
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Uitstap anders valide personen en senioren

Zaterdag 14 juni gaan we richting Wetteren
Zaterdag 14 juni vertrekt de liftbus aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4, 
Sint-Denijs-Westrem om 13 uur. We komen samen om 12.45 uur om in te stappen zo-
dat we tijdig kunnen vertrekken. Vergeet datum en uur niet te noteren in je agenda 
zodat je op het ogenblik geen verstek laat gaan omdat je het vergeten bent.

Onze namiddag ziet er als volgt uit:
We maken een rondrit in de buurt van Wetteren en krijgen een woordje uitleg van 
een gids op de bus over: Domein Den Blakken, het Art Deco Sint-Jozef, het kasteel 
Vilain XIII, de Sint-Gertrudiskerk en het gemeentehuis van Wetteren. 
Daarna gaat het richting Kalken en Laarne met o.a. de Sint-Denijskerk Kalken, de 
begoniavelden, Berlindekapel Laarne, het kasteel van Laarne.
Na Laarne vertrekt de bus naar Wetteren-ten-Ede met o.a. het kasteel van Valois 
en de Cooppalfabriek.
Tenslotte stappen we af aan restaurant Intermezzo in Wetteren waar we rustig 
kunnen napraten bij koffie en taart.
Rond 17.30 uur brengt de bus ons terug naar home Zonnehove waar we de aan-
komst voorzien rond 18 uur.

 
Het wordt weer een leuke en leerrijke uit-
stap, zeker de moeite waard.
Deze uitstap wordt jullie gratis aange-
boden door de sociale werking van vzw 
Dekenij Borluut. Verschillende bestuurs-
leden staan met een geëngageerde hulp-
vaardigheid borg voor een goed verloop 
van deze namiddag.
Leden van de dekenij krijgen voorrang.
Wilt u lid worden van de Dekenij: € 6  voor 
één persoon, € 12 voor een gezin en voor 
€ 25 bent u sponsor. BE81 4420 0385 0324.

We volgen de data van inschrijvingen tot 
de bus volzet is. Graag vermelden of je 
in de rolwagen moet blijven zitten in de 
liftbus.

Inschrijven pas vanaf 14 mei bij Frieda 
Van Caeckenberghe,
Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01); 
e-mail: frieda.sleurs@telenet.be  
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Kasteel van Laarne

Kalkse Vaart



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 488.000  |  Gsm : 0479 417 496

Uniek gelegen perceel bouwgrond grenzend 
aan een kasteeltuin. Geen bouwverplichting.
Opp. grond : 3.713 m2.

|   LandegemTE KOOP

www.irres.be  |  Gsm : 0486 069 070

U verkoopt? Contacteer ons voor een
vrijblijvende schatting van uw woning,
appartement of grond.

|   St-Denijs-WestremVERKOCHT

€ 624.000  |  Gsm : 0479 417 496

Hedendaagse en hoogwaardig afgewerkte 
woning in een residentiële omgeving.
Opp. grond : 632 m2. Bew. opp : 368 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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Bezoek dit uniek nieuwbouwproject “Residentie SILVAE”. Beleef de natuur, voel de stad !

Oppervlakte appartementen : 133 m2 tot 178 m2  |  Oppervlakte terrassen : 15 m2 tot 130 m2

|   Beukenlaan 34, Sint-Denijs-WestremTE KOOP

www.IRRES.be  |  Contacteer ons via info@IRRES.be of bel 0486 069 070
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€ 448.000  |  Gsm : 0468 191 788

Modernistische architectenvilla “Huize
Cooreman” van architect Juliaan Lampens.
Opp. grond : 1.008 m2. Bew. opp : 220 m2.

|   De PinteTE KOOP

€ 384.000  |  Gsm : 0486 069 070

Ruime landelijke woning met 4 slaapkamers 
in een doodlopende straat. Toplocatie!
Opp. grond : 593 m2. Bew. opp : 225 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE 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 23 mei 2014. 
De teksten Uiterlijk tegen 5 Mei. 
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 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 
november en 27 december. Alle teksten moeten 
uiterlijk 17 dagen vóór die datum binnen zijn. 
Graag alle activiteiten opgeven waarvan de datum 
al vast ligt. Die komen dan in de rubriek “week-
week”, zodat de andere verenigingen er rekening 
kunnen mee houden. Telkens PLAATS, DATUM, 
UUR van de activiteit vermelden.
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kermiscomité
De kermis, gepland voor het derde weekend van oktober, wordt door het Ker-
miscomité volop voorbereid.
Dit jaar staat de kermis in het teken van de scouts. Iedereen is welkom om via 
het Kermiscomité een initiatief te lanceren. De kermis wordt gesubsidieerd 
door de Stad. 
Alle evenementen worden gecoördineerd door het Kermiscomité. 
Secretariaat: Magda Declerck, e-mail: joseph_de_clercq@telenet.be; 
voorzitter: Frieda Van Caeckenberghe; e-mail: frieda.sleurs@telenet.be. 
Neem contact op, we hebben initiatiefnemers en medewerkers nodig.

vrienden van de Zonnekerels
Zondag 25 mei: verkiezingsontbijt
Op de dag van de verkiezingen bieden wij alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem 
een gezellig uitgebreid ontbijt aan.
Er zullen 3 sessies zijn: om 8.30, 9.30 en 10.30 uur.
Wij zorgen tevens voor wat animatie voor de kinderen / jongeren.
Vanaf 11 uur sluiten we het ontbijt af en starten we met een aperitiefbar. Deze staat 
uiteraard ook open voor mensen die geen ontbijt hebben genomen bij ons.
Plaats: Zonneweide SDW (Primulastraat)
Ons ontbijt-assortiment: koffiekoek, pistolet, brood, cornflakes, boter, ei, charcute-
rie, kaas, choco, confituur, koffie, thee, chocolademelk, fruitsap, yoghurt, water, 
fruit.
Prijs: volwassenen: € 10 (inclusief 1 drankje in de apero-bar); kinderen tem. 11 jaar: 
€ 5; kleuters t.e.m. 3 jaar: gratis.

Inschrijvingen via ons mailadres + overschrijving uiterlijk vóór woensdag 21 mei 
op rekeningnummer BE28 8508 1808 0820 met vermelding van aantal volwassenen 
en / of kinderen + aanduiding op welk uur men wenst te ontbijten.
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

vzw Vrienden van de Zonnekerels

   mmv de Stad Gent Wijk aan Zet 

&   verkiezingsontbijt@zonnekerels.be  of  (0474 355 734)

kvlv
donderdag 15 mei om 19 uur: Moederfeest
Instuif met een gezellige babbel in het catecheselokaal.
Verwelkoming, viering van een 80-jarige, warme beenham met nadien een lekker, 
fris dessert.
Kostprijs: leden € 10.
Inschrijven vóór 5 mei bij Claudine Campens, Loofblommestr. 79, SDW (09 221 78 02).

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)



     
 
Week tot week

Mei

do. 1 – vtBkUltUUr sdW
 Spektakelmusical “14-18” (Nekkerhal Mechelen)
do. 1, vrij. 2 en Za. 3 – reder. de looFBloMMe
 20.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
Zo. 4 – rederijkerskaMer de looFBloMMe
 15.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
do. 8 – Markant de pinte / sdW
 daguitstap naar Leuven 
vrij. 9 en Za. 10 – reder. de looFBloMMe
 20.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
Za. 10 – vZW vrienden van de Zonnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke + kampinschrijving
 (Hoeve)
Ma. 12 – WMv sdW / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuurs- en werkvergadering 
 (zaaltje café “In ‘t Gemeentehuis”)
do. 15 – kvlv sdW / aFsnee
 19.00: “Moederfeest” (catecheselokaal)
Za. 17 – davidsFonds Met vtBkUltUUr
 daguitstap naar Doornik en Beloeil
Za. 17 – daC de Moester
 vanaf 14.00: Moesterbal (Putstraat 16, SDW)
Za. 17 en Zo. 18 – poste restante
 tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
Zo. 18 – BasissCHool WesterHeM
 schoolfeest
Zo. 18 – kvlv sdW / aFsnee
 loop mee met KVLV-Stadsloop
Za. 24 en Zo. 25 – poste restante
 tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
Zo. 25 – vrienden van de Zonnekerels
 verkiezingsontbijt (Zonneweide)
Zo. 25 – sint-CaMillUskoor
 11.00: aperitiefconcert (sportzaal
 Sint-Camillusinstituut)
do. 29 – Za. 31 – Markant de pinte / sdW
 citytrip naar Luxemburg en Metz
Za. 31 – poste restante
 tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
Za. 31 – WMv sdW / aFsnee
 14.00: jaarlijks bezoek aan eco-tuinen

jUni

Zo. 1 – poste restante
 tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
di. 3 – kvlv sdW / aFsnee
 “Zonder zorgen in de zon”
do. 12 – Markant de pinte / sdW
 14.00: bedrijfsbezoek Kruiden Claus
 (Kruishoutem)
vrij. 20 – WMv sdW / aFsnee
 zomeronderhoud Duddegembosje
Zo. 22 – kon. HarMonieorkest eCHo der leie
 Aperitiefconcert (park kasteel Borluut)

rederijkerskaMer

de loofblomme
toneel: “de ideale idioot”
Een komedie van Francis Veber. Regie: Philippe De Maertelaere.
Voor onze tweede feestproductie kiezen we voor een komedie, met krankzin-
nige situatiehumor en verbale voltreffers.
Het stuk speelt zich af in de upper-class, waar een groepje vrienden er een 
ietwat aparte hobby op nahoudt. Elke maand nodigen ze een idioot uit voor 
een etentje. Ze houden dan hun nietsvermoedende gast urenlang ongege-
neerd voor de gek. Een magnifiek tijdverdrijf. Kunst is om de geschikte idioot 
te vinden...
Philippe De Maertelaere, gekend van “Wurre Wurre”, de Caveman en “Leve Papa” 
is een grootmeester in het brengen van komedies.
Geniet van deze komedie en bestel tijdig je kaarten! 

Spelen mee: 
Jean-Claude Bienvenu, Tom de Bleye, Marlies Den Hert, Els Dhaenens, Nicolas 
Pinnoy, Walter Schudel en Dirk Vanmeirhaeghe. 
Data: vrijdag 25 en zaterdag 26 april, donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3,  
zondag 4, vrijdag 9 en zaterdag 10 mei, telkens om 20 uur behalve zondag 4 
mei om 15 uur.

Plaats: Gildenhuis SDW
Prijs:  € 9 voor volwassenen, € 8 voor 60 + en studenten
Reservatie: www.loofblomme.be of (0476 66 79 13)

davidsfonds sdW
Zomerzoektocht
De Davidsfonds-zomerzoektocht gaat door in de streek van Hasselt en Genk 
van zaterdag 31 mei tot zondag 14 september 2014.
Vele mooie prijzen zijn te winnen.
Startplaats is het Infokantoor Toerisme te Hasselt.
Vanaf zaterdag 31 mei kan je een deelnemingspakket kopen aan € 19 
(€ 14 met DF cultuurkaart).
Een deelnemingspakket is ook verkrijgbaar bij Herve Mangeleer (0479 392 303) 
of per e-mail: mangeleer@scarlet.be.
Alle info op internet onder Davidsfonds Zomerzoektocht.

nsB sdW/aFsnee

Zaterdag 5 juli om 12.30 uur: kaasbuffet 
Plaats: Clubhuis voor Senioren, SDW
De oud-strijders en Vrienden van de oud-strijders nodigen u uit voor een kaas-
buffet: verschillende soorten kaas, groenten en fruit, assortiment brood, als 
dessert koffie met versnaperingen.
Kostprijs: € 22
Er wordt een kleine tombola voorzien.
Inschrijven kan tot en met 29 juni.
De betaling kan persoonlijk of liefst op het nummer BE13 8906 8400 6039,  
BIC van begunstigde: VDSPBE19.
Wij hopen op een talrijke opkomst, ook wie geen lid is van NSB is welkom!

& voorzitter: M. Dossche, Beukenlaan 43; (09 222 56 12) of (0472 769 374)
 ondervoorzitter: J. Verschueren, Borluutplein 10, SDW; (0476 849 039)
 secretaris: D. Dentyn, Belgiëlaan 5, SDW; (09 221 27 71) of (0474 011 667)



     Week tot week
jUli

Za. 5 – nsB sdW / aFsnee
 12.30: kaasbuffet (Clubhuis voor Senioren)
Zo. 6 en Ma. 7 – vtBkUltUUr sdW
 bezoek aan Bouillon en Verdun
Ma. 7 – WMv sdW / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuurs- en werkvergadering
 (OC De Graet Afsnee)
vrij. 11, Za. 12 en Zo. 13 – kvlv sdW / aFsnee
 “Kunst op het hof” (Deinze en Leiestreek)
Woe. 23 tem vrij. 25 – vtBkUltUUr sdW
 uitstap naar Aken en Koblenz

aUgUstUs

Za. 2 – WMv sdW / aFsnee
 deelname actie “Vlindermee” in eigen tuinen
do. 21 – kvlv sdW / aFsnee
 daguitstap naar Kortrijk
vrij. 29 – WMv sdW / aFsnee
 zomeronderhoud Duddegembosje

septeMBer

Woe. 3 – WMv sdW / aFsnee
 20.00: ledenbabbel in het OC te Afsnee
di. 23 – kvlv sdW / aFsnee
 bedrijfsbezoek “Tomato Masters” (Deinze)
Zo. 28 – parkBos
 opening diverse wandelpaden

oktoBer

Zo. 5 tem do. 9 – 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. 14 – sint-CaMillUskoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 15 – kvlv sdW / aFsnee
 kerstkoffietafel

rommelmarkt sdW

Volgens aloud concept vervolgen wij ook dit jaar de “marktjes van SDW”.
Deze edities willen wij echter “ietsje” nog meer bijzonder en kleurrijker bren-
gen, het charmante pleintje leent zich daar trouwens voortreffelijk voor!
Wij focussen ook graag meer op brocante, kunst, originele voorwerpen, arti-
sanale producten, enz. (voor zover onze vertrouwde standhouders deze kun-
nen aanbrengen uiteraard), zonder evenwel iemand te willen uitsluiten (wel 
geen nieuwe producten).
Wees zeker dat dit alles op sfeer zal worden gebracht, niet minder door en-
kele bijzondere nieuwe accenten, je zal dit nog niet eerder gezien hebben...
Door nieuwe heffingen en retributies opgelegd aan organisatoren van derge-
lijke evenementen, niet in het minst door de Stad Gent... moeten wij helaas 
onze standprijs met 1 euro verhogen (€ 3 dus voor 1 lopende meter, 3 meter 
diep). Data: zondagen 18 mei, 15 juni, 13 juli (onder voorbehoud), 24 augus-
tus, 21 september (o.v.) en 12 oktober (o.v.).
Wij hopen in elk geval u te mogen verwelkomen, of als sympathieke stand-
houder dan wel als graag geziene gast!

Vermeulen Christine, De Pelsemaeker Patrik

&    marktjes.stdenijswestrem@mail.com of  (0487 17 66 00) 

davidsfonds
Met  vtbkultuur

Zaterdag 17 mei: daguitstap naar Beloeil - doornik - la Wallonie picarde
We vertrekken uit Sint-Denijs-Westrem rond 8 uur. De autocar met professio-
nele chauffeur en gids haalt u op aan de parking van de Carrefour.
We rijden naar het kasteel van Beloeil, waar de koffie en croissant klaarstaan. 
Daarna bezoeken wij het mooie kasteel De Ligne, hier krijgen we deskundige 
uitleg van een Nederlandstalige gids.
Het treintje voert ons door de prachtige tuinen, de Scheldevalleigids geeft 
u alle uitleg … want er zijn veel vergelijkingspunten met het “Chateau de 
Versailles”.  Op het middaguur wacht ons een lekkere 3-gangenmaaltijd met 
1/4l wijn en 1/4l water inbegrepen.

Daarna rijden we naar Doornik, onze plaatsen zijn gereserveerd voor het 
multimediaspektakel “Le Couloir du Temps”. We vernemen heel wat over het 
roemrijke verleden van deze mooie stad met o.a. bezoek aan de Kathedraal 
(renovatiewerken). Daarna kunt u de Scheldevalleigids volgen voor een inte-
ressante wandeling … we gaan op ontdekkingstocht. Uiteraard krijgt u na-
dien nog wat vrije tijd voor shopping of een terrasje.
Bij eventueel slecht weer wordt een autocartrip met gids in de streek voor-
zien i.p.v. een wandeling.

In de late namiddag maken we met de Scheldevallei-autocar een mooie toe-
ristische rondrit door “La Wallonie Picarde” langsheen Anvaing, Saint Sau-
veur, het heksendorp Ellezelles, Flobecq…  Na deze prinselijke dag rijden we 
huiswaarts, waar we rond 20 uur toekomen.

Prijs: € 60 p.p., inbegrepen: reis per luxe-autocar met professionele toerisme-
chauffeur, vergoeding professionele Scheldevalleigids, Beloeil (1 koffie met 
croissant bij aankomst, toegang, plaatselijke gids, rit door tuinen met trein-
tje, 3-gangenmiddagmaal met 1/4l rode wijn, 1/4l water en 1 koffie), Doornik 
(multimediavoorstelling).

Inschrijving bij Erik Lambert (09 329 77 36) of  erik.lambert@telenet.be vóór 
4 mei. Storting op rekeningnummer BE72 7374 2707 8616 van het Davids-
fonds SDW/Afsnee met vermelding “Uitstap Doornik-Beloeil”.
Na bewijs van storting is de inschrijving geldig.



sint-Camilluskoor 
Zondag 25 mei om 11 uur: aperitiefconcert
Aperitiefconcert in de sportzaal van het Sint-Camillusinstituut, Beukenlaan 20, 
Sint-Denijs-Westrem met medewerking van het Sint-Camilluskoor en met muzi-
kale intermezzo’s van kinderen en kleinkinderen. 
Het wordt weer een gezellig muzikaal treffen met o.a. een gratis glas cava met 
sponsoring van “Wijk aan Zet”. Het is ook een ontmoetingsplaats waar vnl. de 
bewoners van de Sint-Camilluswijk en Afsnee en de Sint-Denijzenaars mekaar  
vinden. Allen oprecht welkom. Fijn jullie te mogen ontmoeten na de vervulling 
van de kiesplicht, een moment van rustige gezelligheid. 

&    Joris Sleurs (09 222 03 01)

daC de Moester
Zaterdag 17 mei vanaf 14 uur: Moesterbal
Het Moesterbal gaat dit jaar voor de 7de maal door en is gratis en voor ieder-
een toegankelijk. In een landelijke en uitnodigende omgeving gaan overdag 
verscheidene optredens van start en wordt er ‘s avonds gefuifd. 

Het programma ziet er dit jaar zo uit: 
15 uur: Tiny Legs Tim
16.30 uur: Port Camel
18 uur: Wally en de technisch werklozen
19.30 uur: Bamboo
21 uur: Gadjo Scum
Plaats: DAC De Moester, Putstraat 16, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Toegang gratis.

poste restante
tentoonstelling ° nulle part ° nues les parts ° nulles les parts °
Pauline Schreibers en Caroline Vandenbouhede organiseren samen een ten-
toonstelling in het voormalig postkantoor van Sint-Denijs-Westrem waarin ze 
met trots hun werken presenteren.

Caroline: het deelkleed is de zesde mentale beweging waarover Caroline het in 
haar nieuw werk heeft. Deel van ... Delen … Separatie.
Caroline gaat met iconische en archetypische beelden aan de slag, waarbij ze 
de context en haar standpunt minutieus voorbereid heeft.
Deze nieuwe combinaties van patronen leiden tot een hernieuwde en een nog 
onbenoemde vruchtbare identiteit.
Caroline ent als het ware een nieuwe identiteit door het werk te ontdoen van 
alle vorige betekenissen en door een andere symboliek te creëren die kan lei-
den tot een hernieuwde blik.
De vorige vijf bewegingen: het leefkleed (reconstructie), het machtskleed (de-
constructie), het danskleed (correctie), het weefkleed (transformatie), het spin-
nenkleed (connectie) werden door Caroline Vandenbouhede tentoongesteld in 
Gent tijdens haar expositie Quintet in 2010.

Pauline: in haar laatste werk meandert Pauline in Was en Brons tussen de Moe-
ders en onderzoekt. 
Ondertussen is zij aanbeland bij Archetype III, “Kom, kom, Comenius…”
Welkom op 17 en 18 mei, 24 en 25 mei, 31 mei en 1 juni telkens van 14 tot 19 
uur.
Plaats: Poste Restante, Hogeheerweg 9, 9051 Sint-Denijs-Westrem

&    lapauline@live.be ; (0473 646 893)
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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, 
tijdschriften 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

openingsuren: 
ma., di. en vrij.: 
van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
woe. van 8 tot 13 uur & van 14 tot 18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

politieZone gent
CoMMissariaat sdW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 63 80; Fax: 09 266 60 26
e-mail: comsdw@politie.gent.be
http://www.lokalepolitie.be/gent

openingsuren: ma., di., don. en vrij. van 8 
tot 13 uur, woe. van 8 tot 13 uur en van 14 
tot 18.30 uur

dienstverlening o.C.M.W. gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Bart Hullebusch, maatschappelijk 
werker Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 06)

Zitdag Nathalie Samaes, maatschappelijk 
werker, antennewerking vanuit het
Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard: 
elke dinsdag van 10 tot 12 uur 
nathalie.samaes@ocmwgent.be;
(0473 941 360)



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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Alle klussen
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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

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

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

koopgids
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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

            HILDE BUYL gespecialiseerde 
                 voetverzorgster aan huis,

  Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

meubelen
                    INTERIEuRINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

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

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

OPTIEK CASSIERS BVBA
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, contactlenzen
Beukenlaan 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



St-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1133
Carrefour Site
T/F 09/22 22 460

 Wondelgem
Botestraat 59

T/F 09/22 22 462

Leve 
Mama

Verwen mama met onze 
heerlijke geschenken. Kom 

onze ruime keuze ontdekken!

gentse gruute 
kuis
enkele sfeerbeelden van de actie in sint-denijs-Westrem
Bijgevoegd een paar sfeerbeelden van onze opkuis in Sint-
Denijs-Westrem en omgeving met als apotheose zondag 30 
maart: zo’n 20 kubieke meter (een 50 tal zakken).
Uiteraard niet in 1 dag opgehaald....

Bart Debouvere, Sticker Mia en de Fam. Van Oost-Ooster- 
linck, de zwerfvuilverzwelgers uit Sint-Denijs-Westrem bren-
gen de vervuilers van de wijs!

We hopen volgend jaar nog velen te inspireren!



koninklijk HarMonieorkest

echo der leie 
“echo der leie” zoekt…..u!
Jawel! Want wij zijn ervan overtuigd dat u heel wat in uw mars 
heeft waarmee u ons een handje zou kunnen helpen. 

Misschien bent u een muzikant? Prima! Dan bent u van harte 
welkom op onze vrijdagse repetities in het koetshuis van Kas-
teel Borluut. Wat u daarvoor nodig heeft? Een brede interesse in 
muziek en enkele jaartjes scholing blaasinstrument of slagwerk. 
Misschien houdt u van muziek? Excellent! Dan verwelkomen wij 
u graag op ons jaarlijks aperitiefconcert in de tuinen van Kasteel 
Borluut op kermiszondag 22 juni. 
Wat u daarvoor nodig heeft? Een goed humeur en eventueel 
een grote eetlust zodat u ook aan ons buffet kunt aanschuiven.

Misschien houdt u erg van uw dorp en zijn mensen? Grandioos! 
Wij zoeken een ondervoorzitter die wil instaan voor een goede 
PR binnen de gemeente. Wat u daarvoor nodig heeft? Een hart 
voor het verenigingsleven en een dosis gezonde nieuwsgierig-
heid om ons van naderbij te leren kennen. 

Wilt u zich kandidaat stellen voor één van voorgaande oproe-
pen of heeft u nog vragen: aarzel niet ons te contacteren via 
echoderleie@gmail.com of via onze voorzitter Tom Verdonck op 
(0478 24 50 49).

Graag tot later en ... alvast bedankt voor uw medewerking!

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren
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, hoofdge-
recht en dessert) in het Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 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 dins-
dag 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: zomercursus vanaf 29 april voor iedereen
knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
petanque: elke dag
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? 
Je kunt beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

Vanaf 1 maart hebben we een derde biljart. 
Biljartvrienden, kom maar af!

Markant de pinte/sdW

dinsdag 29 april om 19.45 uur: “alles over kruiden”
Praktische les door Lieve Galle, herborist.
Plaats: Gezinslokaal De Pinte. 
Er is steeds meer belangstelling voor allerlei kruiden en het 
gebruik ervan zowel in de keuken als voor allerlei gezond-
heidstoepassingen. 
We verdiepen ons in deze praktische les over het gebruik van 
kruiden, vroeger en nu. We bespreken, proeven en ruiken be-
kende en minder bekende kruiden vnl. de voorjaarskruiden.
We krijgen tips voor de aanleg en het onderhoud van een krui-
dentuintje. 
Tussendoor genieten we van enkele proevertjes zoals kruiden-
thee, kruidenkoekjes, geleien en confituren.
Leden: € 3, anderen: € 5 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

donderdag 8 mei: daguitstap: verkenning in leuven 
o.l.v. Prof. Jacques Van den Bulcke 
Na een eerste verkenning een tweetal jaar geleden gaan we 
opnieuw op stap in Leuven en bezoeken we verschillende ge-
restaureerde en vernieuwde gebouwen en architectuur. Onder 
leiding van onze gids Prof. Van den Bulcke gaan er deuren voor 
ons open die anders dicht blijven. 
We bezoeken o.a. de prachtige universiteitsbibliotheek, het re-
cent geopend leercentrum AGORA in het voormalige laborato-
riumgebouw van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.
Via het Groot Begijnhof brengen we ook een begeleid bezoek 
aan de restauratie van de schitterende Norbertijnenabdij  
“de abdij van ‘t Park”. 
Vooraf inschrijven bij: debrabanderelieve@skynet.be.

donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei : driedaagse city-
trip naar luxemburg en Metz 

donderdag 12 juni om 14 uur: bezoek aan “kruiden Claus” in 
kruishoutem  
Na de voordracht over de kruiden brengen we ter afsluiting van 
ons werkjaar een begeleid bezoek aan een uniek familiebedrijf, 
gespecialiseerd in kruiden, planten en vergeten groenten.  We 
maken een kruidenwandeling door de aangelegde kruiden-
tuin, langs een showtuin met bijzondere bomen en planten 
en bezoeken de serres en de nieuw aangelegde boomgaard. 
Afsluiten doen we met een kruidig hapje en drankje in de gezel-
lige oranjerie.
Vooraf inschrijven noodzakelijk.

       
   

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



DE ELEKTRISCHE FIETS HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN!

www.giant-bicycles.com

- met gemak een helling oprijden 
- snel en zonder zweten op het werk
- langere trajecten afleggen
- heuvelachtige routes worden toegankelijker
- zwaar beladen met boodschappen
- beperkte mobiliteit
- personen op leeftijd

Kortom: als u een duwtje in de rug nodig hebt is er de elektrische fiets!

De Stad Gent geeft SUBSIDIE aan wie een elektrische fiets koopt.

Mogelijkheid tot betalen met eco-cheques ! 

BARON DE GIEYLAAN 105A
9840 DE PINTE

Tel. 09 282 82 36 – Fax 09 281 18 09
fietsen.koen@skynet.be
www.fietsen-koen.be

openingsuren:
di-vrij 9.00 - 12.00

& 13.30 – 19.00
za tot 18.00

Zondag en maandag gesloten

Onze troeven:

- alle modellen zijn te bezichtigen in    

  onze showroom

- wij helpen u de juiste keuze te maken

 - mogelijkheid tot huren

   (terugbetaald bij aankoop)

- snelle onderhoudsbeurt en herstelling

- gratis depannagedienst

Steeds welkom voor informatie, 
professionele uitleg en een vrijblijvende testrit.

www.fietsen-koen.be



WMv sdW/aFsnee 
Zorgwekkende luchtkwaliteit
WMV vraagt met aandrang aan het beleid, de politici en alle 
bevoegde instanties om de zorgwekkende luchtkwaliteit aan 
te pakken zowel op regionaal, nationaal als op Europees vlak.
Dit betreft immers ons aller gezondheid! Ondanks de inspan-
ningen die worden geleverd is er weinig verbetering van de 
luchtkwaliteit. Daarom werd aan de VMM gesuggereerd om 
meer meetstations te doen plaatsen in de verkeerszone van de 
E40, de wegen van de R4 en de E17 ter hoogte van Zwijnaar-
de, SDW en/of Afsnee. Deze meetstations kunnen gekoppeld 
worden aan aanlichtende snelwegportieken die bij stilstaand 
verkeer dwingen om de motor uit te schakelen. Dit is een 
maatregel (met ernstige sancties) die al lang in tal van lan-
den bestaat. Bij ons blijkt, na een inforonde, zulke wet niet te 
bestaan, doch volgens het Vlaams departement LNE (Departe-
ment Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) 
zou dit binnen de GAS- reglementering op Gents grondgebied 
kunnen. Inmiddels vernam WMV dat voor de Gentse agglo-
meratie en de Kanaalzone, op initiatief van Vlaanderen, een 
nieuw geïntegreerd luchtkwaliteitplan zou komen. Het WMV- 
voorstel zou daar ter sprake komen. We hopen dat het niet bij 
een goede bedoeling blijft en dat de bevolking zich de nood 
aan acties realiseert.  

Het Maaltepleintje en een vredesboom in de Maaltewijk                                                                              
Bij de halte “Maalte” (tegenover de technische school Don 
Bosco en gesitueerd tussen een kantorencentrum, bewoning 
en een drukke kliniekcampus) ligt een nietszeggende saaie ver-
harding waarop, dankzij de Groendienst, negen jonge bomen 
werden aangeplant. Vanuit de Maaltewijk deed men WMV vra-
gen om die ruimte aantrekkelijker te maken: groener en met 
een inrichting die inspeelt op wat zich daar meer en meer op 
sociaal vlak afspeelt. Doch deze ruimte is eigendom van De Lijn 
en er waren al klachten over beschadiging aan het bestaande 
groen. Er is vraag naar meer groen en zitjes. De Groendienst 
geeft dit weinig overlevingskans door “de druk op deze ruimte” 
zodat vanwege de Stad geen ingreep wordt verwacht. Nog van-
uit de Maaltewijk deed men WMV aan het beleid vragen om op 
het keerpunt in de Poolse Winglaan een zinvolle zithoek aan 
te leggen bij een vredesboom en het Poolse monument. De 
Groendienst is tegen een zithoek om esthetische redenen. On-
gebruikte banken nabij de Putkapel kunnen nochtans met wat 
goede wil en met een luisterend oor naar de lokale bevolking 
gemakkelijk verplaatst worden. Het dossier is nu in handen van 
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen die de fraaie boom op een 
lijst van vredesbomen kan plaatsen. Banken voor oudere wan-
delaars zouden wenselijk zijn.
  
Het Maaltepark
Al ligt dit mooie park op het grondgebied van de stad Gent, 
toch werd het altijd betrokken in het actieveld van WMV. Het 
park strekt zich ten noordoosten uit tot de Ringvaart. Als een 
fraai toegangsportaal met kasteel en vijver voor het uitgestrek-
te Parkbos, liet de Stad een herinrichtingdossier opmaken dat 
meer rekening houdt met o.a. de kwaliteiten van het oorspron-
kelijke parkontwerp. Tussen 13 december en 13 januari jl., na 
gedachtewisselingen ter plekke, kon de mening van bijna hon-
derd burgers over dat voorliggend plan worden ingestuurd aan 
de hand van een vragenlijst en binnen een degelijke organisa-
tie. Uit die bevraging konden volgende opmerkingen gefilterd 
worden:

- dat de hoofdingang van het park en dus van het parkbos-
portaal bij de steenweg blijft

- deze toegang en de toegang voor de fietsers blijft geschei-
den

- er komen best meer bomen langs de steenweg en enkele 
infoborden 

- de Putkapel beter zichtbaar maken door snoeien van de 
ruim honderd jaar oude taxushaag 

- dat de publieke diensten in het park horen (o.a. sanitair) 
waarbij vragen rijzen bij barbecuevoorzieningen

- de multifunctionele parking wil men behouden, maar opge-
frist

- de toegang tot het nieuwe fietspunt behouden en ook en-
kele voorzieningen voor dieren (een pauw, schapen, enz.)

- zowat 44% van de respondenten heeft vragen bij het fietsen 
in het park (o.a omdat wandelpaden overal best van fietspa-
den worden gescheiden)  

- het rondgaande hoofdpad (joggers) op passende wijze ver-
harden 

- dat er mag worden aangeplant langsheen de drukke R4 
- dat de boogschutters kunnen blijven in een zone die visueel 

beter in relatie wordt gebracht met de rest van het park 
- dat de beide parktoegangen vanaf de vroegere Pintelaan 

(nu Leebeekstraat) behouden blijven en ook de speelzones 
voor kinderen, maar beter ingeplant 

- eveneens vraagt men dat werk wordt gemaakt van de kwa-
liteit van al het water daar en van de toegankelijkheid van 
sommige oevers mits daar rustzones worden voorzien voor 
watervogels

- dat de oorspronkelijke zichtassen (zie Engelse parktypolo-
gie) worden hersteld wat de belevingswaarde kan verbete-
ren. 

De Stad belooft hier rekening mee te houden en zal, na ook an-
dere instanties te hebben gehoord, het definitieve inrichtings-
plan aan de bevolking voorleggen.     
  
de vertramming van buslijn 7 in sdW     
Trams, bussen en P&R (parkings) horen thuis in het Pegasus-
plan. De uitbouw ervan is een complexe en moeilijke opdracht 
die volgens een werkstructuur in stappen over diverse jaren 
gebeurt. Zo werd de in oktober samengestelde klankbordgroep 
geïnformeerd en nu ook geconsulteerd. De inspraak gebeurt 
ook ruimer via infomarkten o.a. in Sint-Denijs-Westrem.  
Aan het ontwerp van een nieuwe tram as 7 (Dampoort – Gent-
Sint-Pieters, met overwogen doortrekking naar SDW en verder 
(?)) wordt al jaren gesleuteld waarbij trajectvarianten werden 
afgewogen. De burger en de klankbordgroep konden zich in 
het voorbije najaar informeren over de kennisgevingnota en 
in het voorjaar voorstellen en bezwaren insturen. Die werden 
inmiddels behandeld door de Dienst MER (een afdeling van 
het LNE-departement te Brussel). Uit die inzendingen werden 
vooral voorstellen voor een veiligere fietspadenaanleg parallel 
met de tram, weerhouden. Varianten voor het tramtracé op de 
steenweg (N43) of via The Loop maakten geen kans op behoud, 
terwijl details en de reorganisatie van het busnet later worden  
besproken. De recentste bespreking van de Richtlijnennota 
in de klankbordgroep met De Lijn en het stadsbestuur, betrof 
vooral het traject in de stad zelf, dat via het Citadelpark en Het 
Zuid zou lopen. 
Ten aanzien van het traject in Sint-Denijs-Westrem blijft het 
probleem als de tram midden op de Kortrijksesteenweg zou 
terechtkomen. Dat er rijstroken op de N43 zouden wegval-
len werd vanuit SDW als “onaanvaardbaar” benadrukt. Ook 
daarom staat SDW achter het behoud van het huidig bussen-



vtbkultuur sdW

Zondag 6 en maandag 7 juli: bezoek aan Bouillon en verdun
Na de geslaagde daguitstap van vorig jaar naar de West-Vlaamse frontlinie van 
de Eerste Wereldoorlog van Nieuwpoort tot Mesen, brengen we dit jaar een 
bezoek aan de oude Franse vestingstad Verdun en omgeving, waar in 1916 de 
langste en meest beklijvende veldslag van de hele oorlog plaatsgreep: “Ope-
ration Gericht”. Dit was de Duitse poging tot fatale leegbloeding (“Weissblu-
tung”) van het Franse leger als middel om de impasse van de stellingenoorlog 
aan het westelijke front te doorbreken. Ten noordoosten van de stad Verdun be-
vindt zich een gebied met een omtrek van enkele kilometers, het zogenaamde 
Rode Vierkant, dat vandaag grotendeels met bossen is bedekt, maar volgens 
sommige historici de meest met menselijk bloed doordrenkte plek van de hele 
planeet is. Beklijvende sites die je even doen verstillen, plattegronden van dor-
pen die van de aardbodem verdwenen zijn en pokdalige hellingen herinneren 
ons aan een reuzengevecht met meer dan 700.000 slachtoffers dat hier onge-
veer honderd jaar geleden plaatsvond en dat het symbool zou worden van de 
zinloze gruwel van de oorlog.
Bezoek aan: Ossuaire van Douaumont, de ondergrondse citadel van Verdun, 
le village détruit de Fleury-devant-Douaumont, Fort Douaumont, Tranchée des 
Baïonnettes, de heuvel van Le Mort-Homme….
Inbegrepen: luxe-autocar, overnachting in driesterrenhotel “Le Coq Hardi” in 
het hartje van Verdun, lunch in Bouillon, avondmaal in Verdun, lunch in Dou-
aumont, alle toegangen, ROC- reisleider.
Deelnameprijs: € 190 in 2 PK en € 220 in 1 PK, te storten op rekening
BE66 – 001-55902-743.
Inschrijven via mia@rocvzw.be.

Zondag 5  tot donderdag  9 oktober: “de romantische strasse” o.l.v. Willy gillis
Houdt u in deze drukke tijden nog een vleugje romantiek en nostalgie over?  
U vindt dit zeker terug in de uitzonderlijk mooie stadjes Rothenburg en Dinkels-
bühl. U wordt gecharmeerd door het bijna volledig behouden middeleeuwse 
stadsbeeld met schitterende, goed bewaarde vakwerkhuizen en tal van pitto-
reske plaatsen. Maar ook de gezellige sfeer en de warme gastvrijheid zijn hier 
top!

Zondag: vertrek vanuit Gent omstreeks 6.30 uur. 
Via de autowegen rijden we naar Feuchtwangen, onze verblijfplaats aan de 
Romantische Strasse voor vier nachten. We maken een korte verkenning van 
dit kleine, overzichtelijke en ongerepte stadje, dat zeer centraal gelegen is voor 
onze uitstappen. 
Maandag: het Taubertal met Creglingen en Würzburg 
Dinsdag:  Dinkelsbühl – Nordlingen – Neresheim
Woensdag:  Weikersheim en Rothenburg 
Donderdag: we verlaten ons gezellig verblijf. Maar onze trip is nog niet ten 
einde. In Aschaffenburg bezichtigen we Schloss Johannisburg, het indruk-
wekkende paleis uit de 17de eeuw van de keurvorsten van Mainz, dat koning 
Gustav-Adolf van Zweden zodanig imponeerde dat hij het wou meenemen naar 
zijn land. 

Accommodatie: in het familiaal en sfeervol luxehotel “Greifen-Post”, dat aange-
sloten is bij de ‘Romantik-hotels’, valt onmiddellijk de hartelijke sfeer op. Naast 
een warme, persoonlijke ontvangst, genieten we hier van de eeuwenoude tra-
ditie en historie aan de Romantische Strasse: de hedendaagse gastvrijheid en 
het comfort op de kamers of in het binnenzwembad. In een zeer stijlvol gede-
coreerd interieur geniet u bovendien van fijn verzorgde avondmalen. 
Inbegrepen: luxe-autocar (Patro Tours) met panoramisch dak en audiofoon, 
ROC-reisleiding, verblijf in het Romantik ****hotel in halfpension, alle toegan-
gen.
Deelnameprijs: € 575 in 2 PK; toeslag € 120 in 1 PK

&	 mia@rocvzw.be                                       

net dat vele onderdelen van SDW en Afsnee 
soepel bedient. In september worden nieuwe 
plannen voorgelegd wat ook is voorzien op een 
infomarkt in SDW, op het einde van die maand. 
WMV stelde de vraag of die hele Expo-site (d.i. 
de multifunctionele Loop met vele duizenden 
bezoekers en werknemers) door die nieuwe 
tram 7 wordt bediend. Het antwoord was ne-
gatief: “dat is dan maar zo…”. Dit antwoord is 
onaanvaardbaar.   
De vertramming wordt binnen afspraken in het 
Pegasusplan voor het Openbaar Vervoer wel 
als een hard beginsel vooropgesteld doch de 
realisatie ervan is zeker nog niet opgelost. Het 
dure herprofileren van de N43 (waaronder de 
hoge verbouwingskosten van de treintunnel 
in SDW) moet nog door het Agentschap voor 
Wegen en Verkeer en door de dienst Steden-
bouw worden goedgekeurd. En dan is er nog 
de maatschappelijke kosten- en batenanalyse 
(de MKBA) en het onderzoek naar mogelijke 
vormen van hinder.
 
jaarlijks bezoek aan voorbeeldtuinen
Elk jaar bezoekt WMV in groep een viertal ge-
selecteerde private tuinen in de regio. Dit gaat 
door zaterdagnamiddag 31 mei en richt zich 
tot iedereen (gratis). Carpooling vóór Borluut-
kasteel tegen 13.45 uur. Dit bezoek richt zich 
op siertuinen, moestuinen, boomgaarden, vij-
vers, bessentuinen, serres, enz. die zo ecolo-
gisch mogelijk worden aangepakt. De reisweg 
kan pas worden meegedeeld op de briefing. 
Dit initiatief is al vele jaren nuttig, leerrijk en 
aangenaam verlopen. Wil je a.u.b. aanmel-
den bij: WMV, Lauwstraat 73, 9051 SDW, met 
vermelding van naam, adres en telefoon, je  
e-mailadres en je verplaatsingsmogelijkheid.

oproep helpende handen in duddegembosje 
In de vooravond van vrijdag 20 juni en 29 au-
gustus gaat het kortstondig onderhoud door 
van het Duddegembosje. Samenkomst uiterlijk 
tegen 19 uur, Duddegemstraat, SDW. 
Materiaal ter plaatse.

samenkomst in het parkbos
Zondag 28 september worden diverse paden 
en gebieden in het Parkbos officieel geopend 
in het kader van een wandel- en ruiterevene-
ment met infostands. Heb je initiatieven, deel 
ze ons a.u.b. mee. Die kunnen in een draaiboek 
worden opgenomen. Gebied: Grand Noble en 
Rosdambeekvallei. 

WMv-info: liefst per e-mail: 
wmv@telenet.be of Lauwstraat 73, 9051 SDW

WMv vervolg



Snoeien en vellen van bomen

onderhoud van tuinen en bedrijfsterreinen

- maai- en onderhoudswerken gazons

- snoeien van struiken en heesters

- vormsnoeien van buxus, taxus, …

- renovatie van tuinen

Nicolas van damme

Groenstraat 4 - 9800 deinze - gsm 0473 634 834
info@arbonivada.be

www.arbonivada.be



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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