
dekenij Borluut
In memoriam Stefaan Moens

Stefaan Moens, geboren te Gent 9 december 
1933 en van ons heengegaan op 17 december 
2016.
 
Al heeft bakker Luc zijn plaats als bakker over-
genomen, we kunnen het vertrouwde beeld 
van bakker Moens en Magda Delporte niet ver-
geten. Ze waren als koppel onafscheidelijk en 
voor Sint-Denijs-Westrem zo vertrouwd. Na het 
overlijden van Magda bleef Stefaan, verweesd 
achter. Hij miste zijn Magda onoverbrugbaar.

We blijven je gedenken “als het gouden hart 
van koekebrood”. Je werkte hard, je minzaam-
heid was je sterkte. Dank je wel.

Sponsors dekenij Borluut: aanvulling
In ons vorige nummer publiceerden we de lijst van de sponsors van Dekenij Borluut voor 
2015. De familie Boone -De Baere is tussen de mazen van het net gevallen waarvoor onze 
excuses. Hiermee voegen we deze sponsor toe aan de lijst van de sponsors 2015.

Welzijnsschakel Borluut
Indien u onze voedselbedeling wilt steunen, kan dit door te storten op rekening 
BE55 7440 5256 9444 BIC KREDBEBB. Dank bij voorbaat.

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 364 - februari 2016
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Eerst zetten we 
de bloemetjes buiten,
smullen nog eens van 

de geneugten des levens,
we wagen ons in de drukte 

of kijken gewoon toe,
het is carnaval, 

we maken leute en plezier.

We bakken pannenkoeken 
op vetten dinsdag

als overgang en voorbode 
van een nieuwe tijd

van soberheid, 
om onze goede voornemens
in ‘t nieuwe jaar gemaakt, 

in daden om te zetten.

Maar er is ook nog
Valentijn, 

die speciale dag
om onze liefde te bewijzen 
aan wie ons dierbaar is,
en Valentijn liefst nog 

uit te breiden
naar een 

veel bredere context,
niet voor één dag 
maar voor altijd.

Vernieuwde koopgids binnenin !!!



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 422.263 (excl. btw)  |  0486 069 070

3 gevel-app. met 2 slpks. Op het zonnige 

terras geniet u volop van de rust en het groen.

Opp. appartement: 133 m2. Opp. terras: 15 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 245.000  |  Gsm: 0468 191 788

Te renoveren gesloten bebouwing op een 

commerciële ligging in het centrum. 

Terrein opp.: 170 m2. Bew. opp.: 160 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 598.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruime gezinswoning van bouwjaar 2000; 

rustig gelegen in het centrum van Latem. 

Terrein opp.: 1.021 m2. Bew. opp.: 313 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 524.000  |  Gsm: 0486 069 070

Bouwrijp perceel met maximale privacy en 

een lange privatieve oprijlaan. 

Terrein opp.: 2.358 m2. Geen bouwverplichting.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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224.500  |  Gsm: 0468 191 788

Ruim 2 slaapkamer appartement met 

garage op goede locatie te Gentbrugge. 

Terrein opp.: 838 m2. Bew. opp.: 86 m2.

|   GentbruggeTE KOOP
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€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met zwembad & 

jaccuzzi in een doodlopende straat. 

Terrein opp.: 511 m2. Bew. opp.: 210 m2.

|   Grammene (Deinze)TE KOOP
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€ 389.000 (excl. btw)  |  0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slaapkamers en 2 bdkrs in het centrum. 

Bew. opp.: 205 m2. Prijs excl. kosten.

|   AfsneeTE KOOP
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www.IRRES.be  |  Gsm: 0486 069 070

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

U verkoopt?

€ 788.000  |  Gsm: 0479 417 496

Gerenoveerde & lichtrijke woning met 7 slpks. 

Ideaal in combinatie voor vrije beroepen.

Terrein opp.: 1.377 m2. Bew. opp.: 375 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 765.000  |  Gsm: 0479 417 496

Rustig gelegen en lichtrijke gezinswoning 

met 4 slaapkamers en volgroeide tuin. 

Terrein opp.: 1.585 m2. Bew. opp.: 330 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 465.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met gunstige 

oriëntatie nabij de dorpskern.

Terrein opp.: 1.051 m2. Bew. opp.: 190 m2.

|   De PinteTE KOOP
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Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @compoint.be

BeStuur dekenIj Borluut vzW:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
voorzitter@dekenijborluut.be

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

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

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

rek. dekenIj Borluut: 
Be06 4420 0385 0122  BIC / kredBeBB 

redaCtIe InFo: info@dekenijborluut.be
verantWoordelIjke uItgever,  
rubriek week/week: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW; (09 245 67 28)

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

rubriek “nieuws dekenij”:  
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

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

reclame en advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
advertentie@dekenijborluut.be
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 26 februari 2016. 
De teksten uIterlIjk tegen 7 FeBruarI 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be + 
vandenborrep@skynet.be

als bijlage. Mogen we vragen aan de ver-
enigingen om de teksten zonder opsmuk 
te willen doorsturen, geschreven in het let-
tertype times new roman 12 zodat we de  
teksten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 25 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni. Alle 
teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum 
binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven waar-
van de datum al vast ligt, zodat de andere vereni-
gingen er rekening kunnen mee houden. Telkens 
PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit vermelden.
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Terrein opp.: 1.021 m2. Bew. opp.: 313 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

E
P

C
 2

3
1 

K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, V
v,

 V
g

, G
vk

r, 
G

d
v 

 | 
 U

C
 1

6
9

9
28

3

€ 524.000  |  Gsm: 0486 069 070

Bouwrijp perceel met maximale privacy en 

een lange privatieve oprijlaan. 

Terrein opp.: 2.358 m2. Geen bouwverplichting.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

E
P

C
 n

.v
.t.

  |
  W

g
, G

vv
, G

vg
, V

kr
, G

d
v

224.500  |  Gsm: 0468 191 788

Ruim 2 slaapkamer appartement met 
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of bouwgrond.

U verkoopt?

€ 788.000  |  Gsm: 0479 417 496

Gerenoveerde & lichtrijke woning met 7 slpks. 

Ideaal in combinatie voor vrije beroepen.

Terrein opp.: 1.377 m2. Bew. opp.: 375 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

E
P

C
 3

24
 K

w
h

/m
2  

 | 
 W

g
, G

vv
, V

g
, G

vk
r, 

G
d

v 
 | 

 U
C

 1
77

78
50

€ 765.000  |  Gsm: 0479 417 496

Rustig gelegen en lichtrijke gezinswoning 

met 4 slaapkamers en volgroeide tuin. 

Terrein opp.: 1.585 m2. Bew. opp.: 330 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

E
P

C
 2

15
 K

w
h

/m
2  

 | 
 W

g
, V

v,
 V

g
, G

vk
r, 

G
d

v 
 | 

 U
C

 1
74

9
8

27
 

€ 465.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met gunstige 

oriëntatie nabij de dorpskern.

Terrein opp.: 1.051 m2. Bew. opp.: 190 m2.

|   De PinteTE KOOP

E
P

C
 3

8
4

 K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, V
v,

 V
g

, G
vk

r, 
G

d
v 

 | 
 U

C
 1

3
19

0
3

2

ziekenzorg CM 
SdW/aFSnee

Woensdag 3 februari om 14 uur: lichtmisviering 
Ziekenzorg Sint-Denijs-Westrem/Afsnee bestaat dit jaar 40 jaar. 
Wat is ons doel? Inspelen op vragen, ideeën en verlangens van chronisch zieke men-
sen, hun mantelzorgers, mensen die dreigen te vereenzamen. 
Zo willen we sociale en emotionele eenzaamheid verhelpen. Op die manier komen 
we een stukje dichter bij een warme buurt. Een “warme buurt” is voor Ziekenzorg 
CM de buurt waar iedereen, werkelijk iedereen, naar waarde wordt geschat en wel-
kom is. 
Dinsdag 2 februari vieren we lichtmis. Voor de één een heidens feest om het licht te 
vieren dat na de lange, donkere winter, terug verschijnt. Voor de Christenen wordt 
op die dag de “Opdracht van de Heer” in de tempel herdacht. Jezus werd op die 
dag, zoals elk joods jongetje, opgedragen aan God. En dat vieren wij ook graag met 
Ziekenzorg. 
Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit 
wordt uitgedrukt in het gezegde “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar 
pannetje warm”. 
Daarom organiseert Ziekenzorg Sint-Denijs-Westrem/Afsnee op woensdag 3 februari 
om 14 uur een bijeenkomst voor alle leden in zaal De Graet in Afsnee. 
Wat mag je verwachten? Er zal een korte bezinning rond het thema van lichtmis 
gehouden worden. En natuurlijk worden we getrakteerd op warme pannenkoeken 
met geurende koffie. 

Bovendien stellen we ook graag het programma van “Blijven reizen” van 2016 voor.
“Blijven Reizen”, wat is dit? Wegdromen aan de Spaanse kust, onthaasten in de Ar-
dennen, op ontdekking in Nederland of Duitsland. Het is een greep uit het vakantie-
aanbod van Ziekenzorg CM.
Deze vakanties zijn specifiek gericht naar chronisch zieke mensen en mensen met 
een beperking, al dan niet hun partner of begeleider. Een groep enthousiaste en 
deskundige vrijwilligers staan gedurende de vakantie klaar om de verzorging op zich 
te nemen en het vakantieprogramma te begeleiden. Uiteraard creëren wij toeganke-
lijke vakanties die aangepast zijn aan de noden en wensen van de vakantiegangers.
Bent u geïnteresseerd om lid van Ziekenzorg te worden of heeft “Blijven Reizen” uw 
interesse gewekt, aarzel dan niet ons te contacteren. 
De verantwoordelijke voor nieuwe leden is Nicole Coucke-Van Hove:
(09 221 06 10); coucke@skynet.be. 
De voorzitter en de contactpersoon voor “Blijven Reizen” is Peter Maenhaut:
(09 222 73 58); peter_maenhaut@telenet.be.

Borluutjoggers
Woensdag 10 februari: start nieuwe reeks
Op 10 februari 2016 starten de Borluutjoggers opnieuw met een sportieve uitdaging: 
we gaan mensen zonder of met beperkte loopervaring in 12 weken tijd 5 kilometer 
leren lopen! 
Deze trainingen gaan door elke woensdag om 19 uur (behalve de eerste training, die 
start om 18.45 uur) aan het Borluutkasteel, Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem. 
Voorinschrijven kan door € 20 over te schrijven op volgend rekeningnummer:
BE84 9731 3723 8159 met vermelding van je naam en adres.
Ter plaatse inschrijven kan ook, maar kost € 25. De meeste mutualiteiten betalen dit 
inschrijvingsgeld trouwens (grotendeels) terug.
Uiteraard kan iedereen die onder begeleiding wil trainen zich ook aansluiten bij onze 
club.
  
Wedden dat het ook u lukt !!!

&   www.borluutjoggers.be



     
      
 

Week tot week
FeBruarI

Woe. 3 – zIekenzorg SdW / aFSnee
 14.00: lichtmisviering (oc De Graet Afsnee)
Woe. 3 – gezInSBond geWeSt gent
 20.00: “Missie” (NTGent)
Woe. 10 – FeMMa SdW
 13.30: kinderatelier (catecheselokaal)
Woe. 10 – BorluutjoggerS
 18.45: start nieuwe reeks (kasteel Borluut)
do. 11 – FeMMa SdW
 17.00: jeugdatelier (catecheselokaal)
vrij. 12 – Markant de PInte SdW
 14.00: filmnamiddag (Kinepolis Gent)
za. 13 – vtBkultuur SdW
 daguitstap Tongeren en Zoutleeuw
di. 16 – Markant en davIdSFondS
 20.00: voordracht over Iran (Gildenhuis SDW)
vrij. 19 – Markant de PInte / SdW
 19.00: Bowling (Latem)
zo. 21 – gezInSBond SdW / aFSnee
 14.00: gezelschapspellennamiddag
 (oc De Graet Afsnee)
Ma. 22 – kvlv
 14.00: vergadering in het lokaal
do. 25 – Markant de PInte / SdW
 bedrijfsbezoek La Lorraine

Maart

zo. 6 – davIdSFondS SdW / aFSnee
 10.00: bezoek tentoonstelling STAM
zo. 6 – ParoChIeS SdW / aFSnee
 11.15: sober maal (Sint-Paulusinstituut)
Ma. 7 – WMv SdW / aFSnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
di. 8 – vtBkultuur SdW
 daguitstap naar Brugge
do. 10 – Markant de PInte / SdW
 voordracht
Ma. 14 – kvlv en okra
 bezinningsnamiddag
do. 17 – davIdSFondS en kWB
 causerie
zo. 20 – tennISCluB Borluut
 openingsreceptie (kasteel Borluut)
di. 22 – Markant en davIdSFondS
 bier: praktische les en proeverij
do. 24 – vtBkultuur SdW
 10.00: bezoek tentoonstelling STAM

aPrIl

di. 5 – kvlv
 gewestreis naar Sint-Truiden
Ma. 11 – Markant de PInte / SdW
 halve-daguitstap in Gent
za. 16 – WMv SdW / aFSnee
 10.00: lenteonderhoud Duddegembosje
vrij. 22 – Markant de PInte / SdW
 Gentse Floraliën
Ma. 25 – WMv SdW / aFSnee
 20.00: praatavond met leden en niet-leden 
 (oc De Graet Afsnee)

davidsfonds  SdW

zondag 6 maart: tentoonstelling “het verloren koninkrijk. Willem I en België” 
In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en het latere België 
werden samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden.
Het koninkrijk hield vijftien jaar stand, van 1815 tot 1830. Korte tijd waren 
“Belgen” en Nederlanders inwoners van dezelfde staat. Koning Willem I re-
geerde als een onvervalst verlicht despoot, maar zette ook sterk in op de ont-
wikkeling van de industrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele 
leven. Zo liet hij het kanaal Gent-Terneuzen graven.
Maar waarom stond het Zuiden zo anders tegenover koning Willem I dan het 
Noorden? Hoe kwam Willem I aan bijnamen als de Koperen Koning en de 
Kanalenkoning? Waarom kalkten de Belgen rond 1830 de leuze op de straat-
muren “wij willen Willem weg - wil Willem wijzer worden - wij willen Willem 
weer”. Wat betekende deze periode op lange termijn voor België?
Dit alles en nog veel meer kom je te weten in de tentoonstelling “Het ver-
loren koninkrijk Willem I en België”. Smekende citaten, spotprenten, histo-
rische objecten en interactieve multimedia geven je voeling met de tijds-
geest van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de beginjaren van het 
onafhankelijke België.

Het Davidsfonds brengt een bezoek aan deze tentoonstelling met gids(en) 
van ter plaatse. De rondleiding duurt van 10.15 tot 11.45 uur.
Voor de vergoeding van de gids(en) vragen wij aan alle deelnemers een bij-
drage van € 3 per persoon. De niet-Gentenaars betalen bovendien hun toe-
gang ter plaatse.
Afspraak aan de ingang van het STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, Gent 
op zondag 6 maart om 10 uur. Het STAM is ook te bereiken met tram 1 vanaf 
Flanders Expo tot halte Van Nassaustraat.
Voorafgaandelijk inschrijven en storten van de € 3 is noodzakelijk, vóór 
donderdag 25 februari bij Herve Mangeleer (0479 392 303) of per e-mail:  
hervemangeleer@proximus.be.
Betalen op rekening van Davidsfonds SDW nr BE72 7374 2707 8616.
De storting geldt als inschrijving.
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.
Het bestuur.

Markant de PInte/SdW

vrijdag 12 februari om 14 uur: filmnamiddag kinepolis gent
Seniors@the Movies presenteert de Vlaamse film “Achter de Wolken”, een 
romantisch drama met in de hoofdrollen de bekende Vlaamse acteurs Chris 
Lomme, Jo De Meyere e.a.
Inschrijven vooraf.  

vrijdag 19 februari om 19 uur: ontspanningsavond: bowling 
Leuke en gezellige “Valentijnsavond“ voor jong en oud met de formule 
“Meat, eat en bowl” in de Real Bowling in Sint-Martens-Latem.
Grill op warme lavasteen met saladbar, daarna twee spelletjes bowling.
Plaats: Real Bowling, Kortrijksesteenweg 209, Sint-Martens-Latem. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Alle inlichtingen bij P. Vermeersch-Denijs (09 221 95 27).

donderdag 25 februari: namiddaguitstap per bus met bezoek aan  
“la lorraine Bakery group” in ninove
In België is La Lorraine Bakery Group marktleider voor dagvers brood en patis-
serie in de grootwarenhuizen.
We krijgen een kort overzicht van de firma, daarna volgt een uitgebreide 
rondleiding in de productieruimten in volle werking. We kunnen watertan-
den van de patisserie en duizelen van de hoeveelheid broden en broodjes die 
ieder uur van de band rollen. Na afloop kunnen we natuurlijk proeven. En 
iedere deelnemer krijgt nog een attentie mee naar huis.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.



antennewerking
SdW en afsnee vanuit oCMW gent

Beste,
In 2016 zal er bewogen worden in Sint-
Denijs-Westrem en Afsnee.
Volgende maand zal er meer concrete 
info zijn (uren, locatie, prijs). Maar we 
kunnen u al meegeven dat we proberen 
om zowel een lessenreeks “Meditatieve 
cirkeldans” als een lessenreeks Yoga of 
Tai Chi op poten te zetten.
U mag dan ook meer info verwachten over de vaste bordspel-
namiddag.
Contacteer me gerust via telefoon of e-mail voor meer infor-
matie.
Of nog makkelijker: kom gewoon eens langs!
U kan zich ook nog altijd inschrijven voor de buurtmaaltijd op 
de 1ste en 3de dinsdag van de maand. Mijn contactgegevens 
staan onderaan dit artikel.
Geef maar een seintje! Of kom langs op mijn zitdag (wekelijks 
op dinsdag van 10 tot 12 uur) in het dienstencentrum op het 
Gemeenteplein.
Hartelijke groeten en tot binnenkort! Wauter

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

open huis SdW

Het Open Huis, ontmoetingsplaats voor en door 55+, in de  
Pastorijdreef 6 te Sint-Denijs-Westrem sloot tijdelijk zijn deuren. 
Het gebouw is aan renovatie toe. Het wordt grondig vernieuwd 
op het vlak van brandveiligheid, energievriendelijkheid én toe-
gankelijkheid. Ook het interieur wordt opgefrist. 
Je kan als 55+ elkaar blijven ontmoeten in het Woonzorgcen-
trum Zonnehove, Loofblommestraat 4. De bekende vrijwilligers 
van het Open Huis ontvangen je er voor een babbeltje of een 
aangename activiteit. 
Je kan er terecht op volgende ogenblikken:
maandag van 14 tot 17 uur: praten en kaarten
dinsdag van 14 tot 17 uur: praten en in line dance
donderdag van 14 tot 17 uur: praten en computerassistentie 
door de computerbuddies
vrijdag: praten, kaarten, knutselen en handwerk.
Het einde van de werken is voorzien voor de lente van 2016. We 
kijken er nu al naar uit!

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)

tC Borluut SdW

TC Borluut wenst u van harte een sportief en gezond 2016 toe 
met uiteraard veel tennisplezier.
We hopen samen met u op een mooie lente en warme zomer 
zodat we na een drukke werkdag onze batterijen volop kunnen 
opladen in ons rustgevende kader van het prachtige kasteel-
park Borluut.
Hiervoor nodigen wij u uit om het inschrijvingsbedrag voor het 
nieuwe tennisseizoen spoedig over te maken zodat we tijdig 
de administratieve formaliteiten bij de tennisfederatie kunnen 
afhandelen. Om deze reden geniet u tot 29 februari van een 
voordelig ledentarief. Nadien is er een toeslag van € 10 per lid.

 voordeeltarief 
 tot 29/02 vanaf 1/03

jeugd tot 8 jaar € 20 € 25
jeugd 9-18 jaar € 50  € 60 
1 volwassene € 85 € 95
familie 2 personen € 135 € 150
familie 3 personen € 175 € 210
per bijkomend familielid + € 15 p.p. + € 15 p.p.

Gezinnen met kinderen kunnen het voor hen voordeligste ta-
rief gebruiken: bv. 1 ouder + 2 kinderen onder 8 jaar betalen 
20+20+85= € 125 ipv € 175.
In het lidgeld zit ook het bedrag van de verplichte (digitale) 
federatiekaart van Tennis Vlaanderen begrepen, waardoor 
u verzekerd bent tegen sportongevallen op of rond het terrein. 
Vanaf dit jaar heeft men de premie met € 2 per lid verhoogd 
door de uitbreiding van de polis met waarborg tegen hartfalen. 
Spelers die bij de tennisfederatie zijn aangesloten via een an-
dere club, krijgen volgende korting: - € 15 vanaf 18 jaar, - € 10 
van 9 tot en met 17 jaar, - € 6,9 van 0 tot en met 8 jaar.
 
Betaling via overschrijving op rekeningnummer TC Borluut:  
BE88 3900 5233 0141 met vermelding van adres, telefoon,  
e-mail en geboortedatum. Nieuwe leden mailen deze gege-
vens eveneens door aan algemeen@tcborluut.be. 
 
De club kan bogen op een traditie sinds 1976 en heeft sindsdien 
steeds het gezinsvriendelijke beleid verder gevoerd alsook het 
recreatief karakter van onze vereniging bewaard. Dankzij de de-
mocratische lidgelden, de vele gratis activiteiten en het mooie 
kader mogen wij elk jaar rond de 400 leden inschrijven. Sinds 
6 jaar werken we samen met een onafhankelijke tennisschool 
welke een gevarieerd aanbod heeft voor jongeren en volwasse-
nen. Ook leden met weinig of geen tenniservaring kunnen dus 
bij ons terecht. Alle lesvolgers dienen wel lid te zijn/worden 
van de club.
 
Graag verwelkomen wij u op zondag 20 maart in het kasteel 
Borluut voor een kennismaking tijdens onze jaarlijkse ope-
ningsreceptie van de terreinen. Info, demo-les en gratis hapjes 
en drankjes staan op u te wachten. Hou ook zaterdag 25 juni 
vrij voor een spetterend clubfeest ter gelegenheid van het 40e 
seizoen!
 

& christof.de.vreese@telenet.be ; www.tcborluut.be
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accessoires-mode-handtassen
ANNELEEN K handgemaakte juwelen, kleur- en 
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen op maat, 
herstelling van juwelen; www.anneleenk.be
Leiepark 4, SDW; tel: 0475 90 26 12

BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

advocaten
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; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

begrafenissen
FUNERARIUM JOHN VERNIERS-JOSSA 
begrafenissen en crematies; tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW; gsm: 0475 25 05 39
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189

KRISTOF DE COCKER BVBA
Begrafenissen en crematies; 
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten; www.orchideeen-petrens.be 
Lauwstraat 74, SDW;  tel: 09 221 15 85

FLORIST PATRIC SCHEPENS
Fleurop-Interflora 
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

boekhandels (tijdschr. & kranten)

           DE PINTE     tel: 09 281 22 94
                                     Baron de Gieylaan 1/1 – De Pinte

sb.depinte@standaardboekhandel.be

boekhouding en fiscaliteit
ACCOUNTANTSKANTOOR VANOFISC BVBA
accountancy & tax services; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 20 jaar ervaring in 
boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen,
vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee 
tel: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

brasserie
BRASSERIE OLIVE
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW tel: 09 221 35 12

brood en banket
BAKKERIJ LUC (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten

PATISSERIE SUFFYS
Loofblommestraat 59, SDW tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem tel: 09 282 40 33

’T POMPOENTJE
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

cafés
CAFé GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

dagbladhandel
  lotto, betfirst, 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

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; geert.peirsman.15382@axa-bank.be

GENT CENTRUM & NOORDWEST CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW; Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

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

garages en carrosserieën

GARAGE-CARROSSERIE DIRK CLAUWAERT
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

GARAGE-CARROSSERIE G. DE PAEPE NV
                             verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda

 Onderhoud en herstelling alle merken
Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs-Westrem
tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be

GARAGE GEERT VANMEIRHAEGHE
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

GARAGE BART VAN TROOS BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens 
Poortakkerstraat 47, SDW 
tel: 09 221 05 84; vantroosbart@hotmail.com

kapsalons
CLUB WOMEN (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

HAIR & BEAUTY SALON CYNTHIA
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW, Tel. 09 279 06 88

HAIRSTYLISTE DE SPIEGEL REDKEN
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

PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag;  tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be
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kleding en textiel
CLOSE-UP
trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken, ruime 
parkeermogelijkheid, ma tot vrij 10-18u / zat 10-18.30u
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77; www.close-up.be

LILY LINGERIE Nacht- en Badmode. 
240m²
Kortrijksestwg, 1127, SDW - IMBERshopping-
center aan het kruispunt van de Carrefour
Merken : CHANTELLE-PASSIONATA-WOODY-
SKINY-SCHIESSER-SLOGGI-KIWI-ST.Tropez.
tel: 09 222 36 26; www.nachtmode-lily.be

NUANCE
naaigerei - kousen - kleding
herstellen van kleren; za. namid., zo. & ma. gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91

klusjesdienst
PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98, De Pinte; tel: 0473 73 29 74
pietdebleye@telenet.be; BTW BE 0740.411.886

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
Kinderbrillen, brillen, zonnebrillen, lenzen, hoorapparaten; 
www.belleoptiek.be
Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28

OPTIEK CASSIERS BVBA
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, contactlenzen
Beukenlaan 58, SDW; tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

papierhandel
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

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

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

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
Hemelrijkstraat 21, SDW ; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be; 
paul.de.meulemeester@skynet.be

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - MARTINE NEYT
Spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut-pourelle.be

MIEKE PUTZYS
 Afsneedorp 19, Afsnee
 Enkel op afspraak: 09 391 29 61
 Suikerontharing/gelaatsverzor- 
 gingen/manicure/pedicure/
 shellac/make-up advies
 www.novapur.be

schrijn- en timmerwerken
KRISTOF DE COCKER BVBA;  Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

VANAELST NORBERT alle schrijnwerk
ramen en deuren - hout en pvc - gyprocwerken
Vennestr. 3, SDW; tel: 09 221 67 30; gsm: 0475 33 06 12

slagerijen
SLAGER-TRAITEUR EVERAERT
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

KEURSLAGER FILIP & PEGGY 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

SLAGERIJ ISABELLE EN MARC
donderdag gesloten, www.slagerijisabelleenmarc.be
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakerij
SLOTENMAKERIJ ‘MARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
St.-Dionysiusstraat 33, SDW; tel: 09 221 94 69 - 0486 90 06 82

taxi en luchthavenvervoer
 TAXI GENT

Taxi en luchthavenvervoer aan de scherpste prijzen
7/7, 24/24; tel: 09 333 33 33; www.taxigent.be

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

WOOD STORIES - JOACHIM LOUIS
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be ;gsm: 0474 33 39 70

TUINARCHITECT HUGO VERVONDEL BVBA
ontwerpen, uitvoeren van tuinen 
Leieriggestr. 6, Afsnee; tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

vastgoedmakelaars/immobiliën

 VERKOOP & PROJECTBEGELEIDING
 Louis - Delebecquelaan 46 SDW

  M:0495 887 937  www.bellimo.be

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; info@demaerteleire.com

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36

FOBE REMI BVBA tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

KERCKAERT J.P. & VAN DE WALLE BVBA
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590 
J. Duquesnoylaan 30, SDW 
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

wasserij en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 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
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 2

kooPgIdSdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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zaterdag 13 februari: daguitstap tongeren en zoutleeuw o.l.v. 
Pierre vinck
De wereld van de gladiatoren komt naar het Gallo-Romeins Mu-
seum in Tongeren, met absolute topstukken uit tal van musea 
uit heel Europa en vooral in een unieke samenwerking met het 
Colosseum van Rome. Wapens, helmen, beenbeschermers en 
tal van andere attributen laten niets aan de verbeelding over. 
Samen met grafstenen, godenbeeldjes, gebruiksvoorwerpen…
brengen ze de leefwereld van de gladiatoren tot leven.
Oog in oog in de arena. Opperste concentratie, ware doods-
verachting. Elke slag kan dodelijk zijn, elk gevecht het laatste. 
Gevechten met wilde dieren en openbare executies van misda-
digers zijn de opwarmers voor hét hoogtepunt van de dag: de 
gladiatorengevechten. Aangemoedigd door meer dan 50.000 
toeschouwers en onder het waakzaam oog van de Romeinse 
keizer, vechten de gladiatoren voor hun leven. Barbaars? Van-
daag lijkt het zo, maar voor de Romeinen was het meer dan 
vermaak. De bloederige gevechten stonden symbool voor de 
militaire successen die het Romeinse Rijk groot hebben ge-
maakt. De gladiatoren waren hun helden.

Parochies aFSnee/SdW

zondag 6 maart: sober maal
De parochies van Afsnee en SDW zetten zich ook dit jaar in voor 
de vastenwerking. Na de zondagviering van 6 maart om 10 uur 
in de kerk van de Sint-Denijsparochie organiseert de parochie-
ploeg een sober maal.  
U wordt vanaf 11.15 uur graag uitgenodigd om aan dit samen-
zijn deel te nemen in de overdekte speelplaats van het Sint-
Paulusinstituut, afdeling lager onderwijs, Loofblommestraat te 
Sint-Denijs-Westrem.  
Om 11.30 uur bieden wij u een aperitiefje aan en wordt u uit-
genodigd op een optreden van een gelegenheidskoor, samen-
gesteld uit vrijwillige medewerkers uit Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee, dat muzikaal wordt ondersteund door het gastorkest 
van de familie Carpentier.  
Vanaf 12 uur kan u tot 13 uur aan tafel aanschuiven voor het 
sober maal, bestaande uit broodjes met kaas en soep. Voor het 
welkomdrankje en de sobere maaltijd wordt een bijdrage van 
€ 10 per persoon gevraagd. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
nemen gratis deel.  
Dit jaar schenken we de opbrengst van het sober maal aan het 
levenswerk van Binot Kumar uit Nepal. In Pokhara, + 200 km. 
van Katmandoe (Nepal) zet hij zich met zijn gezin en een aan-
tal vrijwilligers reeds meer dan dertien jaar in om er een school 
en weeshuis in stand te houden.  
Naar het voorbeeld van Jezus Christus neemt hij de zorg op 
zich voor meer dan 200 verlaten en straatarme kinderen. Jan 
Carpentier uit Sint-Denijs-Westrem was ter plaatse getuige van 
dit unieke project, dat wij via onze vastenactie en het sober 
maal willen ondersteunen.
  
U kan hieraan deelnemen door uw bijdrage van € 10 (of meer, 
waarvoor dank) p.p. te storten op rek. BE28 1030 3799 0120 van 
de parochies Afsnee en SDW, met vermelding van het aantal 
volwassenen en kinderen, jonger dan 12 jaar.  
Uw storting geldt als inschrijving. Mocht u niet kunnen aanwe-
zig zijn en het project willen steunen, dan kan u uw bijdrage 
overmaken via storting op dezelfde bankrekening, met vermel-
ding “gift”. Van harte bedankt voor uw medewerking.  

Bijkomende informatie over het project wordt u door Jan 
Carpentier bezorgd tijdens de avondmis van 17.30 uur op 
zaterdag 5 maart in Afsnee en in de parochiekerk van SDW 
tijdens de viering van zondag 6 maart om 10 uur.  

oproep
Hier volgt een oproep van een leerkracht, die les geeft aan 
een groep minderjarige vluchtelingen in Onthaalklassen voor 
Anderstalige Nieuwkomers (OKAN-klassen). Deze groep van 
40 jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar, vooral afkomstig uit  
Syrië en Afghanistan, bezit werkelijk niets en alle hulpmidde-
len en materialen zijn afkomstig van liefdadigheid en van vrij-
willigers, in afwachting dat één en ander kan worden geregeld 
met de overheid.  
De groep bestaat uit heel wat jongens (leeftijd 12 tot 18 jaar) 
die ook sportief worden begeleid. Mocht u sportschoenen voor 
jongens van die leeftijdscategorie op overschot hebben en echt 
niet meer weten wat ermee te doen, gooi ze a.u.b. niet weg. 
U kunt er de leerkrachten en leerlingen van de OKAN-klassen 
mee vooruit helpen en mag de schoenen bezorgen ten huize 
van Piet en Marleen Van Troos, Louis Delebecquelaan 29 te 
SDW (09 221 18 80).  
Van harte bedankt!

davidsfonds en 

Markant
dinsdag 16 februari om 20 uur: voordracht “Iran, de levende 
geschiedenis” door Dr. Farhad Tajdar. 
De laatste tijd wordt Iran druk besproken in de media en helaas 
spelen de media een enorme rol in de manier waarop we Iran 
hebben leren kennen.
Met zijn geografisch ligging tussen Europa en Azië, met meer 
dan 5000 jaar culturele geschiedenis en een van de bakermat-
ten van onze beschaving, zal u Iran, het vroegere Perzië, an-
ders leren kennen.
Er wordt ook aandacht besteed aan de huidige problemen in 
het Midden-Oosten, aan de strijd van de vrouwen in Iran tegen 
het moslimfundamentalisme en vele andere aspecten van het 
politieke leven in Iran.
De voordrachtgever is geboren in Teheran, studeerde in Brussel 
en is als orthopedist werkzaam in Brugge. 
Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem 
Leden gratis, anderen € 5. 

& Herve Mangeleer (0479 392 303) 

kvlv SdW/aFSnee

Maandag 22 februari om 14 uur: namiddagactiviteit
Wij hebben een gezellige namiddag gepland in ons lokaal  
(catecheselokaal). 
Wat het wordt, blijft een verrassing maar we kunnen jullie nu 
al zeggen dat er zeker tijd is voor een lekker kopje koffie of thee 
met een versnapering erbij en een goede babbel.
Deze namiddag is voor onze leden en wordt gratis aangeboden.
We zouden wel heel graag hebben dat jullie inschrijven, ten 
laatste op woensdag 17 februari bij Nadine De Meester, Mei-
klokjeslaan 16, Sint-Denijs-Westrem of (09 222 29 38).



Programma: 
Vertrek om 8 uur vanuit SDW (parking Carrefour).
In de voormiddag bezoek aan de tentoonstelling van de Gladia-
toren met museumgids. Lunch in het Gallo-Romeins museum.
In de namiddag geleid bezoek aan het rustige, schilderachtige 
Zoutleeuw en de prachtige gotische Sint-Leonarduskerk o.l.v. 
stadsgids Julien Gossens. We sluiten af met koffie en taart.
Kostprijs: € 65. Inbegrepen: autocar (+ fooi), museumbezoek 
(gids + toegang), lunch, geleid bezoek aan Zoutleeuw (+ gids), 
koffie met taart, reisleider Pierre Vinck.
Inschrijven: mailen naar shana@rocvzw.be. 
Overschrijven met vermelding “daguitstap Tongeren” op 
BE39 4460 2458 7119, KRED BE BB.
 
dinsdag 8 maart: daguitstap naar Brugge 
Op verkenning door het “New-York van de middeleeuwen” 
o.l.v. stadsgidse Mia Lingier.
Om 8.25 uur verzamelen we in de inkomhal van het station 
Gent Sint-Pieters. Met de trein sporen we naar Brugge waar 
onze stadsgids Mia Lingier ons opwacht voor een boeiende 
wandeling door het voormalige handelskwartier van Brugge.
Wij slenteren door de wijk waar de Genuezen, Venetianen en 
Florentijnen hun optrekje hadden. Brugge was toen trouwens 
het “New-York van de middeleeuwen”, veel belangrijker dan 
het middeleeuwse Antwerpen of Gent.
Gezien Brugge rijk was en de kanselier er het geld bewaarde, 
kwamen ook heel wat kunstenaars naar de stad: Memling, Van 
Eyck, Hugo van der Goes en Rogier Van der Weyden. Wij wan-
delen langs de plaatsen waar zij verbleven en waar sommigen 
ook werden begraven. Verder verkennen wij deze kunstenaars-
wijk Sint-Gillis al luisterend naar enkele leuke weetjes.
Om 12 uur worden we verwacht in Spermalie waar de leerlin-
gen van het laatste jaar met hartstocht voor het koken een 
heerlijke lunch zullen serveren.
Deelnameprijs leden: € 70 per persoon, anderen € 75. Inbegre-
pen: geleide stadswandeling en lunch in Spermalie.
Inschrijven via mia@rocvzw.be, (treinticket voor eigen reke-
ning) of (0474 53 21 22). Je kan storten op rekening 
BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem.

donderdag 24 maart om 10 uur: bezoek tentoonstelling “het 
verloren koninkrijk. Willem I en België” in het StaM
Aansluitend worden we verwacht voor de lunch in het “Bistro” 
op dezelfde site.
In 2015 was het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en 
het latere België werden samengevoegd tot het Koninkrijk der 
Nederlanden. Het koninkrijk hield vijftien jaar stand, van 1815 
tot 1830. Koning Willem I regeerde als een onvervalst verlicht 
despoot, maar zette ook sterk in op de ontwikkeling van de in-
dustrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele leven.
Maar waarom stond het Zuiden zo anders tegenover koning Wil-
lem I dan het Noorden? Hoe kwam Willem I aan bijnamen als de 
Koperen Koning en de Kanalenkoning? Waarom kalkten de Bel-
gen rond 1830 deze leuze op de straatmuren: “Wij willen Willem 
weg - wil Willem wijzer worden - wij willen Willem weer”. Wat 
betekende deze periode op lange termijn voor België?
Dit alles en nog veel meer kom je te weten in de tentoonstel-
ling “Het verloren koninkrijk. Willem I en België”. Sprekende 
citaten, spotprenten, historische objecten en interactieve mul-
timedia geven je voeling met de tijdsgeest van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden en de beginjaren van het onafhan-
kelijke België. Een interactief spel doet je nadenken over hoe 
verschillend of gelijkend Belgen en Nederlanders vandaag zijn.
Nadien een lunch in “Bistro” voor € 15 p.p. (drank niet inbe-
grepen).
Deelnameprijs: € 25 (museum + gids + lunch)
Je kan storten op rek. BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur SDW.
Inschrijven via mia@rocvzw.be ; (0474 53 21 22).

gezinsbond
zondag 21 februari: gezelschapsspellennamiddag
Van 14 tot 17.30 uur maken we het super gezellig. Wie denkt er 
niet genietend terug aan de spellennamiddag van vorig jaar of 
aan de spellenmiddagen van weleer toen het hele gezin rond 
een Monopoly- of Riskbord zat. Wel, die warme sfeer willen we 
creëren maar dan met minder traditionele spellen.
Enkele leden van de gezelschapsspellenclub “De Speltafel” ko-
men ook dit jaar als animator om je wegwijs te maken in het 
ruime aanbod spellen dat die middag kan gespeeld worden. Je 
3-jarige ukkie kan samen met mama en papa een allereerste 
spelletje spelen, je lagere schoolkinderen kunnen samen met de 
ouders genieten van een of ander bord- of kaartspel aangepast 
aan hun leeftijd, de tieners en de volwassenen kunnen elkaar 
uitdagen met een strategisch spel of mogen gerust een blufspel 
proberen, of een 2-persoonsspel, een gelukspel, een onderhan-
delingsspel….  Je zal kunnen kiezen uit een 100-tal spellen.
En het is zondagmiddag dus voorzien we uiteraard ook een stukje 
taart en een koffietje of frisdrank. De gezelschapsspellenmiddag 
is er voor gezinnen, jongeren en volwassenen. Kleuters en lagere 
schoolkinderen komen in gezinsverband. We spelen in het O.C. 
De Graet Sint-Kristof, Afsneedorp 20 te Afsnee.
Voor deelname aan de spellennamiddag + 1 stuk taart + 1 drankje 
betaal je € 5 per persoon voor leden en € 7 voor anderen. Baby’s 
en peutertjes die niet meespelen: gratis. Gezinsbondleden beta-
len maximum € 20 per gezin.
Je schrijft in per mail: agnes.peil@gezinsbond-ovl.be ten laatste 
tegen woensdag 17 februari en betaalt op rekeningnummer: 
BE70 8906 8407 2525 van Gezinsbond Sint-Denijs-Westrem. Of je 
komt jouw inschrijving en/of gepast geld in de brievenbus ste-
ken bij Agnes Peil, Sint-Dionysiusstraat 9. Bij inschrijving vermeld 
je familienaam, voornaam, lidnummer (of adres) en leeftijd van 
alle deelnemers.

vakantiecentrum reigersnest Sint-Idesbald
In dit unieke gezinsvriendelijke vakantiehuis van de Gezins-
bond voelt iedereen zich thuis: jonge gezinnen, nieuw samen-
gestelde gezinnen, gezinnen met baby’s, kleine en grote kin-
deren, koppels zonder kids, groepen, grootouders al dan niet 
met kleinkinderen… 
Meer info vind je op www.gezinsvakantie.be.
Voor senioren, koppels of alleenstaanden, organiseert Gezins-
bond Gewest Gent een begeleide vakantieweek van vrijdag 10 
juni tot en met vrijdag 17 juni. De begeleiding gebeurt door 
een bestuurslid uit eigen afdeling SDW/Afsnee: Hugo Depaepe.
Vrijblijvend programma: wandelen, fietsen, bezoeken in de 
omgeving, uitstappen met de kusttram, petanque, cubb vi-
king, filmavond, bingoavond… 
Deelnemers zorgen voor eigen vervoer. Reigersnest is ook vlot 
bereikbaar met de trein (tot station De Panne) en de kusttram. 
Voor wie de fiets meebrengt is er een afgesloten fietsenstal-
ling binnenshuis. De verblijfskost bedraagt € 406 per persoon. 
Hierin is begrepen: verblijf in tweepersoonskamer, vol pension, 
annulatieverzekering, gratis ongevallenverzekering. Singles 
betalen € 494, maar ontvangen na deelname een tegemoetko-
ming van € 21 vanwege het gewest. Niet-leden van de Gezins-
bond kunnen enkel deelnemen indien zij zich eerst lid maken 
(€ 40 per gezin voor het jaar 2016).
Korting: de deelnemers ontvangen een spaarkorting van 5% op 
de pensionprijs, geladen in hun online portemonnee.
Inschrijven vóór 1 april. Het inschrijvingsformulier en bijkomen-
de inlichtingen kunnen bekomen worden bij Hugo Depaepe: 
hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be; (09 220 01 70).



WMv SdW/afsnee

WMV wenst de lezer een gelukkig Nieuwjaar met betrachtingen 
voor een beter milieu. Dat de Stad bijzondere inspanningen doet 
voor een “traag of het zacht verkeer” is bemoedigend nieuws.

aandacht voor traag verkeer
Het verkeer voor voetgangers en fietsers.
Verplaatsingen verlopen het veiligst wanneer voor die groep af-
zonderlijke wegennetten of extra voorzieningen tot stand komen, 
zoals nu al in het Parkbos. Dat geldt ook voor ruiters.
Concreet naderen we nu de realisatie of het herstel van een 
netwerk van trage wegen in Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Dron-
gen en Zwijnaarde. Ook komen nu meer Gentse deelgemeenten 
aan bod zodat op termijn een uitgebreid netwerk van fiets- en 
wandelwegen tot stand komt, zowel voor lokaal als voor ver-
afstandsverkeer. Drongen staat met dat lokaal netwerk het  
verst.

de dag van de trage wegen
In december heeft de Stad in het Gildenhuis in SDW en eerder 
al in Zwijnaarde, de stand van zaken toegelicht. Op 16 oktober 
2016 gaat ”de dag van de trage wegen” door en wordt de eer-
ste fase van dit netwerk plechtig open verklaard. De tweede fase 
betreft die paden (landwegen, kerkwegels, verbindingspaden, 
enz.) waarvan juridisch en technisch nog een en ander dient te 
worden opgelost, want deze bijzonder complexe beleidsaanpak 
vergt tal van gesprekken, plaatsbezoeken, eventuele onteigenin-
gen enz.. Het netwerk dat WMV voor Afsnee in een fraaie bun-
del opstelde in 2013 wordt grotendeels overgenomen zoals het 
destijds aan de bevolking werd voorgelegd. Het netwerk voor 
SDW kwam kort erna tot stand na een brede bevraging van de 
bevolking door de Stad. Iedereen kon toen suggesties doen.                                                                                                                                            
Als onderdeel van dat netwerk wenst WMV dat er  tevens werk 
wordt gemaakt van de penetratie-as, zoveel mogelijk langs de 
Leie, o.a. via de paden 136 en 143 tussen Deinze en de Gentse bin-
nenstad, ten dienste van het woon-, werk-, school-  en recreatief 
verkeer

actie veiliger fietsverkeer in SdW en afsnee
Parallel aan voornoemde beleidsoperatie en los daarvan heeft de 
recente “Actie Veiliger Fietsverkeer in SDW en Afsnee”, een aantal 
“zwarte punten” geïnventariseerd. Aan deze actie deden ouders 
mee van schoolgaande fietsers en de lokale school Westerhem. 
Deze actie kwam al ter sprake op 25 juni tijdens de dialoog tussen 
schepen F. Watteeuw en WMV in het Gildenhuis.
De school Westerhem wil het schoolvervoer met wagens terug-
dringen en is zeker vragende partij voor veiligere fietsomstandig-
heden, nuttig voor iedereen. Deze actie, voorlopig afgerond op 19 
december jl. heeft betrekking op de smalle zijbaan langs de N43-
tunnel (kant Soenenswijk) en op de wegenis onder en rond de 
snelwegbrug “het zwarte gat” in de Vennestraat waar heel wat 
moet worden aangepakt , o.a.: de uitloop van de Kerkwegel en de 
beide aansluitingen van de Luchthavenlaan op de Vennestraat, 
en hetzelfde bij de Louis Delebecquelaan. Ook worden vragen ge-
steld bij de rijrichting van een eindje Luchthavenlaan omdat de 
uitrit ervan op de Vennestraat moeilijk en gevaarlijk is (komen-
de vanaf Afsnee). Dan zou de rijrichting moeten worden omge-
draaid in het stukje Loofblommestraat tussen de Lauwstraat en 
de Luchthavenlaan. Deze actie schonk aandacht aan de bocht in 
de Vennestraat met daar het beter te verlichten zebrapad, aan de 
Vennestraat zelf en aan het slecht aansluiten ervan op de fietspa-
den in de Beukenlaan. Op deze voorlopige zwarte lijst staan ver-
volgens nog de voetgangerstunnel (onder de spoorweg) die niet 
goed is voorzien voor voetgangers met de fiets aan de hand en 
die aan belang zal winnen eens het netwerk op The Loop is afge-
werkt. Nog zwarte punten zijn de smalle Leieriggestraat en Rijs-
brugge nabij het Borluutpark waar opnieuw de uitbreiding van 
zone 30 werd aangevraagd tot de grens met Sint-Martens-Latem, 

enerzijds, en de aansluiting van Kleinkouterken op de Steenaar-
destraat anderzijds (waar eveneens te hard wordt gereden en ook 
opnieuw maatregelen werden gevraagd). Ook dient de gevaar-
lijke Wittepaalstraat aangepakt tussen Sint-Martens-Latem en 
de snelwegbrug alsook de smalle Putstraat en Reyvisschestraat. 
Tot slot is er de uitblijvende aansluiting van de fietspaden van 
en naar De Pinte en Hemelrijk op de nieuwe rotonde Driesleutels 
(die helaas amper fietsvriendelijker werd). Tevens werd nog bin-
nen deze actie gevraagd om het lokale vrachtverkeer via de Ade-
laarsstraat te doen afleiden tussen de Kortrijksesteenweg en het 
Gemeenteplein van SDW.                                                                                                                       

WMV blijft aandringen op ingrepen bij de Putstraat en volgt aan-
dachtig wat binnenkort binnen het Parkbosproject zou gebeuren 
met de daarop aansluitende Reyvisschestraat waarvoor WMV al 
rond 1985 met de Stad een veiliger straatprofiel uitwerkte. En last 
but not least zijn er dan de nog altijd ontbrekende, verhoogde 
fietspaden langs de Kortrijksesteenweg. Die zitten helaas vervat 
in het dossier van de herprofilering van deze N43 wat niet be-
hoort tot de bevoegdheid van de Stad. Toch blijft WMV aandrin-
gen op veiliger “traag verkeer” langsheen deze drukke baan. Een 
rondetafelgesprek dringt zich dus echt op. Er wordt op deze actie 
en op het netwerk voor traag verkeer binnenkort zeker terugge-
komen. Meldingen en suggesties zijn nog steeds welkom bij WMV 
en worden zeker genoteerd.
In onze volgende inzending (Info n°365) komt het netwerk op de 
projectsite The Loop ter sprake.

&   Contactadres van WMV : wmv@telenet.be 

oproep: Fietsers vragen met aandrang opdat winkels, woonblok-
ken, bedrijven, enz. voor hen dringend degelijke stalplaatsen zou-
den willen voorzien rekening houdend met de forse toename van 
het fietsverkeer en met de vele soorten fietsen. Deze vaak dure 
vervoersmiddelen moeten er goed op slot kunnen worden gestald 
(dus geen betonblokken) zonder dat wielen verwrongen geraken 
en er nog andere schade wordt opgelopen. Fietsend cliënteel is 
zeker zo belangrijk als dat met de wagen, de bus en te voet.  

Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
pietdebleye@telenet.be

BTw BE  0740.411.886
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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
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Met de steun van Piano’s Maene Gent 

De beste merken verdeeld over 2 showrooms : 
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

Digitale piano’s Kawai, Yamaha, Roland
Tweedehands piano’s in alle prijsklassen

Huur een kwaliteitspiano vanaf 45 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 
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BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2016 t.e.m. 31/08/2016, 
enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.

GRATIS
TAARTJE

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be


