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nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Dekenij Borluut jubileert, 40j jong!
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
2016 is een super jubeljaar voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Niet alleen Ziekenzorg en 
Tennisclub Borluut vieren hun 40-jarig bestaan, ook uw Dekenij zag in 1976 het levenslicht 
tussen de Parkfeesten op Domein Borluut en de jaarlijkse (toen) septemberkermis op het 
gemeenteplein. Op 10 april 1976 werd immers het park rond kasteel Morel plechtig open-
gesteld voor het publiek, waarbij de sociaal-culturele raad en het gemeentebestuur de 
afspraak maakten om een Dekenij “Borluut” op te richten. De plechtige aanstelling van 
de eerste deken en dekenin, Guido Delbaere en Jeanneke Daemers en ere-deken Tony Van-
denberghe door opperdeken Gerard Mortier op 14 oktober 1976 rondden de oprichting af.

Als opvolger van de Sociaal-culturele Raad van Sint-Denijs-Westrem om na de fusie van 
gemeenten in 1977 de eigenheid van de voormalige gemeente te kunnen behouden,  
verenigde de Dekenij vanaf het begin de Sint-Denijse verenigingen en publiceerde in het 
maandblad ‘Infor’ de culturele activiteitenkalender van alle verenigingen en de medede-
lingen van de stad. Ondertussen is de “Info Sint-Denijs-Westrem en Afsnee” uitgegroeid 
tot een vaste waarde in onze gemeenten en vervult de Dekenij Borluut naast een cultu-
rele functie, ook steeds meer een sociale rol door de oprichting van de “Welzijnsscha-
kel”, een afdeling van de Voedselbank, voor zorgbehoevenden in onze gemeenschappen. 
Daarnaast blijft Dekenij Borluut ook de belangen van de handelaars op ons grondgebied 
behartigen en vormt zij hun spreekbuis naar de Stad toe. Op die manier maakt uw Dekenij 
haar opdracht ten volle waar: “het menselijk samenleven levendig houden en bevorderen 
door te bemiddelen tussen het verenigings- en vrijetijdsleven en de overheidsinstanties”.

Door de organisatie van het Midzomerfeest op of rond de zomerzonnewende (21 juni) 
hernemen wij een traditie van het begin: de Dekenijfeesten op het domein Borluut met  
medewerking van de handelaars van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Op zondag 19 juni 
vanaf 11.30 uur nodigen wij opnieuw alle inwoners van SDW en Afsnee uit in het Borluut-
park voor een gratis receptie, gevolgd door een Zomerse Lunch mits inschrijving en beta-
ling. De kleintjes kunnen zich ondertussen uitleven op het springkasteel. Zie ook pag. 12. 
En bij een viering 40-jarig bestaan hoort een memorabele gebeurtenis. De Opperdekenij 
zal dan overgaan tot de plechtige aanstelling van de nieuwe dekenin, Michèle Bouverne, 
en bestuurslid Dieter De Keyser en hulde brengen aan onze ere-dekenin Frieda Van  
Caeckenberghe, die na 16 jaren trouwe dienst de fakkel heeft doorgegeven.

Zo wordt het jubeljaar van uw Dekenij ingeleid met een nieuw geluid. Nieuwe medewer-
kers, een nieuw, fris ogend logo door onze dorpsgenote Sjouwke en nieuwe initiatieven 
zorgen voor vernieuwde krachten om een beloftevolle toekomst tegemoet te gaan.

Prettige Dekenijfeesten!
Karel Peeters, Voorzitter vzw Dekenij Borluut

AfsnEEkErMis vAn 24 tot 28 juni: progrAMMA ziE BlADzijDE 6

Borluut
VZW DEKENIJ
SINT-DENIJS-WESTREM
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Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 449.000  |  Gsm: 0486 069 070

Karaktervol instapklaar appartement met

4 slpks, 2 bdks. en 3 terrassen en garage.

Opp. app.: 164 m2. Opp. terras: 13 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 338.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent kwaliteitsvol appartement met 

autostaanplaats op een rustige ligging. 

Opp. app.: 97 m2. Opp. terras: 10 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 398.000  |  Gsm: 0479 417 496

Te renoveren charmante woning met een

gunstige zuid-west georiënteerde tuin. 

Opp. terrein: 589 m2. Bew. opp.: 211 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent 3-slpk. 2-bdkr. appartement met

garagebox en berging in het centrum.

Opp. app.: 118 m2. Opp. terras: 30 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 790.000  |  Gsm: 0479 417 496

Hedendaagse ruime villa met een uiterst 

rustig ligging en uitgestrekt vergezicht. 

Opp. terrein: 2.090 m2. Bew. opp.: 316 m2.

|   LotenhulleTE KOOP
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€ 319.000  |  Gsm: 0486 069 070

Gerenoveerde rijwoning met zonnige koer 

op wandelafstand van winkels, scholen, ... 

Opp. terrein: 119 m2. Bew. opp.: 158 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE 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?

€ 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent 2-slpk app. met autostaanplaats

en berging. Gelegen in een parktuin.

Opp. app.: 93 m2. Opp. terras: 20 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 375.000  |  Gsm: 0479 417 496

Instapklaar 3-slaapkamerappartement in het 

centrum met een prachtig zicht. 

Opp. app.: 131 m2. Opp. terras: 6 m2.

|   DrongenTE KOOP
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€ 550.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruime vrijstaande woning met 4 

slaapkamers in een doodlopende straat.

Opp. terrein: 1.504 m2. Bew. opp.: 310 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 496.000  |  Gsm: 0468 191 788

Open bebouwing met vier ruime slpks. in 

een doodlopende straat nabij het station.

Opp. terrein: 659 m2. Bew. opp.: 210 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: Michèle Bouverne
dekenin@dekenijborluut.be

rEk. DEkEnij Borluut: 
BE06 4420 0385 0122  BiC / krEDBEBB 

rEDACtiE info: info@dekenijborluut.be
vErAntwoorDElijkE uitgEvEr:  
Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW; (09 245 67 28)

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

rubriek “nieuws dekenij”:  
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (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: Dieter De Keyser
pr@dekenijborluut.be 

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

website: webmaster@dekenijborluut.be

BEriCht vAn DE rEDACtiE:
De volgende INFO verschijnt 26 augustus 2016. 
De teksten uitErlijk tEgEn 7 Augustus 
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 verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk te willen door-
sturen, geschreven in het lettertype times new 
roman 12 zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten.
De daarop volgende INFO’s verschijnen ver-
moedelijk op 30 september, 28 oktober, 25 no-
vember en 23 december. Alle teksten moeten 
uiterlijk 17 dagen vóór die datum binnen zijn. 
graag alle activiteiten opgeven waarvan de  
datum al vast ligt, zodat de andere verenigingen er  
rekening kunnen mee houden. telkens plAAts,  
DAtuM, uur van de activiteit vermelden.

ziekenzorg sDw/AfsnEE
jubileum 40 jaar ziekenzorg in sint-Denijs-westrem/Afsnee
Ziekenzorg SDW/Afsnee bestaat dit jaar 40 jaar. En dat willen we vieren!
Al 40 jaren zetten talrijke vrijwilligers zich in voor de chronisch zieke personen, 
hun mantelzorgers, de zorgbehoevenden en zij die dreigen te vereenzamen. Hon-
derden huisbezoeken worden jaarlijks afgelegd. Verschillende activiteiten worden 
georganiseerd. Jaarlijks vindt er een daguitstap en een bedevaart plaats. Bij spe-
ciale gelegenheden zoals Kerstdag of op de dag van de chronisch zieke, worden 
er presentjes uitgedeeld aan de zieken die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Ook 
wordt er voortdurend voor vorming gezorgd. Zo kregen de medewerkers onlangs 
nog een vorming rond “discretie bij een huisbezoek”. En binnenkort is er voor alle 
leden (samen met KVLV) een vorming rond “hoe beter communiceren met je arts”.
Om dit 40-jarig jubileum te vieren, nodigen wij iedereen van harte uit om samen 
met ons te vieren op zondag 12 juni. De eucharistieviering van 10 uur in de paro-
chiekerk Sint-Dionysius wordt een speciale jubileumviering, opgeluisterd door het 
Sint-Camilluskoor. Na de viering is iedereen welkom voor een receptie buiten aan 
de kerk van 11 tot 12.30 uur. 
In geval van slecht weer vindt deze plaats in de kerk.

Meteen verklappen we je ook al dat vanaf september de naam Ziekenzorg uit het 
beeld verdwijnt en dat samana het over neemt. Samana staat voor “Samen Sterk”. 
“Samen” was met voorsprong het belangrijkste kernwoord dat werd ingezonden 
bij onze zoektocht naar een nieuwe naam. Het woord samen klinkt dan ook voor 
altijd door in het eerste deel van onze nieuwe naam. Het tweede deel, mana, 
staat in de mythologie omschreven als (levens)kracht. Ook dat is ons op het lijf 
geschreven.
Ben je zelf chronisch ziek, ben je mantelzorger, ben je zorgbehoevend of eenzaam 
en snak je naar een bezoekje, neem dan gerust contact op met ons.

Kernverantwoordelijke:
Peter Maenhaut; (09 222 73 58); peter_maenhaut@telenet.be.
Verantwoordelijke huisbezoeken en nieuwe leden: Nicole Coucke-Van Hove; 
(09 221 06 10); coucke@skynet.be 

tombola ziekenzorg 2016: winnende nummers van de loten verkocht door zieken-
zorg Afsnee/sDw
Nationale trekking: Loten (bruine kleur)
- Lot nummer E 163118 wint een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 125.
- Lot nummer E 178183 wint een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50.
- Loten met nummer E 178177 en E 162575 winnen een aankoopcheque Sodexo ter 
waarde van € 25.

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

De winnende loten moeten vóór 30 september 2016 opgestuurd worden onder 
gesloten omslag naar:
Ziekenzorg CM – Tombola, Haachtsesteenweg 579 - Postbus 40, 1031 Brussel

Op de rugzijde van het winnende lot vult u uw naam, volledig adres (huisnummer 
niet vergeten) en telefoonnummer in. Op de briefomslag met het winnende lot 
dient eveneens op de rugzijde naam en adres vermeld te worden.

hou steeds het afscheurstrookje ter controle bij tot u de prijs ontvangen hebt.

De uitslagen van de solidariteitsactie zullen verschijnen in de Streekkrant, Visie, 
Dagora, op de website www.ziekenzorg.be en hangen uit in de regiokantoren van 
CM.
De uitslag zal ook verschijnen in “Kerk en Leven” en zal uithangen bij de drie win-
kelpunten.

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 449.000  |  Gsm: 0486 069 070

Karaktervol instapklaar appartement met

4 slpks, 2 bdks. en 3 terrassen en garage.

Opp. app.: 164 m2. Opp. terras: 13 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 338.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent kwaliteitsvol appartement met 

autostaanplaats op een rustige ligging. 

Opp. app.: 97 m2. Opp. terras: 10 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 398.000  |  Gsm: 0479 417 496

Te renoveren charmante woning met een

gunstige zuid-west georiënteerde tuin. 

Opp. terrein: 589 m2. Bew. opp.: 211 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent 3-slpk. 2-bdkr. appartement met

garagebox en berging in het centrum.

Opp. app.: 118 m2. Opp. terras: 30 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 790.000  |  Gsm: 0479 417 496

Hedendaagse ruime villa met een uiterst 

rustig ligging en uitgestrekt vergezicht. 

Opp. terrein: 2.090 m2. Bew. opp.: 316 m2.

|   LotenhulleTE KOOP
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€ 319.000  |  Gsm: 0486 069 070

Gerenoveerde rijwoning met zonnige koer 

op wandelafstand van winkels, scholen, ... 

Opp. terrein: 119 m2. Bew. opp.: 158 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE 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?

€ 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent 2-slpk app. met autostaanplaats

en berging. Gelegen in een parktuin.

Opp. app.: 93 m2. Opp. terras: 20 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 375.000  |  Gsm: 0479 417 496

Instapklaar 3-slaapkamerappartement in het 

centrum met een prachtig zicht. 

Opp. app.: 131 m2. Opp. terras: 6 m2.

|   DrongenTE KOOP
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€ 550.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruime vrijstaande woning met 4 

slaapkamers in een doodlopende straat.

Opp. terrein: 1.504 m2. Bew. opp.: 310 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 496.000  |  Gsm: 0468 191 788

Open bebouwing met vier ruime slpks. in 

een doodlopende straat nabij het station.

Opp. terrein: 659 m2. Bew. opp.: 210 m2.

|   De PinteTE KOOP
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Week tot week
juni

za. 4 – kvlv
 mini-event (gewest)
za. 4 – wMv sDw / AfsnEE
 13.40: groepsbezoek eco-tuinen (Borluutdreef)
zo. 5 – sint-CAMilluskoor
 11.00: Aperitiefconcert (sporthal Sint-Camillus)
vrij. 10 – wMv sDw / AfsnEE
 19.30 - 20.30: lenteonderhoud Duddegembosje
za. 11 – vtBkultuur sDw
 09.45: daguitstap naar Gent
zo. 12 – ziEkEnzorg sDw / AfsnEE
 10.00: eucharistieviering (parochiekerk SDW)
 11.00: receptie aan de kerk
vrij. 17 – MArkAnt DE pintE / sDw
 17.00: bezoek Ghelamco
za. 18 – AntEnnEwErking
 Buurtfeest in Vennebos
zo. 19 – MiDzoMErfEEst DEkEnij
 11.30: in het park van kasteel Borluut
za. 25 – tEnnisCluB Borluut
 Clubfeest
zo. 26 – kon. hArMoniEorkEst ECho DEr lEiE
 Aperitiefconcert (park kasteel Borluut)

juli

za. 2 en zo. 3 – spEElstrAAt
 14.00 tot 19.00: in Boesbeeklaan
Ma. 4 – wMv sDw / AfsnEE
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (Jeugdhuis ’t Geduld Afsnee)

Augustus

vrij. 5 – wMv sDw / AfsnEE
 19.30 – 20.30: zomeronderhoud Duddegembosje

sEptEMBEr

Ma. 5 – kvlv
 bezoek struisvogelkwekerij (Aarsele)
Ma. 12 – wMv sDw / AfsnEE
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers  
 (zaaltje achter café In Het Gemeentehuis)
zo. 18 – kon. hArMoniEorkEst ECho DEr lEiE
 optreden op de Bloemenmarkt (Gent)
zo. 18 tem Do. 22 – vtBkultuur
 vijfdaagse naar Lunebergerheide
zo. 25 – pArklifE
 Feest in het Parkbos

DECEMBEr

zo. 11 – sint-CAMilluskoor
 19.00: kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 19 – kvlv
 kerstfeest

speelstraat
Boesbeeklaan
Al enkele jaren organiseren we met enkele buurtbewoners van de Camillus-
wijk, Schrijverswijk en Beukenlaan een speelstraat. Dit jaar gaat die door op 
zaterdag 2 en zondag 3 juli in de Boesbeeklaan van 14 tot 19 uur. In een 
speelstraat ruimen de auto’s even de baan zodat de kinderen op straat spe-
len, fietsen, rolschaatsen … . Maar je kan er ook een babbeltje slaan met de 
buren. Iedereen die jong van hart is en in de nabije of verdere buurt woont 
is welkom. 
De organisatie is volop bezig. Volg alle nieuwtjes op onze facebook pagina 
“Speelstraat Camilluswijk – Schrijverswijk”.

stiBo
stEDElijk initiAtiEf voor BuitEnsChoolsE opvAng 

gezocht: vrijwilligers
Heeft u een hart voor kinderen? En een beetje tijd en goesting om de handen 
uit de mouwen te steken en woont u bovendien in (de buurt van) Sint-Denijs-
Westrem?
Dan verwelkomen we u graag bij de STIBO (Stedelijk Initiatief voor Buiten-
schoolse opvang) Westerhem (Kerkdreef 9, Sint-Denijs-Westrem) tijdens de 
middagopvang. 
We zoeken mensen die zich 1 dag per week kunnen vrijmaken over de mid-
dag (11.45- 14 uur) om het eetgebeuren van de kleutertjes in goede banen 
te leiden.
Heb je zin om mee te helpen? Of wil je meer informatie?
Reageer dan zo snel mogelijk door te mailen naar sylvia.peire@stad.gent of 
door te bellen naar Sylvia Peire (0475 97 44 68). 
Je kan ook contact opnemen met de verantwoordelijke van de STIBO Roswitha 
Gerbosch via roswitha.gerbosch@stad.gent; (0499 42 29 34).

Antennewerking
sDw en Afsnee vanuit oCMw gent

Beste,

zaterdag 18 juni organiseren wij een buurtfeest in de 
Vennebos. De Bloemekenswijk feest!
Voor de buurtbewoners wordt er een barbecue voorzien. 
Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen op de rommelmarkt, een drankje 
te nuttigen of deel te nemen aan de activiteiten. U ziet 
onze affiches binnenkort verschijnen!

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 gerust eens 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 wordt gerenoveerd. De 
opening is officieus voorzien voor woensdag 15 juni, eventueel 
nog vroeger. 

Tot de opening kan je elkaar blijven ontmoeten in het Woonzorg-
centrum Zonnehove, Loofblommestraat 4. De bekende vrijwil-
ligers 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 buddies
vrijdag: praten, kaarten, knutselen en handwerk.

st-Camilluskoor
zondag 5 juni om 11 uur: Aperitiefconcert
Plaats: Sporthal Salto van het Sint-Camillusinstituut, Steenaar-
destraat 42 - 44, Sint-Denijs-Westrem.
Dit jaar bestaat het koor 45 jaar en willen we een bijzonder con-
cert aanbieden. Daarvoor doen we beroep op een artiest van 
eigen bodem: Lodewijk Mispelon. 
Hij is afgestudeerd als master in de muziek voor piano aan de 
“Luca School of Arts”, campus Lemmens te Leuven. Als tweede 
instrument koos hij orgel. Met zijn opleiding en talent luistert 
hij veelvuldig de eucharistievieringen op in de parochiekerk van 
Sint-Denijs-Westrem.
Als leraar is hij verbonden aan het muziekatelier te Kalken en 
aan de Muziekacademie van Denderleeuw. Samen met het koor 
Sint-Camillus wordt op dit concert zang en piano gecombineerd. 
Hij begeleidt liederen en treedt op als solist. 
Het wordt een mooi aperitiefconcert waarop u allen van harte 
wordt uitgenodigd. De toegang is gratis dankzij de tussenkomst 
van “Wijk aan Zet” van de Stad Gent. Voor en na het concert 
kunnen jullie een drankje bestellen waardoor het een echt ape-
ritiefconcert zal zijn.    
Uw aanwezigheid betekent een steun en aanmoediging voor 
deze jonge artiest en voor het koor.

&		Joris Sleurs, voorzitter, Lettelbroeklaan 3, SDW; (09 222 03 01)

tC Borluut 
zaterdag 25 juni: grandioos jubileumfeest 40 jaar tC Borluut 
De tennisclub bestaat dit jaar 40 jaar en is van plan om dit feeste-
lijk te vieren.
Plaats van het gebeuren is de prachtige omgeving van het Borluut-
park waar voor de gelegenheid een stijlvol aangeklede tent met 
loungemeubilair een garantie voor sfeer en gezelligheid biedt. We 
zien dit ook als een wijkgebeuren waardoor we graag iedereen 
mee uitnodigen om samen te genieten. Vanaf 22 uur is de toegang 
voor iedereen zelfs gratis.
 
Voor de gelegenheid hebben we de bekende coverband “The Ama-
zing Flowers” kunnen strikken. Deze groep bewijst zichzelf al 10 
jaar op grote Vlaamse podia met hun wervelende shows. Talloze 
partyhits van vroeger en nu passeren tegen hoog tempo en bren-
gen overal ambiance in een visuele show die iedereen in bewe-
ging brengt. Brains Off is een opkomende allround dj uit Gent. 
Zijn grootste sterkte is dat hij alle soorten muziek kan appreciëren 
waardoor alle muziekstijlen naadloos in elkaar vloeien.
 
Door deze programmatie zijn we er zeker van om van dit jubileum-
feest een onvergetelijk moment te maken!  
 
Programma:
overdag: vriendschappelijke dubbels en gratis tennisles
18.30 uur: receptie
20.00 uur: sfeervol avondfeest met loungeconcept: zeer verfijnde 
walking dinner met allerlei warme en koude buffetten
22.00 uur: spetterend live optreden van coverband “The Amazing 
Flowers”
24.00 tot 02.00 uur: dj set Brains Off
 
Prijs: € 30 (eten en drank tot 22 uur) / -12 jaar: € 15.
Gratis toegang vanaf 22 uur.
Toegangskaarten te koop bij de bestuursleden tot 18 juni.

Met de steun van Gent: wijk aan zet

&			Christof de Vreese; (0477 99 33 54); activiteiten@tcborluut.be

vtbkultuur
zaterdag 11 juni: daguitstap “verborgen parels in gent”
o.l.v. ROC- reisleider Pierre Vinck.
Tijdens deze uitstap leer je twee verborgen parels in Gent kennen. 
In de voormiddag worden we rondgeleid in het Museum Etnogra-
fische Verzamelingen van de Gentse universiteit. Deze interes-
sante collectie is gehuisvest in de prachtige locatie van het Pand 
(Onderbergen). Het Pand is het cultuur- en congrescentrum van 
de Universiteit Gent. Het unieke gebouw is een vroeger Domini-
canenklooster.
‘s Middags genieten we van een lunch in de onmiddellijke buurt 
van het Pand.
Na het middagmaal varen we per boot van de nabijgelegen Koren-
lei naar een oase van rust en groen waar een uniek stukje Gents 
verleden ligt: de site van de Sint-Baafsabdij. Op de plaats  waar 
Leie en Schelde samenvloeien, bevinden zich de overblijfselen van 
de eens zo machtige Sint-Baafsabdij. De restanten van de vroegere 
abdij werden als ruïne behouden en in 1887 werd het Museum 
voor Stenen Voorwerpen er ondergebracht. Na ons bezoek worden 
we per boot teruggebracht naar de Korenlei.

Programma:
09.45 uur: verzamelen aan het Pand, Onderbergen 1
10.00 – 12.00 uur:  rondleiding in de Etnografische verzamelingen
12.15 - 13.45 uur: lunch in de buurt van het Pand
14.00: boottocht van de Korenlei naar de Baudelokaai
14.30 – 16.00 uur: bezoek aan de Sint-Baafsabdij met gids
16.15 – 16.30 uur boottocht naar de Korenlei en einde excursie.

Praktische informatie:
Plaats: om 9.45 uur verzamelen aan het Pand, Onderbergen 1
Kostprijs: € 60 per persoon, lunch inbegrepen
Inschrijven: per mail secretariaat@rocvzw.be
Overschrijving: op rekening BE39 4460 2458 7119 KRED BE BB van 
ROCvzw



AfsnEEkErMis 2016
van vrijdag 24 tot dinsdag 28 juni 2016

Vrijdag 24 juni
 

19.30 uur: receptie in de feesttent
20.00 uur: AfsnEE-Quiz in de feesttent; org. Afsnee Leeft i.s.m. feestcomité Afsnee

Zaterdag 25 juni 
kinDErnAMiDDAg:
14.00 uur: springkasteel aan de feesttent
14.00 uur: “go-Carts” in de Veurestraat, Kleine Goedingestraat, Afsneekouter          
15.00 uur: kris kras kinderanimatie in de feesttent 
19.00 uur: “BArBECuE” in de feesttent, volwassenen € 15 (incl. cava), kinderen € 8
      Enkel reservatie, uiterlijk tot 24 juni op afsneekermis@live.be of (0471 29 39 19)
21.00 uur: “the jeggpap jazzband” (feesttent)

Zondag 26 juni
10.45 uur: rondgang van de Belleman en Muziekvereniging ”De leiezonen” in de dorpskom
11.00 uur: rECEptiE in de feesttent, aperitiefconcert “Koninklijke Harmonie De Leiezonen”
15.00 uur: Bootwijding door Z.E.H. pastoor Cathoir
16.00 uur: optreden van coverband “triple Malted” aan restaurant Nenuphar

Maandag 27 juni
13.30 uur: petanquewedstrijd “Beker van Afsnee”
14.00 uur: in de feesttent kaarting en vrouwenbolling “kampioenschap van Afsnee”
16.00 uur: gratis koffietafel voor 60+
19.00 uur: BoogsChiEting op DE liggEnDE wip in de feesttent

Dinsdag 28 juni
21.00 tot 04.00 uur: junglE-pArty in en aan de feesttent
Organisatie: “Jeugdhuis ’t Geduld” 

Feestcomité Afsnee: 
Kris Naessens, Frans Coorevits, Ludo Van Bulck, Luc Gérard; www.afsnee.be; afsneekermis@live.be; (0471 29 39 19)
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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 26 JUNI 2016

Koninklijk Harmonieorkest

ECHO DER LEIE

APERITIEFCONCERT
& Barbecue
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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
Dionysiusstraat 54, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; 
Maandag gesloten; tel. 09 221 80 60

KAPSALON-BOUTIEK MARIE-LOUISE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

KAPSALON HEIJSE
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW; tel: 09 220 68 14

PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; 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

koopgiDs
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kinesitherapeuten
KINE+
Kinesitherapie, revalidatie, fysiotechniek
Krijzeltand 4, SDW; op afspraak: 0470 84 84 46

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





flanders Expo
Donderdag 16 tem zondag 19 juni: Boekenfestijn
vrijdag 1 juli: Foute Party van Qmusic

tEr gElEgEnhEiD vAn AfsnEEkErMis

“just think of all the 
possibilities”

Beelden in Was, een fragiele tentoonstelling.
Een voorwaarde voor deze tentoonstelling was het vinden van vele glazen stolpen.
Na een intense speurtocht is het eindelijk zo ver. 
Pauline schreef hierover het volgende…

Glazen stolpen
Zachte beelden
beschut
voor immer zonder stof,
stil geruisloos bewegingsloos
alle seizoenen voorzichtig ingesloten
Til er nooit een op
ze zijn neergezet op fragiele gedachten
op gefilterd licht
op jarenlang koesteren
op eeuwig weer bericht
Beeld onder glas
dat het anders belicht
en beschermt
het isoleert en uitvergroot
het een eigen plek geeft, een eigen wereld als het ware
met een eigen atmosfeer
Wij staan buiten en kijken naar binnen…

Welkom in het Groot en Klein Atelier van Pauline, en in haar Beeldentuin!

vrijdag 24 juni van 19 tot 22 uur
zaterdag 25 juni en zondag 26 juni van 11 tot 18 uur
vrijdag 1 juli van 19 tot 22 uur
zaterdag 2 juli en zondag 3 juli van 11 tot 18 uur

&		Pauline Schreibers, Hogeheerweg 9 en 11, 9051 SDW; 
 lapauline@live.be; (0473 64 68 93)

nieuws vAn DE

 parochie sDw
Ter gelegenheid van de Eerste Communie hebben de kinderen met hun ouders 
op een bijzondere wijze pakketten klaar gemaakt en afgegeven voor de Wel-
zijnsschakel Borluut t. v. v. de voedselbedeling aan kansarmen die in juni zal 
starten. Het is heel sympathiek dat zij gedacht hebben aan personen die het 
financieel moeilijk hebben.
Welzijnsschakel Borluut dankt de kinderen en hun ouders voor deze pakketten 
die zullen gegeven worden aan de personen die op die hulpverlening zullen 
beroep doen. 

Bridgeclub 
LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het 
ontmoetingscentrum De Graet Sint-Kristof te  
Afsnee, behalve gedurende de Gentse Fees-
ten.

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

Dekenij 
Borluut

uitstap minder mobiele personen en senioren

zaterdag 11 juni gaat we op uitstap naar Oos-
tende.

We vertrekken aan het WZC Zonnehove om 
13.30 uur. 
De terugkomst is voorzien rond 18 uur.

Wie zich nog wil inschrijven, kan dit doen 
door te bellen naar :
dekenin Michèle Bouverne (0475 960 595) 
of naar Marie-Rose Desmet (09 221 46 62).



varia 
De honderdjarige Albert leytens (27 mei 1916- 27 mei 2016)

Albert is geboren in de Nieuw-
straat 17 te SDW op 27 mei 
1916 om 10.45 uur.
Hij was de jongste spruit van 
9, heeft veel kattekwaad uit-
gehaald waardoor het hem ge-
lukt is er vandaag nog steeds in 
een zo goed mogelijke gezond-
heid bij te horen.
Hij leerde het beroep van 
schoenmaker aan het Don 
Bosco Instituut te SDW. Na zijn 
opleiding vestigde hij zich als 
zelfstandige schoenmaker in 
SDW.

Naast schoenen herstelde hij ook handtassen, boekentassen, 
valiezen, afdekzeilen, paraplu’s en zoveel meer.
Hij werd een echt dorpsfiguur en zijn deur stond open voor Jan 
en alleman.
Albert heeft in zijn lange leven veel meegemaakt en er is veel 
veranderd rondom hem.
Hij heeft de schokkende gebeurtenissen van de wereldoorlo-
gen gekend, in 1940 werd hij zelfs door de Duitsers gedurende 
9 maanden opgeëist. 
Op 28-jarige leeftijd huwde hij Henriette, de dochter van Cyriel 
Otten, een gekende smid uit Sint-Denijs-Westrem.

MIDZOMERFEEST 
ZONDAG 19 JUNI 2016 - 11.30 uur - Kasteel Borluut

Verwelkoming door de Voorzitter
Start van het jubeljaar
Overzichtstentoonstelling van 40 jaar Dekenij
Aanstelling van onze nieuwe Dekenin Michèle Bouverne
Aanstelling van bestuurslid PR Dieter De Keyser
Toekenning van de titel Eredekenin aan en hulde van Frieda Van Caeckenberghe 
GRATIS RECEPTIE voor alle bewoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

ZOMERSE LUNCH* verzorgd door de lokale handelaars
t.v.v. Welzijnsschakel Borluut

SPRINGKASTEEL

*INSCHRIJVEN door betaling op: BE06 4420 0385 0122 voor 12 juni
volwassenen à €23,00 p.p. ***** kinderen tot 12j. à €9,00 p.p.
Mededeling: aantal volwassenen/ kinderen.

De smisse was geleden langs de Kortrijksesteenweg, ter hoog-
te van waar nu de Aldi staat.
Door de verbreding van de steenweg was de familie verplicht 
om te verhuizen. Ze gingen wonen in de Octaaf Soudanstraat 
om enkele jaren later hun intrek te nemen in de Nieuwstraat 
17, waar ook de schoenmakerij gevestigd was.
Uit het huwelijk van Albert en Henriette werd in 1946 hun 
dochter Viviane geboren, dit 1 dag na de geboortedatum van 
Albert maar met 30 jaar verschil.

Na de dood van zijn geliefde Henriette in 2004 bleef hij rus-
tig zelfstandig wonen in de Nieuwstraat. Op 2 december 2013 
kreeg hij een herseninfarct en werd hij overgebracht naar het 
AZ Maria Middelares waar hij anderhalve maand verbleef. 
Daarna kon hij niet meer zelfstandig wonen. Hij vond een nieu-
we thuis in het Woonzorgcentrum Zonnehove in SDW.
In zijn nieuwe leefomgeving heeft hij zich vanaf de eerste dag 
goed aangepast. 

Vandaag geniet hij van zijn rustige oude dag. In de home wordt 
hij omschreven als een aangename, levensgenietende bewo-
ner.
Door zijn hoge leeftijd is hij als oud-strijder niet alleen de oud-
ste oud-strijder van SDW maar ook van de stad Gent. Door zijn 
jarenlange lidmaatschap van de Nationale Strijdersbond heeft 
hij talrijke eretekens mogen ontvangen.
De oud-strijdersvereniging en hun sympathisanten van SDW 
wensen de 100-jarige Albert een dikke proficiat!

Dirk en Viviane

Met dank aan:



nieuws vAn DE stad 
Tijdens de zomervakantie brengt de Stad Gent sport en spel tot in de Gentse 
wijken.
Deze vakantiewerkingen gaan door van 14 tot 17 uur en zijn volledig gratis!
Vooraf inschrijven is niet nodig, inschrijvingen gebeuren op het plein zelf.

De speelse wijken zijn er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en strijken telkens 2 
weken neer in een Gentse wijk en maken die helemaal speels!
Elke namiddag staat een team enthousiaste animatoren klaar om leuke spel-
letjes te spelen, te knutselen of gewoon eens te ravotten op het speelplein. 

Plaats: de Hoeve aan de Kerkwegel
Datum: van dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus en van maandag 22 t.e.m. 
donderdag 25 augustus

De pretkamjonet is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is een prettig gestoorde 
camionette die van buurtplein tot buurtpark tuft, boordevol speel- en spelma-
teriaal: gocarts, skateboards, reuzespelen, sportmateriaal, circusspullen, een 
springkasteel en een stel knotsgekke animatoren. Meer dan genoeg dus voor 
een onvergetelijke spelnamiddag!

Plaats: Tijgerlelielaan
Datum: vrijdag 12 augustus

&	 Jeugddienst Gent, Kammerstraat 10, 9000 Gent; 
 (09 269 81 10); jeugddienst@stad.gent

     

nieuws vAn DE 

stad
BElAngrijk niEuws voor DE hAnDElAArs

Afwijking in 2016 op de Wet betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en dienst-
verlening- deelgemeenten SDW en Afsnee

Van vrijdag 1 januari t.e.m. donderdag 7  
januari
Van donderdag 21 april t.e.m. woensdag 27 
april
Van donderdag 2 juni t.e.m. woensdag 8 juni
Van donderdag 30 juni t.e.m. woensdag 13 juli
Van donderdag 28 juli t.e.m. woensdag 3  
augustus
Van donderdag 8 september t.e.m. woensdag 
14 september
Van donderdag 29 september t.e.m. woensdag 
19 oktober
Van donderdag 27 oktober t.e.m. woensdag 2 
november
Van donderdag 10 november t.e.m. woensdag 
16 november
Van donderdag 8 december t.e.m. woensdag 14 
december.



wMv sDw/Afsnee

Aanpak verkeer in sDw en Afsnee 
hinderend gemotoriseerd doorgaand- en sluikverkeer
Vier woonbuurten in het dorp Sint-Denijs-Westrem vallen ten 
prooi aan gemotoriseerd doorgaand- en sluikverkeer tot erger-
nis van de omwonenden. SDW kwam als randgemeente helaas 
terecht tussen de stad en talloze verkavelingen met een hoog 
wagenbezit. Uit het mobiliteitsplan blijkt dat het beleid conflict-
situaties in de binnenstad stap voor stap aanpakt. Wellicht vol-
gen logisch ook de deelgemeenten.  
Bij het aanpakken ervan dient iedereen de hiërarchie van de 
wegen en van de verkeersstromen te erkennen, ook in SDW en 
Afsnee, waarbij hoofdwegen (het primaire net), naar statuut en 
functie, worden onderscheiden van zijwegen (het secundaire en 
rustiger net, zoals in buurten en wijken). Daarbij is gebleken dat 
het verkeer dat er niet thuishoort, uitsluitend door fysische en 
kordate ingrepen uit de buurten en wijken wordt weggehouden. 

De sint-Camilluswijk: gezamenlijke aanpak van verkeersveiliger 
situatie
Volgens het recentste mobiliteitsrapport van The Loop zou de 
onderdoorgang bij de spoorweg (Buchtenstraat - Maaltenaard) 
afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Het zou goed zijn 
om een comité van de Sint-Camilluswijk op te richten in het kader 
van WMV in verband met de verkeerssituatie in deze wijk. Voor 
de samenstelling van het dossier wordt dan rekening gehouden 
met de jaren ervaring i.v.m. verkeersveiligheid van WMV en de 
plaatselijke noden van de bewoners van de wijk. 

Maatregelen op diverse locaties van sDw en Afsnee
• In de sint-Dionysiusstraat komt geen tonnagebeperking om-

wille van de handelszaken. 
• De wegenis onder en rond de E40-brug in de vennestraat werd 

opgenomen in een project voor 2018-2019 waarbij het Fiets-
fonds wordt betrokken. 

• Ook de kerkwegel wordt dan veiliger aangesloten op dit 
knooppunt van acht wegen.

• Een gedeeltelijke circulatiewijziging bij de luchthavenlaan 
t.a.v. de Vennestraat wordt ook bekeken.

• De straatverlichting in de vennestraat blijkt conform de nor-
men te zijn zodat er geen accentverlichting komt bij de zebra-
paden. Dit soort verlichting zou ten andere ook nadelen bie-
den. De herbestrating van deze straat wordt herbekeken. Het 
is mogelijk dat binnen het lokale Mobiliteitsplan de “zone 30” 
nog wordt uitgebreid. 

• In de steenaardestraat (richting Afsnee) wordt aandacht be-
steed aan snelheidscontroles.

• Gevraagde aanpassingen aan de fietsgoot in de voetgangers-
tunnel (N43) door de trappen volledig te herbouwen zou meer 
ruimte in beslag nemen wat niet is voorzien. Het is immers 
een tunnel voor voetgangers. Fietsers hebben nog een aparte 
fietstunnel. Tegels en een vloerrooster worden wel hersteld. 

• Voor rijsbrugge en leieriggestraat wordt de aangevraagde 
snelheidsherziening meegenomen in het Mobiliteitsplan. De 
fout geplaatste grensborden aan de Rosdambeek worden door 
de Politie aangepakt. 

• De weg tussen de Driesleutels / De pinte wordt heraangelegd 
waarbij ook een nieuw fietspad is voorzien (zie latere info). 

• In de wittepaalstraat werden fietssuggestiestroken aange-
bracht omdat de overheid hier niet gekozen heeft voor vrij lig-
gende fietspaden omdat “het beleid er middelen diende in te 
zetten rekening houdend met de kostprijs van een maatregel 
versus het aantal gebruikers ervan”. WMV en de aangelanden 
blijven er vrezen voor ernstige ongevallen.  

• Van de gevraagde aanpak van de wegenis in het leiepark is er 
vooralsnog geen nieuws. 

• Speciale gesloten fietsboxen werden aangevraagd om voor 
omwonenden en publiek i.h.a opgesteld te worden nabij het 
sanitairblok op de krijzeltand.    

&	WMV-contact:  wmv @telenet.be of Lauwstraat 73, SDW
 Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee.  

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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Chloé De Bie
Klinisch seksuoloog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, 

burn-out coach, relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut i.o.

www.vivolinio.com
info@vivolinio.com
+32 (0)499 36 25 24

Sint-Dionysiusstraat 5, 9051 Gent (SDW), ingang via Krijzeltand 2A.

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

UITNODIGING

Zondag 5 juni 2016 om 11u
Sportzaal Salto, Steenaardestraat 42-44, Sint-Denijs-

Westrem

Sint-Camilluskoor

Lodewijk Mispelon: piano

table ronde

     la libertà

       over the ocean

      le chemin

sur le pont

Gratis toegang: dank zij de medewerking van 

“Wijk aan zet”

Verantw. uitgever: Joris Sleurs



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


