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Dekenij Borluut
Ten geleide:  “Terug naar de toekomst”
Weldra trekken onze jongsten weer naar school en herneemt het verenigingsleven zijn 
normale gang.
Wellicht zijn wij allen weer druk aan het plannen, vergaderen, organiseren. Maar ook elk 
jaar opnieuw horen we de verzuchting om de violen meer op elkaar te kunnen afstem-
men. Het feest van de dekenij valt samen met de BBQ van Zonnehove of de Koninklijke 
Harmonie en de receptie van het koor met het toneel van de Rederijkerskamer of die 
belangrijke voetbalmatch van KVV Sint-Denijssport… Geen nieuwe “klachten”… 40 jaar 
geleden werd juist de Dekenij Borluut opgestart om de verenigingen samen te brengen 
en te laten samen-werken. En zo ontstond al vlug de “INFO” om al die activiteiten mee 
te delen.
INFO Sint-Denijs-Westrem / Afsnee is een ideaal informatieblad om de inwoners van onze 
gemeenten op de hoogte te brengen van geplande activiteiten; ze op elkaar afstemmen 
is echter een andere zaak. Bovendien kampen steeds meer verenigingen met “bloedar-
moede”, een tekort aan vrijwilligers, en zijn het steeds dezelfden die in de verschillende 
besturen terugkomen. Zoals op de lustrum-viering van de Dekenij beloofd, willen we hier 
aan werken. Eerstdaags start een kleine kernploeg die een inventaris van alle activiteiten 
van alle verenigingen in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee over een gans jaar zal opmaken 
en zal trachten de verschillende verantwoordelijken bij elkaar te brengen om zo tot een 
evenwichtig aanbod te komen. Uiteraard kan dit slechts mits eenieders actieve bijdrage. 
Maar uiteindelijk trekken we toch allemaal aan hetzelfde zeel, een aangename, leefbare 
gemeenschap vormen? Dan zal de oproep, die begin september in de bus van elke vereni-
ging of groepering valt, zeker gretig opgevolgd worden.
Wij danken u alvast voor de ongetwijfeld vruchtbare en aangename samenwerking.

Karel Peeters
Voorzitter Dekenij Borluut
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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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Antennewerking
in SDW en AfSnee vAnuiT heT OCMW GenT 

Beste,

Sinds juli ben ik, Wendy Boes, de nieuwe antennemedewerker 
voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. 
U zal mij dus geregeld tegenkomen hier in de buurt. 

U kan zich ook nog altijd inschrijven 
voor de buurtmaaltijd op de 1ste en 
3de dinsdag van de maand. Mijn con-
tactgegevens staan onderaan dit arti-
kel.

Geef maar een seintje! 
Of komt u eens langs op mijn zitdag 
die vanaf september zal veranderen 
naar woensdag van 14 tot 16 uur  in 
het dienstencentrum op het Gemeen-
teplein.

Hartelijke groeten en tot binnenkort!

Wendy

&	 wendy.boes@ocmw.gent; (0471 90 97 54)

Midzomerfeest zondag 19 juni jl - Sfeerbeelden
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BeriChT vAn De reDACTie:
De volgende INFO verschijnt 30 september 2016. 
De teksten uiTerlijk TeGen 11 SePTeMBer 
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 28 oktober, 25 november en 
23 december. Alle teksten moeten uiter-
lijk 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.

kermiscomité 
van Dekenij Borluut

Thema van de kermis: Circus
Het kermiscomité van Dekenij Borluut heeft veel inspan-
ningen gedaan om een goed gevulde kermis voor iedereen 
voor te bereiden.
We voegen het programmaboekje in de INFO van oktober 
zodat je het kunt meenemen en steeds op de hoogte bent 

van waar en wanneer elk evenement plaats heeft. Vermits de INFO in alle brieven-
bussen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee wordt gedeponeerd, kan iedereen op de 
hoogte zijn van de talrijke evenementen die worden aangeboden en door de Stad 
worden gesubsidieerd. 
Bij ervaring weten we dat papier verduldig is en dat de INFO niet altijd gelezen wordt 
zoals wij dat wensen of hopen.
Daarom doen we beroep op de medewerking van de verenigingen om hun leden op 
hun samenkomsten te informeren en warm te maken voor de kermis. Er moet “volk” 
komen naar de kermis want feesten doet men niet alleen.
Het kermiscomité rekent op uw medewerking en talrijke opkomst.
Hartelijke groeten.

Leden van het kermiscomité zijn:
Wout Chielens, Magda Declerck (secretaris), Marleen Dejaegher, (voorzitter), Rose 
Desmet, Matthias Vanaelst, Frieda Van Caeckenberghe (budget), Frederick Van  
Ruyskensvelde, Wim Van Lancker.

fotozoektocht - fiets- en wandeltocht
Ook dit jaar houden we een fotozoektocht in het kader van de Borluutkermis.
Dit jaar pakken we het anders aan: er is nog steeds een grote en een kleine
tocht waarbij je op zoek moet gaan naar de foto’s, maar je moet niet wachten
tot de kermis om deze af te leggen. De deelnameformulieren zijn beschikbaar
bij slager-traiteur Everaert, slagerij Isabelle & Marc en bij Bakkerij Luc.
De grote tocht is ongeveer 25 km, start in Sint-Denijs-Westrem en omhelst de
omliggende gemeenten.
De kleine tocht van ongeveer 3,5 km loopt door de Keuzemeersen, een natuurgebied 
in een bocht van de Leie in Baarle-Drongen, slechts op 2,5 km van het centrum van 
Sint-Denijs-Westrem.
Aandacht: de kleine tocht gaat door een natuurgebied waarin niet gefietst mag  
worden. Ook de kinderwagen laat u beter thuis aangezien deze niet overal even 
gemakkelijk zal door kunnen.
Indien men graag foto’s in kleur ontvangt, kan men een e-mail sturen naar: 
borluutkermis.fotozoektocht@gmail.com

De ingevulde formulieren kunt u afgeven bij de volgende adressen:
Slagerij Everaert: Loofblommestraat 17, SDW
Slagerij Isabelle & Marc: Sint-Rochusplein 1, SDW
Bakkerij Luc: Octaaf Soudanstraat 3, SDW
of op zondag 16 oktober van 14 tot 16 uur in de feesttent, waar om 18 uur de prijs-
uitreiking volgt.

Veel succes!

flanders expo
Zaterdag 10 t.e.m. zondag 18 september: Jaarbeurs Gent

Zondag 18 september: Kleding Outlet Beurs: verkoop van kleding, schoenen, sport-
kledij, zwemkledij, accessoires, handtassen, portefeuilles…

vrijdag 23 september: Stoffenspektakel: bekende stoffenaanbieders presenteren 
en verkopen de nieuwste stoffen voor kledij, interieur en decoratie, naaipatronen, 
fournituren, naaimachines…



     
      
 

Week tot week
SePTeMBer

Ma. 5 – kvlv en kWB
 14.00: bezoek struisvogelkwekerij (Aarsele)
Za. 10 – DAviDSfOnDS
 10.00: bezoek Caermersklooster Gent
Ma. 12 – WMv SDW / AfSnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café In Het Gemeentehuis)
Di. 13 – vTBkulTuur SDW
 20.30: start reeks conditietraining
 (sportzaal Sint-Paulus)
Do. 15 – MArkAnT De PinTe / SDW
 14.00: voorstelling jaarprogramma 
 (raadzaal gemeentehuis De Pinte)
Do. 15 – OPen huiS SDW
 14.00: officiele heropening
 (Pastoriedreef 6, SDW)
Zo. 18 – kOn. hArMOnieOrkeST eChO Der leie
 optreden op de Bloemenmarkt (Gent)
Zo. 18 tem Do. 22 – vTBkulTuur
 vijfdaagse naar Lunebergerheide
Di. 20 – MArkAnT De PinTe / SDW
 daguitstap naar Halle
Woe. 21 – MArkAnT De PinTe  SDW
 20.15: concert Festival van Vlaanderen
Zo. 25 – PArklife
 Feest in het Parkbos

OkTOBer

Di. 4 – DAviDSfOnDS en kWB
 20.00: causerie over veiligheidsbeleid 
 (Gildenhuis)
Do. 6 – MArkAnT De PinTe / SDW
 uitstap met bedrijfsbezoek
Zo. 16 – GeZinSBOnD 
 Gezinsfeest in Mechelen
Zo. 16 – WMv SDW / AfSnee ism STAD GenT
 officiele openstelling trage wegen

nOveMBer

Za. 12 – WMv SDW / AfSnee
 10.00: herfstonderhoud Duddegembosje
Ma. 14 – DAviDSfOnDS en MArkAnT
 over Amerikaanse verkiezingen
Ma. 14 – WMv SDW / AfSnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café In Het Gemeentehuis)
vrij. 25 – kWB SDW / AfSnee
 20.00: KWB-quiz (Gildenhuis)

DeCeMBer

Ma. 5 – WMv SDW / AfSnee
 20.00: praatavond met leden en niet-leden 
 (oc De Graet Afsnee)
Do. 8 – DAviDSfOnDS en MArkAnT
 over internationale politieke toestand
Zo. 11 – SinT-CAMilluSkOOr
 19.00: kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 19 – kvlv
 Kerstfeest

in MeMOriAM 

jan Monbaliu
“Maar ik heb mij wel geamuseerd. ‘k Heb gedanst 
gelijk een jong veulen. En met mega veel mensen 
gebabbeld. En ‘k heb gezongen. En gesprongen. 
En …” (uit de voorstelling “7”)   

We waren in volle voorbereiding van onze vol-
gende productie toen we die bewuste donder-
dagavond het verschrikkelijke nieuws te horen 
kregen: Jan is niet meer. Met verstomming, on-
geloof, maar vooral met veel verdriet moeten we 
afscheid nemen van Jan die, het is een schrale 
troost, een ongelooflijk mooie erfenis achterlaat: 
zijn regies, de toneelstukken die hij schreef, het 
naslagwerk “van hechte bond tot gezonde drie-

ling”, het fotoboek 50 jaar Rederijkerskamer De Loofblomme, de pareltjes van 
afscheidswoordjes die Jan neerpende over de vele dierbaren die ons al heb-
ben moeten verlaten… de stempel op De Loofblomme zal er steeds zijn. Jan 
was een theaterbeest, een creatieve duizendpoot. 
Als jonge gast richtte Jan samen met zijn vrienden van het eerste uur de WEK 
op, de Werkgroep Expressie en Kreativiteit. Die bende zal later het gezicht 
vormen van het bestuur van het “Groot Toneel” zoals ze dat noemden. 
Jan stond aan de wieg van heel wat vernieuwingen bij De Loofblomme, zoals 
de eerste jongerenproductie “Scheiden doet lijden” en de vele kerstspelen 
die voor heel wat kinderen (ook zijn en mijn kinderen) de eerste onvergete-
lijke theaterervaringen betekenden. Ze kregen door hem de theatermicrobe 
te pakken. Is het een speling van het lot dat we in december “vluchten kan 
niet meer” van jou hernamen? Ruben, een van de jongerenacteurs uit het 
kerstspel, kon het niet mooier verwoorden: 
“Ik dank Jan om de vele tips en het enthousiasme die ik kreeg bij mijn eerste 
ervaring op het podium. Deze herinneringen zullen voor mij Jan altijd in mijn 
hart levend houden. Ik wou dat Jan kon zien dat ik dankzij hem vol enthou-
siasme, passie en plezier toneel speel. Als eerbetoon aan Jan, die mij heeft 
laten openbloeien op het podium, zal ik er altijd staan voor de Loofblomme.”

Geloven in en werken met jongeren was Jan zijn ding: de productie “Zeven” 
is daarvan het grootste bewijs; omdat Jan erop stond dat jongeren ook alle 
productieaspecten op zich namen en gecoacht werden door de ouderen. “Ze-
ven” is dan ook een masterpiece dat Jan heeft neergezet.
Ook de sneukeltoneeltochten zijn door Jan uit de grond gestampt. Wie zich 
zijn “Demande Serveuse” niet meer herinnert, heeft nooit door de straten 
van Sint-Denijs gereden… 
Jan, je laat een grote erfenis achter maar ook een grote leegte en gemis. Jij 
zorgde voor een stevig fundament bij De Loofblomme. Jan betekent veel voor 
De Loofblomme, De Loofblomme betekende veel voor Jan. Vaarwel Jan, we 
zullen je missen. 

Inge De Schuyter, namens het Bestuur van De Loofblomme
Dirk Vanmeirhaeghe, ere-hoofdman De Loofblomme



Open huis SDW

Ontmoetingsplaats voor en door 55+, Pastoriedreef 6, SDW
Na een grondige renovatie is het Open Huis SDW opnieuw open. 
De volledige vrijwilligersploeg ontvangt je met een warme wel-
kom in een aantrekkelijk hedendaags kader.

Het Open Huis biedt mogelijkheden om leeftijdsgenoten en 
buurtbewoners uit Sint-Denijs-Westrem te ontmoeten. Een ge-
zellige babbel of een boeiende activiteit zijn mogelijk.

Graag nodigen we u uit op de officiële heropening donderdag 15 
september van 14 tot 17 uur.

Verder kan je er terecht op volgende ogenblikken:
Maandag van 14 tot 17 uur: praten, kaartspel
Dinsdag van 14 tot 17 uur: praten, bewegingsactiviteiten
Donderdag van 14 tot 17 uur: praten, computerassistentie door 
de computerbuddies
vrijdag van 14 tot 17 uur: praten, knutselen en handwerk.

In samenwerking met OCMW Gent bieden de vrijwilligers van 
het Open Huis met regelmaat een buurtmaaltijd aan. Meer info 
hierover via Antennewerking.

Speelstraat
Camilluswijk - Schrijverswijk - Boesbeeklaan
Na een recordmaand met regen waren de weergoden ons heel 
gunstig gezind in het weekend van de speelstraat op 2 en 3 juli. 
Het zonnetje kwam van achter de wolken en het was heerlijk 
weer om een namiddag buiten te spelen. 
Fietsjes, stoepkrijt, voetbal en springtouw werden boven ge-
haald en de kinderen konden zich uitleven. Op zaterdag smul-
den de kinderen van de zelfgemaakte fruitbrochettes. En in de 
loop van de namiddag kwamen na een grimebeurt spiderman, 
een elfje, een vlinder, een wolf, een skelet, een ninja… meespe-
len. Dit alles met de financiële steun van Wijk aan Zet.
Fijnbakker Luc zorgde voor heerlijke koffiekoeken. Op zondag 
fleurde de kunstenspeelplaats onze speelstraat op. De begelei-
ders van Zzmogh organiseerden leuke spelletjes om elkaar en 
de wijk op een andere manier te bekijken. Daarna hielp ieder-
een mee met het uitladen van de reuzenmeccano en verrezen 
verschillende projecten: een denktoren, een glijbaan, een lad-
der om in de boom te klimmen, een zweefbord, een loopfiets 
… allemaal bedacht en ineengestoken door de kinderen met 
enthousiaste begeleiding van Zzmogh (http://zzmogh.be/ 
kunstenspeelplaats). Het was een creatieve namiddag! 

In de wijk gaan de kinderen naar verschillende scholen en 
jeugdbewegingen, de wijk is uitgestrekt en de nieuwe buren 
kennen elkaar en de oudere bewoners niet altijd even goed. De 
speelstraat is een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en te babbelen. 
Bedankt aan iedereen en alle diensten van de stad Gent die 
meehielpen om deze speelstraat tot een succes te maken. 
Sfeerbeelden van deze speelstraat en nieuwtjes over volgende 
speelstraten vind je op onze facebookpagina: 
Speelstraat Camilluswijk – Schrijverswijk. 
Wie graag wil meehelpen bij volgende speelstraten kan hier 
een bericht plaatsen.

vtbkultuur
Dinsdag 13 september: start lessenreeks “Ontspannende con-
ditietraining”
fitheid: Samen doen we er wat aan
Heb je nu en dan last van stramme benen? Of is het buikje ron-
der dan je wil toegeven? En wat als je 30 treden op rent? Snak 
je dan naar adem? Of wil je gewoon jouw fysiek een beetje op 
peil houden? Wil je in een gezellige groep naar die noodzake-
lijke beweging zoeken? Je bent aan het juiste adres.
Telkens op dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 uur zijn zowel 
dames als heren - zowel jong, als iets of zelfs ruim wat ouder 
- welkom voor een ontspannende conditietraining. Er wordt 
veel aandacht besteed aan spierversterkende oefeningen en 
aan stretching.
Totaal minstens 30 lessen.
Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes lichamelijke opvoe-
ding en kinesiste.

Bestuurslid Wien Servaes coördineert deze activiteit (09 222 06 43).
Plaats: sportzaal Sint-Paulusinstituut, ingang langs het 
 blauwe hekken.
Inschrijven: kan in de zaal op dinsdag, voor het eerst op 
 13 september.
Kostprijs:  €50 voor vtbKultuurleden en leden VAB, 
 €60 voor anderen.
Hernieuw je vtbKultuurpas of breng je VAB lidkaart mee.

Davidsfonds en 
kWB 
Dinsdag 4 oktober om 20 uur: causerie ”veiligheidsbeleid in 
België”
Veiligheid is een thema dat ons allen nauw aan het hart ligt. 
Maar wat veroorzaakt dit wijdverspreid non-veiligheidsgevoel? 
Terrorisme? Criminaliteit? Druggebruik? Verkeersonveiligheid?
Worden die bedreigingen op hun juiste waarde ingeschat en 
door de overheid adequaat aangepakt? Zijn de bestaande vei-
ligheidsdiensten in staat het hoofd te bieden aan nieuwe uit-
dagingen of is een nieuwe, meer geïntegreerde aanpak nood-
zakelijk?
In welke mate zijn wij bereid een stukje van onze privacy en le-
venskwaliteit te laten vallen in ruil voor een groter veiligheids-
gevoel? Kan een groter veiligheidsbudget op significante wijze 
bijdragen tot een grotere veiligheid?

Deze vragen, samen met deze die u zich reeds lang stelt, zal 
Prof. Brice De Ruyver, professor Criminologie aan de Ugent, be-
antwoorden.

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem
Toegang: € 5; leden Davidsfonds en KWB: gratis.
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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 42 66; 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
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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



Davidsfonds 
SDW/AfSnee 
Programma 2016-2017 
Zaterdag 10 september: Caermersklooster “voor God en geld” met 
gids om 10 uur
Dinsdag 4 oktober: veiligheidsbeleid - prof. Brice De Ruyver - met 
KWB
vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 oktober: boekententoonstelling
Donderdag 20 oktober: gewest - Machelen - prof. Bruno De Wever 
-Vlaamse beweging en Vlaamse natievorming 1830-2016
Maandag 14 november: prof. R. Lesaffer - Amerikaanse verkiezin-
gen - met Markant 
Donderdag 8 december: internationale politieke toestand - prof. 
Rik Coolsaet - met Markant
Zondag 22 januari: toast literair - Carine Caljon - taalkronkels 
Dinsdag 14 februari: Bloed, zweet en tranen en Vlaamse wandta-
pijten - prof. Brosens Koenraad
Donderdag 30 maart: Napoleon - Van Rusland tot Waterloo - Johan 
op de Beeck 
Donderdag 20 april: Simon Stevin - prof. G. Van den Berghe 
Donderdag 11 mei: prof. Wim Oosterlinck - 14.30 uur – prostaat-
aandoeningen - met Okra
mei - uitstap met VTB.

Zaterdag 10 september: “voor God en Geld - Gouden Tijd van de 
Zuidelijke nederlanden”
De wereld van vandaag is het product van de late middeleeuwen.
In wat nu “Vlaanderen” heet, verschijnt een nieuwe mens op het 
toneel.
Een praktische mens, een ondernemende mens.
Een kritische mens die niet langer genoegen neemt met wat kerk 
en adel hem voorspiegelen. Een ondernemende mens wil zelf zien 
en zelf geloven.
Hij ontdekt een wereld, creëert, produceert, innoveert. En zo 
wordt hij rijk.
Waar geld is, gluurt zonde om de hoek. Hebzucht, gulzigheid, lust 
en luiheid: stuk voor stuk staan ze tussen de ondernemende mens 
en zijn plekje in de hemel. Maar in een wereld waar alles te koop 
is, kun je ook in het hiernamaals investeren. De ondernemende 
mens wisselt goud voor aflaten en relieken, vereert beelden en 
komt ten val. Toch is de Tachtigjarige Oorlog niets anders dan een 
tijdelijk obstakel.
Want de geest van de ondernemende mens leeft triomfantelijk 
voort, helemaal, tot op vandaag.
Topstukken en onbekende pareltjes nemen de bezoeker op sleep-
touw doorheen de fascinerende middeleeuwen. In een sensatio-
neel decor maken ze het verleden zo weer springlevend.
Een niet te missen bezoek, begeleid door een gids.

Plaats: Caermersklooster, Vrouwebroerstraat 6, Gent (bereikbaar 
met tram 1 tot Gravensteen)
Afspraak: om 9.45 uur ter plaatse.
Inschrijven: vóór 1 september bij Erik Lambert; (09 329 77 36); 
erik.lambert@telenet.be
Deelname: boekenleden Davidsfonds: gratis
  (Cultuurkaart meebrengen)
 Kringleden Davidsfonds : € 7
  (te betalen aan de ingang)
                   
Zaterdag 15 en zondag 16 oktober van 14 tot 18 uur: “vers Ge-
perst”
Naar jaarlijkse gewoonte houdt het Davidsfonds Sint-Denijs-
Westrem/ Afsnee tijdens de Borluutkermis haar boekententoon-
stelling.
U kunt er kennis maken met onze werking, ons jaarprogramma en 
alle nieuwe boeken en cd’s uit de cultuurgids van het Davidsfonds 

voor het werkjaar 2016-2017.
Door voor minimum € 40 boeken uit deze cultuurgids te kopen, 
wordt u automatisch lid van het Davidsfonds.
Voor onze plaatselijke werking (voordrachten enz.) bedraagt de 
bijdrage € 20; u kunt ook uitsluitend hiervoor inschrijven.
Leden die hun lidmaatschap vernieuwen en personen die lid wor-
den tijdens de boekententoonstelling maken bij verloting kans op 
het winnen van een boekenpakket.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Plaats: Dienstencentrum, Gemeenteplein SDW.
Het bestuur.

Activiteit van het Davidsfonds Gewest land van leie en Schelde:
voordracht: vlaamse beweging en vlaamse natievorming 1830-
2016.

Samenvatting van de lezing:
Het ontstaan en verdwijnen van gemeenschappen is het gevolg 
van een complex geheel van onbewuste en bewuste processen. 
De verdediging van het Nederlands in België en van de belangen 
van de gemeenschap die er deze taal spreekt, werd opgenomen 
door generaties bewuste burgers. Allemaal samen vormen ze de 
Vlaamse beweging, een verzamelterm voor mensen, organisaties, 
publicaties en instellingen die deze bekommernis gemeenschap-
pelijk hebben, maar voor de rest sterk van elkaar kunnen verschil-
len. Zij voerden hun acties in de context van een permanent ver-
anderende samenleving. De Vlaamse beweging kan niet begrepen 
worden buiten die context, zoals men evenmin inzicht kan heb-
ben in de geschiedenis van België zonder de Vlaamse beweging 
in rekening te brengen. Het is geen voorspelbaar verhaal met een 
onontkoombare uitkomst. Het stond niet in de sterren geschreven 
dat in de 21ste eeuw een Vlaamse deelstaat met een eigen parle-
ment en regering zou bestaan. Waarom is het zo gelopen?

Auteur: prof. Dr. Bruno De Wever, Ugent
Datum: 20 oktober om 20 uur.
Plaats: Ontmoetingscentrum “Guldepoort”, Dorpstraat 46, Mache-
len aan de Leie
Toegangsprijs: leden: € 5, anderen: € 8

Markant De PinTe/SDW

Donderdag 15 september om 14 uur: contactnamiddag met 
voorstelling van ons jaarprogramma “Terug naar Morgen”
Een gezellige koffienamiddag voor onze leden en belangstel-
lenden. 
Raadzaal Gemeentehuis De Pinte.

Dinsdag 20 september: daguitstap halle en vlaams-Brabant 
Combinatie van bedrijfsbezoek, stads- en tuinbezoek in en om 
Halle.
In de voormiddag geleid bezoek aan het distributiecentrum 
van “Colruyt”, het grootste voedselverdeelcentrum van het 
land. We krijgen er een exclusieve kijk achter de schermen van 
een grote logistieke site van waaruit alle winkels van de groep 
bevoorraad worden.
In de namiddag geleid bezoek aan de pas gerestaureerde Sint-
Martinusbasiliek in Halle, een parel van middeleeuwse pracht. 
Daarna vrije wandeling en verpozing in de bekende rozentuin 
“Coloma” nabij het Kasteel van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw, 
één van de mooiste rozentuinen met internationale faam.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.



Gezinsbond
SDW / AfSnee 

Zondag 16 oktober: met de Gezinsbond naar “energiek Meche-
len”
Ben jij klaar om het meest energieke Gezinsfeest van het jaar 
te beleven? Een energieke doe-dag voor jong en oud. Wij alvast 
wel. 
Welkom in Mechelen Kinderstad, de kindvriendelijkste stad 
van Vlaanderen.
Op het programma: exclusieve optredens, energieke uitdagin-
gen, super activiteiten, toffe workshops, veel plezier!
Energiek Mechelen is er voor jou als gezin en samen maken we 
er een topfeest van. 
Ontdek het programma en alles wat je moet doen om er zeker 
bij te zijn op https://www.gezinsbond.be/energiekmechelen.

Zaterdag 15 oktober: tweedehandsverkoop tijdens de oktober-
kermis
Inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee of ook uit andere 
gemeenten kunnen kinderkleding, speelgoed en babyspullen 
verkopen. Aandacht: geen handelswaar of overstocks van win-
kels!
Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels (= 2 m²) ter beschik-
king. Per stand is maximum 1 kledingrek toegestaan. Als ver-
koper krijg je de tijd om je goederen uit te stallen op zaterdag 
tussen 8.45 en 9.30 uur stipt. Vanaf 9.30 uur starten de koopjes 
tot 12 uur. Toegang voor de kopers is gratis.
Voor een verkoopstandje betalen Gezinsbondleden € 10, ande-
ren € 16.

Reserveer je verkoopstekje bij Marjan Depaepe via mail naar: 
marjan.depaepe@telenet.be met vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer en (evt.) lidnummer Gezinsbond.
Nadat Marjan je mail ontvangen heeft, ontvang je van haar 
een bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling en informa-
tie over de betalingswijze. Na betaling is de inschrijving defi-
nitief.

Spaarkorting bij handelaars in Sint-Denijs-Westrem
Bij tal van handelaars in Vlaanderen en Brussel ontvang je als 
lid van de Gezinsbond een spaarkorting in je online portemon-
nee. Zorg er dan ook voor steeds je lidkaart op zak te hebben.
Hierbij een overzicht van alle aangesloten handelaars in eigen 
gemeente Sint-Denijs-Westrem:
5 % korting bij schoenen Brantano, Kortrijksestwg 1171, SDW
5 % korting bij restaurant Colmar, Kortrijksestwg 1073, SDW
5 % korting bij verfwinkel Colora, Kortrijksestwg 1071, SDW
5 % korting bij school- en kantoorbenodigdheden De Blauwe 
Pen, Loofblommestraat 18, SDW.
Op het plaatselijk secretariaat, Kortrijksesteenweg 1117 (open 
op maandag van 17 tot 19 uur) ontvang je ook spaarkorting: 
4 % op gsm-kaarten, 5% op NMBS-passen (Rail Pass, Go Pass), 
10 % op Lijnkaarten en € 2 op filmcheques Kinepolis.

&	 secretariaat (09 220 01 70) of 
 hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

kvlv en kWB
Maandag 5 september om 14 uur: bezoek aan struisvogelboer-
derij “Schobbejaks hoogte” in Aarsele                                                                               
We komen alles te weten over het ontstaan, de geschiedenis 
en de evolutie van de struisvogelboerderij. We zien hoe een 
struisvogelkuikentje zich een weg door het ei “stampt”. 
We zien hoe ze de dieren verzorgen: de kuikentjes, moeder-
dieren… We zien hoe groot en imposant de volwassen dieren 
zijn. We komen veel te weten over de schat aan struisvogelpro-
ducten: struisvogeleieren, struisvogelvlees, struisvogelveren, 
lederwaren… die de dieren ons bezorgen. We laten jullie proe-
ven hoe onze likeur en struisvogelpaté smaken. En tenslotte… 
kunnen struisvogels vliegen? Hebben ze tanden en welk geluid 
maken ze? En zitten die vreemde vogels nu echt zo vaak met 
hun kop in het zand?
Daarna kunnen we nog genieten van struisvogelcake en koffie 
of thee à volonté.

Prijs: € 10 per persoon voor de rondleiding, proevertjes en cake 
+ koffie of thee.
Partners zijn zeker welkom, we gaan met eigen wagens naar 
het bedrijf en wensen graag bij inschrijving te weten of u zelf 
met de wagen gaat en of er eventueel nog plaatsen vrij zijn in 
de auto. Het is ongeveer 20 km rijden (reken op ongeveer 25 
minuten rijden via Deinze en dan richting Tielt).
We spreken af aan de pastorij om 13.25 uur en rijden dan sa-
men naar de struisvogelboerderij:
Deinsesteenweg 182, 8700 Tielt (Aarsele).

Gelieve vóór donderdag 1 september uw aanwezigheid te 
bevestigen en te betalen bij Annie De Vreese-Van Ooteghem, 
Luchthavenlaan 19, SDW; (09 221 44 49)

Woensdag 21 september om 20.15 uur: concert festival van 
vlaanderen te Gent 
Uniek concert met de Wiener Sängerknaben, het beroemde 
Oostenrijkse knapenkoor in de Sint-Baafskathedraal.
Onder de titel “Traveling with Haydn” volgen ze het voetspoor 
van Haydn en brengen ze werk van componisten die hem volg-
den zoals J.S. Bach, W.A. Mozart, R. Schumann e.a. 
We reserveerden een aantal kaarten voor onze Markantgroep. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Donderdag 6 oktober: namiddaguitstapje in de regio met en-
kele bedrijfsbezoeken
We bezoeken enkele merkwaardige vooruitstrevende voedsel-
bedrijven in Kruishoutem: een rivierbaarskwekerij “Aqua 4C” 
een spin-offbedrijf van de KU Leuven waar op een ecologisch 
verantwoorde wijze vis gekweekt wordt en een modern glas-
tuinbouwbedrijf “Tomato Masters“ waar we de hedendaagse 
tomatenteelt en tomatensoorten leren kennen. 
Beide bedrijven werken ook samen op een milieuvriendelijke 
wijze op gebied van verwerking en energie. 
Inschrijven noodzakelijk. 

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ontmoetingscentrum 
De Graet Sint-Kristof te Afsnee.

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



infO
BiBliOTheek SDW
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10  
     (Gentinfo verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

openingsuren:
maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur

De bibliotheek is uitgerust met computers 
voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, strips, 
cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschrif-
ten en naslagwerken inkijken en folders en 
affiches van activiteiten in Gent en de buurt 
vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk voor 
rolwagengebruikers.

DienSTenCenTruM SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be
nieuwe openingsuren vanaf 11 april:
Ma., woe. en vrij.: van 9 tot 12.30 uur en van 
14 tot 16 uur
Di., don. en zat.: gesloten
Op afspraak: ma. van 16.30 tot 19 uur. 

U kunt met bancontact betalen.

DienSTverleninG O.C.M.W. GenT
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Bart Hullebusch, antennewerking van-
uit Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 9 tot 12 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 00)

Zitdag Wendy Boes, antennewerking voor de 
senioren; elke woensdag van 14 tot 16 uur; 
wendy.boes@ocmwgent.be

Tine Verplancken, Energiecel (09 266 97 18).

WAChTDienSTen

huisartsen: wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 09 220 66 66
Tandartsen: tijdens het weekend en op wette-
lijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; centraal 
oproepnummer: 09 033 99 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62
Apotheken: centraal oproepnummer:
0903 922 48 of via www.geowacht.be

varia
Ronny De Cocker uit SDW liep in december 2014 een volledige marathon ter-
wijl hij zijn vriend en rolstoelgebruiker Antonio voortduwde. Hij deed dit in 
de mooie tijd van 3u en 36 minuten, waarmee hij een wereldrecord vestigde.
Ronny diende een aanvraag in om in het Guinness World Records boek te 
worden opgenomen en eindelijk, na 18 maand, is zijn wereldrecord erkend. 
Proficiat, Ronny!
Een week na de bevestiging van zijn record deden Ronny en zijn vriend An-
tonio opnieuw mee aan een marathon en hebben ze hun tijd verbeterd met 
45 seconden.
Hij mag dus een nieuwe aanvraag indienen voor het wereldrecord 
“snelste marathon terwijl je iemand in een rolstoel voortduwt”.
Ronny wil met zijn prestatie de vereniging Nema meer bekend maken, een 
organisatie die zich op mensen met spierziekten zoals ALS richt, omdat die 
volgens hem nog te weinig in de media komt.

kWB
vrijdagavond 25 november om 20 uur: 17de kWB-quiz
Ook dit jaar blaast de KWB-afdeling Afsnee en SDW verzamelen in het Gilden-
huis voor onze traditionele quiz. Opnieuw hebben we 100 eigenzinnige en 
ludieke vragen bijeengebracht: we wachten alleen nog op de juiste antwoor-
den. Graag nodigen we u uit om met ons mee te zoeken naar de oplossingen.  
Verenigingen en groepjes familieleden en/of vrienden, telkens samengesteld 
uit vier personen, kunnen meedoen. Alle vragen gaan over bekende onder-
werpen, zodat iedereen gerust zijn kans kan wagen. Voor elke deelnemer is 
een prijs voorzien: hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 12 per ploeg 
(€ 3 per deelnemer).  

Deelnemen is mogelijk door uw inschrijving te mailen vóór woensdag 16  
november aan één van volgende KWB-leden:
Gary Dupré, Maurice Dupuislaan 11, 9000 Gent; 
e-mail: chris_vandevelde@skynet.be; (09 222 27 95).
Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 29, SDW; 
e-mail: piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80). 
Vermeld telkens de naam van alle deelnemers per groep en uw groepsnaam. 
De betaling van € 12 kan gebeuren via overschrijving op bankrekening 
BE06 8906 8401 4022 van KWB Afsnee en Sint-Denijs-Westrem. 
Alvast bedankt voor de medewerking en alle succes toegewenst. 



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/07/2016 t.e.m. 31/12/2016, 
enkel in IKEA Gent in de koffi ebar, 3 mini-koffi ekoeken per bon en zolang de voorraad strekt.

GRATIS
3 MINI-KOFFIEKOEKEN

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

Openingstijden: 
maandag-donderdag: 

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

Openbaar vervoer: 
Tramlijn 1

E40: 
afrit Expo

Nieuw in IKEA Gent: een koffi ebar 
voor gezellige Fika* momenten.
Deze bevindt zich aan de ingang van 
ons vernieuwd restaurant.ons vernieuwd restaurant.

* Zweeds voor koffi epauze



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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€ 439.953  |  Gsm: 0486 069 070

Ruim 3 gevel-appartement met 2 slpks en 

zonnige terras (ZW-oriëntatie). 

Opp. app.: 133 m2. Opp. terras: 15 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 525.000  |  Gsm: 0468 191 788

Karaktervolle, charmante woning op 

wandelafstand van scholen en station. 

Opp. terrein: 1.020 m2. Bew. opp.: 230 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 348.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent gerenoveerd, ruim app. met terras 

en frontaal zicht op het Zuidpark.

Opp. app.: 116 m2. Opp. terras: 24 m2.

|   GentTE KOOP
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€ 550.000  |  Gsm: 0479 417 496

Zeer ruime, karaktervolle woning zonder 

doorgaand verkeer. Vlotte bereikbaarheid. 

Opp. terrein: 1.080 m2. Bew. opp.: 388 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 310.000  |  Gsm: 0497 486 901

Ruim duplex appartement gelegen op de 

verkeersas tussen Gent en St-D-Westrem. 

Opp. app.: 145 m2. Slaapkamers: 3.

|   GentTE 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

Modern app. met groot terras en weids 

uitzicht over de stad en de Schelde.

Opp. app.: 109 m2. Opp. terras: 24 m2.

|   GentTE 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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€ 425.000  |  Gsm: 0479 417 496

Gerenoveerde hoeve met authentieke 

elementen en grote tuin. Landelijk gelegen.

Opp. terrein: 1.555 m2. Bew. opp.: 268 m2.

|   ZomergemTE KOOP
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€ 299.000  |  Gsm: 0468 191 788

Lichtrijk twee slpk-app. gelegen op de 3de 

verdieping met een panoramisch uitzicht.

Opp. app.: 90 m2. Opp. terras: 9 m2.

|   GentTE KOOP
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