
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Kermis in Afsnee
van vrijdag 20 juni t.e.m. dinsdag 24 juni

Beste buurtbewoner, bezoeker, feestvierder,
Nog even en het zijn weer hoogdagen in Afsnee. Afsnee kermis is voor velen hét 
moment om te feesten en om elkaar te ontmoeten in een erg gemoedelijke, onge-
dwongen en vooral plezante sfeer. Iets wat ik als Schepen van Feesten erg belang-
rijk vind, en waarvan ikzelf enorm kan genieten.

Vrijdagavond mag ik jullie kermis officieel openen. Vanaf dan is het vier dagen 
lang feesten. Zaterdagnamiddag maken de kids het mooie weer in de feesttent.  
’s Avonds is het genieten van een lekkere barbecue en heel wat jazzmuziek.
Ik hoop dat de natuur beseft dat we recht hebben op hoogzomerweer. Vooral op 
zondag voor de feestdag bij uitstek van deze kermis: de 65ste bootwijding! Die dag 
wordt het de sfeer en gezelligheid opsnuiven op de rommelmarkt in Afsneedorp.

Sportievelingen vinden ongetwijfeld hun gading op maandag met een kaarting, 
bolling, petanque en boogschieting. De Jungleparty en dj’s zoals Simon Says ft. 
Bilbao, dj Keesy en Ghent Bangers bezorgen ons een muzikaal slotfeest op dinsdag-
avond.

Ik wens jullie een fantastische kermis toe en wie weet lopen we elkaar wel tegen 
het lijf!

Christophe Peeters,
Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

Het volledige kermisprogramma vind je op pagina 4.  

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 348 - juni 2014
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

De redactie van de INFO 
gaat er even tussenuit. 

We zijn er weer  
eind augustus. 

We wensen onze lezers 
een deugddoende vakantie 

met veel zon  
en weinig zorgen.

s

Vaderdag, 
een hoogdag in juni.

Vader 
in de schijnwerper zetten

en hem vieren 
met veel overgave

met een zelfgemaakt 
cadeautje

of gewoon tonen 
op je eigen wijze

hoe graag je hem wel ziet.

s
We wensen veel sterkte 

aan onze studenten
om alles op alles te zetten 

voor de examens.
Studie en ontspanning 

afwisselen 
om evenwicht te vinden

in de zware opdracht die je 
wacht.

We hopen dat het resultaat 
beantwoordt aan je inzet.

Aan alle papa’s een
gezellige vaderdag



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 : 123 m2 tot 178 m2  |  Oppervlakte terrassen : 20 m2 tot 130 m2

|   Beukenlaan 34, Sint-Denijs-WestremTE KOOP

www.IRRES.be  |  Contacteer ons via info@IRRES.be of bel 0486 069 070  |  Bezoek de werf op afspraak !
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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

€ 328.000  |  Gsm : 0468 191 788

Ruime halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers op wandelafstand van het station.
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 29 augustus 2014. 
De teksten uiterlijK tegen 11 Augustus. 
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 vermoe-
delijk op 26 september, 31 oktober, 28 november 
en 27 december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 
dagen vóór die datum binnen zijn. Graag alle ac-
tiviteiten 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 ac-
tiviteit vermelden.
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uitstAP AnDers vAliDe Personen en senioren
zaterdag 14 juni gaan we richting wetteren
We zetten nog eens alles op een rijtje: de liftbus vertrekt aan Home Zonnehove, 
Loofblommestraat 4, SDW om 13 uur. We komen samen om 12.45 uur om in te stap-
pen zodat 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: rondrit in de buurt van Wetteren met een 
woordje uitleg van een gids op de bus. Wat we te zien krijgen stond in de INFO van 
mei. Rond 17.30 uur, na een pauze met koffie en taart, brengt de bus ons terug naar 
home Zonnehove waar we de aankomst voorzien rond 18 uur.
Het wordt weer een leuke en leerrijke uitstap, zeker de moeite waard.
Deze uitstap wordt jullie gratis aangeboden door de sociale werking van vzw Dekenij 
Borluut. Verschillende bestuursleden staan met een geëngageerde hulpvaardigheid 
borg voor een goed verloop van deze namiddag.

Leden van de dekenij krijgen voorrang. We volgen de data van inschrijvingen tot de 
bus volzet is. Graag vermelden of je in de rolwagen moet blijven zitten in de liftbus. 
Er is nog kans om in te schrijven tot alle plaatsen zijn bezet.

Inschrijven bij Frieda Van Caeckenberghe (09 222 03 01), frieda.sleurs@telenet.be

Kermiscomité
De kermis van Sint-Denijs-Westrem heeft plaats van vrijdag 17 tot woensdag 21 okto-
ber. Het Kermiscomité bereidt de kermis voor en coördineert alle activiteiten die door 
de verschillende verenigingen worden georganiseerd zodat de Dienst Feestelijkheden 
van de Stad alle informatie heeft om de kermis te subsidiëren. Het is nog een beetje 
vroeg om je het volledige programma te kunnen voorstellen want we zijn nog in onder-
handeling voor verschillende evenementen. Hou deze data toch al vrij in jullie agenda 
want het belooft weer een bruisende belevenis te worden voor “elk wat wils”. We 
vragen aan de verschillende verenigingen om hun leden steeds te informeren over de 
geplande evenementen zodat we kunnen rekenen niet alleen op belangstelling maar 
vooral op aanwezigheid om te bewijzen dat onze gemeente een actieve gemeente is. 
Misschien zal het wat fris zijn, want in oktober is het al volop herfst. Het kan regenen 
en waaien, maar er kan ook zon zijn. Blijf niet in jullie zetel zitten maar beweeg je naar 
de tent waar aangename programma’s en aangename ontmoetingen je wachten. 

Het Kermiscomité doet er alles aan om een aantrekkelijk programma aan te bieden. 
Daar staan de werkers van het Kermiscomité borg voor: Frieda Van Caeckenberghe, 
Lieve Vanmaele, Magda Declerck, Marleen Dejaegher, Matthias Vanaelst, Michèle 
Bouverne, Wim Van Lancker, Wout Chielens. Een talrijke opkomst voor de verschil-
lende evenementen is een waarborg voor het slagen van de kermis. 

rommelmarkt sDw

Volgens aloud concept vervolgen wij ook dit jaar de “marktjes van SDW”.
Wij focussen graag meer op brocante, kunst, originele voorwerpen, artisanale pro-
ducten (geen nieuwe producten!). Door nieuwe heffingen en retributies opgelegd 
aan organisators van dergelijke evenementen, moeten wij helaas onze standprijs 
met 1 euro verhogen (€ 3 dus voor 1 lopende meter, 3 meter diep).
Data: zondagen 15 juni, 13 juli (onder voorbehoud), 24 augustus, 21 september 
(o.v.), en 12 oktober (o.v.).
Wij hopen u te mogen verwelkomen, of als sympathieke standhouder dan wel als 
graag geziene gast!

&	 marktjes.stdenijswestrem@mail.com of  (0487 17 66 00) 
 Vermeulen Christine, De Pelsemaeker Patrik



AfsneeKermis en 65ste BootwijDing
van vrijdag 20 tot dinsdag 24 juni 2014

Vrijdag 20 juni
 

tentoonstelling
20.00 uur: plechtige opening en receptie kunsttentoonstelling in Jeugdhuis ’t Geduld
Geo De Bruycker (schilderwerk, grafiek en kunstobjecten in zink) en Mieke Iterbeke 
(schilderwerk).
Openingsuren: zaterdag van 14 tot 17 uur, zondag van 10 tot 17 uur

Zaterdag 21 juni 
KinDernAmiDDAg:
14.00 uur: springkasteel aan de feesttent
14.00 uur: “go-Carts” in de Veurestraat, Kleine Goedingestraat, Afsneekouter          
15.00 uur: Het Koninklijk Poppentoneel festival met “Pierke van gent” in de feesttent 
     “Het betoverd draaiorgel”

19.00 uur: “BArBeCue” in de feesttent, volwassenen € 15 (incl. cava), kinderen € 8
      Enkel reservatie, uiterlijk tot 18 juni op afsneekermis@live.be of (0498 06 29 04)
21.00 uur: “the julians new orleans jazzfriends” (feesttent)

Zondag 22 juni
van 9 tot 17 uur: rommelmArKt in Afsneedorp en de Veurestraat
Gratis parking voor de bezoekers rommelmarkt en Bootwijding op voetbalplein Kleinkouterken
10.45 uur: rondgang van de Belleman en muziekvereniging ”De leiezonen” in de dorpskom
11.00 uur: reCePtie in de feesttent, aperitiefconcert “De Leiezonen”
13.30 uur: straattheateract 
14.00 uur: springkasteel aan de feesttent 
14.30 uur: PAnnenKoeKen met koffie (feesttent)
15.30 uur: Bootwijding
16.00 uur: optreden van “willy Bart en zijne kluts” in de Nenuphar

Maandag 23 juni
13.30 uur: petanquewedstrijd “Beker van Afsnee”
14.00 uur: in de feesttent kaarting en vrouwenbolling “Kampioenschap van Afsnee”
16.00 uur: gratis koffietafel voor 60+
19.00 uur: BoogsCHieting oP De liggenDe wiP

Dinsdag 24 juni
21.00 tot 04.00 uur: jungle-PArty in en aan de feesttent met dj’s
Organisatie: “Jeugdhuis ’t Geduld” 

Feestcomité Afsnee: 
Kris Naessens, Hans Verbeke, Patrick Denolf, Frans Coorevits, Ludo Van Bulck, Luc Gérard
www.afsnee.be; afsneekermis@live.be; (0498 06 29 04) 



     
 
Week tot week

juni

zo. 1 – Poste restAnte
 tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
Di. 3 – Kvlv sDw / Afsnee
 “Zonder zorgen in de zon”
ma. 9 – KwB sDw
 14.00: fietstocht (pastorie SDW)
Do. 12 – mArKAnt De Pinte / sDw
 14.00: bedrijfsbezoek Kruiden Claus
 (Kruishoutem)
zo. 15 – rommelmArKt 
 09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
vrij. 20 – wmv sDw / Afsnee
 19.00: zomeronderhoud Duddegembosje
zo. 22 – Kon. HArmonieorKest eCHo Der leie
 Aperitiefconcert (park kasteel Borluut)
zo. 22 – PAroCHies sDw / Afsnee
 10.00: dankviering (parochiekerk SDW)

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)
zo. 13 – rommelmArKt 
 09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
woe. 23 tem vrij. 25 – vtBKultuur sDw
 uitstap naar Aken en Koblenz

Augustus

za. 2 – wmv sDw / Afsnee
 deelname actie “Vlindermee” in eigen tuinen
ma. 11 – jeugDDienst gent
 14.00: Pretkamjonet (Tijgerlelielaan)
ma. 11 tem Do. 14 – jeugDDienst gent
 14.00: Speelse Wijk (Hoeve, Kerkwegel)
ma. 18 tem vrij. 22 – jeugDDienst gent
 14.00: Speelse Wijk (Hoeve, Kerkwegel)
Do. 21 – Kvlv sDw / Afsnee
 daguitstap naar Kortrijk
zo. 24 – rommelmArKt 
 09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
vrij. 29 – wmv sDw / Afsnee
 19.00: zomeronderhoud Duddegembosje

sePtemBer

woe. 3 – wmv sDw / Afsnee
 20.00: ledenbabbel in het OC te Afsnee
vrij. 13 – vtBKultuur sDw
 daguitstap naar Ename

markant De Pinte / sDw

Donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei: driedaagse citytrip naar luxem-
burg en metz 

Donderdag 12 juni om 14 uur: bedrijfsbezoek aan “Kruiden Claus” in Kruis-
houtem 
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 kruidentuin, langs een showtuin met bijzondere bomen en plan-
ten en bezoeken de serres en de nieuw aangelegde boomgaard. Afsluiten 
doen we met een kruidig hapje en drankje in de gezellige oranjerie.
Vooraf inschrijven noodzakelijk. 
We wensen al onze leden een deugddoende vakantie toe en hernemen onze 
activiteiten in september. 

KwB
maandag 9 juni om 14 uur: fietstocht
Op Pinkstermaandag smeren we opnieuw onze benen in en zorgen voor vol-
doende lucht in longen en fietsbanden.  
KWB bestijgt de fiets voor een tochtje van ongeveer 25 km. Via de knooppun-
ten fietsen we van Sint-Denijs-Westrem naar Sint-Martens-Latem en Deurle 
en houden een stop aan het kasteel van Ooidonk. Daarna gaat het richting 
Astene en het Sashuis en van daaruit langs De Pinte terug naar Sint-Denijs-
Westrem.  
Deze keer hebben we het goede weer op voorhand besteld, met een water-
dichte garantie van de heilige Clara. Verzameling aan de pastorie te Sint-
Denijs-Westrem om 14 uur. Iedereen kan met ons mee: de afgesloten KWB-
verzekering geldt voor iedere deelnemer aan deze activiteit.
Terug thuis rond ongeveer 17.45 uur. 

Kvlv  vrouwen met vAArt

Dinsdag 3 juni om 14 uur: infosessie “zonder zorgen in de zon”
In deze infosessie, gegeven door Hilda Schouppe, krijgen we een heleboel 
tips om op een veilige manier zalig van de zon te kunnen genieten. Ze helpt 
je de juiste zonnebril en zonnecrème te kiezen, adviseert je hoe je zonder 
zorgen van de zon kunt genieten, helpt je “gevaarlijke” huidvlekken te her-
kennen en geeft tips bij zonnebrand en dehydratatie.
De zon heeft heel wat positieve effecten voor je fysieke en mentale gezond-
heid, maar de zon is ook verantwoordelijk voor het stijgend aantal mensen 
met huidkanker in België.  
De kostprijs bedraagt € 4.
Inschrijven vóór 29 mei bij Manette Michielsen, Hogeheerweg 34, SDW.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.00 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)
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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
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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



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 Kasteel Borluut. Wat u daarvoor nodig 
heeft? Een brede interesse in muziek en enkele jaartjes scholing blaasinstru-
ment 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 
nieuwsgierigheid om ons van naderbij te leren kennen. 
Wilt u zich kandidaat stellen voor één van voorgaande oproepen 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!

nieuws vAn De stad
Tijdens de zomervakantie brengt de Stad Gent sport en spel tot in de Gentse 
wijken.
Al de vakantiewerkingen gaan door van 14 tot 17 uur en zijn volledig gratis. Bij 
regenweer beschikken ze over tenten of een binnenlocatie. 
Vooraf inschrijven is niet nodig, inschrijvingen gebeuren op het plein zelf.

De speelse wijken zijn voor kinderen van 6 tot 12 jaar en strijken telkens 2 
weken neer in een Gentse wijk en maken die helemaal speels. Elke namiddag 
staat een team enthousiaste animatoren klaar om leuke spelletjes te spelen, te 
knutselen of gewoon eens te ravotten op het speelplein. Benieuwd wat er nog 
allemaal staat te gebeuren? Kom dan zeker eens langs.
Data: van maandag 11 tem donderdag 14 augustus en van maandag 18 tem 
vrijdag 22 augustus
Plaats: de Hoeve, Kerkwegel

De Pretkamjonet is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is een prettig gestoorde 
camionette die van buurtplein tot buurtpark tuft, boordevol speel- en spelma-
teriaal: gocarts, skateboards, reuzespelen, sportmateriaal, circusspullen, een 
springkasteel en een stel knotsgekke animatoren. Meer dan genoeg dus voor 
een onvergetelijke spelnamiddag!
Datum: maandag 11 augustus
Plaats: Tijgerlelielaan

Parochies
Afsnee/sDw

zondag 22 juni om 10 uur: dankviering   
U wordt graag uitgenodigd op deze stemmige viering, waarin we dank zeggen 
voor het voorbije werkjaar.  

Deze uitnodiging is bestemd voor iedereen, persoonlijk en van harte. We zul-
len je graag begroeten, samen met onze eerste communicanten, vormelin-

     Week tot week
zo. 21 – rommelmArKt 
 09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
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”
zo. 12 – rommelmArKt 
 09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
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

      
    

HuisArtsen  wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 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

Wacht-
diensten



gen, hun ouders en familie. Je bent van harte welkom op deze  
creatieve viering, die we samen met de plaatselijke scholen 
organiseren.  

We zeggen dank voor het einde van het voorbije school- en 
werkjaar, samen met de ganse parochiegemeenschap. Ieder-
een is welkom in deze viering, verzorgd met zang en muziek, 
speciaal voorbereid en ingeoefend door een groep vrijwilligers 
uit onze parochie, begeleid met gitaar en piano, die samen 
(voor de gelegenheid) ons huisorkest vormen.  

De muzikale leiding is in handen van Jan Carpentier. De viering 
is voorbereid door leerlingen van de basisscholen Sint-Paulus 
en Westerhem en uitgewerkt samen met vrijwilligers van de 
beide parochies. Met deze feestelijke samenkomst zetten we 
de stap naar een (hopelijk) zonnige zomervakantie.  

Na de viering wordt iedereen uitgenodigd op een receptie in de 
overdekte speelplaats van het Sint-Paulusinstituut. Deze recep-
tie wordt aangeboden door de kerkfabriek en de parochieploeg 
van de Sint-Denijsparochie. Wij zetten hierbij onze pastoor Ade-
lin Cathoir in de bloemetjes, die op 27 mei 1994 werd benoemd 
tot pastoor in Sint-Denijs-Westrem en zich bijgevolg reeds 20 
jaar met hart en ziel inzet voor onze plaatselijke geloofsge-
meenschap.

Van harte welkom.  
Kerkfabriek en parochieploeg SDW

Cultuurplatform

Herken je dit plekje? Het Infobord over de “Hoekpaal uit de 
Hollandsche periode - 1823 “ is uiteindelijk geplaatst. Een ver-
fraaiing bij de historische Putkapel.  Eind goed, al goed.

Cultuurplatform Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

ter gelegenHeiD vAn AfsneeKermis

“Poste restante”
Welkom bij Pauline in het voormalige postkantoor van Sint-
Denijs-Westrem n.a.v. Afsneekermis.
 “Stil/Still”: tentoonstelling in was en brons
vrijdag 20 juni van 19 tot 22 uur, zaterdag 21 juni en zondag 22 
juni van 11 tot 18 uur.
Pauline Schreibers, Hogeheerweg 9, 9051 Sint-Denijs-Westrem

&	  lapauline@live.be  of  (0473 64 68 93)

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren
Het Stedelijk Clubhuis voor Senioren zal voortaan de naam 
dragen:   oPen-Huis-sint-Denijs-westrem
                ontmoetingsplaats voor en door 55+
Iedereen is er welkom en alle activiteiten blijven hetzelfde.

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: 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: 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.

speelstraat 
  lettelBroeKlAAn – HemingPlein

Vorige zomer werd een succesvolle speelstraat georganiseerd 
in de Lettelbroeklaan. Deze zomer slaan we opnieuw de han-
den in elkaar om dit te organiseren in de Lettelbroeklaan en 
het Hemingplein. In een speelstraat ruimen de auto’s baan 
om de kinderen ruimte te geven om te spelen en te fietsen. 
Maar je kan ook met een gemoedelijke babbel de buren beter 
leren kennen. Iedereen die jong van hart is en in de nabije of 
verdere buurt woont is welkom. De organisatie is nog volop 
bezig, midden mei verzamelen we de nodige handtekeningen. 
De speelstraat zal doorgaan op zaterdag 5 en zondag 6 juli tus-
sen 14 en 19 uur. Er staat o.a. een speelgoedruilbeurs op het 
programma.

Meer informatie vind je in de folder die in je bus valt, op de 
facebookpagina “speelstraat Lettelbroeklaan” of via
speelstraatlettelbroeklaan@outlook.be.



tC Borluut
zaterdag 21 juni: jaarlijks clubfeest 
Van 14 tot 18 uur worden jong en oud op een spontane manier 
ingedeeld voor ongedwongen dubbelpartijtjes in een amicale 
sfeer. Aan alle spelers en toeschouwers wordt gratis koffie en 
taart aangeboden. Voor de kids wordt een gratis demo-les van 
tennisschool Attak voorzien. We sluiten onze sportieve hoog-
dag af met een verfijnde barbecue. 
Inschrijvingen en meer info via www.tcborluut.be.

Elke maand wordt ook 1 dubbelavond of “Start2Tennis” geor-
ganiseerd voor leden. Iedereen speelt tegen iedereen, ideaal 
om de nieuwe leden te introduceren in onze gezellige club. De 
verdeling wordt ter plaatse bepaald door het aanwezige be-
stuurslid. Drank en hapjes worden gratis aangeboden door de 
club. Volgende data: dinsdag 10 juni en vrijdag 4 juli.

zondag 24 augustus nodigen we iedereen uit voor een heus 
familie event
In de namiddag gaan de finales van onze clubkampioenschap-
pen in de verschillende reeksen door. Tegelijkertijd staat er 
allerlei kinderanimatie voor de kleinsten op het programma. 
Voor de tieners worden verrassingsdubbels in een voorbehou-
den reeks voorzien. De vooravond wordt sfeervol afgesloten 
met een open jazzset van de groep “Maerba” op het grasveld 
in het kasteelpark Borluut.
Vier jonge muzikanten zorgen voor een eigenzinnig totaal-
pakket waarbij sfeer en gevoel centraal staan. Hierbij wisselt 
zang af met melodieuze lijnen van de piano en kinky grooves 
van bas en drums. Het resultaat is een dynamisch samenspel, 
waarbij melancholische melodieën afgewisseld worden met 
avontuurlijke ritmes en improvisaties. Bij regenweer gaat het 
hele event door op zondag 14 september.
Warm aanbevolen, lid of geen lid!

vtbKultuur sDw

zondag 6 en maandag 7 juli: bezoek aan Bouillon en verdun
We bezoeken de oude Franse vestingstad Verdun en omgeving, 
waar in 1916 de langste en meest beklijvende veldslag van de 
hele oorlog plaatsgreep. 
Bezoek aan: Ossuaire van Douaumont, de ondergrondse cita-
del 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 Douaumont, alle toegangen,
ROC- reisleider.
Deelnameprijs: € 190 in 2 PK en € 220 in 1 PK, te storten op 
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 Dinkelsbühl. 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 gast-
vrijheid zijn hier top!

Accommodatie in het familiale luxehotel “Greifen-Post”, dat 
aangesloten is bij de “Romantik-hotels”, valt onmiddellijk de 
hartelijke sfeer op. In een zeer stijlvol gedecoreerd 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 toegangen.
Deelnameprijs: € 575 in 2 PK; toeslag € 120 in 1 PK.

tijdens de zomervakantie: verkenningstochten per fiets
Met de fiets in groep de omliggende dorpen verkennen: geen 
wielertoerisme, maar een rustige ontspanning met gelegen-
heid tot het leren kennen van dorpsgenoten. We komen samen 
op het Gemeenteplein van Sint-Denijs-Westrem en fietsen on-
geveer 2,5 uur voor plusminus 40 km (dus aan een gemiddelde 
snelheid van 16 km/uur). 
De tochten worden aangepast aan de weersgesteldheid. Een 
deugddoende rustperiode van 30 à 40 minuten is voorzien.
Wij vertrekken de hele zomer op donderdag om 18.30 uur, 
vanaf donderdag 1 mei t.e.m. 29 augustus (behalve tijdens de 
Gentse Feesten alleen dinsdag 22 juli om 14 uur). 
Antoon Daemers heeft de mooiste routes voor u uitgezocht.

Elke deelnemer is verzekerd via een groepsverzekering van vtb-
Kultuur, Ethias-verzekering inbegrepen in de kostprijs van € 5. 
Het hele jaar door fietsen we ook op dinsdagmiddag o.l.v. Erik 
Mestdagh. Afspraak om 14 uur op het Gemeenteplein (vertrek 
om 13.30 uur tijdens de winteruurperiode). Afstand ongeveer 
50 km in de zomer en ongeveer 35 km in de winter.
Zowel voor de dinsdagmiddag als voor de donderdagavond 
is geen voorafgaande inschrijving vereist. U komt op het af-
gesproken uur op het Gemeenteplein en u rijdt mee: zo een-
voudig is het. Kent u niemand? ..... Al fietsend maakt u snel 
vrienden.

vrijdag 13 september: daguitstap naar ename en Kluisbergen
Omdat niet enkel musea maar ook hun tentoonstellingen 
heel wat boeiende informatie te bieden hebben, nodigen wij 
u graag uit op een niet te missen uitstap naar Ename met een 
begeleid bezoek aan de internationale tentoonstelling “de er-
fenis van Karel de grote” en naar Kluisbergen voor een bezoek 
aan Galerij Beukenhof en de tuinen van Piet Willequet.
2014. Precies 1200 jaar na Karels dood brengt een grootse 
tentoonstelling hier het onvertelde verhaal van zijn erfenis. 
Antwoorden op vragen als “Waarom bleef Europa eeuwenlang 
verdeeld na de opsplitsing van zijn immense rijk in 843?” of 
“Waarom bevochten Frankrijk en Duitsland elkaar tot in de 
20ste eeuw?” worden hier beantwoord. Unieke objecten uit 
prestigieuze musea en vernieuwende presentatietechnieken 
tonen Europa’s worsteling om eenheid in verscheidenheid te 
brengen, met het Karolingische verleden als legitimatie. 

Na de lunch gaan we naar galerij Beukenhof.
Deze kunstgalerij werd opgestart in 1980 en brengt sindsdien 
in maandelijks wisselende tentoonstellingen werk van verschil-
lende kunstenaars. Wij zullen hier de werken van Piet Wille-
quet bewonderen. Hij is de voortzetter van een traditie in de 
Vlaamse schilderkunst. Het vertrouwde landschap in de omge-
ving van zijn woning is de werkplaats van deze kunstenaar, die 
binnen zijn gebied telkens nieuwe vergezichten en sfeerwisse-
lingen ontdekt en registreert.

&	  Mia Bogaert; mia@rocvzw.be



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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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
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