
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Uitstap met de senioren en minder mobiele personen van sdW en afsnee

We gaan op verkenning met de senioren en minder mobiele personen van Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee naar Damme en omliggende dorpjes.

Zaterdag 9 juni vertrekt de liftbus aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4, Sint-Denijs-
Westrem om 12.30 uur. We komen samen om 12 uur om in te stappen zodat we tijdig kun-
nen 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.

Damme, tussen Brugge en de zee, is een lieflijk stadje met een groot hart dat u graag laat 
delen in haar overvloed. Je kunt er genieten van de vlakke polders, de wuivende populieren 
langs de vaart, de statige gebouwen…. Bovendien is, met Uilenspiegel in onze gedachten, 
een kwinkslag nooit ver weg.

Om 13.30 uur pikken we een ervaren gids op in 
Damme die ons begeleidt bij onze rondrit in de 
omgeving van Damme. We rijden via Oostkerke 
en Westkapelle naar Sint-Anna ter Muiden, Sluis 
en Aardenburg. Onderweg leer je heel wat bij 
over de grensstreek tussen Nederland en België. 
We bezoeken het kerkdorp Vivenkapelle dat alom 
bekend staat als een parel van neo-gotiek. Kerk, 
pastorie, school, broeder- en zusterklooster werden allemaal in die stijl gebouwd rond 1860 
dankzij de giften van de familie Verhulst.
Samen met de gids brengen we een bezoek aan de O-L-Vrouw-Geboortekerk. Met een beetje 
geluk haalt de koster de kerkschatten uit de brandkast. Misschien speelt hij ook wel een 
aardig stukje muziek op het Hooghuysorgel.

Na het bezoek brengen we de gids terug naar Damme en laten we ons verwennen met koffie 
en gebak alvorens we terug huiswaarts rijden. We vermoeden rond 18 uur terug thuis aan 
home Zonnehove te zijn.

Het wordt weer een leuke en leerrijke uitstap, zeker de moeite waard.
Deze uitstap wordt jullie aangeboden door de sociale werking van vzw Dekenij Borluut. Een 
aantal bestuursleden staat 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.

Inschrijven bij Frieda Van Caeckenberghe, Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01)
e-mail: frieda.sleurs@telenet.be. aandacht: inschrijven vanaf 8 mei!
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We maken er 
geen commerciële dag van

En toch…. zorgen we 
dat het voor moeder 

een speciale dag wordt:
een bloemetje, 

een zelfgemaakt cadeautje.

Maak van jezelf op die dag 
een “kok” die moeder verrast 
met een spitsvondig etentje.

Eens allemaal samen zijn 
en van dit samenzijn genieten 
in gezellige samenhorigheid, 
dat is feestvieren vertrekkend 

van het beste van jezelf.

Dan wordt die dag 
een onvergetelijke “Moederdag”, 

een dag die uit je hart 
maar niet uit je geldbeugel 

getoverd wordt.
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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 25 mei. 
De teksten Uiterlijk tegen 2 mei bezorgen bij 
Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 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 ver-
wacht”, zodat de andere verenigingen er rekening 
kunnen mee houden. Telkens PLAATS, DATUM, 
UUR van de activiteit vermelden.

kermisComité
oktoberkermis 2012
Het kermisthema wordt onthuld: “Borluut te paard”! Staarten, poten, benen, 
hoofden, wedstrijden, plezier…het kan allemaal: hier! Want kermis in Sint-
Denijs-Westrem is méér dan toeters en bellen, kramen en attracties, olie(d)
bolle ritjes…het is ambiance! Het is mensen ontmoeten! Het is samen 
beleven!

Met een aantal mensen en groeperingen uit ons dorp wordt er een ruim kermis- 
programma bedacht en georganiseerd. Een programma met net dat ietsje méér, dat 
ietsje anders, dat ietsje leuker, dat ietsje gewaagder, dat ietsje hartelijker, dat ietsje 
creatiever, ludieker, lucratiever…voor elke leeftijd! Heb jij of jouw groepering van Sint-
Denijs-Westrem en omstreken ideeën: laat die dan maar horen. Dit zal met luid of stil 
“gehinnik” ontvangen en beluisterd worden. Iedereen kan contact nemen met iemand 
van het kermiscomité die je al dan niet kent. Het is wel belangrijk dat het kermiscomité 
van Sint-Denijs-Westrem lang genoeg op voorhand op de hoogte is van de gewenste 
activiteiten (vanwege publiciteit, financiële aspecten en samenwerking met Stad Gent: 
dit tot ten laatste eind juni). Op 19 april werd het eerste “publieke” startschot gegeven. 
De kermispaarden staan te trappelen. Wordt vervolgd!

Namens het kermiscomité
Lieve Vanmaele, Sint-Denijslaan 184, 9000 Gent (09 222 04 80) of (0474 83 46 35)
 beyaert.vanmaele@telenet.be                            
Frieda Van Caeckenberghe, Lettelbroeklaan 3, SDW  (09 222 03 01) 
 frieda.sleurs@telenet.be
Magda Declerck, Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41); Joseph_de_clercq@telenet.be

nieuws van de stad 
vrijdag 18 mei van 14 tot 17 uur: petanque matinee
Eind 2012 vindt in Gent een Europees Kampioenschap Petanque plaats. Daarom organiseert 
de Sportdienst overal in Gent ‘Petanque Matinees’. Dit zijn gezellige petanquemomenten, 
waar iedereen welkom is. Wie de techniek en spelregels wil leren, krijgt een gratis initiatie. 
Wie al petanque speelt, kan deelnemen aan een recreatief tornooitje. Op zaterdag 7 juli 
nemen de Gentse wijken het dan tegen elkaar op om de Gentse Petanque Trofee te winnen. 
Breng buren, familie of vrienden mee of kom gewoon zelf langs en doe mee. Iedereen is 
welkom!

Voor jong en oud in het Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, SDW, deelname gratis.
Materiaal? Wie eigen materiaal heeft, mag dit zeker meebrengen.
Met dank aan: het BOP-project, vzw Jong (www.vzwjong.be), Petanque Federatie Vlaanderen 
(www.pfv.be – www.ecpetanque2012.be), meewerkende Gentse Stedelijke Clubhuizen voor 
senioren, wijkverenigingen en petanqueclubs en Seniorendienst.
Inschrijven? Graag vooraf inschrijven bij de Sportdienst: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 
9000 Gent (09 266 80 00); sportlijn@gent.be; www.gent.be/sport
Slotfeest: zaterdag 7 juli van 14 tot 17 uur in het Koning Albertpark aan de Zuid.

Het mobiel dienstencentrum komt naar u toe!
Soms is het moeilijk om in een Administratief Dienstencentrum te geraken. U heeft geen 
dienstencentrum in uw onmiddellijke omgeving, bent niet goed te been of hebt het gewoon-
weg te druk. Binnenkort is hiervoor een oplossing: de dienstverlening van de Stad komt naar 
u toe. Een Mobiel Dienstencentrum, in de vorm van een ingerichte vrachtwagen, zal vanaf 
maandag 14 mei de stad doorkruisen. 
Het Mobiel Dienstencentrum biedt een uitgebreid aanbod van diensten van de Dienst Bur-
gerzaken, Gentinfo en de bibliotheek. In het Mobiel Dienstencentrum werken steeds een 
medewerker van Gentinfo en één van de Dienst Burgerzaken. 
Er zijn in totaal 13 stopplaatsen waar Gentenaars wekelijks of tweewekelijks terecht kun-
nen. Zo stopt het Mobiel Dienstencentrum om de veertien dagen in Afsneedorp in Afsnee. 
Daarnaast doet het de vier Kanaaldorpen aan. Ook in Drongen Baarle en Drongen Luchteren, 
de Brugse Poort, Gentbrugge Vogelhoek en twee plaatsen in Sint-Amandsberg houdt het 
Mobiel Dienstencentrum halt. Wekelijks vat het post aan het Dampoortstation en het Sint-
Pietersstation. Ook ’s avonds, wat een extra service biedt aan pendelaars die moeilijk tijdens 
de kantooruren kunnen langskomen. 

Plaats: Afsneedorp aan de kerk
Data, telkens van 14.30 tot 18.30 uur: vrijdagen 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 3 augustus, 
17 augustus, 31 augustus, 14 september, 28 september, 12 oktober en 26 oktober 2012.

&  Gentinfo (09 210 10 10) van maandag t.e.m. zaterdag van 8 tot 19 uur
 www.gent.be/mobieldienstencentrum



kvlv vroUWen met vaart ...

dinsdag 22 mei om 19 uur: meifeest
Naar jaarlijkse gewoonte zorgen wij voor een gezellige en leuke avond met 
“talent in actie”.
Er wordt ook gezorgd voor een lekker bord met aangepast wijntje en een dessert.
Plaats: catecheselokaal, Pastorijdreef, SDW
Prijs: € 10
Inschrijven vóór 15 mei bij C. Campens, Loofblommestraat 79; (09 221 78 02).

davidsfonds met

vtbkultuur
Zaterdag 2 juni: bezoek tentoonstelling “sagalassos, stad waar dromen werke-
lijkheid worden” in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.
De antieke stad Sagalassos (Turkije) kende een bloeiende geschiedenis als een 
aantrekkelijke metropool die boven zichzelf uittorende. De afgelegen locatie 
en een metershoge dikke erosielaag beschermden de resten van de stad tegen 
plundering en verval. Het is de droom van elke archeoloog om zo’n site te on-
derzoeken. Prof. Dr. Marc Waelkens (KU Leuven) maakte er zijn levenswerk van 
en voerde baanbrekende opgravingen uit.
Internationaal gerenommeerd operaregisseur Guy Joosten ontpopte zich tot 
tentoonstellingsmaker voor de allereerste overzichtstentoonstelling over Saga-
lassos en dat in het Gallo-Romeins museum. De tentoonstelling brengt de tur-
bulente geschiedenis van de stad tot leven en laat de magie van de afgelegen 
plek herleven. Er is ook aandacht voor het wetenschappelijk onderzoek. Is een 
archeoloog een Indiana Jones of is hij meer iemand die met schop en borstel in 
de aarde zit te wroeten?
Bezoek de tentoonstelling en ontdek er alles over.
Het is een van de laatste kansen want de week nadien sluit de tentoonstelling!
In de namiddag krijgen jullie een rondleiding in Tongeren.

Programma 
Datum: zaterdag 2 juni 
Vertrek: om 8 uur stipt per bus op de parking van de Carrefour te SDW
Deelnemingsprijs: € 50 p/p (inkom tentoonstelling, gids, lunch met één drankje, 
na de rondleiding in Tongeren afsluiten met koffie en Haspengouwse fruittaart)
Einde programma in Tongeren: 16.30 uur
Inschrijven ten laatste op 10 mei:
voor Davidsfonds: Erik Lambert (09 329 77 36); erik.lambert@telenet.be
voor vtbKultuur: Mia Bogaert ’s avonds (09 222 31 76); bogaert.mia@skynet.be

Betaling door te storten op rekeningnummer:
Davidsfonds: BE72 7374 2707 8616
vtbKultuur: BE66 0001 5590 2743
Betaling geldt als deelneming.

&  Hervé Mangeleer (0479 392 303)

     Week tot week
mei

di. 1 – kWb sdW
 bedevaart naar Oostakker
vrij. 4 – pZ sint-CamillUs
 20.00: viering 75-jarig bestaan (sporthal Latem)
Zo. 6 – vtbkUltUUr sdW / afsnee
 09.00: uitstap naar Brussel (Sint-Pietersstation)
do. 10 – markant de pinte / sdW
 uitstap naar Leuven
Za. 12 – vZW Hand in Hand
 15.30: Moesterfestival (Putstraat 16, SDW)
vrij. 18 – stad gent
 14.00: Petanque Matinee (Clubhuis Senioren)
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: bestuurs- en werkvergadering
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
di. 22 – kvlv sdW
 19.00: meifeest (catecheselokaal)
do. 24 – davidsfonds sdW
 13.30: werfbezoek Gent Sint-Pieters
Zo. 27 – Wmv sdW / afsnee
 Dag van het Park (kasteel Borluut)

jUni

vrij. 1 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
Za. 2 – davidsfonds en vtbkUltUUr
 08.00: bezoek tentoonstelling Sagalassos
 (parking Carrefour)
Za. 2 – Wmv afsnee / sdW
 14.00: groepsbezoek aan tuinen in de regio 
 (Borluutdreef)
do. 7 – markant de pinte / sdW
 bezoek tentoonstelling Track (Gent)
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)
vrij. 15 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
Za. 23 – vtbkUltUUr sdW / afsnee
 14.00: bezoek abdijtuinen van Gent
Zo. 24 – kon. Harmonieorkest eCHo der leie
 aperitiefconcert (park kasteel Borluut)
di. 26 juni - jeUgdHUis ‘t gedUld
 21.00: Jungle Party (Afsnee)
vrij. 29 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

jUli

ma. 2 – Wmv afsnee / sdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuurs- en werkvergadering
 (OC De Graet Sint-Kristof Afsnee)
Za. 7 – Wmv afsnee / sdW
 09.30: onderhoud Duddegembosje
vrij. 13 – jeUgddienst gent
 14.00: Pretkamjonet (Tijgerlelielaan SDW)

rommelmarkten met oester-tapasbar

Plaats: Gemeenteplein Sint-Denijs-Westrem van 9 tot 16 uur
Een standplaats kost € 2 per m2, dus bv. 6m2 is 3m op 2m diepte; 
de standplaatsen zijn allemaal 2m diep. 
Indien de rommelmarkt niet doorgaat wegens slecht weer, wordt iedereen 
uiteraard terugbetaald of blijft het saldo geldig voor de volgende rommel-
markt.
Data: zondagen 20 mei, 17 juni, 15 juli, 26 augustus en 16 september.

&   en inschrijven: melangeparfait@telenet.be



Vereniging in de kijker
dioniss vzw

Een lichtjes uit de hand gelopen cafégesprek: zo kan je het ontstaan van Dioniss een beetje oneer-
biedig omschrijven.  Een paar late toogzitters filosofeerden er in 2007 tot in de late uurtjes op los. 
Ze vonden onder andere dat er in Sint-Denijs-Westrem zo veel te doen is, dat het verenigingsleven 
bloeit maar dat er op die mooie taart een kers ontbrak. De idee van het Dionissfestival was geboren.

Oorspronkelijk zou het festival betalend zijn. Er zou € 10 inkom betaald worden. Vruchtbare con-
tacten werden gelegd met het Gentse stadsbestuur, dat enthousiast meewerkte, maar dat ook 
met een plotse mededeling kwam: inkom vragen kan niet als je de openbare ruimte inneemt. De 
Dionissbende stond voor een moeilijke keuze: een gratis muziekfestival organiseren op de twee 
centrumpleinen Krijzeltand en Gemeenteplein, of naar een privéterrein verhuizen en € 20.000 meer 
hebben aan budget. De eerste en meest avontuurlijke keuze werd gemaakt. Dioniss 2008 zou een 
gratis festival worden.

Dit stukje geschiedenis heeft mee de filosofie van de Dionissprogrammatie beïnvloed: avontuurlijk, 
gedurfd en weg van de platgetreden paden. Dioniss haalt mensen op het grote podium waarvan 
intuïtief gedacht wordt dat zij ‘het ver gaan schoppen’. En mogen we dan een beetje fier zijn als wij 
zien hoe vele namen van onze vier voorbije festivals in de grote media opduiken? Dioniss was fiere 
gastheer voor o.a. Lady Linn, Trixley Whitley, The Rhythm Junks, Merdan Taplak, Wallace Vanborn, 
Baloji en Nederlandstalige toppers zoals Buurman en het Zesde Metaal. En de lijst is nog veel lan-
ger…

In 2008 werd een tweede belangrijke keuze gemaakt: groepen die op Dioniss optreden, worden 
op alle mogelijke manieren in de watten gelegd: een sympathieke en gezellige backstageruimte 
(met dank aan het Sint-Paulusinstituut) en de best mogelijke technische omkadering. Wat er op het 
Dionissfestival staat aan podium, licht en geluid is topkwaliteit in Vlaanderen. Het heeft aan het 
festival een goede naam gegeven in de muziekwereld en na 4 jaar worden we overstelpt met sol-
licitaties om op Dioniss te spelen.

Ook het namiddagfestival groeit verder: Dioniss wil een topdag zijn voor jong en oud. Clowns, gekke 
fanfares, paardenkarren, bizarre kapsalons, optredens van o.a. The Lunatics Sarah Dhondt, Kapitein 
Winokio en vertelsessies, tentoonstellingen en poppenkast in de bibliotheek: het doet ook de klein-
tjes naar de festivalweide afzakken. Na 4 jaar vinden zo’n 3000 mensen de weg naar Dioniss.
De editie 2012 wordt een lustrumeditie. Feestelijk dus. En er wordt door de vernieuwde ploeg hard 
aan gewerkt. Houd de datum alvast vrij:  zaterdag 28 juli. En surf geregeld naar www.dioniss.be. Ook 
als je als vrijwilliger wil meehelpen. Of als je het festival wil steunen door voor het VIP-arrangement 
in te tekenen of sponsor te zijn. Alle suggesties en bemerkingen zijn welkom op info@dioniss.be. 

Het Dionissteam: Frederik Martens, Jan Monbaliu, Joris Verniest, Leander Monbaliu, Marilleke Van 
Gansbeke, Mathias Monbaliu, Matthias De Cnuydt, Simon Monbaliu, Sofie Iliano, Tim Vanhautte, 
Timpe Vogelaers, Viktor Verleyen en Yoerik De Bruyne.
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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
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

                    JAN ELIAS, 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

ELEGANCE
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.



vtbkultuur
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 stadswandeling en ticket voor het con-
cert (categorie 2)
Wie enkel het concert wil bijwonen, betaalt € 25.

Zaterdag 23 juni: begeleid bezoek aan de abdijtuinen van sint-
baafs en sint-pieters in gent o.l.v. Wien servaes, historica
Van bij de stichting van abdijen hebben monniken van alle or-
den een groot belang gehecht aan een evenwichtige, gezonde 
voeding, met producten van eigen bodem, of beter gezegd van 
eigen kweek. Daarnaast waren zij gefascineerd door het leven 
dat God de mens schonk, maar hielpen ze Hem daarbij maar al 
te graag door ziekten te bestrijden en gewonden te verzorgen. 
Zij vergaarden een immense kennis over planten die ze voor de 
voeding of in de geneeskunst konden aanwenden en trachtten 
hun naaste omgeving de kunst van het tuinieren bij te bren-
gen. Door het droogleggen van moerassen en venen bestreden 
ze gevreesde ziekten en maakten ze tezelfdertijd vruchtbare 
gronden. In bossen en heide zochten ze naar geneeskrachtige 
planten die ze zorgvuldig in een kruidentuin afschermden. In 
de ommuurde tuinen dicht bij de abdij, teelden ze de eerste 
lentegroenten die na het monotone menu van de barre winter-
maanden terug voor levenskrachtige stoffen moesten zorgen. 
Ze legden boomgaarden en moestuinen aan, in latere eeuwen 
zelfs met soorten planten die ze uit verre streken meebrachten, 
kruiden- en siertuinen. Deze laatste dienden niet zelden als me-
ditatieruimte voor de abt.

In dit bezoek aan de geherwaardeerde en (zo veel mogelijk) 
getrouw heraangelegde tuinen van de Sint-Pietersabdij en de 
Sint-Baafsabdij willen wij de bezoeker een beeld geven van een 
middeleeuwse abdijtuin en het leven van de middeleeuwse 
monnik of lekenbroeder dat zich grotendeels rond deze tuin 
afspeelde. 
We starten de namiddag om 14 uur met een bezoek aan de 
Sint-Pietersabdij en tuin. Om 16 uur nemen we de boot naar 
de Korenlei. Wien Servaes vertelt honderduit over de beziens-
waardigheden en de evolutie van de stad. We verpozen in het 
Vleeshuis en worden verwend met koffie of thee en een zoet 
hapje. Om 17.30 uur maken we terug een boottochtje en eindi-
gen onze uitstap om 18 uur aan de Sint-Pietersabdij.
Afspraak op het Sint-Pietersplein voor de kerk om 14 uur.
Deelnemingsprijs: € 22 p/p (bezoek Sint-Pietersabdij, boottocht 
heen en terug, koffiepauze).
Inschrijven ten laatste op 15 juni bij Mia Bogaert (09 222 31 76) 
’s avonds of mail: bogaert.mia@skynet.be.
Betaling door te storten op rekeningnr. BE66 0001 5590 2743.
Betaling geldt als deelname. 

davidsfonds 
SDW

donderdag 24 mei: werfbezoek gent sint-pieters
Aan Gent Sint-Pieters staat de tijd niet stil. Men is er met een 
gigantische vernieuwing bezig van het station en de stations-
omgeving.
Na een zaalprogramma met introductiefilm wandelen we door 
het projectgebied onder leiding van een ervaren gids.
U komt te weten waarom deze werken nodig zijn, wat er veran-
dert, hoe en wanneer. 
Het wordt ook duidelijk wat de impact is van deze werken op 
de verkeersafwikkeling.
Naast belangrijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit,  
wordt ook een nieuw stadsdeel ontwikkeld. Het 90 m hoge to-
rengebouw De Link waar het Vlaams Administratief Centrum 
zijn intrek gaat nemen, is al volop in opbouw.
Tijdens de begeleide wandeling bezoeken we ook het station 
en plaatst de gids de hedendaagse ontwikkelingen in een his-
torisch perspectief.

Samenkomst: 13.30 uur in het Parochiehuis Sint-Paulus, 
Patijntjestraat 27, Gent
Deelnemers: beperkt tot 25 (enkel voor leden Davidsfonds)
Deelnemingsprijs: gratis, Davidsfonds betaalt de gids
Einde programma: rond 15.45 uur
Deelnemers moeten goed te been zijn.
Inschrijven: vóór 10 mei bij Erik Lambert (09 329 77 36) of mail: 
erik.lambert@telenet.be

&  Hervé Mangeleer (0479 392 303)

vzw de moester
Zaterdag 12 mei: moesterfestival
Het Moesterfestival is voor iedereen een gratis toegankelijk 
festival en is reeds aan zijn vijfde editie toe. De locatie is mooi 
landelijk gelegen en leent zich tot een gezellige sfeer, met 
optredens binnen en buiten die beginnen in de namiddag en 
doorgaan tot ‘s avonds laat. Aansluitend is er een fuif.

Treden op: 
15.30 uur: Zilke
17.00 uur: Karboenkel
18.00 uur: de Tondeldoos
19.00 uur: Zulema  
20.30 uur: Zebras are timeless
22.00 uur: No Tomorrow Charlie
23.30 uur: Speedball jr.

Waar: DAC De Moester, Putstraat 16, Sint-Denijs-Westrem
Wanneer: zaterdag 12 mei vanaf 14 uur
Toegang: gratis.

& Dimitri Van de Putte (09 221 99 46) 
 www.vzwhandinhand.be



markant DE PINTE / SDW

donderdag 10 mei: daguitstap naar leuven
We brengen een origineel stadsbezoek aan Leuven met o.a. 
een begeleid bezoek aan het nieuwe stadsmuseum “M“ met de 
tijdelijke tentoonstelling “Van voor Teniers tot na Ensor“, een 
rondleiding in de Universiteitscampus Arenberg met bezoek 
aan het kasteel van Arenberg en de bibliotheek (één van de 
grootste en meest moderne bibliotheken voor wetenschappen 
in Europa ondergebracht in het voormalig Celestijnenklooster) 
en tenslotte ook nog een wandeling langs enkele merkwaar-
dige universiteitscolleges en de plantentuin.
Deze uitstap is voorbehouden voor de leden. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

donderdag 7 juni om 14 uur: namiddaguitstap in gent
Begeleid bezoek aan TRACK, een tijdelijke tentoonstelling van 
hedendaagse kunst in verschillende stadsdelen of “clusters” 
van Gent. 
Wij kiezen de cluster Citadel, de buurt tussen het station Gent 
Sint-Pieters en het Citadelpark, waar de wereldexpo van 1913 
plaatsvond en waar vandaag de grote stedelijke musea geves-
tigd zijn.
Begeleide wandeling van ongeveer 2 uur langs een parcours 
waar werk van 8 kunstenaars te zien is.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

echo der leie
KONINKLIJK HARMONIEORKEST SDW

Beste dorpsgenoten,

Het is u misschien ontgaan, maar dit jaar schenkt men bijzondere 
aandacht aan gezond en actief ouder worden. Eén van de kern-
standpunten daarbij is de ‘intergenerationele solidariteit’: het 
harmonieus samenwerken tussen de verschillende generaties. 
Komende maand zal u daarvan wat betreft het koninklijk harmo-
nieorkest Echo der Leie zeker getuige kunnen van zijn op verschil-
lende locaties doorheen het dorp. Bekijk zeker eens onze website 
voor meer info!

Maar misschien wil u zelf ook wel deel uitmaken van deze prachtor-
ganisatie en daarmee uw oude dag vrijwaren? Dat kan! Iedere 
vrijdag repeteren wij in de bijgebouwen van het kasteel Borluut. 
Van 20 tot 22 uur trainen wij daar onze fysieke en mentale condi-
tie tijdens het inoefenen van de verschillende muziekstukken en 
nadien worden de sociale banden aangehaald. Vanzelfsprekend 
ontvangen wij u graag als nieuw spelend lid (speelt u klarinet of 
trombone dan bent u misschien zelfs nog harder welgekomen), 
maar ook zij die geen muziekschrift, noch een instrument onder 
de knie hebben, kunnen bij ons hun hemel verdienen. Een paar 
helpende handen zijn nooit te veel!

& www.echoderleie.be of contacteer onze voorzitter, François 
Wuyts, Borluutstraat 1ª of onze secretaris, Ynske De Bruyne 
(0496 97 96 59) 

Hopelijk tot één dezer!

borluutjoggers
de ronde komt ook naar sint-denijs-Westrem 
Vzw Sporters voor Artsen Zonder Grenzen viert z’n 20ste ver-
jaardag. Samen met vzw SportUp organiseren ze zaterdag 29 
en zondag 30 september een mega-evenement: 
‘de ronde’: 240 km in estafette lopen door Vlaanderen, van 
gent naar gent. De route gaat langs Kortrijk en Oudenaarde 
via een aantal Vlaamse heuvels (Oude Kwaremont, Paterberg, 
Koppenberg, Muur van Geraardsbergen).

Je kan als deelnemer starten/stoppen op een van de knoop-
punten, dit ongeveer om de 10 km. Het is geen wedstrijd: 
gemiddelde loopsnelheid is 10 km/u. Indien nodig is er terug- 
transport naar de startplaats. Zaterdagavond wordt er in 
Oudenaarde gestopt. 

Doortocht te SDW is gepland zondag 30 september rond  
18.30 uur. 
Het laatste knooppunt ligt aan de Krijzeltand (Sint-Paulus-
school). Van daar is het 5 km naar de Blaarmeersen te Gent. 
Hiermee brengen de Sporters voor Artsen Zonder Grenzen een 
groet aan de Borluutjoggers, die al jaren op rij aan de 24-uren-
loop t.v.v. Artsen Zonder Grenzen deelnemen.

Deelname:  € 8 + min. € 20 (vanaf € 40 fiscaal attest) sponsoring 
die integraal naar AZG gaat (kinderen tot 12 jaar enkel inschrij-
vingsgeld). Elke deelnemer krijgt een gratis T-shirt “De Ronde”. 
Voorinschrijven via deronde@azg.be.  
Je kan ook ter plaatse inschrijven aan € 30 (kinderen € 10) vanaf 
17.30 tot 18.45 uur. 

&  www.240kmrun.be of mail naar deronde@azg.be.

kWb
dinsdag 1 mei: bedevaart naar oostakker 
Ook dit jaar zetten we de meimaand in met een voettocht naar 
Lourdes-Oostakker. 
Als u te voet wil meegaan, verwachten wij u dinsdag 1 mei 
om 4.45 uur ’s morgens aan de parochiekerk van Sint-Denijs-
Westrem. Een uurtje later, om 5.45 uur verzamelen de fietsers 
eveneens aan de kerk van Sint-Denijs-Westrem om naar Oostak-
ker te fietsen. 
Wie de verplaatsing per auto maakt, kan met ons de eucha-
ristieviering meemaken van 7 uur in de basiliek te Oostakker. 
Iedereen die het wenst, kan na de mis en de ommegang genie-
ten van lekkere warme koffie en verse koeken.



         

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 27 tot 30 april
segaert, loofblommestraat 55, sdW 09 222 75 81
 Van 1 tot 4 mei 
HEYLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent 09 222 51 25
 Van 4 tot 7 mei
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent 09 221 06 75
 Van 8 tot 11 mei
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128, Gent 09 222 49 29
 Van 11 tot 14 mei
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte  09 282 38 16
MORTIER, Prinses Clementinalaan 13, Gent 09 221 15 05

 Van 15 tot 18 mei
oUsHoorn, Hogeheerweg 63, sdW 09 222 66 59
 Van 18 tot 21 mei
de brabandere, sint-dionysiusstraat 44, sdW 09 221 93 39
 Van 22 tot 25 mei
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
THOMAES, Kortrijksesteenweg 114-116, Gent 09 222 48 63
 Van 25 tot 28 mei
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem 09 282 86 64
VANDERMEERSCH L, Kortrijksesteenweg 580, Gent 09 222 82 67
 Van 29 tot 1 juni
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16
LEROY B., Kon. Elisabethlaan 148, Gent 09 222 26 23

noodnUmmers
Medische Spoeddienst en brandweer 100
Politie en rijkswacht 101
Ambulancedienst van het Rode Kruis 105
Antigifcentrum Brussel 070 24 52 45
Child Focus (vermiste kinderen)                 116 000

geestelijke HUlp
Tele-Onthaal 106
Aids-Telefoon Vlaanderen 078 15 15 15
Hallo Kanker  080 01 18 88
Vereniging Kankerbestrijding 080 01 58 00
Drugstelefoon  078 15 10 20
Pastoor A. Cathoir   09 222 80 34
Bij afw. aalmoezenier gevangenis     09 222 10 52 
Centr. morele dienstverlening 09 233 52 26
Psychoth. L. V. Overschelde 09 245 17 23
SIFRA-luistertelefoon 09 233 40 43
 
jUridisCHe HUlp
1e lijnsadvies, Justitiehuis, Cataloniëstraat 6, Gent 
Elke werkdag van 9-12 & 14-17u         09 269 62 56

administratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 243 97 70
Bibliotheek 09 220 20 15
Technische Dienst Zwijnaarde 09 244 68 70
Stadhuis  09 266 51 11
Administratief centrum Gent 09 266 71 11
Gentinfo  09 210 10 10                            

Stadspolitie (noodgevallen:101)        09 266 61 11
Politiekantoor SDW 09 266 63 80
Politie – Misdrijfpreventie 09 266 64 30
Milieuwachtdienst 09 239 43 43
Grof huisvuil en groenafval 09 235 47 10
IMEWO-wachtdienst 09 239 08 77
TMVW water-wachtdienst 09 240 02 11
NMBS Gent Sint-Pieters             
   Info reizigers van 7 tot 20 uur 09 241 22 44
Stadswacht 09 268 21 01

ZiekenHUiZen en medisCH-soCiale diensten
CM Kantoor 09 234 60 85
CM Maatschappelijk werk 09 267 59 09
AZ M. Middelares (alg.nr.) 09 260 60 60
UZ Gent (alg.nr.) 09 332 21 11
AZ Jan Palfijn (alg.nr.) 09 224 71 11
Het Rode Kruis Gent 09 225 61 79
Het Wit-Gele Kruis 09 265 75 75
Het Vlaamse Kruis 09 223 77 96
O.C.M.W. Gent 09 266 92 66
Solidariteit voor het gezin 09 264 18 11
Thuisverpleging Bond Moyson 09 265 69 00

HUisartsen sdW
Wachtdienst huisartsen SDW 09 220 66 66
lgnace Deaulmerie  09 221 34 09
Alex Van de Steene  09 222 18 57
Hilde Vanmarcke/Liesbeth Eggermont  09 221 30 30

apotHeken
Wachtdienst apotheken 09 236 50 00
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Oushoorn 09 222 66 59
  
tandartsen
Wachtdienst Tandartsen 09 033 99 69
Thierry Brabant  09 221 71 00
Christine Devos  09 222 05 20
Martine Devos  09 221 90 06
Herman Gillard  09 220 04 36
Sophie Gillard  09 220 04 36 

dierenartsen
Wachtdienst dierenartsen 09 217 00 62
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 /09 220 78 79
Nathan Lateur  09 221 56 12
Putcuyps, Schoofs, 
De Roover, Dehuisser 09 221 30 19
Hans Smet  09 227 26 22
Eric Vanmeirhaeghe (kl. huisd.)         09 384 46 97
P. Wantiez (gezelschapsd.) 09 220 78 79

De nuttige telefoonnummers worden 2 maal per 
jaar gepubliceerd, tenzij er wijzigingen moeten 
vermeld worden. Gelieve deze lijst dus te bewaren.

Nuttige telefoonnummers



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



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
ONTBIJT
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 26/04/2012 t.e.m. 26/05/2012 
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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