
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Beste bewoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

Op naar de 500 leden! Hoe meer leden, hoe meer zeggingskracht!

Misschien ben je het vergeten of heb je het uitgesteld, daarom durf ik 
nog eens aandringen om het lidgeld te betalen aan onze Dekenij voor het 
nieuwe werkjaar. We willen de spreekbuis zijn van iedereen, zowel van 
de verenigingen als van de inwoners. Daarom is een goede communicatie 
belangrijk. Dit doen we met de uitgave van de INFO die 10 maal per jaar 
in alle brievenbussen terecht komt. 

Zeg niet, of ik nu lidgeld betaal of niet, we krijgen de INFO toch! We 
verwachten dat je toont dat deze INFO en de werking van onze dekenij 
voor jou belangrijk genoeg is om er lidgeld voor te betalen zodat je er actief 
bij hoort. De koopgids nodigt je uit om bij de plaatselijke handelaars 
aankopen te doen of er beroep op te doen. De verenigingen lichten je in over 
alle geplande activiteiten. 
De dekenij organiseert jaarlijks de oktoberkermis, het nieuwjaarsconcert. 
Senioren en minder mobiele personen worden getrakteerd op een gratis 
uitstap de tweede zaterdag van juni, waarbij leden van de dekenij 
voorrang krijgen bij de inschrijving. Zo kunnen jullie zien dat onze 
gemeente leeft en dat Dekenij Borluut niets onverlet laat om aan iedereen 
het reilen en zeilen in de gemeente kenbaar te maken. Tijdens de kermis 
worden nummers van de lidkaarten uitgeloot die als prijs een aankoopbon 
ontvangen bij de plaatselijke middenstand.

Als elk gezin van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee een steunkaart 
koopt, moet het lukken. Voor één persoon betaalt u € 6 en een 
gezinskaart kost € 12. Als u € 25 of meer stort, wordt u sponsor en 
vermelden wij u in de lijst van de sponsors in de INFO van januari. 
U wordt dan ook uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de Dekenij. 
Personen van buiten de gemeente betalen een lidgeld van tenminste 
€ 15 omdat de INFO moet opgestuurd worden.

Ons rekeningnr. is BE81 4420 0385 0324 van Dekenij Borluut SDW.
Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden, zodat we u een 
lidkaart kunnen bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

De redactie.

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 345 - maart 2014
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

ZOMERTIJD !

Overschakelen van 
wintertijd terug naar 

zomertijd

In de nacht van 
zaterdag 29 en

 zondag 30 maart 
wordt 2 uur 3 uur

We slapen dus 1 uur 
minder



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be
www.silvae.be  |  0486 069 070  |  Reeds 45% verkocht !

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2-of 3 slaapkamers in een groene residentiële woonomgeving 
tussen Gent en St-Denijs-Westrem.
Opp. appartementen van 123 m2 tot 178 m2. Opp. terrassen van 10 m2 tot 130 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 398.000  |  0486 069 070

Centraal gelegen landelijke charmante woning 
op een zuidelijk georiënteerd terrein.
Opp. grond : 920 m2. Bew. opp : 200 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 449.000  |  0486 069 070

Instapklare woning met 5 slaapkamers in 
een residentiële woonomgeving.
Opp. grond : 751 m2. Bew. opp : 350 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 365.000  |  0486 069 070

Commercieel gelegen woning in het centrum 
van Latem. Ideale woonwerk-combinatie.
Opp. grond : 249 m2. Bew. opp : 170 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 309.000  |  0468 191 788

Lichtrijke woning op een ZO-georiënteerd 
terrein in een residentiële buurt.
Opp. grond : 591 m2. Bew. opp : 150 m2.

|   De PinteTE KOOP

€ 314.000  |  0476 435 935

Mooi afgewerkte instapklare halfopengezins- 
woning in een kindvriendelijke omgeving.
Opp. grond : 358 m2. Bew. opp : 160 m2.

|   AsteneTE KOOP

€ 725.000  |  0479 417 496

Hedendaagse en ruime villa omgeven door 
de Latemse Meersen nabij de Leie.
Opp. grond : 1.628 m2. Bew. opp. : 315 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 650.000  |  0479 417 496

Zeer ruime woning palend aan het Paul van 
Tieghem de ten Berghepark.
Opp. grond : 1.228 m2. Bew. opp. : 305 m2.

|   MariakerkeTE KOOP

€ 1.195.000  |  0486 069 070

Projectgrond of te renoveren commerciële 
gebouwen langs de Kortrijksesteenweg.
Opp. grond : 1.302 m2. Bruikb. opp. :  >650 m2.

|   DeurleTE KOOP
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€ 338.500  |  0468 191 788

Ruime HOB met tuin en 3 slaapkamers op 
wandelafstand van het station Sint-Pieters.
Opp. grond : 230 m2. Bew. opp. : 180 m2.

|   GentTE 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 14, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

Deken: Wim Van Lancker
Dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rek. DekenIj BOrluut: 
Be06 4420 0385 0122  BIC / kreDBeBB 

reDaCtIe InFO: info@dekenijborluut.be
verantWOOrDelIjke uItgever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

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

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(09 245 67 28)

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

reclame en advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
advertentie@dekenijborluut.be
prijzen zie www.dekenijborluut.be

koopgids: Lea Vandeputte (09 221 13 98)
koopgids@dekenijborluut.be

Public relations: Michèle Bouverne
Vierschaarlaan 4, SDW (09 220 16 46)
pr@dekenijborluut.be 

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

aanDaCHt: naargelang van de aard van de mede-
delingen, contact via de opgegeven mailadressen.
Website: webmaster@dekenijborluut.be

BerICHt van De reDaCtIe:
De volgende INFO verschijnt op 28 maart 2014. 
De teksten uIterlIjk tegen 10 Maart. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003. Mogen we vragen 
aan de verenigingen om de teksten zonder 
opsmuk te willen doorsturen, geschreven in het 
lettertype times new roman 12 zodat we de  
teksten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 25 april, 23 mei, 29 augustus, 26 septem-
ber, 31 oktober, 28 november en 20 december. Alle 
teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum 
binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven waar-
van de datum al vast ligt. Die komen dan in de ru-
briek “week-week”, zodat de andere verenigingen 
er rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, 
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be
www.silvae.be  |  0486 069 070  |  Reeds 45% verkocht !

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2-of 3 slaapkamers in een groene residentiële woonomgeving 
tussen Gent en St-Denijs-Westrem.
Opp. appartementen van 123 m2 tot 178 m2. Opp. terrassen van 10 m2 tot 130 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 398.000  |  0486 069 070

Centraal gelegen landelijke charmante woning 
op een zuidelijk georiënteerd terrein.
Opp. grond : 920 m2. Bew. opp : 200 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 449.000  |  0486 069 070

Instapklare woning met 5 slaapkamers in 
een residentiële woonomgeving.
Opp. grond : 751 m2. Bew. opp : 350 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 365.000  |  0486 069 070

Commercieel gelegen woning in het centrum 
van Latem. Ideale woonwerk-combinatie.
Opp. grond : 249 m2. Bew. opp : 170 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 309.000  |  0468 191 788

Lichtrijke woning op een ZO-georiënteerd 
terrein in een residentiële buurt.
Opp. grond : 591 m2. Bew. opp : 150 m2.

|   De PinteTE KOOP

€ 314.000  |  0476 435 935

Mooi afgewerkte instapklare halfopengezins- 
woning in een kindvriendelijke omgeving.
Opp. grond : 358 m2. Bew. opp : 160 m2.

|   AsteneTE KOOP

€ 725.000  |  0479 417 496

Hedendaagse en ruime villa omgeven door 
de Latemse Meersen nabij de Leie.
Opp. grond : 1.628 m2. Bew. opp. : 315 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 650.000  |  0479 417 496

Zeer ruime woning palend aan het Paul van 
Tieghem de ten Berghepark.
Opp. grond : 1.228 m2. Bew. opp. : 305 m2.

|   MariakerkeTE KOOP

€ 1.195.000  |  0486 069 070

Projectgrond of te renoveren commerciële 
gebouwen langs de Kortrijksesteenweg.
Opp. grond : 1.302 m2. Bruikb. opp. :  >650 m2.

|   DeurleTE KOOP
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€ 338.500  |  0468 191 788

Ruime HOB met tuin en 3 slaapkamers op 
wandelafstand van het station Sint-Pieters.
Opp. grond : 230 m2. Bew. opp. : 180 m2.

|   GentTE KOOP
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Dekenij Borluut
nIeuWjaarsCOnCert In Het MaalteBruggekasteel: een naBesCHOuWIng
zaterdag 25 en zondag 26 januari 2014: strijkkwartet Ikoyenia
In de aanloop naar 2014 werd met spanning uitgekeken naar de aankondiging van 
twee nieuwjaarsconcerten in het Maaltebruggekasteel te SDW. Na de prachtige 
harpconcerten vorig jaar was over de muzikale traditie eventjes een nevel blijven 
hangen. Jos en Paul Van den Borre, twee bezielende inspirators van de concerten, 
hadden namelijk aangekondigd het vanaf volgend jaar wat ‘kalmer aan’ te doen. 
Maar blijkbaar heeft muziek een mysterieuze stille kracht waardoor zij, hopelijk 
onafscheidelijk, met de historiek van het Maaltebruggekasteel verbonden blijft. 
“Dit is dé muzikale familie” vond Mia Bogaert, toen zij eind vorig jaar toevallig de 
familie Ide leerde kennen. De kern van het muziekleven in Sint-Denijs-Westrem en 
De Pinte was overtuigd: voor de negende maal op rij zouden ID+ART vzw, Dekenij 
Borluut en vtbKultuur de Nieuwjaarstraditie onverminderd muzikale luister kunnen 
bijzetten, nu met het optreden van het strijkkwartet Ikoyenia.

Voor de januariconcerten 2014 werden drie eeuwen muziek samengebracht, een 
evenement waaraan zowel de jonge muzikanten als het publiek, dat al zoveel jaren 
jong blijft, hand in hand hebben bijgedragen. 
Met inleidend gitaarspel van de twaalfjarige Robin Ide was meteen de toon ge-
zet voor het optreden. Na het intieme, gevoelige Andante Cantabile uit het Eerste 
Strijkkwartet van Tsjaikowsky werd moeiteloos een eeuw teruggedraaid naar de 
jonge, toen amper zestienjarige concertmeester Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn 
bekende en spontane Divertimento in F kreeg al na het Allegro een even spontaan 
maar ontijdig applaus en eindigde met het prachtig Presto waarvan het pizzicato, 
dat met een mooie dynamiek doorheen het concertgebeuren, ook een bisnummer 
zou worden. 

Als je jong bent, waag je makkelijker een grote sprong en die bracht Ikoyenia van 
Mozart naar Ottorino Respighi. Zo werden we meteen door altviool en cello de 
twintigste eeuw binnengeleid met Arie Di Corte, waarin ook de levendige stijl uit 
zijn orkestsuites herkenbaar was. Merkwaardig was de homogeniteit waarmee dit 
stukje “Antieke Dansen”, dat nota bene voor orkest werd geschreven, zeer overtui-
gend door de kleine bezetting van een strijkkwartet werd uitgevoerd. 
Velen vragen zich af hoe Amerikaans het zogenaamde 12e strijkkwartet van An-
tonin Dvorak is. Het draagt immers een opus nummer dat volgt op zijn symfonie 
“Uit de Nieuwe Wereld”. Hij schreef het weliswaar in recordtempo, tijdens zijn ver-
blijf in New York, maar het draagt onmiskenbaar, vooral in het uitgevoerde Lento, 
het typisch Slavische, melancholische karakter, dat binnen de beperking van de 
concertzaal nauwelijks voldoende ruimte kreeg maar beheerst door het strijkkwar-
tet werd verklankt. 

Een nog jonge Benjamin Britten viel in enkele grepen zeer herkenbaar met de deur 
in huis. Na Mozart en Respighi werd ook deze Simple Symphony (voor strijkorkest 
herschreven jeugdwerkjes van Britten) zeer geloofwaardig door de vier strijkers tot 
symfonische werkelijkheid gebracht. De laatste noten van de Boisterous Bourrée 
lokten andermaal te vroeg een spontaan maar waarderend applaus uit en dat kan 
door niemand kwalijk worden genomen. 

Het is in onze drukke, hectische IT- maatschappij gewoon een positief signaal dat 
mensen gevoeliger worden voor hoogstaande muziek en zelfs bereid zijn daartoe 
ook het druilerige winterweer te trotseren.

Hartige hapjes bij een bubbel boden ruime gelegenheid tot gezellig napraten over 
een muziekevenement dat de aandacht van de komende generaties verdient. Uit 
de slottoespraak van Frank De Palmenaer begrepen wij dat er voor cultureel Sint-
Denijs-Westrem en voorsteden werk aan de winkel is. De talrijke trouwe meloma-
nen vragen zich al zeer belangstellend af welk kwartet volgend jaar de mooie mu-
zikale traditie zal verder zetten.

Guido Meerschaut



     Week tot week
Maart

za. 8 – vzW vrIenDen van De zOnnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Ma. 10 – WMv aFsnee / sDW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
Ma. 10 – Markant De PInte / sDW
 kookles (lokaal Gezinsbond De Pinte)
Ma. 10 – kvlv en Okra
 14.00: bezinning (catecheselokaal)
Di. 11 – vtBkultuur sDW en rOC
 20.00: “een reisleider vertelt” (ROC Gent)
Di. 11 – Markant De PInte / sDW
 18.30: bedrijfsbezoek “Edelgedacht” (De Pinte)
zo. 16 – ParOCHIes sDW / aFsnee
 10.00: eucharistieviering + sober maal
Di. 18 – kvlv geWest
 spiritualiteitsdag in Brugge
Woe. 19 – BOrluutjOggers sDW
 18.45: nieuwe reeks “Start 2 Run”
 (kasteel Borluut)
zo. 23 – vtBkultuur sDW
 Knipoogdag in Brugge
Ma. 24 – kvlv geWest
 “Lentekriebels” (Salons Mantovani Oudenaarde)
Di. 25 – DavIDsFOnDs sDW / aFsnee
 causerie “Nacht der Geschiedenis”
vrij. 28, za. 29 en zo. 30 – kvlv sDW / aFsnee
 Ladies Fair (Flanders Expo)
vrij. 28 – Markant De PInte / sDW
 daguitstap naar musea in N-Frankrijk

aPrIl

Di. 8 – kvlv geWest
 cultuuruitstap naar Louvre in Lens
za. 12 – vzW vrIenDen van De zOnnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Di. 15 – kvlv, Okra, zIekenzOrg
 “borstpreventie” (Clubhuis voor Senioren)
vrij. 18 – WMv aFsnee / sDW
 19.00: lente-onderhoud Duddegembosje
Di. 22 – kvlv geWest
 “Glorieuze vrouwen en duivelinnen”
Do. 24 – DavIDsFOnDs sDW / aFsnee
 causerie “van Badstoven tot Glazenstraatje”
zo. 27 – WMv aFsnee / sDW
 deelname aan Gentse actie “Gruute kuis”

MeI

Do. 1 – vtBkultuur sDW
 Spektakelmusical “14-18” (Nekkerhal Mechelen)
za. 10 – vzW vrIenDen van De zOnnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke + kampinschrijving 
 (Hoeve)
Do. 15 – kvlv sDW / aFsnee
 Meifeest: “Moederdagfeest”
za. 17 – DavIDsFOnDs Met vtBkultuur
 daguitstap naar Doornik en Beloeil
zo. 18 – BasIssCHOOl WesterHeM
 schoolfeest
zo. 18 – kvlv sDW / aFsnee
 loop mee met KVLV-Stadsloop

kvlv en Okra sDW/aFsnee

Maandag 10 maart: bezinningsnamiddag
Welkom op onze jaarlijkse bezinningsnamiddag om 14 uur  in het  catechese-
lokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem. 
- Bezinning heeft te maken met bezieling, levenskunst, leven vanuit een 

bron die ons leven dynamisch houdt. 
-    Wordt u ook soms moe van “moeten kiezen”?
- Hoe komt het dat keuzes maken almaar moeilijker is en ervaren wordt als 

een “moeten”.
Eerwaarde pater A. Cloutte, directeur van Don-Bosco, zal ons graag begelei-
den bij het “moeten kiezen”.
Er is ook tijd voor een babbel en een koffie.
Met eventuele vraagstelling en een stemmig slotmoment eindigen we rond 
16 uur.

Van harte welkom, tot dan!
De enige weg is …….. de weg vooruit.

Het bestuur van KVLV en OKRA 

Davidsfonds sDW

Dinsdag 25 maart om 20 uur: “nacht van de geschiedenis, wereldoorlog I in 23 
namen”
Voordracht in het Gildenhuis door Stan Ulens, bestuurslid.
In 2014 herdenken we de honderdste verjaardag van het begin van wereldoor-
log I. 
De “Nacht van de Geschiedenis” van het Davidsfonds staat dit jaar in het teken 
van deze wereldramp. Ook in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee heeft dit drama 
slachtoffers gemaakt: drieëntwintig jonge militairen uit onze gemeenten over-
leefden de oorlog niet.
Wij wensen hen op passende wijze te gedenken. Wie waren zij? Waar woonden 
zij? Welk was hun beroep en familiale toestand? Tot welk regiment behoorden 
zij en aan welke gevechten namen zij deel? Waar sneuvelden zij en waar wer-
den zij begraven?

De toegang is gratis.

&    Herve Mangeleer (0479 392 303)

kvlv sDW/aFsnee

van vrijdag 28 tot zondag 30 maart: ladies Fair
Hét event voor elke KVLV-vrouw.
Driedaags feest waar vrouwen alles terugvinden wat hun hart sneller doet 
kloppen.

Uren:  vrijdag 28 maart van 13 tot 23 uur
           zaterdag 29 maart van 10 tot 18 uur
          zondag 30 maart van 10 tot 18 uur 
Plaats: Flanders Expo, hall 8
Toegang:  € 12; voor leden KVLV met lidkaart € 8.

Het bestuur



     

     

Week tot week
junI

Di. 3 – kvlv sDW / aFsnee
 “Zonder zorgen in de zon”
vrij. 11, za. 12 en zo. 13 – kvlv sDW / aFsnee
 “Kunst op het hof” (Deinze en Leiestreek)

julI

Woe. 23 tem vrij. 25 – vtBkultuur sDW
 uitstap naar Aken en Koblenz

augustus

Do. 21 – kvlv sDW / aFsnee
 daguitstap naar Kortrijk

sePteMBer

Di. 23 – kvlv sDW / aFsnee
 bedrijfsbezoek “Tomato Masters” (Deinze)

OktOBer

Do. 2 tem zo. 5 – vtBkultuur sDW
 vierdaagse naar de Romantische Strasse
Di. 7 – kvlv geWest
 “2 oorlogen, 3x honger”
Do. 23 – kvlv sDW / aFsnee
 lidgeldnamiddag

nOveMBer

Do. 6 – kvlv geWest
 “Migraine en andere hoofdpijnen”
Ma. 17 – kvlv sDW / aFsnee
 koffieproeverij Oxfam

DeCeMBer

zo. 15 - sInt-CaMIlluskOOr
 19.00: Kerstconcert (Parochiekerk SDW)
Ma. 15 – kvlv sDW / aFsnee
 kerstkoffietafel

Markant De PInte / sDW

Maandag 10 maart om 10 uur en om 19 uur: kookles
door Claudine Struyvelt. 
Thema: stoofpotjes en eenpansgerechten: een variatie van vlees-, vis- en 
groentestoofpotjes waarvan ruim geproefd kan worden. 
Plaats: lokaal van de Gezinsbond, Sportwegel, De Pinte 
Inschrijven is noodzakelijk. 

Dinsdag 11 maart: bedrijfsbezoek juwelierszaak “edelgedacht” De Pinte 
Begeleid avondbezoek om 18.30 uur: bezoek aan ontwerp-  en herstelatelier 
in kleine groepen. 
Inschrijven vooraf. 

vrijdag 28 maart: daguitstap: nieuwe musea in noord-Frankrijk
Volledige daguitstap met bus, lunch inbegrepen. 
Het “Louvre Lens”, een uniek museum op een oude steenberg in de Franse 
mijnstreek in Lens herbergt sinds vorig jaar een deel van de schitterende 
collectie van het Louvre. In een indrukwekkend glazen gebouw komen de 
kunstwerken vanaf de prehistorie tot aan de Franse 19de eeuw volledig tot 
hun recht. De opstelling is chronologisch zodat de werken met elkaar een 
dialoog aangaan en we de werken uit eenzelfde tijd maar uit verschillende 
culturen met elkaar kunnen vergelijken. 
In Cassel bezoeken we het “Musée de Flandre” dat sinds een paar jaar her-
opend werd en een collectie historische, religieuze en etnografische voorwer-
pen uit de volkscultuur toont alsook een collectie Vlaamse Meesters. Verder 
verkennen we ook het “Vlaamse” stadscentrum van Cassel.
Inschrijven is noodzakelijk. 

Borluutjoggers sDW

start 2 run 2014: 10de editie
Joggen voor beginners met minimumleeftijd van 15 jaar met als doel: 5 km 
lopen in een periode van 10 weken.
Aanvang: woensdag 19 maart om 18.45 uur
Plaats: Borluutkasteel, Kleine Gentstraat 46 te Sint-Denijs-Westrem   
Inschrijven via website: www.borluutjoggers.be onder de rubriek “Contact” 
tot uiterlijk woensdag 12 maart.  
Kostprijs voor deelname: € 15 bij voorinschrijving, € 20 bij inschrijving ter 
plaatse.
Betalen kan enkel door middel van overschrijving op rekening Borluutjoggers 
nr. 979-5452337-69 of IBAN  BE71  9795  4523  3769 met vermelding van naam 
en adres. 

Bijkomende informatie te bekomen bij de trainers: 
Laurent Ronsse (09 282 72 12) en Nele Putman (09 330 04 89); 
e-mail Nele: davidennele@jabiroe.be. 
Advies omtrent aankoop van loopschoenen en/of kledij wordt gegeven op de 
1ste trainingssessie. 

Na de 10 weken cursus Start 2 Run blijven de wekelijkse begeleidingen gega-
randeerd het ganse jaar door.   
Er is mogelijkheid tot trainen onder deskundige begeleiding voor diverse disci-
plines: 10 km/ 15 km/ 20 km/ halve marathon en marathon.  
Met de financiële steun van de Stad Gent.

Vernieuwde koopgids  !!!
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m²!
Damesmode, juwelen, handtassen, sjaals enz...
Eigen collecties/ Kwaliteitsvol én betaalbaar.
Schoonzichtstr. 27, SDW - naast Carrefour - ruime 
parking - Doorlopend open 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel: 09 245 03 11

advocaten
KAREL PEETERS
Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02; fax: 09 243 41 08 
e-post: advocaten.peeters@pkp.be

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

balletschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.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 - p/a K. Elizabethlaan 94, 9000 Gent

batteriJen
 www.batterystreet.be
 Kortrijksesteenweg 1092, SDW

 Tel: 09 245 46 00; gent@batterystreet.be

bed & breakfast
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

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

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

beveiliging
TVH - THIERRY VAN HOOREN 
Mechanische beveiliging van uw woning
Kareelstraat 3, SDW; tel: 0485 651 809
www.thierryvanhooren.be; info@thierryvanhooren.be

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten 
Lauwstraat 74, SDW;  tel/fax: 09 221 15 85

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

boekhandels (tiJdschr. & kranten)

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

sb.depinte@standaardboekhandel.be

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

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

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

brasserie
BRASSERIE OLIVE
belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 09 221 35 12

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

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

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

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

CAFé DEN BLEU - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0474 56 54 88
zaal voor 150 personen; maandag gesloten

dagbladhandel
  boeken - lotto - postpunt 

   Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-15u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

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; fax: 09 222 00 87

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 leningen, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

 voordelige en volledige bank-
service; Advies op maat, uw vertrouwen waard
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

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

HAIRSTYLISTE DE SPIEGEL REDKEN
Schoonzichtstraat 31, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; 
Maandag gesloten; tel. 09 221 80 60

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

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

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

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

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

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

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

klusJesdienst
JAPI-TEAM BVBA PLEISTERWERKEN
Baron de Gieylaan 110, De Pinte, tel: 0473 732 974
BTW BE 0477 313 343; japi-team.bvba@telenet.be

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, warme meeneemschotels
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“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

meubelen
                    INTERIEuRINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
www.deverbinding.be
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

optiek
BELLE OPTIEK
Lenzen, hoorapparaten, sportbrillen, kinderbrillen, brillen, 
zonnebrillen
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28; 
www.belleoptiek.be

OPTIEK CASSIERS BVBA
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, contactlenzen
Beukenlaan 84, 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/fax: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

 tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be -  www.jetaircenter.be

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

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

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
kleuradvies bij u thuis; deskundig advies aan doe-
het-zelvers; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

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

MIEKE PUTZYS
 Afsneedorp 19, Afsnee
 Enkel op afspraak: 0479 542 184
 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.isabelleenmarc.be
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

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

taxi en luchthavenvervoer
 TAXI GENT

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

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

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; tel: 09 222 71 96
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

TUINARCHITECT. & BOOMVERZORGING
Groep Groen bvba; tel: 09 221 05 81; 
Bokstraat 73, 9870 Machelen; gsm: 0474 33 39 70

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

vastgoedmakelaars/immobiliën

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-Rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

IMMOGIDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

                    VERKOOP EN VERHuuR 
                         Sint-Dionysiusstraat 83, SDW

M: 0486 069 070 - www.irres.be

RIK SCHEPENS, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

verwarming
VEPI BVBA (PIERRE VERENGHEN)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling, 
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

verzekeringsagenten

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

www.bndi.be  
Gemeenteplein 10, SDW; FSMA 048332A
Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

KBC VERZEKERINGEN STEYAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

verzekeringsmakelaars
KANTOOR DE MAERTELEIRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

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

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

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

wasseriJ en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting
HEYTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

  Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

GILDENHUIS 
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

O.C. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

kOOPgIDsdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee



Parochies aFsnee/sDW

zondag 16 maart: sober maal
Na de zondagsviering van 16 maart in de parochiekerk van 
Sint-Denijs-Westrem organiseert de parochieploeg in het ka-
der van de vastenwerking een sober maal. U wordt vanaf  
11.30 uur graag uitgenodigd om aan dit samenzijn deel te nemen 
in de overdekte speelplaats van de vrije basisschool Sint-Paulus, 
Oudeheerweg 3 te Sint-Denijs-Westrem.  

Als financiële bijdrage voor de maaltijd, bestaande uit broodjes 
met kaas en soep, wordt € 7 per persoon gevraagd. Kinderen 
jonger dan 12 jaar nemen gratis deel. U kan hieraan deelnemen 
door uw bijdrage van € 7 (of meer, waarvoor dank) per persoon 
te storten op bankrekening Be60 1043 5919 3370 van de paro-
chies Afsnee en SDW, met vermelding van het aantal volwasse-
nen en kinderen, jonger dan 12 jaar.  

Dit jaar schenken we de opbrengst van het sober maal aan het 
project van Prof. dr. Piet Pattyn, diensthoofd gastro-intestinale 
heelkunde aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en jarenlang 
inwoner van Sint-Denijs-Westrem.  

Zeer regelmatig reist het team van Prof. Pattyn op geheel vrijwil-
lige basis naar Cambodja om er artsen op te leiden en de me-
dische faculteit te steunen. Het initiatief kadert in een langlo-
pend internationaal hulpverleningsproject: telkens worden ter 
plaatse levensreddende ingrepen uitgevoerd en het team zorgt 
voor broodnodig medisch hulpmateriaal, zoals o.a. anesthesie-
toestellen en pijnpompen. Tegelijk worden ook Cambodjaanse 
studenten begeleid en gecoacht aan de Gentse universiteit.  
Hetgeen als een klein project is gestart, is uitgegroeid tot een 
(levens)belangrijke samenwerking. Nochtans blijft nog een lan-
ge weg af te leggen, gezien een schril contrast blijft bestaan 
tussen arm (80 % van de bevolking) en rijk (een kleine elite van 
steenrijke Cambodjanen). De financiële crisis en politieke onrust 
doen de economie een duikvlucht nemen.  
Het project van het team van Prof. Pattyn is meer dan nodig en 
verdient onze volle aandacht. 

Bijkomende informatie over het project wordt u bezorgd door  
Prof. Pattyn tijdens de avondmis van 17.30 uur op zaterdag  
15 maart in Afsnee en in de kerk van SDW tijdens de zondagsvie-
ring van 16 maart om 10 uur.  

Met dank voor uw steun.  

Davidsfonds en 

 vtbkultuur 
zaterdag 17 mei: daguitstap naar Beloeil, Doornik en la Wal-
lonie Picarde
Bezoek aan het kasteel De Ligne o.l.v. een plaatselijke gids. 
Treinritje door de prachtige tuinen. Middagmaal ter plaatse 
inbegrepen.
In de namiddag naar Doornik met bezoek aan de kathedraal en 
het multimediaspektakel “Le Couloir du Temps”. 
In de late namiddag mooie toeristische rondrit door “La Wal-
lonie Picarde” langs Anvaing, Saint Sauveur, het heksendorp 
Ellezelles, Flobecq….
Deelname: € 60  voor leden Davidsfonds en leden vtbKultuur 
Inschrijven bij Erik Lambert: 
 erik lambert@telenet.be voor het Davidsfonds
 Mia Bogaert: mia@rocvzw.be voor vtbKultuur

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren
vrijwilligers: er worden dringend vrijwilligers gezocht voor het 
Clubhuis. Men kan een afspraak maken via (0478 440 820).

Buurtmaaltijden
Dit is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent 
in samenwerking met het Clubhuis voor Senioren. Aan de prijs 
van € 5 kunt u genieten van een lekkere maaltijd (dagsoep, 
hoofdgerecht en dessert) in het Clubhuis voor Senioren, Pasto-
rijdreef 6, SDW. (max. 45 pers.)
Aandacht: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30 
tot 12.30 uur (niet 13.30 uur).
Inschrijven tot 1 week op voorhand na de buurtmaaltijd of 
in het Dienstencentrum van de Stad bij Nathalie Samaes op  
dinsdag van 10 tot 12 uur of op het nummer (0473 941 360).
 
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
line dance: dinsdag van 15 tot 17 uur, voor iedereen
knutselen, breien, enz. met Okra: vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt 
beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

Boetseren op vrijdagnamiddag in het clubhuis is gestopt vanaf 
1 januari 2014, wegens te weinig geïnteresseerden.

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetingscentrum 
De Graet Sint-Kristof te Afsnee, behalve tijdens de Gentse Feesten 
en tussen kerst en Nieuwjaar.

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



vtbkultuur
zondag 23 maart: knipoogdag in Brugge: daguitstap met de trein 
naar Brugge.
Brugge, eeuwenoud en tegelijk ook springlevend. vtbKultuur na-
tionaal palmt die dag de stad in met een verrassend programma. 
Voor de afdeling Sint-Denijs-Westrem een speciaal programma.
In de voormiddag brengen we met onze afdeling een begeleid 
bezoek aan het Groeningemuseum. Vrije lunch in de stad (of je 
volgt ons voorstel). In de namiddag maken we een begeleide 
wandeling met focus op Brugge als letterstad, vakmanschap en 
oude handschriften. De uitzonderlijke gids Kurt Götze (master ge-
schiedenis, Engels en Nederlands en in deze functie verbonden 
aan de Abdijschool van Zevenkerken) brengt ons zijn verhaal over 
Brugge als letterstad. Deelname € 20 en vtbKultuur-leden beta-
len € 16. Inschrijven bij mia@rocvzw.be, betalen op rekening 
BE66 001 5590 2743.

Dinsdag 11 maart i.s.m. het rOC vzw: “een reisleider vertelt” 
Kaat Lapère vertelt honderduit over Puglia. Afspraak 20 uur in 
het Reis-en Opleidingscentrum, Kortrijksesteenweg 733 te Gent. 
Deelname € 8.

Donderdag 1 mei met de bus naar Mechelen en bijwonen van de 
spektakelmusical “14 – 18” in de nekkerhal
Studio 100 brengt naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog 1 
de musical “14-18” op de planken. Een verhaal over liefde, gemis, 
familie en vriendschap tegen de achtergrond van het monster 
van de Grote Oorlog. De Nekkerhal van Mechelen wordt omge-
toverd tot een imposante musicallocatie, met een speelvlak van 
wel twee voetbalvelden groot en een rijdende tribune van 150 m 
breed. Als toeschouwer zit je midden in het decor. Het spektakel 
wordt gebracht door een cast van formaat: Jelle Cleymans, Free 
Souffriau, Maaike Cafmeyer, Jo De Meyere….een niet te missen 
spektakel.
Deelname € 55 voor leden vtbKultuur en VAB en € 60 voor ande-
ren, inbegrepen bustransport en kaarten 1e klas. Inschrijvingen 
bij mia@rocvzw.be. Betaling op BE66 0001 5590 2743.

In voorbereiding: 5 en 6 juli: tweedaagse naar verdun 
o.l.v. Steven Temmerman. Meer informatie mia@rocvzw.be.

Woensdag 23 juli tot vrijdag 25 juli, driedaagse naar aken,  
königswinter en koblenz 
De stad Aken herdenkt de eerste westerse Keizer van de Mid-
deleeuwen met grootse tentoonstellingen. We brengen een 
begeleid bezoek aan Aken en de kunstschatten van deze keizer. 
Overnachten doen we in de Rijnvallei in Königswinter aan de oe-
ver van de Rijn. De tweede dag varen we van Remagen naar Ko-
blenz en brengen een begeleid bezoek aan het nieuwe, in 2013 
geopende museum Forum Confluentes dat o.a. het Mittelrhein 
museum en het Romanticum, een interactief museum herbergt. 
Op de derde dag brengen we een bezoek aan het Arpmuseum in 
Rolandseck en na de middag aan een uniek gebouw van een an-
dere wereldberoemde architect: de Bruder-Klaus-Feldkapelle van 
Peter Zumthor. Inschrijven kan u in het Jetaircenter van de Carre-
four tot 1 april: € 289  per persoon in 2 PK en nadien € 299  in 2 PK. 
Meer informatie en uitgebreid programma bij mia@rocvzw.be.

Donderdag 2 tot zondag 5 oktober: vierdaagse naar de romanti-
sche strasse o.l.v. Willy Gillis. 
Een tocht via Keulen naar Würzburg, Creglingen – Weikersheim, 
Rothenburg, Dinkelsbühl en Schwäbisch Hall. Meer informatie 
en uitgebreid programma bij mia@rocvzw.be.

antennewerking 
sDW/aFsnee

Vanuit het Lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard werd er 
een antennewerking opgestart in Sint-Denijs-Westrem en Af-
snee om ten dienste te staan van de 55-plussers in deze regio 
en zo beter tegemoet te komen aan de vragen en noden van 
deze doelgroep.  
Ook werden er vanuit de antennewerking op structurele ba-
sis contacten gelegd en onderhouden met de verschillende 
lokale organisaties en werden er met hen overkoepelende 
projecten uitgewerkt. 
Gedurende een tweetal jaar heb ik, Nathalie Samaes, met 
heel veel plezier deze antennewerking uitgebouwd. Hierbij 
heb ik heel veel ondersteuning gekregen van de lokale orga-
nisaties en diensten. vanaf 1 maart geef ik de fakkel door aan 
Britt Caluwaerts. Zij werkt reeds een jaar als maatschappelijk 
werker voor het departement Ouderenzorg en zal met veel 
plezier en moed de antennewerking verder uitbouwen. 

Dienstverlening: elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur 
houdt Britt zitdag in het dienstencentrum, Gemeenteplein 
SDW. U kunt dan met al uw vragen bij haar terecht. Bijvoor-
beeld: over thuiszorg, het opnamebeleid in een serviceflat of 
woonzorgcentrum, vragen over uw welzijn, activiteiten, … 
Indien gewenst of indien u moeilijk te been bent, komt Britt 
graag langs bij u op huisbezoek. 

U kunt zich bij Britt ook inschrijven voor de buurtmaaltijden 
die doorgaan in het Clubhuis voor Senioren. U kunt inschrij-
ven tot 1 week op voorhand.  Dit kan op de zitdag op dinsdag-
voormiddag in het Dienstencentrum of na de buurtmaaltijd. 

Praktische info: 
Waar? Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, 9051 SDW. 
Wanneer? Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.3O 
uur tot 12.30 uur. 
Wat staat er voor lekkers op het menu? 
Dinsdag 4 maart: dagsoep, hespengebraad met schorseneren 
in witte saus en aardappelen, dessert. 
Dinsdag 18 maart: dagsoep, lamsragout met couscous, des-
sert. 

Contactgegevens Britt Caluwaerts, maatschappelijk werker: 
OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard,
Jubileumlaan 219, 9000 Gent (09 266 93 44)
Britt.Caluwaerts@ocmwgent.be. 

       
   

HuIsartsen  wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproep-
nummer: 09 220 66 66

tanDartsen tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen 
tussen 9 en 18 uur; centraal oproepnummer: 09 033 99 69

DIerenartsen wachtdienst: 09 217 00 62

aPOtHeken - centraal oproepnummer  0903 922 48 
of via www.geowacht.be

Wachtdiensten



WMv
vraagtekens bij de “vertramming” van busbundel 7 en bij de mi-
lieukwaliteit.
WMV maakte gebruik van de inspraak en stelde twee alternatieve 
voorstellen op voor de uitbreiding van de tramlijn (busbundel 7) 
naar Sint-Denijs-Westrem op de N43, de Kortrijksesteenweg. WMV 
staat niet achter de officiële plannen. De “vertramming” vloeit 
voort uit het Pegasusplan dat in 2004 voor het openbaar vervoer 
(O.V.) voor sommige Vlaamse steden werd vastgelegd. Voor Gent 
houdt dit o.a. in: de uitbreiding van 6 tramlijnen, een ruimer busnet 
en een gordel van P+R-parkings rond de stad (P+R staat voor Parke-
ren en Rijden), is een plaats waar men overstapt van eigen vervoer-
middel op het O.V. In dat werkstuk heeft WMV gewezen op o.a.:

- De eventuele aanleg van een trambedding op die weg is nade-
lig voor de bereikbaarheid van vooral handelszaken (noodzaak 
omrijden) en ook voor de goede doorstroming van al de soorten 
verkeer. Dus files tot gevolg door toename van auto’s en vracht-
wagens die schadelijk zijn voor het milieu. Er komen ook meer 
en meer auto’s.

- Er is nood aan een oplossing voor meer veiligheid voor fietsers en 
voetgangers. Vraag naar een groener en dus fraaier wegprofiel.

- Het wegtraject tussen de snelwegbrug en de “rotonde Drie Sleu-
tels” vertoont een drukker verkeersbeeld dan tussen Maalte en 
de E40-brug. Daarmee moet rekening gehouden worden. Dit 
heeft o.a. te maken met de op- en afritten van de E40.

- Er mag geen nieuwe grote parking (P+R) komen bij de tramter-
minus op de parking van de Carrefour. Die P+R hoort naast de 
schoenwinkel Brantano. In SDW-dorp is het parkeren immers al 
een ernstig probleem. Hierop moeten ook bussen inpikken.

- Er is algemene tevredenheid over het soepel busverkeer. Dat 
blijft best zo, want de tram zal te veraf liggen van de dorpskern 
(350 m en meer). Men moet rekening houden met de hoge graad 
van vergrijzing van de bevolking. Een tramlijn zou daarbij slechts 
een vierde bedienen van de lokale bevolking want in de steen-
wegzone wordt amper gewoond. Er rijzen vragen omtrent de ren-
dabiliteit (zelfs met 2 sporen), de meerwaarde en de zin van een 
star OV-spoorsysteem. Deze tram bedient niet eens The Loop met 
vele bestemmingen, want die takt af op tramlijn 1 bij de halte 
“Maalte”. Bovendien liggen bushalten veiliger bij de steenweg 
dan tramperrons midden op een aartsgevaarlijke baan.

Vaststelling: er is geen enthousiasme bij de bevolking voor een 
tram. WMV onderzocht alles aandachtig en komt tot deze twee 
voorstellen: 
VOORSTEL 1: geen tram, wel behoud van bussen waarover men 
tevreden is. De 2 x 2 rijstroken kunnen dan blijven en ook de keer-
punten en het afslaan.
P+R-parking zeker in het Parkbosportaal. Ook de Schilderswijk 
blijft dan bediend. Geen dure werken bij de tunnel, geen trambed-
ding. Nieuwe baan.    
VOORSTEL 2: toch een tram? Mogelijk, mits voorwaarden zoals o.a.: 
- De basisbeginselen van het Pegasusplan moeten in deze com-

plexe N43-zone nog opgaan.  
- De resultaten van de haalbaarheidsstudie en van de lokale mo-

biliteitseffecten- studie moeten overtuigend zijn (graag met in-
zage).  

- Maximaal behoud van 2 x 2 rijstroken zelfs bij de tunnel en dus 
behoud van alle bovenbanen naast de tunnelhellingen. 

- Geen tram tussen Maalte en E40-brug op de steenweg (wel bus-
sen); de tram op een spoor rijdt immers op de zuidoostrand van 
The Loop tussen Flanders Expo en de KBC-toren en volgt dan de 
N43 tot het Parkbosportaal Grand Noble (met maar 3 halten). 

- Nieuw wegprofiel.  
WMV hoopt dat men echt rekening houdt met lokale gegevens 
en met de al zo slechte lokale luchtkwaliteit. Zij pleit voor milieu-
vriendelijke bussen en voor haar eerste voorstel en wenst overleg.           

Contacten van WMv over volgende dossiers:
1.  met de stad
Ontbrekende trottoirs; diverse infrastructuurwerken in Afsnee; 
het zorgwekkend waterbeheer in N.O. SDW; de publieke aanleg-
steiger te Afsnee; de vredesboom met banken bij het Pools mo-
nument; groene aanleg van het Maaltepleintje (ook bij de Poolse-
Winglaan); het volledige behoud van de oude taxushaag voor het 
Maaltebruggekasteel; onderzoek naar de eventuele uitbreiding 
van het Duddegembosje; reduceren van de verkeerssnelheid in 
het Parkbosgebied binnen een nieuw mobiliteitsplan; beloofde 
herziening van de Gentse Zones 30; doortocht van zware vracht-
wagens door SDW; de lijnbus voor Deinze door de Adelaarstraat; 
het openbaar sanitair bij het druk gebruikte veer te Afsnee; de 
Mober-studie van The Loop; de vroege paddentrek in en rond SDW; 
de vredesboom in de Loofblommestraat; opmaak van het R.U.Plan 
voor de N43; verkeersborden in Schuttershof;  herstellingen in Bor-
luutdreef en -park; het vertrammingsdossier op de N43; luchtme-
tingsinstallatie, enz.  

2.  met de administratie W&z (Waterwegen en zeekanaal)
De aangevraagde publieke steiger te Afsnee; het vijzelgemaal en 
omgevende werken voor en bij de monding van de Rosdambeek. 

3.  met de Provincie en anB (agentschap voor natuur en Bos)
Het ruiterpadennet in de Grand-Noble-zone en het overschrij-
dingsprobleem van de spoorweg door paarden; aanplanten van 
een vredesbos in het Parkbos te SDW; een recente nieuwe boom-
planting met de school Westerhem (1.000 boompjes); inzaaien 
van een klaprozenveld in het Parkbos; de aanleg van een te kleine 
parking in het Parkbosportaal Grand Noble i.v.m. het tramdossier; 
waterbeheer tussen Pégoudlaan en N60; het jagen op vossen in 
het Parkbos enz.  
          . 
4. met de administratie aWv (agentschap Wegen en verkeer) 
i.v.m. het heropenen van de op- en afritten n°15 op de E40; voor-
stellen voor kortere omwegen wegens werken aan de Maaltebrug; 
voorzieningen voor slechtzienden op de N43 in SDW, enz.  

5. met OvaM (Openbare vlaamse afvalstoffen Maatschappij) 
en tevens W&Z n.a.v. eigen onderzoek per boot i.v.m. de oever-
bevuiling en drijfvuil bij de Leie tussen Sint-Martens-Latem en 
de Ringvaart; met IVAGO i.v.m. de onduidelijke aanpak van het 
bladvegen, -korven en -zakken in het Gentse; onderzoekt met BBL 
(Bond Beter Leefmilieu) en juristen bepaalde milieuwetten i.v.m. 
mobiliteit enz.. De werkgroep laat deskundig nestkastjes en bijen-
hotels maken om die mettertijd in leen te doen aanbrengen bij 
leden in SDW en Afsnee.

Vele contacten leidden tot opheldering, oplossingen en tot nog 
lopende dossiers (Trage Wegen, The Loop, Parkzone SDW…). WMV 
zetelt ook in de Gentse Milieuraad en in vier Klankbordgroepen.

6. rondvraag:  De Gentse Milieuraad (Mina-raad) organiseert een 
studiedag rond Groendaken (niet: daktuinen) waaraan WMV mee-
werkt. Die zoekt ontwerpers, firma’s, particulieren met ervaring 
ter zake. Ook goede voorbeelden zijn welkom die in de lente zou-
den kunnen worden bezocht op afspraak.

Contact, info, agenda en lidmaatschap: liefst per e-mail naar:
wmv @telenet.be of via de recente lijst der wijkafgevaardigden in 
vorige INFO. Vragen en suggesties over natuur, milieu, hinder en 
verkeer zijn steeds welkom. Zie ook de agenda in de rubriek “Week 
tot Week” in de INFO’s  en in de groene Milieubrief.

Treed toe en sleutel mee aan problemen, vragen, enz. en word lid 
door overschrijving van minstens € 10 (voor het jaar 2014) op rek. 
BE 16 0680 9330 9074 van WMV, Lauwstraat 73, 9051 SDW, met 
opgave van naam, voornaam, adres, mailadres en telefoon. Wil 
ook het lidgeld opnieuw voldoen mocht dit nog niet zijn gebeurd. 
Alvast beste dank.



Keuringscentrum 
Zwijnaarde enkel nog 

op afspraak

Het keuringscentrum Zwijnaarde 
zal keuringen voor voertuigen onder 
de 3,5 ton enkel nog uitvoeren op 

afspraak. 

Deze keuringen kunnen zowel 
overdag als op maandag- en 
donderdagavond tot 19 uur.

www.sbat.be
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Het wordt lente

De wind slaat ons ongewild om de oren,
de regen klettert ongevraagd grote plassen

op de weg, belemmert ons het zicht,
onecht voor de tijd van ‘t jaar,

niet echt winter, herfsttij, grijs en zwart.

Toch voel je al de lente: de vogels zingen
hun morgenlied, schoorvoetend, nog niet heel hard.

Hier en daar schieten botjes uit de grond.
We krijgen hoop, eens Valentijn voorbij,

kunnen we dromen van een lentetijd.

Dan komen we naar buiten, vergeten hoe het was,
beginnen in de tuin te wroeten

om te genieten van een beetje zon.
Dan verwachten we bezoekers
aan de grote tafel in het groen.

FVC 



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2014 t.e.m. 30/12/2014
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.

voordelen voor iedereen!

Voor Jos en Maria & voor Piet hun studerende zoon & voor  
Jan en Frank hun buren & voor Ella het nieuwe lief van Piet  
die nog een kamer deelt met Joke & voor Leentje de zus van  
Maria die sinds kort gescheiden is van Joris die op zijn beurt is  
ingetrokken bij Lieve die twee kinderen heeft met Alex die ze  
één week op twee heeft...

 voor iedereen die echt álles uit IKEA 
 wil halen: van inspirerende ideeën tot 
 straffe aanbiedingen!

   Wil je ook genieten van alle straffe aanbiedingen, 
   kortingen op het IKEA FAMILY assortiment, levenslang 
   ruilrecht en nog veel meer, schrijf je dan nu gratis in 
   op IKEA.be/familylidworden of in IKEA Gent.

&
Openingstijden:

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

Openbaar vervoer: Tramlijn 1
E40: afrit Expo

GRATIS
ONTBIJT
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