
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
LIDMAATSCHAP

Steun ons werk en word lid!
Dekenij Borluut bedankt iedereen die al gevolg heeft gegeven aan onze oproep om het lid-
geld voor de Dekenij voor 2012 te betalen.
Wie het lidgeld nog niet heeft betaald kan dit nu nog doen, daarom herhalen we nog eens 
onze oproep en vindt u in de INFO het overschrijvingsformulier.
Dank zij de steun van velen is het ons in 2011 gelukt om de INFO 10 maal per jaar gratis 
te laten bedelen in alle brievenbussen. We hopen ook dit jaar ons werk ten bate van onze 
gemeenschap voort te kunnen zetten.
Redeneer niet: “Zelfs als ik geen lid ben, ontvang ik toch de INFO”. Op die manier is er geen 
geld in het laatje om te werken en zal er noodgedwongen een einde komen aan de traditie 
van deze uitgave. Lidmaatschap betekent dat u het nut van deze uitgave kent en ook wilt  
meehelpen om ze in stand te houden en nog te verbeteren. De INFO brengt u 10 keer per 
jaar informatie over het verenigingsleven in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Zoals u wellicht 
al hebt kunnen vaststellen zijn er pogingen gedaan om de uitgave meer kleur en duide-
lijkheid te verlenen door de eerste en laatste bladzijde in kleur aan te bieden en door de 
teksten beter leesbaar te maken door meer tussenruimte en meer foto’s. De redactie zoekt 
verder om ook in het jaar 2012 eventuele verbeteringen aan te brengen. 

De verenigingen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee kunnen hun activiteiten gratis meede-
len in de INFO. Verschillende verenigingen betalen hiervoor jaarlijks spontaan hun bijdrage.  
Wij danken hen daarvoor. Wie dat nog niet deed, kan dat natuurlijk nog doen vanaf 2012.
Wij zijn blij te kunnen rekenen op onze MIDDENSTANDERS, die u maandelijks in onze koop-
gids en in losse advertenties op hun zaak of diensten attent maken. Maar hun hulp alleen 
volstaat niet. De onkosten lopen op. Uw bijdrage kunnen we echt niet missen. 
We konden rekenen op een aantal sponsors die ons in 2011 een mild bedrag hebben ge-
schonken. U wordt sponsor van vzw Dekenij Borluut als u ten minste € 25 als lidgeld stort.  
U wordt dan als sponsor uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de dekenij. 

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

Ons rekeningnr: BE81 4420 0385 0324 - KREDBEBB ten name van Dekenij Borluut SDW

Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden, opdat we u een lidkaart kunnen 
bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Bij deze maand horen 
de volgende weerspreuken:

Maart roert zijn staart.

Wil maart reeds donder, dan is 
sneeuw in mei geen wonder.

Maartse buien, die beduien, dat 
de lente aan komt kruien.

Donder in het groene hout, geeft 
een zomer nat en koud.

Nooit is maart zo zoet, of hij 
sneeuwt een volle hoed. 
variant: Maart zo zoet, heeft nog 
wel eens een witte hoed.

Een droge maart is goud waard.
Natte maart, veel gras.

Op 25 maart schakelen we van
wintertijd terug naar zomertijd
2u wordt dan 3u !

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem
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Welkom in de

‘World of TUI’
Het beste reisadvies bij uw vertrouwde Jetaircenter of VTB-reisagent:

Jetair Center
Gent

Vogelmarkt 14
9000 Gent

tel: 09 223 60 21
fax: 09 225 27 72

gent@jetaircenter.be

Jetair Center
Sint-Denijs-Westrem

(Carrefour)
Kortrijksesteenweg 1133
9051 Sint-Denijs-Westrem

tel: 09 221 02 55
fax: 09 222 02 53

stdenijs@jetaircenter.be

Jetair Center
VTB-Deinze

Gentstraat 41
9800 Deinze

tel: 09 386 65 00
fax: 09 380 00 19

deinze@jetaircenter.be

Voor álles een batterij  !

Gent (St-Denijs-Westrem), Château d’Ax om de hoek 
Kortrijksesteenweg 1092H | T 09/24 54 600
gent@batterystreet.be | www.batterystreet.be

Gratis uitmeting 
van uw batterij !
Ook voor particulieren, één adres: Battery Street

	Gratis plaatsing van uw batterij
	Scherpe prijzen en professioneel advies

12
00

97

Openingsuren: elke dag van 9u00-12u30 
en van 14u00-18u00, op zaterdag tot 17u00 
zondag gesloten

Vermijd een onaangename 
tussenstop en kom langs !
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Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @TX

BESTUUR DEKEnIj BORLUUT vzW:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
fax 09 243 41 08
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: 442-0038501-22 

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 
(T.&F. 09 245 67 28)

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

Reclame & 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

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 30 maart. De 
teksten UITERLIjK TEgEn 12 MAART bezorgen 
bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003, zonder bijzondere 
opmaak.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 27 april en 25 mei 2012, 31 augustus, 
28 september, 26 oktober, 30 november en 21 
december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
vóór die data binnen zijn. Graag alle activiteiten 
opgeven waarvan de datum al vast ligt. Die ko-
men dan in de rubriek “worden verwacht”, zodat 
de andere verenigingen er rekening kunnen mee 
houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de ac-
tiviteit vermelden.

nIEUWjAARSCOnCERT 2012
ID & ART - Heemkring Scheldeveld – Dekenij Borluut –vtbKultuur
Met medewerking van het Provinciebestuur van Oost-vlaanderen
Zaterdag 28 januari te 18.30 uur en zondag 29 januari te 11 uur speelde het fagotkwar-
tet “BonBonBasson” in het Maaltebruggekasteel het nieuwjaarsconcert 2012.
Het fagotkwartet BonBonBasson met Jozsef Auer (fagot), Bram De Jong (fagot), Deian 
Toptshev (fagot) en Lieselot Toorop (contrafagot) bliezen ons door de koude dagen, 
door de werken van Jacob, Mozart, Speer, Bach en Coretti in het eerste deel en van 
Weissenberg, Hartley, Prokofiev, Fucik en Tchaikowski, in het tweede deel, zodat het 
bij iedereen warm om het hart werd.
Voorzitter Frank De Palmenaer verwelkomde ons, dankte de 4 organisatoren, persoon-
lijk Mia Bogaert en Paul Van den Borre en liet ons dan zachtjes en zoetjes genieten van 
het BonBonBassonkwartet, 4 tovenaars en wij allen hun betoverde leerlingen.
Zo toverden ze zichzelf te voorschijn, uit hun hoge zwarte hoeden bij hun originele 
startvoorstelling: een ongeduldige Bram de Jong blies het preludio op zijn koude 
vingers, deed een paar walspasjes om warm te worden en verwonderde zich presto, 
presto over het zolang uitblijven van de anderen. Eindelijk kwam dan toch Jozsef Auer 
opdagen en het over en weer discussiëren leverde een vinnig tafelduet op, dat enorm 
deed denken aan de twee verliefde circusclowns August & Pierrot die ongeduldig op 
Pierrette aan ‘t wachten waren.
Toen die dan eindelijk verscheen in de gedaante van Lieselot Toorop sloeg Speers 
zwaar dreunende torenklok precies 12 uur. Niemand veranderde in kikvors, kraai of 
konijn maar wel vervolledigde Deian Topshev het kwartet en uit hun vereniging en uit 
Bachs H-Moll Messe weerklonk wondermooi “Et incarnatus”. Pas waren ze echt alle 
vier begonnen of ze verrezen alweer als feniksen uit Corettes concerto en sloten zo het 
enorm gewaardeerde eerste deel af.
Dringend aan een glaasje water toe (door de rietjes en hun fagotten), wij door de 
snoep, want ze hadden ons alweer zeer origineel getrakteerd op lekkere bonbons.
Na de pauze hadden ze precies nog iets anders dan water gedronken want ze werden 
vrolijker, lyrischer internationaal muzikaler. Ze begonnen met de romantische Duitse 
school en brachten een serenade van Weissenberg waar middenin een parafrase op 
het Choraal “Wer nur den lieben Gott” van J.S.Bach in verwerkt zat. Een pareltje! Veel 
ernstiger dan het aangekondigde iets minder ernstige deel.
Wel iets minder ernstig, luchtiger zelfs, was de Brit Geoffrey Hartley, die ons in zijn Sui-
te voor 3 fagotten  wist op te vrolijken met een echte Engels hornpipe, een wervelende 
Weense wals en een heel leuke bijzonder vlugge mars. De soldaten joegen, dansten 
en vlogen voorbij onze oren; dansen en vliegen deden ook de leden van het Russisch 
Bolshoi-theather in ’t Humoristisch Scherzo van Serjei Prokofiev, dat er op volgde: 
staccato en knorrende zwijntjes! Wat ’n vreemd verhaal, dat ons weer terugbracht 
tot Hartley die er ‘n echte tea-totaller van maakte met grote namen zoals Elgar en 
Brahms, af te wisselen met leuke kinder- en volksliedjes, deuntjes om mee te neuriën, 
wat we dan ook allen vlot deden. 
We naderden het einde: Barnum and Baileys grote finale, de uittredende gladiatoren 
met “Thunder and Blazes” van Julius Fucik. Na een langdurige staande ovatie volgde 
een passend toemaatje van Peter Iljits Tsjaikovski, het dankwoord van dekenijvoorzit-
ter Karel Peeters, het prachtige orchideeën -  kwartet van Petrens en de gezellige bor-
reltjes met knapperige hapjes.
2012 alweer voorbij, een harpenkwartet wordt het nieuwe nieuwjaarsconcert  2013.

Gilbert Van Vlaenderen 



nieuws van de Stad
Speelstraat tijdens de zomervakantie
Ook dit jaar kan je van je eigen straat een speelstraat maken.
Een speelstraat is:
-  een straat waar de kinderen veilig op straat kunnen fietsen of skaten, 
-  een straat die versierd wordt met mooie krijttekeningen, 
-  een straat waar tafels en stoelen buiten staan om met de buren koffie te 

drinken,
-  een straat vol vrolijke kindergezichten,
-  een straat waar jong en oud samen zoveel leuke dingen kunnen doen…

Wil je tijdens de zomervakantie je eigen straat omtoveren tot een speelstraat 
dan kan je tot dinsdag 20 maart een aanvraag indienen bij de jeugddienst. De 
aanvragen worden door de politie onderzocht, als de straat verkeerstechnisch 
een speelstraat kan worden (als er geen bus door rijdt, als het een woonstraat 
is, als de andere straten bereikbaar blijven,…) moeten ook de buren nog ak-
koord gaan.

&	 Jeugddienst, Kammerstraat 10, Gent (09 269 81 10); www.gent.be/ouders 
 of mail naar Sofie.rottiers@gent.be

Davidsfonds ism KWB
Dinsdag 6 maart: spreekbeurt: “Kerkmanifest – Pleidooi voor een authentiek 
kerk-zijn vandaag en morgen” door Jürgen Mettepenningen
In 2010 sloeg de crisis in de Belgische kerk keihard toe. Maar wie of wat is 
die kerk nu waarover wij vandaag spreken, horen en lezen? En lijkt die kerk 
niet vooral rond zichzelf te draaien in plaats van rond de essentie van haar 
bestaan: het geloof?
Jürgen Mettepenningen, theoloog en ex-woordvoerder van kardinaal Léo-
nard, zoekt mee naar een nieuwe weg door te wijzen op de eigen identiteit, 
relevantie en noodzaak van de kerk.
In een toegankelijke taal en zonder omwegen denkt hij na over hoe de kerk 
moet zijn in het Vlaanderen van de nabije toekomst. Ongezouten geeft Met-
tepenningen zijn mening over wat moet behouden blijven en wat moet her-
vormd worden. Een straf pleidooi dus, voor een authentiek kerk-zijn vandaag 
en morgen.
Wanneer: dinsdag 6 maart om 20 uur
Waar: Autokeuring SBAT, Poortakkerstraat 131, SDW 
Toegang: leden gratis, anderen € 5.

Dioniss AFSNEE / SDW

Dioniss verjaart en viert feest
We schrokken er zelf een beetje van: het Dionissfestival is aan zijn vijfde edi-
tie toe. En we zullen dat vieren met toeters en bellen, door van deze vijfde 
editie een absolute topper te maken. 
Noteer dus al de datum: zaterdag 28 juli vanaf 13.30 uur op het Gemeente-
plein en op de Krijzeltand van Sint-Denijs-Westrem.
Het zijn spannende weken voor het Dionissteam: de programmering begint 
stilaan vaste vorm te krijgen. Wie willen we? Wie is er vrij? De organisato-
ren kijken iedere dag met spanning naar het mailverkeer. Met de volledig 
vernieuwde en enthousiaste ploeg voelen we dat het weer een eigenzinnige 
topeditie kan worden. 
Ben je zelf nieuwsgierig naar het programma? Hou dan vooral dit blad in de 
gaten. Of surf naar www.dioniss.be. We brengen u zeker op de hoogte. 
En zorg dat je erbij bent op 28 juli.

    Week tot week
MAART

Ma. 1 – MARKAnT DE PInTE / SDW
 14.00: voordacht “Gerechtsjournalistiek”
 (salons Roskam Merelbeke)
Di. 6 – DAvIDSFOnDS ism KWB
 20.00: spreekbeurt “Kerkmanifest” (SBAT)
Woe. 7 – BORLUUTjOggERS
 18.45: nieuwe ‘Start2Run’ (kasteel Borluut)
Woe. 7 – vTBKULTUUR SDW / AFSnEE
 20.00: reportage-avond over Thailand 
 (Gildenhuis SDW)
za. 10 – SCOUTS En gIDSEn
 fuif “Frozen Flame”
Ma. 12 – MARKAnT DE PInTE / SDW
 20.00: voordracht “lichaamstaal”
 (OCP Polderbos De Pinte)
Ma. 12 - MARKAnT DE PInTE / SDW
 dialoog: Z-O-Azië (Guislain)
Di. 13 – KvLv SDW en OKRA
 bezinning
Ma. 19 – WMv SDW / AFSnEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenw. + bestuur 
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Ma. 19 – KvLv SDW
 13.30: spreekbeurt “de huisapotheek”
Do. 22 – MARKAnT DE PInTE / SDW
 13.30: uitstap rond Gent
zo. 25 – WMv SDW / AFSnEE
 Gentsche Gruute Kuis
Ma. 26 – KvLv SDW
 lentekriebels in Oudenaarde

APRIL

zo. 1 – SCOUTS En gIDSEn
 kippenfestijn (Gildenhuis)
Woe. 18 – MARKAnT DE PInTE / SDW
 kookles met asperges
za. 21 – WMv SDW / AFSnEE
 09.30: onderhoudsbeurt Duddegembosje
za. 21 – vTBKULTUUR SDW / AFSnEE
 daguitstap Antwerpen + MAS
Do. 26 – KvLv SDW
 19.00: het parfum…een geurig verhaal

MEI

vrij. 4 – Pz SInT-CAMILLUS
 viering 75-jarig bestaan (sporthal Latem)
vrij. 11 – DAvIDSFOnDS SDW
 bezoek werken Sint-Pietersstation
vr. 18 tem zo. 20 – MARKAnT DE PInTE / SDW
 Reis naar Ile de France
Ma. 21 – WMv SDW / AFSnEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenw. + bestuur   
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Di. 22 – KvLv SDW
 19.00: meifeest
zo. 27 – WMv SDW / AFSnEE
 Dag van het Park (kasteel Borluut)



Vereniging in de kijker
VVKSM

De zonnekerels
Sint-Lutgardis Scouts en 
gidsen SDW
Wist u dat onze gemeente reeds meer dan 50 jaar beschikt over een bloeiende scouts -en gidsen-
werking? Inderdaad, onze scouts-en gidsengroep De Zonnekerels/Sint-Lutgardis telt vandaag zo’n 
200 leden en een 40-tal leiding. We richten ons naar kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Op 
deze manier weet de jeugd van Sint-Denijs-Westrem haar vrije tijd nuttig en zinvol te spenderen.
De jongens en meisjes binnen onze groep leren spelen, samenleven in ploeg en steken hun han-
den uit de mouwen. Op kamp, op tocht of tijdens wekelijkse activiteiten leren ze in samenspraak 
met anderen kiezen en beslissen. Zo ondernemen de jongeren ook stappen om hun eigen potje te 
koken, slapen ze in tenten of op de boerderij of worden een aantal technieken aangeleerd.
De scouts en gidsen van Sint-Denijs-Westrem zetten zich niet enkel in voor elkaar, maar stellen zich 
evenzeer ten dienste van de medemens en de gemeenschap en tonen daarbij het nodige respect 
voor de natuur.

De avontuurlijkste vereniging van Sint-Denijs-Westrem bruist ook in 2012 weer volop van leven. 
Het nieuwe jaar werd spetterend en knetterend ingezet met een uiterst gezellige kerstboomver-
branding op de Zonneweide. De weergoden waren ons gunstig gezind en zorgden er zo voor dat 
de opkomst talrijk was. 
We willen alle aanwezigen dan ook graag hartelijk bedanken. Dankzij jullie was deze avond in elk 
opzicht absoluut geslaagd en hebben de jinners (onze oudste tak) weer wat extra centjes verdiend 
voor hun buitenlands kamp, dat dit jaar in Hongarije plaats vindt. Een dikke merci!    
Verder is het begin van het nieuwe jaar jammer genoeg altijd een wat kalmere periode, op scouts-
vlak dan toch. Veel leiding zit immers noodgedwongen en ietwat gedeprimeerd in huis opgesloten 
en gekluisterd aan het bureau om te studeren, in plaats van enthousiast leiding te geven aan een 
bende nog enthousiastere leden. 
Maar gelukkig zijn deze tijden nu achter de rug en begint alles stilaan weer zijn gewone gangetje 
te gaan. Uw kleine of reeds iets grotere kapoen wordt op zaterdag van 14 tot 17 uur verwacht om 
nieuwe, spannende avonturen te beleven! 

Activiteiten
Als we even vooruit kijken, zien we een groot aantal activiteiten dat eraan zit te komen. Zo is er 
zaterdag 10 maart “Frozen Flame”, onze jaarlijkse fuif, die ondertussen toch wel is uitgegroeid tot 
een vaste waarde voor de jeugd van Sint-Denijs-Westrem en omstreken. Frozen Flame zal ook dit 
jaar een groot succes worden! 
Vervolgens nodigen wij graag iedereen uit op ons “Zonneke”. Elke eerste zaterdag van de maand 
zijn ouders, leiding, leden, oudleiding… kortom iedereen die de scouts een warm hart toedraagt, 
welkom om gezellig samen iets te drinken. 
Ook het opendeurweekend is niet zo heel erg veraf meer. Vorig jaar konden we absoluut van een 
topeditie spreken en dat zal dit jaar niet anders zijn. zondag 1 april zijn jullie allemaal welkom 
voor het jaarlijkse kippenfestijn van de jin dat plaats vindt in het Gildenhuis. Inschrijven is hiervoor 
noodzakelijk en kan door een mailtje te sturen naar: jin@zonnekerels.be, met vermelding van 
naam, aantal kinderen en volwassenen en het tijdstip waarop u wenst te komen eten: 12.30 of 
13.30 uur. 
Als u daar genoeg gesmuld heeft, kan u zich naar de Zonneweide begeven. Daar verwelkomen de 
givers u graag in hun cafetaria. Amusante randanimatie zal vanzelfsprekend voorzien zijn. Ook de 
spannende en hilarische zeepkistenrace zal dit jaar niet ontbreken. Allen daarheen! 
Zoals u ziet, zit de scouts van Sint-Denijs-Westrem niet stil. We hopen u dan ook op één van onze 
activiteiten te mogen verwelkomen! 

&		 grl@zonnekerels.be
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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

NIC-NAC
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 11 tot 19u. 6/7.
tel. 09 245 03 11

advocaten
ABBELOOS & SIERJACOBS advocatenkantoor
Maaltebruggestraat 298, 9000 Gent
tel: 09 233 10 12; tel: 09 233 04 46; fax: 09 225 31 12

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

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
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-zumba-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.be

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

GEBR. DE COCKER-NV JONOCO
alle formaliteiten, crematie; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
jonoco@skynet.be; gsm: 0475 429 265

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

BLOEMEN DOROTHEA BVBA
Lauwstraat 34, SDW; tel: 09 222 56 17
dorothea@skynet.be
www.bloemendorothea.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, Krijzeltand 4a, SDW 
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 OUD BAKKERIJTJE (Dirk Van Der Sypt)
belegde broodjes; Hogeheerweg 29, SDW tel: 09 221 77 23
woensdag gesloten

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

cafés
CAFé GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u
 
CAFé LE TRAIN BLEU (bij Floris)
J.B. De Ghellincklaan 7, SDW; gsm: 0496 47 84 78
di open om 16u, woe-zo vanaf 12u
sluitingsdag: maandag

CAFé NEW INN - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 09 222 88 68, 0473 49 10 71
zaal voor 150 personen; maandag en dinsdag gesloten

digitale foto print & scanservice
KLEURCOPyCENTER MARIE BOULARD
Kortrijksesteenweg 1194, SDW; tel: 09 221 56 37; pasfoto
kleurkopie-fun foto; Doorl. open van 9 tot 18u, zat. tot 12u

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; tel: 09 220 94 74
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor riJbewiJs

                      Poortakkerstraat 131, SDW

     tel: 09 221 42 66; www.sbat.be

fietsen
FIETSEN KOEN DE PINTE
verkoop & herstelling (elektrische) fietsen; tel. 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

  GERALD DE BRUyNE     
Hogeheerweg 53, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

              AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                    Peirsman-Verplaetse, Kortrijksestwg. 1266 

   tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

    KANTOOR DE MAERTELEIRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

DEUTSCHE BANK
Kortrijksesteenweg 1149, SDW
tel: 09 240 77 77

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

VDK SPAARBANK
Christophe Landrieu
Kerkdreef 3, SDW – 09 220 33 11

fotografie
JAMES ARTHUR - www.jamesarthur.eu
Kleine Gentstr. 29, 9051 SDW; 0479 86 49 82
reportages van al uw persoonlijke en bedrijfsevents

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 open 7/7
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
                             onderhoud en herstelling alle merken,

 carrosserie, verdeler Seat-VW-Skoda-Audi
Hogeheerweg 24A, SDW; 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

geschenkartikelen
AT HOME
KLEUR EN INTERIEUR 
Exclusieve en milieuvriendelijke Nieuw-Zeelandse
interieurartikelen, hebbedingen en decoratie
Hemelrijkstraat 21, SDW; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be

KOOPgIDS dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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Okapsalons
CLUB WOMEN (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

CyNTHIA HAIR & BEAUTy SALON
Hogeheerweg 36, SDW; tel: 09 221 49 35
di. tot zat. op afspraak

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; tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

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

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

NIC-NAC
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

kunst
KUNST- EN KERAMIEKBOETIEK “TAURUS”  
                        Dirk Vanhaeren
                        Hogeheerweg 15, SDW

 open: wo.– za. 9-12.30 & 14-19u & op afspraak
tel: 09 221 54 21; dirkvanhaeren.blogspot.com

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, meeneempasta’s
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 - eigen bakkerij; zondagvoormiddag open
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Ook manicure en gel !

   Breeschoot 45, 9800 Astene
alleen na afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

meubelen
                    INTErIEurINrICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

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

papierhandel
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
kantoor-school-copy-cardshop 
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

postpunt - dagbladhandel
SARANEL saranel@telenet.be
lotto - wenskaarten - tele- en internetkaarten
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW; tel: 09 222 65 36

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

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

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

FONTEIN KERSE
la double vie culinaire; Broekkantstraat 52, Afsnee 
tel: 09 221 53 02; www.fonteinkerse.be

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

TATTy & CO
Sint-Dionysiusstraat 13, SDW 
tel: 09 220 11 28; www.tattyenco.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
individueel advies voor make-up; manicure;
pedicure; zonnebank; enkel volgens afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60

schriJn- en timmerwerken
GEBR. DE COCKER nv Jonoco; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
kasten-keukens-renovatie-nieuwbouw
hout-alu-pvc ramen & deuren – eigen productie.

VANAELST BVBA 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
zondagnamiddag 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
Sint-rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakeriJ
SLOTENMAKERIJ ‘MARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
Sint-Dionysiusstraat 33, SDW; tel/fax: 09 221 94 69

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Hogeheerweg 26, SDW; 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
IMMOGIDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.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; fax: 09 329 61 43

verzekeringsagenten
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
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

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

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



KvLv SINT-DENIJS-WESTREM

Talent in actie
Dat we een pillenslikkende maatschappij zijn die de kracht van 
de natuur verwaarloost, weten we al. Dat velen onder ons soms 
veel te vlug naar een pilletje grijpen voor een banale verkoud-
heid, een verstopte neus, keel- of buikpijn is een feit, maar wist 
je dat eenvoudige huis- en tuinmiddelen ook een goed effect 
hebben op deze kwaaltjes? Het is niet altijd nodig om direct 
naar de dokter of apotheker te lopen bij ’t minste dat scheef 
loopt en … om dit te bewijzen nodigen we jullie uit maandag 
19 maart om 13.30 uur in ons lokaal. Leen, onze herboriste, zal 
jullie hierover uitleg geven. Het is zeker niet de bedoeling om 
zelf doktertje of apothekertje te spelen, maar soms helpen een-
voudige middeltjes en geraak je vlugger genezen dan je had 
verwacht. En …  wist je dat er een homeopatische zalf bestaat 
die voor “bijna alles” goed is?
Redenen genoeg om erbij te zijn en dit slechts voor € 3.
(enkel voor leden).
Inschrijven is zeker nodig vóór 16 maart (aantal deelnemers is 
beperkt tot 15) bij Manette Michielsen, Hogeheerweg 34.

Markant DE PINTE / SDW

zaterdag 25 februari: bedrijfsbezoek in gent 
Begeleid bezoek aan de papierfabriek Stora Enso in het Gentse 
Havengebied.
Het bedrijfsbezoek omvat een presentatie, een rondgang aan 
de krantenpapierlijn, het oud papiermagazijn, de ontinkting-
installatie, de inpakmachines enz. Elke bezoeker mag 1 à 2 kg 
meegebracht oud papier zelf sorteren en voor de verwerking 
afgeven.
Plaats: Stora Enso Langerbrugge – Wondelgemkaai 200, Gent. 
Samenkomst: 13.45 uur aan Stora Enso; duur 2 uur.
Inschrijven is noodzakelijk.

Donderdag 1 maart om 14 uur: namiddagactiviteit van de regio 
voordracht “gerechtsjournalistiek“ door Sofie Demeyere, jour-
naliste VRT.
Plaats: Salons Roskam Merelbeke. Inschrijven is noodzakelijk. 

Maandag 12 maart om 20 uur: voordracht “Lichaamstaal: een 
taal zonder woorden” door Inge Stevens, lesgever en thera-
peut.
Lichaamstaal is een taal zonder woorden. Toch verklapt deze 
taal veel over wie we zijn en hoe we ons voelen. Bovendien 
heeft de lichaamshouding een verrassend grote impact op de 
hele levenshouding.
Deze voordrachtavond heeft een theoretische inleiding maar 
ook een praktisch gedeelte met tips en eenvoudige oefeningen 
die de lichaamstaal sterk kunnen beïnvloeden.
Plaats: Zaal OCP Polderbos, De Pinte. 

Donderdag 22 maart om 13.30 uur: uitstap rond gent (duur 4u) 
Thema: “De huizen van plaisance“ .
We brengen een begeleid bezoek aan de kastelen van textiel-
baronnen en industriëlen ten NW van Gent, ook “huizen van 
plaisance“ genoemd. We maken een rondrit begeleid door een 
gids tussen Drongen, Vinderhoute, Lovendegem, Zomergem 
en Bellem om te eindigen aan het kasteel van Poeke.
Koffiepauze in Hansbeke. Inschrijven is noodzakelijk. 

jaarlijkse meerdaagse uitstap van vrijdag 18 tot zondag 20 mei
Ile de France ten oosten van Parijs met o.a. begeleid bezoek aan 
enkele beroemde kastelen en tuinen zoals Vaux-le-Vicomte en 
Fontainebleau, pittoreske middeleeuwse stadjes zoals Provins, 
merkwaardige sites zoals de eeuwenoude abbaye de Chaalis 
maar evengoed de hedendaagse kathedraal van Evry. 
Reis voorbehouden voor de leden en partner. 

ALPY vzw SINT-DENIJS-WESTREM

In het najaar van 2010 kwam een groep natuur- en cultuurlief-
hebbers samen voor de oprichting van een vereniging zonder 
winstoogmerk die een bijdrage zou leveren aan een duurzame 
ontwikkeling van traditionele gemeenschappen in de Alpen 
en Pyreneeën. In maart 2011 werden de statuten neergelegd 
en was de vereniging Alpen en Pyreneeën, Ontdekken en On-
dersteunen (ALPy vzw) een feit. De oprichters en de steunende 
leden van ALPy vzw zijn afkomstig uit Sint-Denijs-Westrem, van-
daar dat ook de maatschappelijke zetel in onze gemeente is 
gevestigd. Intussen zijn er 19 vrijwilligers die zich inzetten voor 
de vzw.

Waarom schenken niet-bergbewoners zoveel aandacht aan de 
bergen? Is het wel verantwoord om er tijd en middelen in te 
investeren vanuit onze gemeente? Natuurlijk, de bergen zijn 
immers een bron van natuurlijke en culturele diversiteit die 
middelen en diensten leveren die essentieel zijn voor de mens-
heid, dus ook voor ons. De unieke diversiteit van de bergen 
wordt echter bedreigd door klimaatverandering, mondialise-
ring en door gebrek aan investeringen. Berggebieden kunnen 
nochtans een innoverende functie innemen in het bijzonder op 
het vlak van duurzame landbouw, duurzame mobiliteit, her-
nieuwbare energie en duurzaam toerisme. 
ALPy is zich hiervan bewust en wil een eigen bijdrage leveren 
tot duurzame ontwikkeling in de Alpen en de Pyreneeën. ALPy 
kiest echter om zich in te zetten voor het sociaal-culturele 
aspect van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling 
gaat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet en-
kel om het milieu, maar ook om het sociale, het culturele en 
de economie. Als je cultuur opvat als het geheel van geloof, 
gewoonten en gebruiken van een samenleving, dan is cultuur 
het fundament onder elke ontwikkeling: sociaal, politiek en 
economisch. 
In eerste instantie maakt ALPy niet-bergbewoners bewust van 
de diversiteit en het belang van de bergen voor ons allen. ALPy 
gelooft in de kracht van zintuiglijke prikkels. Smaken, klanken 
en beelden zeggen vaak veel meer dan een tekst. Via tentoon-
stellingen, filmavonden en smaakateliers brengt de vzw ge-
voelige thema’s en problemen naar boven. Aan elke activiteit 
wordt ook een publicatie gekoppeld die de nodige informatie 
biedt m.b.t. de streek, de producent en het beleid. Die publi-
caties staan gratis ter beschikking van alle leden. Bovendien 
biedt ALPy ook advies aan haar leden om projecten te starten 
of hulp te bieden bij het voorbereiden van een reis waarbij con-
tact met de plaatselijke bevolking en cultuur centraal staat. 
Leden kunnen ook op afspraak de bibliotheek van ALPy vzw in 
Sint-Denijs-Westrem bezoeken.
Naast deze diensten voor niet-bergbewoners investeert ALPy 
ook in de ontwikkeling van de bergen door ondersteuning van 
bergbewoners en organisaties ter plaatse. De doelgroepen ter 
plaatse zijn niet alleen landbouwers, maar ook ambachtslie-
den, kunstenaars, beleidsmakers, coöperatieven, toeristische 



diensten, studiebureaus kortom alle bewoners die de bergen 
tot een leefbaar gebied maken. 

ALPy vzw heeft geen subsidies en geen bezoldigde personeels-
leden. De activiteiten die de vzw aanbiedt zijn mogelijk dankzij 
vrijwilligers en dankzij mensen met een hart voor de natuur 
en cultuur van de bergen. Financiering van de activiteiten is 
afkomstig van lidgelden (€ 30 voor één jaar) en entreegeld. Sa-
men zorgen we ervoor dat ook de toekomstige generaties kun-
nen genieten van de unieke waarden die deze bergen bezitten. 
Wie ons beter wil leren kennen kan terecht op onze filmavond 
te Gent in maart of op onze tentoonstelling te Zulte in april.

&	 http://alpyvzw.wordpress.com
 http://www.facebook.com/ALPyvzw; 
 alpyvzw@telenet.be. 

TC BORLUUT SDW

Tennislessen door tennisschool Attak
Meer info over de tarieven en inschrijvingen: 
www.tcborluut.be
Start: vanaf woensdag 18 april; duur: 9 weken

Les woensdag vrijdag zaterdag

1 18 april 20 april 21 april
2 25 april 27 april 28 april
3 2 mei 4 mei 5 mei
4 9 mei 11 mei 12 mei
5 16 mei 18 mei 19 mei
6 23 mei 25 mei 26 mei
7 30 mei 1 juni 2 juni
8 6 juni 8 juni 9 juni
9 13 juni 15 juni 16 juni
Reserve 20 juni 22 juni 23 juni
Reserve 27 juni 29 juni 30 juni

vragen over:
Groepsindeling en trainersstaf: Bob Bierkens (0494 33 37 07); 
 bob.bierkens@telenet.be
Inschrijvingen: Pieter van Hyfte (0477 44 63 83); 
 pietervanhyfte@yahoo.com

Pz Sint-Camillus
75-jarig bestaan van de kliniek Sint-Camillus
Groots evenement voor iedereen, met historische verhalen, 
interviews met oud-personeelsleden en bekende personen, lu-
dieke intermezzo`s, dit alles met een muzikale omlijsting van 
eigen bodem.

Datum: vrijdagavond 4 mei (uur vindt u in de volgende INFO)
Plaats: sporthal Sint-Martens-Latem, Hoge Heirweg 64, SML.
Houdt al deze datum vrij en kom naar dit evenement.

Parochie SDW
Restauratie parochiekerk
Er is goed nieuws: 7 februari keurde minister Geert Bourgeois het 
dossier in verband met de restauratie- en schilderwerken in onze 
parochiekerk definitief goed. 
Dit betekent dat de laatste viering in onze kerk plaats vindt zondag 
19 februari. 
Maandag 27 februari start aannemer n.v. Altritempi uit Brasschaat 
de werkzaamheden.

De zondagsvieringen vinden vanaf zondag 26 februari plaats in de 
kapel van Sint-Camillus om 10 uur. 
De kapel is vlot bereikbaar via de Steenaardestraat. Er is ruime 
parkeergelegenheid.  Wij zullen u graag begroeten.  

Pastoor Adelin Cathoir, de kerkfabriek 
en parochieploeg van Sint-Denijs-Westrem.  

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.30 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)



         

WEEKEnDDIEnST HUISARTSEn - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-
meld. Bij een gesplitste weekenddienst wisselt de wacht de zondagochtend om 8 uur. 
voortaan belt u naar het CEnTRAAL OPROEPnUMMER 09 220 66 66 en u wordt direct doorverbonden met de arts die de wachtdienst heeft 
voor zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle.

WACHTDIEnST TAnDARTSEn
Centraal oproepnummer: 09 033 99 69
Bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 18 uur.  Betalend nummer aan € 1.5 per minuut.

vEEARTSEn - Wachtdienst: 09 217 00 62

WACHTDIEnST APOTHEKEn 
De wachtdienstweek is opgesplitst in een WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19 uur tot maandagavond 23 uur en een WEEKDIENST van 
dinsdagochtend 9 uur tot vrijdagavond 19 uur. Voor de apothekers uit het Leie-gebied: de WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19.30 uur 
tot dinsdagochtend 8.30 uur; de WEEKDIENST van dinsdagochtend om 8.30 uur tot vrijdagavond 19.30 uur. 
Na 23 uur kunt u bellen naar het centraal oproepnummer 09 236 50 00. Een operator zal u doorverwijzen.
OPGELET: om praktische redenen is het niet mogelijk om tijdens de wachtdienst met een bankkaart te betalen!

Wachtdiensten

 Van 28 februari tot 02 maart
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16
LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent 09 221 06 75
 Van 02 tot 05 maart
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke 09 385 41 19
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128, Gent 09 222 49 29
 Van 06 tot 09 maart
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth 09 385 40 40 
MORTIER, Prinses Clementinalaan 13, Gent  09 221 15 05
 Van 09 tot 12 maart
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem  09 282 86 64
THOMAES, Kortrijksesteenweg 114-116, Gent  09 222 48 63

 Van 13 tot 16 maart
DE BRABAnDERE, Sint-Dionysiusstraat 44, SDW 09 221 93 39
 Van 16 tot 19 maart
OUSHOORn, Hogeheerweg 63, SDW  09 222 66 59
 Van 20 tot 23 maart
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte 09 282 53 06
VANDERMEERSCH L, Kortrijksesteenweg 580,  Gent 09 222 82 67
 Van 23 tot 26 maart
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem  09 282 30 95
LEROy B., Kon. Elisabethlaan 148, Gent 09 222 26 23
 Van 27 tot 30 maart
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
HAGHEDOOREN y., Voskenslaan 399, Gent  09 222 46 05

WMv AFSNEE / SDW

WMv-wijkvertegenwoordigers
WMV heeft wijkvertegenwoordigers voor Afsnee en Sint-Denijs-
Westrem. De recentste adressenlijst staat in de groene milieu-
brief n°35 van februari 2012. Iedereen kan bij deze personen te-
recht met voorstellen en problemen over milieu, natuur, groen 
en verkeer bij voorkeur met een eenvoudig briefje in de bus bij 
het opgegeven adres in je buurt. Dit geldt ook om een nieuwe 
kandidaat-vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger aan te mel-
den. 

Lokale infrastructuur
Ook WMV is vragende partij om het rijverbod voor wagens in 
één richting in een deel van de M. De Wulflaan ongedaan te 
maken. 

De Kortrijksesteenweg: uitbreiding van de tramlijn
Talrijke studies worden opgezet voor de uitbreiding van de tram-
lijn van de Expo naar Sint-Denijs-Westrem of zelfs naar De Pinte 
of Sint-Martens-Latem.
Komt daarbij de recente komst van de Arteveldetoren met zo’n 
1.200 werknemers waarover de technische diensten van het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV, de vroegere administratie 
‘Openbare Werken’) en van De Lijn als betrokken partner be-
voegd zijn. Ook van dat MER zullen de financieringsbeslissingen 
afhangen die de Vlaamse regering dient te treffen, waarna nog 
heel wat studies kunnen worden opgestart. De werken aan deze 
steenweg starten dus nog niet meteen.
WMV heeft er bij het beleid op aangedrongen om hierbij tijdig 
te worden geraadpleegd. 

De stedelijke Groendienst heeft in zijn planning de gevraagde 
vervanging van de laanbomen in de Schuttershofwijk niet op-
genomen. 

Op aandringen van WMV heeft Infrabel onlangs een degelijke 
afsluiting geplaatst langs de spoorweg in de de ghellincklaan 
in het kader van een ruimere beveiligingsaanpak.

In de Duddegemstraat werd langsheen het nog jonge Dudde-
gembosje de straatgracht uitgediept en kwam er een simpele 
afsluiting met slot op de toegang tot dat bosje om inrijden en 
sluikstorten te verhinderen. Geen nieuws over de heraanleg 
van deze landelijke weg. De gevraagde knotwilgen komen er 
niet omdat ze in korte tijd zouden reiken tot in de elektrische 
luchtlijnen. 

WMV vroeg aan de bevoegde diensten (Gezondheidsdienst en 
Groendienst) de aanleg van een hondenloopweide. De meest 
nabije ligt aan de Watersportbaan. Honden moeten op de 
openbare weg reglementair aan de leiband gehouden worden 
en grote honden hebben behoefte aan ruimte. In SDW rest er 
weinig ruimte voor de aanleg van een hondenloopweide. Zo’n 
weide vereist behoorlijke afmetingen, een omheining en een 
poortje (dat de honden niet open krijgen), een zitbank voor de 
baasjes, verlichting, enz. De vraag is of hiervoor een voldoende 
draagvlak aanwezig is bij de bevolking. Suggesties voor een ge-
schikte locatie kunnen steeds aan WMV worden doorgespeeld. 
In stadskringen is de idee geopperd om zo’n hondenloopweide 
te situeren op de open plek op de hoek Lauwstraat / Kleine 
Gentstraat. WMV wacht reacties en suggesties af.

Voor de jaarlijkse paddentrek vraagt WMV voorzichtig te rij-
den vooral in de Putstraat, Rijvisschestraat, Rijsbruggestraat, 
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tot 31 maart (daalt naar 3,25%)
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* financiële infofiche
www.tak-21.be 

Patronale Life NV – Belliardstraat 3 - 1040 Brussel -  www.patronale-life.be - 
Onderneming toegelaten onder code 1642 (KB 18/06/01, BS 29/06/01) - geldig per 01/01/2012

✔ 3,45% gewaarborgd op 8 jaar

Kantoor DE MAERTELEIRE b.v.b.a. FSMA 41743 A-B

 Loofblommestraat 26 9051 St.-Denijs-Westrem 09 221 21 91 
 info@demaerteleire.com www.demaerteleire.com

✔ 100% kapitaalwaarborg 

✔ GEEN roerende voorheffing na 8 jaar (art. 21 W.I.B.)

✔ Mogelijk vanaf 25.000 EUR

✔ Patronale-Life, de meest solide tak 21 aanbieder op de markt

Voorbeeld: 25.000 EUR (alle kosten inbegrepen)
levert nu na 8 jaar NETTO 32.108,48 EUR op,
meer dan 4% hoger dan een kasbon bij marktleider Dexia !

Leieriggestraat, Lauwstraat, Duddegemstraat en o.a. ook in de 
Goedingenstraat. Op een aantal locaties plaatste de Stad waar-
schuwingsborden. 

Bij sneeuwval en ijzel moet de burger het voetpad voor de deur 
reinigen. Dat reglement geldt ook voor handelszaken en langs-
heen grote tuinen.  
      
Drie te noteren data:
zondag 25 maart verwacht het stedelijk beleid dat ook de inwo-
ners van Afsnee en SDW deelnemen aan de 2de grondige poets-
beurt “de gentsche gruute kuis”. In je buurt en langs onze wegen 
komt het een en ander hiervoor in aanmerking, dat je alleen of in 
groep zou kunnen aanpakken. 
Indien er van Ivago middelen nodig zijn, bel dan (09 240 81 11) of 
raadpleeg www.gentschegruutekuis.be.
zaterdag 21 april: iedereen welkom op de Lente onderhoudsbeurt 
in het Duddegembosje. De gevraagde (gezonde) inspanning is 
kortstondig vanaf 9.30 uur tot de middag om ongewenste woe-
kerplanten te verwijderen.

    

Week tot week
vervolg

jUnI
za. 2 – DAvIDSFOnDS en vTB
 uitstap Sagalassos
vrij. 8 en za. 9 – BASISSCHOOL 
SInT-PAULUS
 19.00: musical (Gildenhuis)
zo. 10 - BASISSCHOOL SInT-PAULUS
 15.00: musical (Gildenhuis)
vrij. 15 – KvLv SDW
 20.00: sterrenwacht (Gent)
za. 23 – vTBKULTUUR SDW / AFSnEE
 bezoek abdijtuinen van Gent

jULI
za. 18 –vzW DIOnISS
 13.30: Dionissfestival 
 (Gemeenteplein en Krijzeltand SDW)

AUgUSTUS
Di. 28 – KvLv SDW
 dagreis naar Antwerpen

SEPTEMBER
Ma. 10 – KvLv SDW
 bezoek atelier Pauline Schreibers

OKTOBER
Di. 13 – KvLv SDW
 lidgeldnamiddag

nOvEMBER
Woe. 21 – KvLv SDW
 lingerie, je tweede huid

DECEMBER
zo. 9 – SInT-CAMILLUSKOOR
 kerstconcert (parochiekerk SDW)

zondag 27 mei organiseert de Stedelijke Groendienst en het 
Agentschap voor Natuur en Bos “de dag van het park 2012”, 
dit jaar in ons Borluutpark onder het thema “de juiste boom op 
de juiste plaats”. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Wij roepen de lokale verenigingen (en zeker 
de jeugd) op om hieraan deel te nemen. Het programma wordt 
later meegedeeld. Worden voorzien: kraampjes met infostan-
den en workshops voor toelichting over de geschiedenis van het 
park met begeleide wandelingen, volksverhalen en kinderani-
matie.

Wil hierover nadenken en deze dag in je eigen werkingskalen-
der opnemen. 
Deel je eigen initiatie mee aan Filip Smagghe van de Stad 
(0498 65 10 88) of via e-mail: filip.smagghe@gent.be waarvoor 
alvast bedankt. 

&	 secretariaat: Kleine Goedingenstraat, 30, 9051 Afsnee; 
 WMV-zetel: Lauwstraat 73, SDW of wmv@telenet.be
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DE PALMENAER NV

MAALTECENTER - BLOK F
POOLSE WINGLAAN 

9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Residentieel · Tramhalte op wandelafstand · Maaltepark · Maria Middelares

Volledig geïsoleerd · Nieuw ingericht · Keuze uit 1, 2 of 3 slaapkamers

Als nieuw gerenoveerde 

appartementen

APPARTEMENTEN TE HUUR


