaert, isabelle & marc, ’t pompoentje en “in de radijs” verzorgen een sma-
kelijk menu met opgevulde tomaatjes, meloen met rauwe ham, opgevulde eitjes, kom-
kommer met kruidenkaas, abrikozen met tonijn, ham, pasta-, rijst- en aardappelsalade 
en een ruim assortiment groenten, allemaal ‘uit eigen winkels’. De kinderen worden 
verwend met gehaktbrood (fricandon) en een kippenboutje met krieken en appelmoes. 
Bakker Luc zorgt voor een feestelijk dessertgebak. 
café ‘in ‘t gemeentehuis’ speelt op verplaatsing en zorgt voor een ruim assortiment  
dranken. 

Om het aantal deelnemers te kennen is het noodzakelijk om in te schrijven voor het buf-
fet. De storting geldt als inschrijving: € 20 vanaf 12 jaar; € 12 voor kinderen van 6 tot 12 
jaar; kinderen jonger dan 6 jaar nemen gratis deel. 
Storten vóór 16 juni op rekeningnummer Be55 7440 5256 9444 van dekenij Borluut met 
vermelding: zomers buffet, het aantal personen, namen en leeftijden. Zo kunnen wij u 
feestelijk ontvangen.
Alvast een zonnige wijkdag!

Karel Peeters, Voorzitter vzw Dekenij Borluut  

Kermis Afsnee vAn 25 tot 29 juni: zie progrAmmA op BLz. 14

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 358 - juni 2015
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

De redactie van de INFO 
gaat er even tussenuit. 

We zijn er weer eind augustus.
We wensen onze lezers 

een deugddoende vakantie
 met veel zon en weinig zorgen.



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 618.000  |  Gsm : 0479 417 496

Uiterst charmant en uniek gelegen hoeve 

met groene vergezichten.

Terrein opp. : 7.380 m2. Bew. opp. : 158 m2.

|   DeurleTE KOOP
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Vanaf € 385.000  |  0479 417 496

Nog 3 v.d. 8 bouwrijpe percelen die genieten

van een vergezicht en westelijke oriëntatie.

Opp. percelen : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

|   AfsneeTE KOOP
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€ 489.000  |  Gsm : 0486 069 070

Instapklare ruime woning met 4 slaapkamers 

en een gunstige zw-georiënteerde tuin.

Terrein opp. : 730 m2. Bew. opp. : 300 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 274.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met 

tuin nabij het natuurgebied ‘De Westerplas’.

Opp. appartement : 95 m2. Opp. tuin : 60 m2.
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Vanaf € 338.520  |  0479 417 496

Nog 2 v.d. 4 bouwrijpe percelen met een 

ZW-oriëntatie in het centrum.

Opp. percelen : van 868 m2 tot 877 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 760.000  |  Gsm : 0486 069 070

Moderne villa gelegen in een rustige en

groene residentiële woonomgeving.

Terrein opp. : 2.317 m2. Bew. opp : 350 m2.

|   DeurleTE KOOP
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€ 475.000   |  Gsm : 0479 417 496

Landelijke villa met 4 slaapkamers in een 

groene woonomgeving.

Terrein opp. : 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?

€ 498.750  |  Gsm : 0486 069 070

Uitstekend onderhouden villa op wandel-

afstand van kasteel Borluut. Rustig gelegen.

Terrein opp. : 816 m2. Bew. opp. : 275 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE 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.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

E
-p

ei
l 6

0
  |

  V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

83%



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 28 augustus 2015. 
De teksten uiterLijK tegen 9 Augustus. 
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 25 september, 30 oktober, 27 november 
en 28 december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 
dagen vóór die datum binnen zijn. Graag alle ac-
tiviteiten opgeven waarvan de datum al vast ligt, 
zodat de andere verenigingen er rekening kunnen 
mee houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de 
activiteit vermelden.
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uitstAp Anders vALide personen en senioren 

zaterdag 13 juni 2015 gaan we met de liftbus naar middelburg nederland en doen 
een rondvaart langs het veerse meer

De liftbus vertrekt aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4, 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 ogen-
blik 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 

rondvaart 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 aan-

komst voorzien rond 18.30 uur.
 
Het wordt weer een leuke en ontspannende uitstap, zeker de moeite waard. We reke-
nen 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 voorrang. We volgen de data van inschrijvingen tot de 
bus volzet is. Graag vermelden of je in de rolwagen moet blijven zitten in de liftbus.

Inschrijven bij Frieda Van Caeckenberghe, Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01);  
e-mail: frieda.sleurs@telenet.be   

nieuws vAn de stad
in juni 2015 is sint-denijs-westrem / Afsnee “wijk van de maand”
Dat gaat gepaard met heel wat boeiende activitei-
ten, waarbij bewoners en stadsbestuur elkaar ont-
moeten en bewoners hun bezorgdheden en voor-
stellen voor de wijk meegeven.
Het rijk gevulde programma bestaat uit tal van 
boeiende activiteiten, waaronder een gesprek over 
duurzame voeding en stadslandbouw, een open 
ontmoeting in het Open Huis, een wijkverkenning 
in de Vennewijk, een bezoek aan de gerestaureerde kerk en een bezoek aan het 
kerkhof met gids. Ook een receptie met de dekenij en een gesprek over mobiliteit 
zijn gepland.  
Het volledige programma: zie https://stad.gent/sint-denijs-westrem-afsnee. Iedere 
bewoner van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee krijgt een brochure in de bus met een 
beschrijving van alle activiteiten.
“Wijk van de Maand” is het nieuwe concept van ontmoetingen tussen de burge-
meester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Het gaat daarbij 
niet meer om een enkele debatavond, zoals bij de wijkdebatten en debatcafés uit 
het verleden, maar om een maand vol interactieve ontmoetingen rond diverse the-
ma’s, op maat van de wijk. Op die manier wil het stadsbestuur een nog beter beeld 
krijgen van hoe de bewoners hun wijk vandaag ervaren en hoe ze die samen nog 
beter kunnen maken. Bijzonder aan “Wijk van de Maand” is dat lokale verenigin-
gen, bewonersgroepen en professionele werkers mee instaan voor de organisatie 
en uitwerking van de ontmoetingen en activiteiten. Dat alles met het oog op een 
maximale betrokkenheid.



markant 
de pinte/sdw
 
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 Ce-
metery, 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, 
filmbeelden 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 
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 ‘s middags: afsluiten van het markantjaar met 
een havenrondvaart in de haven van gent voor leden en partners 

Aan al onze leden een prettige en zonnige vakantie en tot in 
september! 

dAc de moester
Putstraat 16, SDW

Sint-Denijs-Westrem is ‘Wijk van de Maand’ in juni. Op zondag 
7 juni opent De Moester daarom haar deuren om de buurt te 
verwelkomen. 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-/ dagbestedingsproject 
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 
verder in de Moester en in ons houtatelier terecht voor arbeid 
en ontmoeting op maat. In D’n Hof telen we ook groenten die 
we verwerken in ons sociaal restaurant. Wat je zoal kan bezich-
tigen in D’n Hof van de Moester: onze dieren (konijnen, gei-
ten, schapen, ezels, kippen), een tuin met verrassend mooie 
plekjes, de serre waar we kruiden en groenten opkweken, de 
moestuin waar we heel wat verschillende groenten telen... We 
bieden u voor de gelegenheid ook  een drankje aan, info over 
de historiek van onze site, een bomenwandeling … 
Om 10 uur ontvangen we schepen Heyse (Milieu, Klimaat, 
Energie en Noord-Zuid) met wie je in interactie kan gaan rond 
het eco-verhaal. Om 11.30, 14 en 16 uur. starten we een info-
moment rond het boeiende luchtvaart- en oorlogsverleden van 
Sint-Denijs-Westrem en de Moester in het bijzonder, gevolgd 
door een voorstelling van onze organisatie. In de namiddag 
plannen we ook rondleidingen rond de volgende thema’s: bo-
men, siertuin en groentetuin. Iedereen is ook welkom om ge-
woon te komen rondneuzen en te genieten van de omgeving. 

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

interactieve wijksite 
Net als de ontmoetingen van Wijk van de Maand is ook het 
verslag uitgesproken interactief. Zo zal Wijk van de Maand te 
volgen zijn via:
https://stad.gent/sint-denijs-westrem-afsnee. Iedereen kan er 
het programma raadplegen en de activiteiten volgen aan de 
hand van verslaggeving (met foto’s en filmpjes).
Meer uitleg over Wijk van de Maand: 
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbe-
stuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-meedenken/wijk-van-de-
maand 
Dienst Beleidsparticipatie ( 09 266 82 00); 
beleidsparticipatie@gent.be 
Wijkregisseur Peter Lambrecht  (09 266 82 41);
peter.lambrecht@stad.gent

zaterdag 20 juni van 10 tot 12 uur: wijkverkenning vennewijk, 
bezoek burgemeester en schepenen, rommelmarkt
Rozenpark - Speelplein Tijgerlelielaan - Vennebos
Ga mee op zoek naar mogelijkheden om de buurt nieuw le-
ven in te blazen. Burgemeester Daniël Termont en schepenen 
Elke Decruynaere, Tom Balthazar en Resul Tapmaz denken mee 
over initiatieven om mensen samen te brengen, te spelen en te 
sporten in het groen. We maken hiervoor een korte wandeling 
door de wijk. Jong en oud leggen uit wat er beter kan.
De bewoners van de Vennewijk houden die dag ook een rom-
melmarkt. Snuister na de wandeling eens rond om dat ene 
ding dat u nog nodig hebt, op de kop te tikken. En niets houdt 
u tegen om uw picknickdeken en wat lekkers mee te brengen 
als het mooi weer is…

Met vriendelijke groeten,
Peter Lambrecht, wijkregisseur



     
    

Week tot week
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 – reder. 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
zo. 21 – deKenij BorLuut
 11.30: receptie + Zomers Buffet (kasteel Borluut)
zo. 21 – wzc zonnehove
 12.00: Zomerfeest
za. 27 – nsB sdw / Afsnee
 12.30: Kaasbuffet (Open Huis)
zo. 28 – Kon. hArmonieorKest echo der Leie
 Aperitiefconcert (kasteel Borluut)

juLi

zo. 5 – KwB sdw / Afsnee
 viering 65-jarig bestaan
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 de Rheingau
ma. 10 - jeugddienst gent
 14.00: Pretkamjonet (Tijgerlelielaan)
ma. 10 tem vrij. 14 - jeugddienst gent
 14.00: Speelse Wijk (Kerkwegel)
ma. 17 tem vrij. 21- jeugddienst gent
 14.00: Speelse Wijk (Kerkwegel)

septemBer

di. 8 – vtBKuLtuur sdw
 20.30: start conditietraining
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)

cultuurplatform 
sdw/Afsnee
een dwarsdoorsnede in 100 portretfoto’s
De boot is vol! Bijna toch…
Volgens de laatste tellingen werden er 119 portretfoto’s getrokken waardoor 
75 verschillende geboortejaren een kandidaat zullen hebben. Waar blijven 
zij van de jaren ’80?
De allerlaatste fotoshoot gaat door in de maand juli. Je kan enkel nog in-
schrijven als je geboortejaar ontbreekt (zie tabel hieronder). Meer info vind 
je in de vorige INFO’s.
De kandidaat die het eerste is voor zijn/haar geboortejaar wordt automa-
tisch geselecteerd.  
Inschrijven kan alleen nog per e-mail bij kristien.van.hessche@skynet.be 
met uw naam en voornaam, adres en gsm- of telefoonnummer. En niet te 
vergeten uw geboortedatum!

Na de tentoonstelling in oktober in kasteel Borluut kan je de portretfoto 
(zw/w 30 x 40 cm, gekleefd op plaat) gratis afhalen. Niet-geselecteerde foto’s 
kan je altijd kopen (€ 35).  Voor deze jaartallen hebben we nog geen kandida-
ten:

Met de steun van de Stad Gent

Marc Vogelaers, Cultuurplatform SDW/AFS

wzc  zonnehove sdw

zondag 21 juni: zomerfeest in de tuin en cafetaria van wzc zonnehove
WZC Zonnehove organiseert een groots zomerfeest waarvoor we iedereen 
van harte uitnodigen.
Programma:
- Een verzorgde barbecue tussen 12 en 14 uur (vooraf inschrijven is noodza-

kelijk). 
- Een menu voor volwassenen (3 stuks vlees) incl. aperitief, slechts € 15. Een 

kindermenu (2 stuks vlees) € 8. 
- Vanaf 14 tot 17 uur: tearoom met verse pannenkoeken, ijsjes en doorlo-

pend cava-bar.
- Animatie voor groot en klein: een springkasteel, volksspelen, een tom-

bola…
Kom ook zeker een kijkje nemen op de opendeurdag (vanaf 14 uur) in ons 
nieuw dagcentrum De Maretak en de assistentiewoningen De Drie Linden.
Iedereen is welkom!
Breng ook familieleden en kennissen op de hoogte van het feest. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.
Met de opbrengst van dit feest willen we een mobiele keuken aankopen om 
gezellig te kokkerellen met de bewoners en nadien lekker te smullen.
Inschrijven vóór 14 juni. 
Aandacht: inschrijving is pas geldig na betaling.

&  detremeriem@zonnehove.zkj.be; WZC Zonnehove,
 Loofblommestraat 4, SDW

De eigenheid van de KWB ligt in de combinatie van de “K” + de “W” + de “B”.  
Kristelijk geloven blijft belangrijk voor KWB. De evangelische boodschap is onze inspiratiebron. Een 
aanklacht tegen elke vorm van onrecht en verdrukking en tegelijk een oproep om eerbied voor elke mens, 
solidariteit en rechtvaardigheid.  
Werknemer zijn betekent dat arbeid en inkomen afhankelijk zijn van een werkgever. De woonsituatie, het 
onderwijs, de vrijetijdsbesteding … worden sterk bepaald door de situatie van de werknemer. De KWB 
bekijkt de samenleving vanuit een werknemersbril.  
Beweging maken wil zeggen dat de KWB zich richt op alle aspecten van het leven: het programma is dan 
ook ruim en gevarieerd. Aandacht voor ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding (feesten, sport, op 
uitstap gaan, toneel spelen…) en voor vorming via de methode zien, oordelen en handelen.  
Velen hebben zich jarenlang voor de KWB ingezet en geholpen bij het organiseren van activiteiten, die 
steeds druk werden bijgewoond. Op het programma stonden zowel cinemavoorstellingen als 
vormingsavonden, ontspanningsnamiddagen en sportactiviteiten als wandelingen en bedrijfsbezoeken. 
Een opvallende uitschieter in onze plaatselijke KWB-geschiedenis was o.a. de
 “week van de arbeid”, met vijf opeenvolgende, zeer gevarieerde gespreksavonden. Te vermelden zijn ook 
de deelname aan de Lourdesbedevaarten (met spaaractie), de talrijke zomerreizen, de jaarlijkse  
(huis)bezoeken van Sinterklaas, een cursus voorbereiding op het rijbewijs, een kookcursus voor mannen, 
praktische vorming zoals onderhoud van tuin, fietsherstellingen, schilderen en behangen enz.
De KWB Afsnee en Sint-Denijs-Westrem viert zijn 65-jarig bestaan op zondag 5 juli.  Na een bijzondere 
en feestelijke viering in de parochiekerk van Sint-Denijs-Westrem, worden leden, oud-leden en 
sympathisanten uitgenodigd op een ludieke receptie en een smaakvol etentje.  

Cultuurplatform
SDW/Afsnee

Een Dwarsdoorsnede in 100 Portretfoto’s

De boot is vol! Bijna toch…
Volgens de laatste tellingen werden er 119 portretfoto’s getrokken waardoor 75 verschillende 
geboortejaren een kandidaat zullen hebben. Waar blijven zij van de jaren ’80?
De allerlaatste fotoshoot gaat door in de maand juli. Je kan enkel nog inschrijven als je geboortejaar 
ontbreekt (zie tabel hieronder). Meer info vind je in de vorige INFO’s.
De kandidaat die het eerste is voor zijn/haar geboortejaar wordt automatisch geselecteerd.  
Inschrijven kan dus alleen nog per e-mail bij kristien.van.hessche@skynet.be met uw naam en voornaam, 
adres en gsm- of telefoonnummer. En niet te vergeten uw geboortedatum!

Na de tentoonstelling in oktober in kasteel Borluut kan je de portretfoto (zw/w 30 x 40 cm, gekleefd op 
plaat) gratis afhalen. Niet-geselecteerde foto’s kan je altijd kopen (€ 35). 
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Met de steun van de Stad Gent

Marc Vogelaers

Cultuurplatform SDW/AFS



vtbKultuur sdw

van zondag 9 t. e. m. woensdag 12 augustus: vierdaagse naar 
de rheingau

Wie kent niet de ver-
leiding van de Loreley? 
De gezangen waren 
zo mooi dat de schip-
pers te pletter voeren 
tegen de oevers van 
de Rijn. Laat u op uw 
beurt verleiden tot een 
vierdaagse trip onder 
de veilige hoede van 
vtbKultuur. Kom mee 
kijken wat Victor Hugo 
en Lord Byron ooit zo 
heeft geboeid.  
De Rijn is een belang-
rijke rivier. Aan haar 
oevers liggen meer 
hoofdsteden dan aan 
enige andere rivier van 
het Avondland.
Mainz spreekt aan 

door de ongedwongen sfeer en Rüdesheim is een aantrekkelijk 
wijnstadje.  
VtbKultuur heeft gekozen voor twee verschillende uitzichtpun-
ten: u ziet de prachtige hellingen, de glooiende wijngaarden, 
de schilderachtige stadjes en dorpjes en de (ruïnes van) burch-
ten, kloosters en kastelen panoramisch uit de lucht ofwel in 
vogelperspectief van op het water.

programma:
zondag 9 augustus 
Vertrek om 7.30 uur op de parking van de Carrefour naar Mainz.
Mainz is de hoofdstad van Rheinland-Pfalz. De geschiedenis 
van de stad draait om Romeinen, aartsbisschoppen en keurvor-
sten. Het is de geboortestad van Gutenberg dus bezoeken we 
o.l.v. een gids het Gutenbergmuseum met zijn kostbare origine-
le bijbels. In de Sint- Stephanskirche laten we ons met plezier 
betoveren door de beroemde Chagall vensters.
De binnenstad krioelt van schilderachtige straatjes en gezellige 
wijnbars. Lunch in het centrum. In de late namiddag gaat de 
reis naar Assmannshausen waar het romantische hotel “Alte 
Bauernschenke” ons verwacht voor het avondmaal en de over-
nachting.
maandag 10 augustus 
We wisselen de bus in voor lift en boot om de omgeving eens 
vanuit een ander oogpunt te bekijken. Eerst met de zetellift 
bergop. Prachtig panorama. Dan te voet door het woud naar 
“Niederwalddenkmal”. Dit monument symboliseert de herop-
richting van het Duitse keizerrijk na de Frans-Duitse oorlog van 
1870-1871. De XXL-Vrouwe Germania met keizerskroon in de 
linker- en het rijkszwaard in de rechterhand overschouwt het 
zilveren Rijndal.
Nu zeilen we met de “Kabinenseilbahn” naar Rüdesheim en 
nemen tijd voor de vrije lunch.
In de namiddag wacht ons een romantische boottocht op de 
Rijn naar Bingen. Van op het water is het uitzicht op de oevers 
en de flanken anders en vernieuwend. Hildegard von Bingen 
was een non en een ferme madame. Vraag het maar aan de 
reisleider!
Tijd om terug te keren naar Assmannshausen voor avondmaal 
en overnachting.

dinsdag 11 augustus 
We brengen een geleid bezoek aan Kloster Eberbach. De abdij 
stamt uit de 12de eeuw. Het refectorium herbergt een collectie 
wijnpersen. De monniken baden in de streng romaanse kloos-
terkerk. Thans is dit klooster de zetel van de “Deutsche Wein-
akademie”. Dat belooft…
Een harmonisch vervolg wordt de lunch met streekgerechten 
op een wijndomein. We worden vergast op een geleid bezoek 
aan Kloster Eibingen. We sluiten af met de vespers in de kloos-
terkerk. Zo zijn we weer klaar voor ons avondmaal met wijn-
proeverij en streekspecialiteiten in onze overnachting.
woensdag 12 augustus 
Vandaag is gewijd aan Rüdesheim. Dan zullen we behoren 
tot de 2,7 miljoen toeristen die elk jaar dit plaatsje bezoeken. 
Drommen mensen lopen vrolijk door de schilderachtige smalle 
straatjes. Daar zal de wijnconsumptie wel toe bijdragen. De wij-
nen van Rüdesheim hebben een goede reputatie. Wij krijgen 
een geleid bezoek aan het “Deutsche Musikautomaten-Muse-
um”. In deze zeer ruime verzameling worden de instrumenten 
niet bespeeld, ze spelen zelf. Gaande van het tere muzikale 
uurwerk tot de reusachtige automatische concertpiano: het zal 
ons VTB- kinderhart creatief beroeren.
Na een vrije lunch volgt onze busrit huiswaarts. We denken in 
SDW aan te komen rond 20 uur.

Deelnameprijs:
€ 480 in 2 pk. voor leden vtbKultuur, anderen: € 495
€ 540 in 1 pk  voor leden vtbKultuur, anderen: € 555
Inbegrepen: vervoer met luxe-autocar met panoramisch dak, 
3 nachten in 4-sterrenhotel Alte Bauerschänke in Assmanshau-
sen, 3 avondmalen + 2 middagmalen (Mainz en Eibingen),  
2 wijnproeverijen, alle toegangen, verplaatsingen en bezoe-
ken, ervaren reisleider Isi Bogaerts, programmaboekje.

Inschrijven bij Mia Bogaert, Simon Beninglaan 4, SDW; 
fax (09 243 41 09); mia@rocvzw.be en betalen op rekening 
BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur SDW.

dinsdag 8 september: start ontspannende conditietraining
Samen doen we er wat aan! Stramme benen, rond buikje, last 
van trappen oplopen? Iets doen aan je fysiek? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! Een toffe groep dames en heren – zo-
wel jong als iets ouder, houden wekelijks hun conditie op peil. 
Ook iets voor jou? Kom dan op dinsdagavond naar onze ont-
spannende conditietraining. Er wordt veel aandacht besteed 
aan spierversterkende oefeningen en aan stretching.
Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes Lichamelijke Opvoe-
ding en kinesiste.
Coördinatie van deze activiteit gebeurt door Wien Servaes.
elke dinsdag van 20.30 tot 21.30 uur. Jaarabonnement (min. 30 
lessen): € 60  (VAB en vtbKultuurleden: € 50) Ethias-verzekering 
inbegrepen. Inschrijven bij Wien Servaes (09 222 06 43) of liefst 
in de zaal op dinsdag 8 september.
Breng je VAB lidkaart of je vtbKultuurkaart 2015 mee.

verkenningstochten per fiets
Wij vertrekken de hele zomer (laatste keer 27 augustus) op 
donderdag om 18.30 uur (behalve tijdens de Gentse Feesten 
dinsdag 21 juli om 14 uur). Antoon Daemers heeft  de mooiste 
routes voor u uitgezocht.
Het hele jaar door fietsen we ook op dinsdag o.l.v. Erik Mest-
dagh. Afspraak om 14 uur op het Gemeenteplein (vertrek om 
13.30 uur tijdens de winteruurperiode). Afstand ongeveer 50 
km in de zomer en ongeveer 35 km in de winter.

&   mia@rocvzw.be



Receptie gratis aangeboden door Dekenij Borluut  
aan de inwoners van SDW en Afsnee 

zondag 21 juni 2015 van 11 tot 13 uur 
in Kasteel Borluut 

 

                                                     

 

 

                                                   

    Vanaf 12.30 uur is er een zomers buffet voorzien in de tuinen van 
Kasteel Borluut. Daarvoor moet men inschrijven door 

storting. 
Inschrijven vóór 14 juni op rekening Dekenij Borluut  

BE55 7440 5256 9444   
    € 20 vanaf 12 jaar; € 12 van 6 tot 12 jaar; gratis - 6 jaar 

    Vermelden: zomers buffet, namen en leeftijd.  

BREAKFAST - COFFEE - LUNCH - TEA - APERO

Maaltemeers 88 - 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel : 0479.99.99.01

Openingsuren: Juni - Juli & Augustus van 8uur-22uur
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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

 VERKOOP & PROJECTBEGELEIDING
 Louis - Delebecquelaan 46 SDW

  M:0495 887 937  www.bellimo.be

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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Barbecue
volwassenen: 16 €
kinderen (-12 jaar): 10 €

Inschrijven bij:
Eric Dhondt
Rozenpark 19 
Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 0478/24.50.49

E-mail: echoderleie@gmail.com of 
rek. nr. BE21 8508 3829 3903  van EDL

Borluutpark  
Kleine Gentstraat 

te Sint-Denijs-Westrem

VANAF 11.00 uur
GRATIS TOEGANG

MET MEDEWERKING VAN
HET STADSBESTUUR

ZONDAG 28 JUNI 2015

Koninklijk Harmonieorkest

ECHO DER LEIE

APERITIEFCONCERT
& Barbecue
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Antennewerking
sdw en Afsnee vanuit ocmw gent

Beste, 

Ondertussen startte ik met mijn huis-
bezoeken. Op die manier leer ik Sint-
Denijs-Westrem en Afsnee beter ken-
nen. Daarnaast geeft het me ook de 
kans om na te gaan of buurtzorg ge-
wenst is waar het nog niet bestaat.

In functie daarvan ben ik dan ook op zoek naar mensen met 
talent. En die hun talent(en), vrijwillig en naar eigen keuze, 
willen inzetten voor hun medemensen.
Ik leg hierbij de nadruk op de eigen keuze. Kan het op regelma-
tige basis? Graag! Is het eenmalig? Even dankbaar. Alle talen-
ten zijn welkom: tuinieren, een praatje maken, boodschappen 
doen, luisteren, wandelen, breien, knutselen …

Voelt u zich geroepen of hebt u vragen? Mijn contactgegevens 
staan onderaan dit artikel.
Geef maar een seintje! Of kom gerust eens langs op mijn zit-
dag (elke dinsdag van 10 tot 12 uur) in het Dienstencentrum 
op het Gemeenteplein.

Hartelijke groeten, Wauter

& wauter.dedobbeleer@ocmw.gent
 (09 243 97 70); (0471 90 97 54)

ziekenzorg
winnende nummers van de loten verkocht door ziekenzorg Af-
snee/sdw
Nationale trekking:
- Lot nummer D 159472 wint een aankoopcheque Sodexo ter 

waarde van e 50.
- Loten met nummer D 159140 – D 159361 – D 159617 – E 

181617 en E 181778 winnen een aankoopcheque Sodexo ter 
waarde van e 25.

Bij de trekking van de omslagloten (blauwe kleur) zijn er geen 
winnaars in onze afdeling.

De winnende loten moeten opgestuurd worden onder geslo-
ten omslag vóór 30 september 2015 naar:
Ziekenzorg CM – Tombola,
Haachtsesteenweg 579 - Postbus 40 te 1031 Brussel

Op de rugzijde van het winnende lot vult u uw naam, volledig 
adres en telefoonnummer in. Op de briefomslag met het win-
nende lot dient eveneens op de rugzijde naam en adres ver-
meld te worden. Hou steeds het afscheurstrookje ter controle 
bij tot u de prijs ontvangen hebt.
De volledige uitslag van de trekking vindt u ook in “Visie”,  
“cm.be”, www.ziekenzorg.be en op de lijsten verkrijgbaar bij 
het plaatselijk ziekenfonds en de landsbond.

De uitslag zal ook verschijnen in “Kerk en Leven” en zal uithan-
gen bij de drie winkelpunten.

nsB 
Afsnee /sdw

zaterdag 27 juni om 12.30 uur: kaasbuffet
De oud-strijders en vrienden van de oud-strijders nodigen u al-
len uit op het kaasbuffet in het Open Huis, Pastorijdreef, SDW.
Wij presenteren u: alle soorten kazen, verschillende soorten 
groenten en fruit met assortiment brood, dessert, een kopje 
koffie met kleine versnaperingen.

Dit alles voor een democratische prijs van € 22 p/p inclusief 
tombola. 
Inschrijven t. e. m. 21 juni bij:
- voorzitter M. Dossche, Beukenlaan 43, SDW;(09 222 56 12) of 

(0472 769 374)
- ondervoorzitter J. Verschueren, Borluutplein 10, SDW;
 (0476 894 039)
- secretaris D. Dentyn, Belgiëlaan 5, SDW; (09 221 27 71) of  

(0474 011 667)

Betalen kan persoonlijk maar liefst op nr. BE13 8906 8400 6039.
Wij hopen op een talrijke opkomst, ook wie geen lid is, is welkom.

Het bestuur   

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

nieuw ziekenhuis Az maria middelares
Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent

Algemeen telefoonnummer: 09 246 46 46
Er is een gratis pendelbus van aan AUTO 5

naar de hoofdingang.



KwB sdw/Afsnee
zondag 5 juli: viering 65 jaar KwB op Afsnee en sdw  
De KWB-afdeling Afsnee en Sint-Denijs-Westrem werd opgericht 
in 1950 en bestaat dit jaar vijfenzestig jaar. Dankbaar kijken we 
terug op vele, mooie jaren van actie, vorming en vriendschap. 
Tegelijk zien we met belangstelling uit naar morgen, benieuwd 
wat de toekomst ons brengen zal.  

De eigenheid van de KWB ligt in de combinatie van de “K” + de 
“W” + de “B”.  
Kristelijk geloven blijft belangrijk voor KWB. De evangelische 
boodschap is onze inspiratiebron. Een aanklacht tegen elke 
vorm van onrecht en verdrukking en tegelijk een oproep om 
eerbied voor elke mens, solidariteit en rechtvaardigheid.  
Werknemer zijn betekent dat arbeid en inkomen afhankelijk 
zijn van een werkgever. De woonsituatie, het onderwijs, de 
vrijetijdsbesteding … worden sterk bepaald door de situatie van 
de werknemer. De KWB bekijkt de samenleving vanuit een werk-
nemersbril.  

Beweging maken wil zeggen dat de KWB zich richt op alle as-
pecten van het leven: het programma is dan ook ruim en geva-
rieerd. Aandacht voor ontspanning en zinvolle vrijetijdsbeste-
ding (feesten, sport, op uitstap gaan, toneel spelen…) en voor 
vorming via de methode zien, oordelen en handelen.  
Velen hebben zich jarenlang voor de KWB ingezet en geholpen 
bij het organiseren van activiteiten, die steeds druk werden bij-
gewoond. Op het programma stonden zowel cinemavoorstellin-
gen als vormingsavonden, ontspanningsnamiddagen en sport-
activiteiten als wandelingen en bedrijfsbezoeken. 
Een opvallende uitschieter in onze plaatselijke KWB-geschiede-
nis was o.a. de “week van de arbeid”, met vijf opeenvolgende, 
zeer gevarieerde gespreksavonden. Te vermelden zijn ook de 
deelname aan de Lourdesbedevaarten (met spaaractie), de tal-
rijke zomerreizen, de jaarlijkse (huis)bezoeken van Sinterklaas, 
een cursus voorbereiding op het rijbewijs, een kookcursus voor 
mannen, praktische vorming zoals onderhoud van tuin, fiets-
herstellingen, schilderen en behangen enz.

De KWB Afsnee en Sint-Denijs-Westrem viert zijn 65-jarig be-
staan op zondag 5 juli.  Na een bijzondere en feestelijke viering 
in de parochiekerk van Sint-Denijs-Westrem, worden leden, oud-
leden en sympathisanten uitgenodigd op een ludieke receptie 
en een smaakvol etentje.  

speelstraat
speelstraat in de Boesbeeklaan 
De zon scheen, de temperatuur was zomers en de kerselaars 
kwamen net in bloei. Een mooi kader voor een gezellige speel-
straat. Tijdens het laatste weekend van de paasvakantie werd 
een stukje van de Boesbeeklaan verkeersluw zodat de kindjes 
de vakantie buiten spelend konden afsluiten. De kinderen fiets-
ten, voetbalden, tekenden, sprongen, stepten …er op los,  o.a. 
met het  spelmateriaal van de Jeugddienst van de Stad Gent. Er 
was een gemoedelijke sfeer waarbij de buren met een babbel-
tje de laatste nieuwtjes uitwisselden of elkaar wat beter leer-
den kennen. Het volk stroomde zondag in de late namiddag 
toe voor het optreden van Circo Daparro (met medewerking 
van de Stad Gent - Cultuurdienst / Artiest zoekt Feestneus). 
De acrobatentoeren vielen in de smaak en de grappen lieten 

jong en oud lachen. Dat uur is voorbij gevlogen. 
Heel veel dank aan iedereen die op de een of andere manier 
geholpen heeft. Ook volgend jaar willen we een speelstraat or-
ganiseren in de buurt. 
Wie op de hoogte wil gehouden worden of wie wil meewerken 
kan z’n mailadres doorgeven op myriambossuyt@hotmail.com 
of via de facebookpagina “Speelstraat lettelbroeklaan Sint- 
Denijs-Westrem”. 

rederijKersKAmer 

de Loofblomme 
sdw

vierde sneukeltoneeltocht met steun van de stad gent
Tom de Bleye, Jaak Lema, Nele Dewaele en Jan Monbaliu bie-
den u een smaakvol stukje theater aan op vier locaties in Sint-
Denijs-Westrem (op wandelafstand) 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: www.loofblomme.be of via (0476 66 79 13)

ronny de cocKer Loopt 
mArAthon des sABLes voor nemA

Ik liep van 5 tot 11 april 250 km door de woestijn in 34u 10min 
44s. Ik eindigde als 153ste op 1340 deelnemers en was de 10de 

Belg en de 15de in mijn leeftijdscategorie.
Op zaterdag 2 mei 2015 vond het slotmoment van de bene-
fietactie plaats. Ik verwelkomde op die avond 160 mensen en 
overhandigde aan Nema (vzw voor neuromusculaire aandoe-
ningen) een cheque ter waarde van € 5.203,16.
Ik wil hierbij alle sponsors en vrijwilligers van harte bedanken.

Ronny



wmv
samen ijveren voor veiliger fietsverkeer in onze dorpen
Zowel het auto- als het fietsverkeer neemt alsmaar toe in de 
dorpen in het zuiden van Gent.
Ook de werkgroep WMV maakt zich bezorgd over onveilig fiet-
sen bij alle leeftijdsgroepen.  Fietsen moet vooral verkeersveilig 
en leuk zijn. Een aantal zwarte punten moet dringend door de 
overheid aangepakt worden. Enerzijds wordt het fietsverkeer 
aangemoedigd, anderzijds vereist dat een goede infrastruc-
tuur. Dat is niet altijd het geval. Zowel scholen als ouders rea-
geren. Weinigen laten hun kleuters en jongeren ‘s morgens of 
tijdens de avondspits per fiets de weg opgaan. Zeker niet in de 
donkere maanden en bij regenweer. Bovendien duiken diverse 
vormen van fietsvervoer op (met aanhangwagentjes, bakken 
en boxen). Dit is niet altijd veilig en neemt veel plaats in o.a. bij 
fietsstallingen. Aanpassingen bij scholen, winkels en op plei-
nen is noodzakelijk. Ook toenemend agressief verkeersgedrag 
en gebrek aan respect voor verkeersregels kent een zorgwek-
kende ontwikkeling (wat meer blauw op straat vereist). 
Daarom wil de werkgroep WMV voor Afsnee en SDW de inwo-
ners oproepen om te willen melden waar het fietsen echt ge-
vaarlijk is en waar de bevoegde overheid (Stad, gewest) drin-
gend dient in te grijpen met de vele mogelijke middelen die 
hiervoor ter beschikking staan. 
                                                   
Concreet wordt gevraagd om de plaats van “het zwarte punt” 
of “punten” goed te lokaliseren en om de onveilige toestand 
en je voorstel duidelijk te omschrijven. Mail dit door naar WMV 
(wmv @telenet.be) of bezorg het, met je naam en adres, aan 
de WMV-wijkvertegenwoordiger in je buurt of aan het WMV- se-
cretariaat: Kleine Goedingenstraat 30 in 9051 Afsnee of aan de 
WMV-zetel, Lauwstraat 73, 9051 SDW. Wil dit doen uiterlijk te-
gen 15 juni. Dan worden de klachten en voorstellen gebundeld 
en op de “Babbelavond” op 17 juni doorgenomen. Iedereen is 
welkom om 20 uur in het Cultuur- en Ontmoetingscentrum De 
Graet / St. Kristof (oud-schooltje nabij de kerk van Afsnee).   
 
Intussen heeft zich al i.s.m. WMV een kern gevormd van be-
zorgde ouders uit Afsnee en SDW. Die kern kan nog worden 
uitgebreid. Die heeft het vooral over de gevaarlijke en donkere 
onderdoorrit van de snelwegbrug tussen Beukenlaan en Ven-
nestraat, over het dwarsen van deze straat, over de ligging 
der zebrapaden, over de niet-doorlopende fietsstroken en tal 
van nog andere gevaarlijke toestanden. Er werd ook nog ge-
noteerd: de flessenhalssituatie in de Adelaarsstraat nabij het 
Gemeenteplein van SDW, idem bij de Hemelrijkstraat nabij het 
rondpunt Driesleutels. Eveneens zijn er de oversteek van de 
steenweg (N43) ter hoogte van de Driekoningenstraat (Pleis-
park) in SDW en uiteraard de smalle en kronkelende Putstraat 
(tussen SDW en Zwijnaarde) met steeds meer verkeer. WMV 
wees de Stad al meermaals op de gevaarlijke toestand daar, 
met name tussen de P. van Reysschootlaan en de bocht bij het 
begin van de Rijvisschestraat (waarop de Stad, tot op heden, 
niet reageert). 
Een eerder voorgesteld pad binnendoor in het Parkbosgebied 
biedt niet voor iedereen een veiligere oplossing. Deze Rijvis-
schestraat zelf is verderop naar Zwijnaarde toe, een fietsonvei-
lige baan gebleven ondanks reeds getroffen maatregelen. 
Er zijn vast wel ook nog andere “zwarte punten” waar de be-
voegde overheid dringend moet ingrijpen. Wil ze ons dus opge-
ven en ze goed situeren.

Lijst der wmv-wijkvertegenwoordigers in 2015: 
       
Afsnee
Afsnee dorp en zone ten zuiden van e40 met duddegem:                                                                      
Arthur de vylder, Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee; 
wmv@telenet.be 
goedingen en veure: Baudouin Kluyskens,
Leieoever 3, Afsnee; baudouin @kluyskens.net 
                         
sint-denijs-westrem
maaltewijk en de Loop: tillo Behaeghe, 
Poolse-Winglaan 29, SDW;  tillo.behaeghe@telenet.be 
Kortrijksesteenweg, putkapel, pleispark, maaltemeers:
emile rummens, Kortrijksesteenweg 1047, SDW;
emile.rummens@telenet.be
schuttershof en omgeving, overmeers, Adelaarsstraat, steen-
weg: frans de smet, Schuttershof 5, SDW; 
frans_de_smet@skynet.be
soenenswijk, hemelrijk, steppestede en omgeving:
ilse garez, Belgiëlaan 8, SDW; i.garez@skynet.be
Beukenlaan: christine vander plaetsen, Beukenlaan 83, SDW; 
marie-christine.vander.plaetsen@ telenet.be 
Kromme Leie en Kareelstraat: jeanine vande ginste,
Kromme Leie 23, SDW; vercon@advalvas.be
sint-camilluswijk, delebecquelaan en poortakker:   
elly Beké, Ernest Claeslaan 26, SDW; elly.beke@pandora.be
vennewijk, sint-rochus en omgeving: ginette fordeyn,
Rozenpark 9, SDW; ginette.fordeyn@skynet.be
Borluut, sint-denijs-westrem dorp, Lauwstraat en omgeving:
herwig verstraete, 
Lauwstraat 73, SDW; herwig.verstraete@ telenet.be
schilderswijk, putstraat, rijvissche, Kortrijksesteenweg:
vera ringoot, Rogier Van der Weydenlaan, SDW; 
vera.ringoot @pandora.be         

WMV is steeds op zoek naar personen die hun buurt willen 
vertegenwoordigen of die bovenstaande dorpsgenoten willen 
vervangen als dat nodig zou zijn.      

     

Vervolg week tot week

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”)

decemBer

do. 10 – KvLv sdw bezoek aan de Kromme Boom in Oostakker
za. 12 – Kon. hArmonieorKest echo der Leie
 Candlelightconcert
zo. 13 – sint-cAmiLLusKoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)





Kwaliteit hebt u altijd al naar waarde weten te schatten in uw 
leven. Residentie Mayflower kan dan ook de ideale woonomge-
ving voor u zijn:
- Verzorgd privé-appartement met 1 of meer slaapkamers
- Traditionele hoteldiensten en huisbereide maaltijden van 

eigen chef-kok
- Een levendige omgeving, vlakbij openbaar vervoer, winkel en 

andere culturele activiteiten
- Zorg op maat wanneer u dat wenst en nodig hebt en 24/7 

permanentie

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding en 
een bezoek aan onze appartementen, gevolgd door een hapje en 
een drankje.

Residentieel 
wonen in 
Mayflower...

RESIDENTIE MAYFLOWER
Derbystraat 20 • 9051 Sint-Denijs-Westrem • T 09 221 06 99
mayflower.dir@armonea.be • armonea.be/mayflower

O P E N D E U R D A G
ZONDAG 7 JUNI 2015
10U TOT 12U EN 14U TOT 18U

serviced by armonea
Restel Résidences
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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.


