
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Kermiscomité

oktoberkermis 2012
Oren gespitst, kuiten gesmeerd, ideeën binnenstebuiten ge-
keerd: het Kermiscomité is opnieuw gelanceerd. 
Het Kermiscomité heeft ook oor naar jullie ideeën: buurtbe-
woners, buurtwerkingen, scholen, verenigingen, groeperin-
gen, individuen,… stel jullie vragen, formuleer jullie wensen, 
doe een voorstel (hoe klein of hoe groot ook) en we maken er 
samen een mooie kermiseditie van. 

Het kermiscomité van Sint-Denijs-Westrem werkt samen met 
het Stadsbestuur van Gent. Een kermisprogramma uitbouwen 

voor alle leeftijden waar iedereen plezier aan kan beleven is voor ons troef. Wat al even 
“straf” is , is het kermisthema dat met kracht wordt neergepoot … rararara… 

Wil jij of je buur of je vereniging, of… verder contact, dan kan dat via:
• Lieve Vanmaele, Sint-Denijslaan 184, 9000 Gent (09 222 04 80) of (0474 83 46 35)
 e-mail: beyaert.vanmaele@telenet.be
• Frieda Van Caeckenberghe, Lettelbroeklaan 3, SDW, (09 222 03 01)
 e-mail:  frieda.sleurs@telenet.be
• Magda Declerck, Hemelrijkstraat 39, SDW,  (09 329 52 41) 
 e-mail: joseph_de_clercq@telenet.be

We hopen uit de grond van ons hart iets van jullie te vernemen.
 Kermiscomité SDW

Vreugdevolle 
Paastijd

April

Gaan we nog eens terug 
naar vroeger en kleden we 

ons op ons “paasbest”?
Herleven na winterse 

somberheid, uitbreken na 
de winterslaap.

Genieten van het mooie 
weer, zon, sfeer, 
ontmoetingen in 

lentepracht, een wandeling 
op de bloemenmarkt, 

opdringerige kleuren en 
geuren, plantjes kiezen 

voor de tuin.

De paaseieren zijn verstopt
in struiken en planten.

De mandjes worden gevuld,
gejoel, blij met zoveel 

kinderpret.

We leggen ongezien
eieren terug: langer 

genieten, nog meer plezier.
Familiaal verbonden, 

opgetogen.

Pasen brengt nieuw leven
met eieren of bloemen,

het kan echt genieten zijn
omdat het anders en ook 

warmer is.
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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: 
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 
(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 27 april. De 
teksten uiterlijK tegen 9 aPril 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 25 mei, 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 komen dan in 
de rubriek “worden verwacht”, zodat de andere 
verenigingen er rekening kunnen mee houden. 
Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit 
vermelden.

nieuws van de stad 
De Pretkamjonet komt naar je toe!
De Pretkamjonet is een prettig gestoorde camionette die van buurtpark tot buurtplein tuft, 
boordevol speel- en spelmateriaal: gocarts, skateboards, reuzespelen, stelten, steps, para-
chutes, sportuitrusting, circusspullen, een bontgekleurd springkasteel en een stel knots-
gekke animatoren…Kortom, genoeg voor een onvergetelijke speelnamiddag!

Paasvakantie: dinsdag 10 april 
Zomervakantie: vrijdag 13 juli
Plaats: Tijgerlelielaan, SDW.
De Pretkamjonet staat er telkens van 14 tot 17 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen 
van 4 tot 12 jaar. De ouders zijn ook welkom!

&  www.jeugd.gent.be
 Jeugddienst Gent (09 269 81 10), Kammerstraat 10, 9000 Gent, jeugddienst@gent.be

een speelse wijk in jouw buurt!
Deze zomer organiseert Jeugddienst Gent in samenwerking met buurtbewoners gratis acti-
viteiten voor kinderen in hun eigen buurt.
Elke weekdag van 14 tot 17 uur staan enkele animatoren kinderen van 6 t. e. m. 12 jaar op 
te wachten voor tal van leuke spelletjes.
Vooraf inschrijven hoeft niet, inschrijvingen gebeuren ter plaatse.

Speelse Wijk is een open speelpleinwerking. Kinderen zijn niet verplicht de hele namiddag 
te blijven, maar mogen enkel het plein verlaten onder begeleiding van een volwassene.
Uiteraard zijn alle kinderen tijdens deelname verzekerd.
Zomervakantie: van maandag 30 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus
 van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 augustus
Plaats: Gidsenweide aan de Pastorijdreef

&  peter Johan Witters (09 221 44 91)
    meter Nele Cnockaert, nele.cnockaert@telenet.be

Meer info over Speelse Wijk: Astrid Van de Sompel (Jeugddienst Gent)
(0472 98 18 14); astrid.vandesompel@gent.be; www.gent.be/ouders

Kvlv i.s.m. ziekenzorg cm
maandag 16 april: vormingsnamiddag “comfortabel thuis, nu en later” door  
Annemie D’Heer, ethicus en ervaren hoofdverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis.
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de wens van iedereen. Enkele aanpas-
singen in de woning kunnen in veel gevallen al een wereld van verschil maken.
Tijdens deze vormingsnamiddag krijgen we een overzicht van waar we terecht 
kunnen met vragen over woonaanpassingen.
Het belangrijkste doel is zo lang en zo veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen
Plaats: catecheselokaal SDW
Datum: maandag 16 april om 14 uur. Toegang gratis.

KaPel sint-camillus
Pastores Elke De Greef van het Sint-Camillusinstituut verzorgt elke dinsdag om  
17.15 uur in de kapel van het Sint-Camillus-instituut een woorddienst voor de 
patiënten. Deze woorddienst kan eveneens gevolgd worden door de inwoners van 
de Sint-Camilluswijk, de parochianen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Deze 
ontmoeting met de pastores Elke De Greef is een moment van verbondenheid 
in een kleine gemeenschap. Religieuze muziek creëert een innerlijke rust. Het 
thema van de vorige viering was: “nu opstaan en kiezen, nu jezelf zijn”. Het is een 
oase van rust, eenvoud en sereniteit. Kleine brokjes geluk doen zo’n deugd. Het 
geeft je zin en diepgang om verder te doen, inspiratie bij de dagelijkse beslom-
meringen. Het geeft je kans om te bidden en te bezinnen en samen met anderen 
zinvolle momenten te delen. In deze vastenperiode een mooi aanbod tot ontmoe-
ting. Zin om even te verpozen in een rustige sfeer? Iedere dinsdag van 17.15 tot 
17.45 uur in de kapel. Een aanrader!



iD+art maaltebruggekasteel

vrijdag 6 t.e.m. zondag 22 april: tentoonstelling “beeldend glas”
Glas is één van de eerste kunststoffen die de mens ontwikkelde. Haar oorsprong ligt 
in de oude culturen rond het Middellandse Zeegebied. De ontdekking van de blaas-
pijp en het glasblazen maakte het glas in het Romeinse Rijk verbazingwekkend snel 
tot een algemeen verspreid gebruiksmateriaal. Een selectie uit de waardevolle col-
lectie Romeins glas van het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters te Hamme 
dient hier dan ook gelezen te worden als een kunsthistorische invulling om beter 
de beeldende duurzaamheid, de glasheldere schoonheid en het technisch vernuft 
te kunnen evalueren. 

Voor deze tentoonstelling heeft ID+Art gekozen voor een breed scala van glaskun-
stenaars die de vele facetten van de gloed van glas laten zien: Bo De Baets, Carine 
Neutjens, Linda Molleman, Luc De Bruyne, Mieke Verwaetermeulen, Ingrid Mest-
dagh, Eva Scheller (D), Warner Berckmans, Thea Figee (NL), Béatrice Neetens en 
Ingrid Rosscchaert.
Hun signatuur weerspiegelt in alle aspecten de consequentie van onze visie en 
oorspronkelijk uitgangspunt: de presentatie van authentieke en kwalitatief hoog-
staande eigentijdse kunst in een brede waaier van stijl en vorm, waarin – buiten 
de glasmaterie – niet direct naar een gemeenschappelijke noemer mag gezocht 
worden. Werk waar een ziel in zit, werk met overtuigingskracht, een oeuvre dat 
uniek en oorspronkelijk is, baanbrekend en compromisloos, geldt als leidraad en is 
het werk waaraan wij onze naam willen verbinden.

De tentoonstelling is te zien in het Maaltebruggekasteel, Kortrijksesteenweg 
1023 te Gent, van 6 tot en met 22 april. Open donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13 tot 17 uur, zondag van 11 tot 17 uur.
Voor groepsbezoeken en rondleidingen of bezoeken op afspraak: 
(0496 59 88 26).  
Een catalogus begeleidt de expositie.

Pz sint-camillus
vrijdag 4 mei om 20 uur: “de 75 jaar - show”
Wat: grappige films, interviews, sketches, getuigenissen, bekende gasten, 
muziek....
Waar: sportzaal Latem-Deurle, Hoge Heirweg 64, S-M-Latem
Gratis mits inschrijving vóór 24 april via:
75jaar@sint-camillus.be of (09 222 58 94)

wzc zonnehove
maandag 23 tot vrijdag 27 april: week van de valpreventie 
Tijdens deze week geeft WZC Zonnehove, Loofblommestraat 4, een workshop 
in de cafetaria op woensdag 25 april tussen 10 en 16 uur. Ook geïnteresseerde 
buitenstaanders zijn welkom.
Volgende standen worden voorzien:
- stoelen, zetels, loophulpmiddelen (looprek, rollator, stok, kruk…), schoenen-

stand
- hulpmiddelen algemeen: opraaphulp, wc-verhoger, beugels, handvatten,  

antislipmatjes….
- test: TUG (>20” is verhoogd valrisico), TCS-test (>14” verhoogd valrisico)
- hindernissenparcours
- ogen/oren: leestest (lineaire E-test)
- voeding/medicijnen/fractuurpreventie, alcohol, medicatie, melk, yoghurt,  

vitamine D
- constant afdraaien ludieke filmpjes: vermijd vallen.
Dit alles in samenwerking met kine, ergo en animatie
 De directie.

    Week tot week
aPril

zo. 1 – scouts en giDsen
 kippenfestijn (Gildenhuis)
vrij. 6 – zo. 22: iD+art
 tentoonstelling ‘Beeldend glas’
 (Maaltebruggekasteel)
Di. 10 – jeugDDienst gent
 14.00: Pretkamjonet (Tijgerlelielaan SDW)
ma. 16 – Kvlv ism zieKenzorg cm
 14.00: vormingsnamiddag (catecheselokaal)
woe. 18 – marKant De Pinte / sDw
 10.00 en 19.00: kookles met asperges
za. 21 – wmv sDw / aFsnee
 09.30: onderhoud Duddegembosje
za. 21 – vtBKultuur sDw / aFsnee
 10.00: daguitstap Antwerpen + MAS
Di. 24 – DaviDsFonDs sDw
 20.00: spreekbeurt over bijen (Gildenhuis SDW)
woe. 25 – wzc zonneHove
 10.00: workshop rond valpreventie 
 (Loofblommestraat 4, SDW)
Do. 26 – Kvlv sDw
 19.00: het parfum…een geurig verhaal
 (catecheselokaal)

mei

vrij. 4 – Pz sint-camillus
 20.00: viering 75-jarig bestaan (sporthal Latem)
zo. 6 – vtBKultuur sDw / aFsnee
 09.00: uitstap naar Brussel
Do. 10 – marKant De Pinte / sDw
 uitstap naar Leuven
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
 19.00: vragen uit het publiek
 20.00: bestuurs- en werkvergadering 
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Di. 22 – Kvlv sDw
 19.00: meifeest
zo. 27 – wmv sDw / aFsnee
 Dag van het Park (kasteel Borluut)

juni
za. 2 – DaviDsFonDs en vtB
 uitstap Sagalassos
vrij. 8 en za. 9 – BasisscHool sint-Paulus
 19.00: musical (Gildenhuis)
za. 9 – wmv aFsnee / sDw
 14.00: groepsbezoek aan tuinen in de regio 
 (Borluutdreef)
zo. 10 - BasisscHool sint-Paulus
 15.00: musical (Gildenhuis)
vrij. 15 – Kvlv sDw
 20.00: sterrenwacht (Gent)
zo. 17 – wzc zonneHoeve
 Zomermarkt
za. 23 – vtBKultuur sDw / aFsnee
 bezoek abdijtuinen van Gent
zo. 24 – Kon. HarmonieorKest ecHo Der leie
 aperitiefconcert (park kasteel Borluut)



vtbKultuur
zaterdag 21 april: begeleid bezoek aan het mas in antwerpen 
o.l.v. Piet Decabooter
Het MAS (Museum aan de Stroom) is het nieuwste en grootste 
museum van Antwerpen en is een spectaculair architecturaal 
monument. Een gebouw om U tegen te zeggen, 60 meter hoog 
met van op het dakterras een prachtig 360° zicht op “’t stad”. 
Het bevat verschillende schitterende collecties met kunst uit 
de hele wereld, thematisch voorgesteld, voor elk wat wils. Om 
10 uur worden we door twee gidsen ingewijd in het nieuwe 
gebouw en bezoeken we met hen de mooie openingstentoon-
stelling “Meesterwerken in het MAS”. 
Nadien lunchen we samen in het gerestaureerde Felix pakhuis. 
Na de lunch maken we een kleine wandeling in de hippe buurt 
“het Eilandje” en eindigen we terug in het MAS voor het vrij 
bezoek aan de vaste collectie. Per verdieping wordt een ander 
thema uitgediept: machtsvertoon, wereldstad, wereldhaven, 
leven en dood met o.a. de prachtige verzameling precolumbi-
aanse kunst van Dr. Paul Janssen.
Als apotheose is er het panoramisch zicht over Antwerpen van 
op het dakterras.  
Concreet: individueel vervoer
Met de trein: afspraak in de hal van Gent - Sint-Pieters om  
8.20 uur. Om 8.33 uur nemen we op spoor 1 de trein naar Ant-
werpen-Centraal met aankomst om 9.26 uur. In de Pelikaan-
straat nemen we om 9.35 uur bus 17 richting Rijnkaai tot halte 
Van Schoonbekeplein.
Met de auto: E17, voor de Kennedytunnel links afslag R1 Ant-
werpen-West en vervolgens afslag rechts Sint-Anna Linkeroe-
ver. Door de Waaslandtunnel en op het einde ervan links af-
slaan en terugrijden via de Ankerrui. Rechtsaf en parkeren in 
de Godefriduskaai (betalend) of verderop aan de Rijnkaai (gra-
tis). Afspraak om 10 uur aan de ingang van het MAS.

Prijs:  € 40: inbegrepen: combiticket voor de tijdelijke openings-
tentoonstelling met gids en de vaste collectie, lunch (voor-
gerecht en hoofdschotel), reisbegeleiding. Niet inbegrepen: 
transport heen/terug, drank bij de maaltijd.
Inschrijven bij: bogaert.mia@skynet.be; (09 222 31 76), enkel 
’s avonds.

zondag 6 mei: met de cultuurtrein naar Brussel
In de voormiddag maken we een begeleide stadswandeling 
rond de Zavel. Er valt heel wat te bekijken, te beleven en te 
horen in deze buurt. Stadsgids Paul Talloen zal ons wegwijs 
maken.
’s Middags: facultatieve lunch. 
Om 15 uur trakteert het Nationaal Orkest van België o.l.v. Wal-
ter Weller en Alban Gerhardt, cello, ons op een matineeconcert 
in Bozar. In de Henry Le Boeufzaal genieten we van Camille 
Saint-Saens, Celloconcerto nr.1 en Celloconcerto nr.2; en van  
Ludwig van Beethoven: Symfonie nr.3 op 55 ”Eroica”.
Met voldane zintuigen en dito voeten de trein op en altijd een 
beetje reizen… zij het huiswaarts.
Zo neemt u deel:
Datum: zondag 6 mei 
Ontmoetingsplaats: Gent Sint-Pieters om 9 uur
Vertrekuur: 9.24 uur naar Brussel Centraal
Deelnameprijs: € 30 p.p.: inbegrepen: begeleide stadswande-
ling en ticket voor het concert (categorie 2)
Wie enkel het concert wil bijwonen, betaalt € 25. 
Inschrijven vóór 15 april bij: bogaert.mia@skynet.be
(09 222 31 76).
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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

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 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

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

kapsalons
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

KooPgiDs dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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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

extra exemplaren van de inFo
zijn te vinden op een aantal
openbare plaatsen zoals de

bibliotheek, het dienstencentrum 
en het clubhuis voor senioren.



DE ELEKTRISCHE FIETS HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN!

www.giant-bicycles.com

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

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

Vanaf 1 januari 2012 geeft de Stad Gent 250 euro SUBSIDIE 
aan wie een elektrische fiets koopt.

BARON DE GIEYLAAN 105A
9840 DE PINTE

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

openingsuren:
di-vrij 10.00 - 12.00

& 13.30 – 19.00
za tot 18.00

Zondag en maandag gesloten

Onze troeven:

- alle modellen zijn te bezichtigen in    

  onze showroom

- wij helpen u de juiste keuze te maken

 - mogelijkheid tot huren

   (terugbetaald bij aankoop)

- snelle onderhoudsbeurt en herstelling

- gratis depannagedienst

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

www.fietsen-koen.be



STEDELIJK clubhuis VOOR

 senioren 55+
activiteiten 
van maandag tot donderdag: kaarten, biljarten en darts
Dinsdag: Tai Chi Chuan lessen van 14 tot 16 uur
 Line dans van 16.15 tot 17.45 uur
vrijdag: knutselen, breien enz. met Okra 
 boetseren 
 3e vrijdag van de maand tekenles vanaf 14 uur.
Bij goed weer petanque op onze buitenbaan.
Ook voor een gezellige babbel bent u van harte welkom.
elke donderdag van 14 tot 17 uur zijn er drie computerbuddy’s 
die uw problemen of vragen oplossen. 

vrijwilligers gevraagd.
Het Stedelijk Clubhuis vraagt vrijwilligers om mee te helpen 
de senioren te bedienen aan de bar en in de zaal. Voelt u zich 
geroepen te helpen als vrijwilliger, kom gerust eens langs voor 
informatie. Dit kan alle werkdagen van 14 tot 17 uur.
Met dank, de vrijwilligers.

markant DE PINTE / SDW

woensdag 18 april om 10 uur en 19 uur: kookles met asperges
Voor onze jaarlijkse kookles doen we weer beroep op onze ge-
kende lesgeefster Claudine Struyvelt. Ze geeft ons een thema-
kookles waarin we allerlei recepten voor het bereiden en op-
dienen van asperges aanleren. Daarna zullen we die gerechten 
proeven. 
Inschrijven is noodzakelijk.

eind april in de namiddag: hobbyles 
We maken een betonnen vogelschaal voor in de tuin o.l.v. Mag-
da Lahousse.
Alle gegevens op de ledenbrief. Ook hier vooraf inschrijven.

Donderdag 10 mei: een daguitstap naar leuven
We brengen een origineel stadsbezoek aan Leuven met o.a. 
een begeleid bezoek aan het nieuw stadsmuseum “M“, een 
rondleiding in de Universiteitscampus Arenberg met bezoek 
aan de bibliotheek (één van de grootste en meest moderne 
bibliotheken voor wetenschappen in Europa ondergebracht in 
het voormalig Celestijnenklooster), eventueel ook een bezoek 
aan het Kasteel Arenberg en tenslotte een wandeling langs 
enkele merkwaardige universiteitscolleges en de plantentuin.
Deze uitstap is voorbehouden voor leden. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. 

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)

Kvlv vrouwen met vaart...
Donderdag 26 april: over parfum
Parfum, de ene vindt het een overbodig luxeproduct, de ander 
kan geen dag zonder. 
Wat niemand kan ontkennen is, dat achter het parfum een 
enorm boeiend verhaal schuilt. Wist je bv. dat het parfumver-
haal teruggaat tot 3000 jaar voor Christus? De Romeinen en 
Grieken kenden en gebruikten het ook al. Een voor de hand 
liggende functie van parfum is verfrissing en een aangename 
geur verspreiden. Door de psychologische werking van de geu-
ren gaat de invloed van parfum echter veel verder. 
Parfum is een uiting van onze persoonlijkheid en biedt ook een 
vleugje exclusiviteit aangezien eenzelfde parfum bij verschil-
lende mensen anders ruikt.
Krijg je al een beetje kriebels in je neus? Wil je meer weten 
over de historiek en de evolutie, productie en ingrediënten van 
parfum, de neus als primair zintuig en goede tips over het ge-
bruik van parfum? We verwachten jullie donderdag 26 april 
om 19 uur in ons lokaaltje (ongeveer 2 uur).
Inschrijven en betalen (€ 4 p.p.) is noodzakelijk vóór 22 april bij 
Mieke Van Oost, Lauwstraat 53, SDW.

Basisschool sint-Paulus
Koning nors op ronde in sint-Denijs-westrem
Waarom kijkt hij toch zo nors? En waarom wordt koning Nors 
afgebeeld met een uiteengetrokken meter als kroon? Wie toe-
vallig op zondagmiddag 11 maart in de Lunch Garden vreed-
zaam balletjes in tomatensaus stond te bestellen, weet het. 
Het publiek daar werd opgeschrikt door de verschijning van 
een trollenkoninklijke gezant. Met de meter in de hand haalde 
hij alle mensen en kinderen uit elkaar die dichter kwamen dan 
een meter. Dat is immers de regel in trollenland: dat je altijd 
een meter afstand houdt.
Waarom? De kinderen van de Sint-Paulusschool zijn vast van 
plan het raadsel op te lossen. In tien bedrijven en zes liedjes 
gaan ze op zoek naar het trieste geheim van dat vreemde trol-
lenopperhoofd. Wie weet maken ze hem beter, kunnen ze weer 
een lach op zijn gezicht toveren. Kom dat zien!

Plaats: Gildenhuis SDW
Data:  vrijdag 8 juni om 19 uur stipt (deuren: 18.30 uur)
 zaterdag 9 juni om 19 uur stipt (deuren: 18.30 uur)
 zondag 10 juni om 15 uur stipt (deuren: 14.30 uur)
Na de voorstellingen kan je nakeuvelen in de gezellige bar die 
is ingericht in de speelzaal van de school.

Om die opdracht te bekostigen, gaan de ouders op zoek naar 
wat extra inkomsten. Dat doen ze onder meer met de verkoop 
van een Moederdagontbijt. 
Verras moeder origineel op zondag 13 mei en bestel nu al een 
of meerdere van onze zeer uitgebreide ontbijtpakketten (vers 
eitje, pistolet, croissant, beleg, yoghurt, fruit, koek…) op de 
website van de school www.sintpaulussdw.be.
Word ondertussen vriend van koning Nors op Facebook en 
probeer zo zijn hart al te verwarmen. Meteen verneemt u alle 
verdere ontwikkelingen in het verhaal van Nors en de kinderen 
van Sint-Paulus. Tot ziens op Facebook!

&   Sophie (0476 953 222) of Martine (0475 928 401)



         

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 30 maart tot 3 april
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
VEREECKEN J., Lange Violettestraat 68,  Gent 09 223 93 27
 Van 3 tot 6 april
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
ROOSENS,  Zwijnaardesteenweg 82,  Gent  09 222 12 83
 Van 6 tot 9 april
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte 09 282 54 66
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent 09 225 71 06
 Van 10 tot 13 april 
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent 09 222 42 61
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte 09 282 54 66
 Van 13 tot 16 april
VAN GELUWE DE BERLAERE, Dorp 37 a, Nazareth 09 385 40 40

DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
 Van 17 tot 20 april
BUyCK I., Drapstraat 70,  Nazareth 09 385 49 32
ROUSSEAU B., Rijsenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
 Van 20 tot 24 april
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte                     09 282 53 06
VANDEKERCKHOVE, Kon. M. Hendrikaplein 42, Gent 09 222 33 88
 Van 24 tot 27 april
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke 09 385 41 19
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent 09 222 46 16
 Van 27 tot 30 april
segaert, loofblommestraat 55, sDw 09 222 75 81

Davidsfonds SDW

Dinsdag 24 april: spreekbeurt
Professor Frans Jacobs van de Universiteit Gent, de bijenexpert 
met een wereldwijde reputatie, komt zich de vraag stellen of 
“De bijen morgen nog dansen?”
Professor Jacobs neemt ons vanuit zijn kennis van de biologie 
mee naar de leefwereld van de bijen. Hoe is hun leven gestruc-
tureerd en georganiseerd, hoe communiceren ze met elkaar en 
hoe foerageren ze? Hij zal de bedreigingen waarmee ze gecon-
fronteerd worden en het belang van de bijen in het algemeen 
belichten. 
Tenslotte stelt hij zich de vraag wat de gevolgen zouden zijn 
van het verdwijnen van de bijen.

Einstein moet ooit gezegd hebben dat als de bijen uitsterven, 
de mens binnen de vier jaar volgt. Wat Einstein daarmee be-
doelde weten we niet precies. Wat we wel weten, is dat bijen 
het al enkele jaren hard hebben. En dat er ten koste van het 
diertje grof geld verdiend wordt. Dit alles en zoveel meer in 
een niet te missen spreekbeurt.
Wanneer: dinsdag 24 april om 20 uur
Waar: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang: leden gratis, anderen € 5.

&   Hervé Mangeleer (0479 392 303)

KONINKLIJK HARMONIEORKEST 

echo der leie
zondag 24 juni: aperitiefconcert 
Vivaldi had zijn 4 seizoenen, in Praag werd ooit de lente gevierd. 
Wat houdt het Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie tegen 
om eind juni voor iedereen uit Sint-Denijs-Westrem en omstre-
ken een smakelijk aperitiefconcert voor te bereiden? 
zondag 24 juni staat dus nu al in uw agenda genoteerd als niet 
te missen, want dan gaat dit voor de 31ste keer door in de tui-
nen van kasteel Borluut. Allen daarheen!
Misschien wil u de voorbereidingen ook wel eens live meema-
ken? Dat kan. Iedere vrijdag houden wij in de bijgebouwen van 
dat kasteel een repetitie waarop u niet alleen in primeur kunt 
kennismaken met ons nieuw repertorium en enkele nieuwe ge-
zichten, ook is er steevast iemand van het bestuur aanwezig om 
u verder wegwijs te maken in de soorten lidmaatschap die u bij 
ons kunt aangaan. Vanzelfsprekend ontvangen wij u graag als 
nieuw spelend lid, maar ook zij die geen muziekschrift, noch 
een instrument onder de knie hebben, kunnen bij ons hun he-
mel verdienen. Helpende handen zijn er nooit te veel!

&  www.echoderleie.be
 voorzitter: François Wuyts, Borluutstraat 1, SDW 
 secretaris: ynske De Bruyne; (0496 97 96 59) 

Hopelijk tot één dezer!



Snoeien en vellen van bomen

onderhoud van tuinen en bedrijfsterreinen

- maai- en onderhoudswerken gazons

- snoeien van struiken en heesters

- vormsnoeien van buxus, taxus, …

- renovatie van tuinen

Nicolas van damme

Hogeheerweg 26 - 9051 sint-denijs-westrem - gsm 0473 634 834
info@arbonivada.be

www.arbonivada.be



IKEA FAMILY:
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!

GRATIS
15 balletjes 
met frietjes

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 26/03/2012 t.e.m. 26/04/2012 
en enkel in IKEA Gent. 1 portie per bon.

IKEA.be/Gent

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. 
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IKEA.be/Gent

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

Openingstijden:

Openbaar vervoer : Tramlijn 1
E 40 : Afrit “ Expo”

BON
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