
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

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

Zaterdag 9 juni gaan we op verkenning naar Damme en omliggende dorpjes.
Wie nog niet heeft ingeschreven kan het nog doen tot en met 3 juni.
De liftbus vertrekt aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4, SDW om 12.30 uur. We ko-
men samen om 12 uur om in te stappen zodat we tijdig kunnen vertrekken. Vergeet datum 
en uur niet te noteren in je agenda zodat je op het ogenblik geen verstek laat gaan omdat 
je het vergeten bent.

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 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. 
Verschillende bestuursleden staan met een geëngageerde hulpvaardigheid borg voor een 
goed verloop van deze namiddag.
Leden van de dekenij krijgen voorrang. We volgen de data van inschrijvingen tot de bus 
volzet is. Graag vermelden of je in de rolwagen moet blijven zitten in de liftbus.

Inschrijven bij Frieda Van Caeckenberghe, Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01)
e-mail: frieda.sleurs@telenet.be. 

de redactie van de info gaat met vakantie. We zijn er weer eind augustus.
We wensen alle lezers een deugddoende vakantie met veel zon en weinig zorgen !
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Vader
Vader zijn is gebonden 

aan aanwezigheid.
Er zijn als het nodig is

maar ook, gewoon er zijn 
met hart en ziel

als warme deelgenoot van alles
wat zich afspeelt in ‘t gezin.

Voor alle vaders hartelijke 
wensen

dat ze “echt” vader kunnen zijn.
In juni vieren we hen
als belangrijke schakel

in het leven van elk kind.

Niet één dag in juni
maar een eenheid:
vader en moeder,

alle dagen, een heel leven lang.
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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 31 augustus. 
De teksten Uiterlijk tegen 13 aUgUstUs bezor-
gen 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 vermoe-
delijk op 28 september, 26 oktober, 30 november 
en 21 december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 
dagen vóór die data binnen zijn. Graag alle acti-
viteiten 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 knotsgek-
ke animatoren…Kortom, genoeg voor een onvergetelijke speelnamiddag!

Zomervakantie: vrijdag 13 juli
Plaats: Tijgerlelielaan, SDW.
De Pretkamjonet staat er 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 activi-
teiten 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

kermiscomité 
kermis te sint-denijs-Westrem: van 19 tot en met 24 oktober 
Op 19 april kon het kermiscomité reeds heel wat ideeën ontvangen vanuit de enthousi-
aste aanwezigheid van heel wat groeperingen, verenigingen en individuen. Het geheel 
wordt in een kermispo-o-tje gestampt en voor alle leeftijden geserveerd met de nodige 
aandacht voor het edele dier: het paard! “borluut te paard” kent zijn intrede. Pony’s zul-
len van de partij zijn! Geschiedenis en achtergrond over de paardensport te Sint-Denijs-
Westrem wordt u gepresenteerd. Maaltijden, drank, soep, recepties, amusement, spel, 
boeken, wedstrijden, zoektocht, optredens, theater, tentoonstellingen, tweedehands-
beurs, artiesten, muziek en ambiance zetten hun beste “poot voor”! Voor de kinderen 
onder ons: “creëer alvast jouw eigen stokpaardje”!
Het kermiscomité bedankt iedereen warm en hartelijk voor hun aanwezigheid op 19 
april en herinnert iedereen eraan dat de medewerking met de Stad Gent onontbeer-
paard-lijk is. Eind juni verwachten zij een totaalbeeld van alle activiteiten. Gelieve het 
kermiscomité op voorhand voldoende in te lichten! Hierbij geven wij jullie allen graag 
een duwtje in de rug om de ideeën nu ook werkelijk waar te maken. Het hoefijzerworp-
spel zal ons geluk brengen!

Bij vragen:
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
 
het kermiscomité



Afsneekermis en 63e bootwijding
van vrijdag 22 tot dinsdag 26 juni 2012 

 

vrijdag 22 juni
 20.00 uur:  opening tentoonstelling in het jeugdhuis ’t Geduld + receptie (org. Feestcomité Afsnee) 
 21.00 uur:  bridge-avond in de feesttent (org. Bridgeclub Leieoever Afsnee) - gratis deelname; vooraf inschrijven 
  tot uiterlijk 21 juni (09 222 09 48).
 

zaterdag 23 juni  
  14.00 tot 17.00 uur:  tentoonstelling in het jeugdhuis ’t Geduld (org. Feestcomité Afsnee) 

 14.00 tot 19.00 uur:  tentoonstelling “beeldend werk door de kinderen van jong artistiek vzw” in zaal  
  De Graet-Sint-Kristof (org. Jong Artistiek) 

 13.30 tot 17.00 uur: ritjes op “gekke fietsen” op de speelplaats van zaal De Graet Sint-Kristof 
   (org. Feestcomité Afsnee) - gratis deelname
 13.30 tot 17.00 uur: springkasteel (voor kinderen tot 8 jaar) op de speelplaats van De Graet Sint-Kristof 
   (org. Feestcomité Afsnee) - gratis deelname
 14.00 uur:  “Circo daparro” optreden met goochelacts en acrobatie in de feesttent (org. Feestcomité Afsnee) 

19.00 uur:  barbecue in de feesttent. Deelnameprijs € 15 p.p. (1 glas cava inbegrepen),  
 kinderen tot 10 j.: € 8 (vooraf inschrijven tot 19 juni 0498 06 29 04) (org. Feestcomité Afsnee)

 21.00 uur:  “méli mélo jazzband”  Jazz in de feesttent (org. Feestcomité Afsnee) - gratis deelname
 

zondag 24 juni
  09.30 uur:  eucharistieviering door E.H. Adelin Cattoir, pastoor van Afsnee 
 10.00 tot 18.00 uur:  tentoonstelling in het jeugdhuis ’t Geduld (org. Feestcomité Afsnee)

 10.30 tot 16.30 uur:  tentoonstelling “beeldend werk door de kinderen van jong artistiek vzw” in zaal 
  De Graet-Sint-Kristof (org. Jong Artistiek) 

 10.30 uur:  rondgang in de dorpskom van Afsnee door de koninklijke muziekvereniging ”de leiezonen“  
 uit Desselgem 

 10.45 uur:  63e bootwijding op de Leie door de pastoor van Afsnee (Org. Comité Bootwijding en Leiefestival)

 11.00 uur:  concert door k.m.v. ”de leiezonen“ aan de feesttent met receptie aangeboden door de Stad 
 Gent

 14.00 uur:  petanque-koning tornooi op de petanquebaan van De Graet Sint-Kristof (org. Feestcomité Afsnee)

  Inschrijvingen tot 19 juni (0498 06 29 04) 
 14.00 uur:  “starvin marvin band” optreden in de feesttent (org. Comité Bootwijding en Leiefestival)

 16.00 uur:  “Willy bart en zijne kluts” Gentse ambiance in de feesttent (org. Comité Bootwijding en Leiefestival)

 

maandag 25 juni
 vanaf 14 uur: volksspelenfestival voor de senioren in en rond de feesttent (org. Feestcomité Afsnee)

  vrouwenbolling Kampioenschap van Afsnee
  petanquewedstrijd Beker van Afsnee
  kaarting
 16.00 uur:  koffietafel voor de 60-plussers in de feesttent (org. Feestcomité Afsnee) - gratis deelname
 19.00 uur:  boogschieting op de liggende wip in de feesttent (org. Feestcomité Afsnee)

 

dinsdag 26 juni
  “jungle party” in en rond de feesttent met “soul shakers”, “rakkalicious”, “jean s. ft. sakso” (live saxofo-

nist) en “santa Qlauz” (org. JH ‘t Geduld met steun van de Stad Gent) 
 voorverkoop € 5, aan de kassa € 7, leden JH ’t Geduld gratis. Voorverkoop: Brooklyn Gent, Café In Het Ge-

meentehuis SDW, Argenta bank De Pinte, Argenta bank SDW.



rederijkerskamer

de loofblomme
Rederijkerskamer De Loofblomme nodigt iedereen van harte uit op haar derde 
sneukeltoneeltocht met als thema “Verleiden & Verlangen”.
Vier regisseurs vergasten u op een ontspannend stukje theater: Oswald Versyp, 
Sofie De Baere, Jan Monbaliu, Walter Schudel. 
We bieden u na elk theaterstukje een verleidelijk hapje en drankje aan.

Data:
vrijdag 15 juni om 19.30 uur
Zaterdag 16 juni om 19.30 uur 
Zondag 17 juni om 16.30 uur
donderdag 21 juni om 19.30 uur
vrijdag 22 juni om 19.30 uur
Zaterdag 23 juni om 19.30 uur
Op verschillende locaties in Sint-Denijs-Westrem.   
Start aan het Gildenhuis, Loofblommestraat.
Toegang:  € 12, studenten  € 10
Aarzel niet en laat je verleiden: 
reserveren via www.loofblomme.be of (0476 66 79 13).

koninklijk Harmonieorkest

echo der leie
Zondag 24 juni: aperitiefconcert
Stilaan ziet u ze weer verschijnen: de affiches voor onze traditionele afsluiter 
vóór de zomer: het jaarlijkse aperitiefconcert. Nog even de spelregels meege-
ven. 
Wij hebben 2 formules: de kennismakingsformule en het VIP-arrangement.
Bij de kennismakingsformule komt u, al dan niet met vrienden en familie, 
zondag 24 juni tegen 11 uur naar het kasteel Borluut. U neemt plaats waar het 
u belieft en geniet van het kioskprogramma 2012 van het Koninklijk Harmo-
nieorkest Echo der Leie, desgevallend met een aperitiefje bij de hand. Geheel 
vrijblijvend kunt u met alle aanwezigen kennismaken, inclusief de voltallige 
orkestbezetting die nadien gegarandeerd nog even aanwezig blijft.
Het VIP-arrangement bestaat uit dezelfde faciliteiten als de kennismakingsfor-
mule, maar hierbij krijgt u na het concert beenhesp met garnituur. Hiervoor 
dient u echter op voorhand in te schrijven bij onze voorzitter François Wuyts 
(0495 59 04 94) of per e-mail: aperitief@echoderleie.be. Deze formule kost u 
€ 16 en kan gestort worden op het rekeningnummer 850-8382939-03 van EDL. 
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen van dit festijn genieten voor slechts € 10. 
U ziet, voor elk wat wils. Het zou ook onze slogan kunnen zijn, want we kunnen 
u nu reeds verklappen dat het programma voldoende gevarieerd zal zijn om 
iedereen een aangename middag te bezorgen. 
Graag tot dan!
P.s.: wie die dag niet aanwezig kan zijn, maar toch meer over ons te weten wil 
komen, kan dat op de website: www.echoderleie.be .
Voor wie maar niet genoeg van ons kan krijgen: het eerste optreden na de zo-
merstop wordt de jaarlijkse opluistering van de zondagse bloemenmarkt op de 
Kouter te Gent. Dit jaar is dat zondag 9 september. 

bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetingscentrum De Graet Sint-
Kristof te Afsnee, behalve tijdens de Gentse Feesten en tussen kerst en Nieuwjaar.

& jeanine.clauwaert@hotmail.com; (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be; (09 221 04 06)

     Week tot week
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)
Zo. 3 – basissCHool WesterHem
 schoolfeest
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)
vrij 15 & Za. 16 – rederijkersk. de loofblomme
 19.30: sneukeltoneeltocht
Zo. 17 – rederijkerskamer de loofblomme
 16.30: sneukeltoneeltocht
Zo. 17 – WZC ZonneHove sdW
 14.30: zomermarkt
do. 21, vrij. 22, Za. 23 – rederijkerskamer de 
loofblomme
 19.30: sneukeltoneeltocht
vrij. 22 t.e.m. di. 26 – afsnee
 kermis
Za. 23 – vtbkUltUUr sdW / afsnee
 14.00: bezoek abdijtuinen van Gent
Zo. 24 – kon. Harmonieorkest eCHo der leie
 11.00: aperitiefconcert (park kasteel Borluut)
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)
vrij. 13 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
Za. 28 – vZW dioniss
 13.30: festival in SDW (Gemeenteplein en 
 Krijzeltand)
ma. 30 – vrij. 3: jeUgddienst gent
 14.00: Speelse Wijk (Gidsenweide Pastorijdreef)

aUgUstUs

Woe. 1 – vtbkUltUUr sdW
 bezoek Beaufort04
vrij. 3 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)





REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME vzw

Verleiden    Verlangen

3 de Sneukeltoneeltocht

Vrij 15, za 16, zon 17 (16.30 uur), do 21, Vrij 22, za 23 
juni telkens om 19.30 uur

start: zaal Gildenhuis, loofblommestraat, sint-denijs-Westrem
toeGanG: 12 euro - studenten: 10 euro

reserVeren Via WWW.loofblomme.be of Gsm 0476 66 79 13

V.U. Dirk Vanmeirhaeghe, Witbakkerstraat 21 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

O R C H I D E E Ë N
C U LT U U R 09/221.12.85
bvba petrens en co - lauwstraat 74 - st.-denijs-westrem

&
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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

geZondheid
SWANLAKE welzijnscoach voor jong en oud
herboriste - herbalife®ambassadeur
Caroline Geirnaert - Nieuwstraat 19, SDW
www.swan-lake.be – info@herba-swanlake.be
enkel op afspraak - tel: 0474 24 25 94

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

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

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.



Eigen FUNERARIUM
Dienstverlening – Advies
Opbaring – Verzorging

Begeleiding – Formaliteiten
Binnen – Buitenland

Bloemen – Asjuwelen
Uitvaartverzekeringen

Beukenlaan 88, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Zwijnaardsesteenweg 162, 9000 Gent

Bevrijdingslaan 137, 9000 Gent
De Pintelaan 170, 9000 Gent

Brugsesteenweg 452, 9030 Mariakerke
Langestraat 90, 9050 Ledeberg

lydiajossa@hotmail.com
www.begrafenissenverniers.info

borluutkermis 2012
tentoonstelling

sint-Denijs-Westrem en de paardensport
organisatie: stedelijke openbare Bibliotheek – Heemkring scheldeveld

Vrienden van de bibliotheek – Dekenij Borluut

Van zaterdag 20 t.e.m. zondag 28 oktober

1932: Astère Geyselinck poseert fier met zijn winnend paard voor restaurant Bouvier, nu Colmar Grill



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



vtbkultuur 
Woensdag 1 augustus: beaufort04
o.l.v. Geert Gruyaert, gids Beaufort04
Met Beaufort04 is de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee 
in 2012 aan haar vierde editie toe.
De Triënnale is uitgegroeid tot een succesvol en niet te mis-
sen cultureel evenement. De Vlaamse kust en de hedendaagse 
kunst vinden elkaar opnieuw via monumentale installaties en 
intrigerende werken, ingebed in de unieke biotoop van de dyna-
mische kustgemeenten.
Voor Beaufort04 maakte een artistieke commissie o.l.v. curator 
Phillip Van den Bossche en intendant Jan Moeyaert een welover-
wogen selectie van hedendaagse Europese kunstenaars. De se-
lectie kunstwerken is een weerspiegeling van wat zich op het 
hedendaagse Europese kunstplatform afspeelt. De kunstenaars 
spelen met nieuw of bestaand werk in op de niet-museale om-
geving en maken de ku(n)stbezoekers deelgenoot van een fanta-
sierijke en imaginaire wereld.
De vierde editie van de Triënnale voor Hedendaagse Kunst zorgt 
ongetwijfeld opnieuw voor zomerse beroering en kunstzinnige 
reflecties langs de Vlaamse kust. Ondertussen is aan de kust ook 
een waar beeldenpark ontstaan met een twintigtal kunstwer-
ken uit de drie vorige edities.

Alles van Beaufort04 bezoeken op 1 dag is onmogelijk, zodat 
voor deze uitstap een selectie werd gemaakt. 
Wij starten aan de westkust: in De Panne lonkt de zee voor het 
eerst of zijn het “De Players” van Michal Gabriel die ons wenken? 
In Koksijde bezoeken wij de “Tripods” van Zilvainas Kempinas op 
de hoogste duin van het land en op de archeologische site van 
het abdijmuseum Ten Duinen maken wij kennis met “yorkshire 
Soul I” van Jaume Plensa.
In Nieuwpoort laten wij ons letterlijk onderdompelen in de 
kunst. Wie het aandurft kruipt binnen in het werk “Erratique” 
van Les Freres Chapuisat en meteen staan er sterren aan de he-
mel. Iets verderop kan iedereen op individuele basis de “Villa 
Hurlebise” ontdekken. Nedko Solakov deed hier op meer dan 
100 plaatsen een specifieke ingreep: de villa werd omgedoopt 
tot “The Mumbling House”. Wie hierna nog niet op springen 
staat (!) nemen wij mee naar het voormalige munitiedepot van 
Nieuwpoort waar onze landgenoot Hans Op De Beeck een instal-
latie heeft voorzien: “location (8)”. 
Op weg naar het middagmaal of net erna luisteren wij in Mid-
delkerke naar de zee met het kunstwerk “i can hear it” van Ivars 
Drulle. Oostende kunnen wij niet links laten liggen want ook 
daar plant een landgenoot een nieuwe (en blijvende) construc-
tie: “Rock Strangers” van Arne Quinze. Indien de tijd het toelaat 
wandelen wij in Bredene langs “Coast To Coast” van Flo Kasearu 
en “Olnetop” van Nick Ervinck.
De zitbanken die Jeppe Hein / Modified Social Benches L-U voor 
De Haan heeft ontworpen zijn niet meteen bedoeld om uit te 
rusten maar in de “Sandworm” van Marco Casagrande in Wen-
duine kan je dan wel weer tot rust komen.
In Blankenberge kunnen wij zelfs van bus wisselen: wij bezoeken 
“Many Dreams” van Martine Feipel/Jean Bechameil en in deze 
stad eindigen wij met “Kneaded Memory” van Dalila Gonçalves 
waardoor we ons nog volop in vakantiestemming meteen in Por-
tugal wanen.
Gezien het aan de kust ook wel eens slecht weer kan zijn of 
heftig waaien (? beaufort) wordt een vervangprogramma met 
hoofdzakelijk binnenlocaties voorzien. In elk geval vormt Beau-
fort04 weer het ideale decor om ons een dagje te laten meesle-
pen op de golven van de hedendaagse Europese kunst.

Inlichtingen en reservatie: 
Mia Bogaert: bogaert.mia@skynet.be

markant DE PINTE / SDW

donderdag 7 juni om 14 uur: namiddaguitstap in gent
Begeleid bezoek aan Track, een tijdelijke tentoonstelling van he-
dendaagse 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.

In september: tweede deel van ons bezoek aan het circuit van 
Track met vermoedelijk een wandeling door de clusters “Tol-
huis“ en “Macharius”. Hierbij maken we gebruik van onze zelfde 
tickets. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

WZC Zonnehove
Zondag 17 juni: zomermarkt
Ten voordele van de animatie organiseert WZC Zonnehove, Loof-
blommestraat 4, een zomermarkt op zondag 17 juni van 14.30 
tot 18 uur. Dit alles heeft plaats in de tuin en in de cafetaria van 
het rusthuis.
Volgende standen worden voorzien:
- kledij en schoenen
- bloemen - fruit
- wenskaarten van de muurkrant
- juwelen 
- Italiaanse streekgerechten
- snoep en versnaperingen
- cava met verse zalm en garnalen
Voor de jongste spruiten is er een springkasteel.
Iedereen is van harte welkom.

BASISSCHOOL sint-paulus
musical koning nors
Data: vrijdag 8 juni om 19 uur, zaterdag 9 juni om 19 uur, 
zondag 10 juni om 15 uur.
Plaats: Gildenhuis SDW
Tickets: € 8 (+ 12 jaar), € 5 (- 12 jaar), tot 3 jaar gratis mee op 
de schoot.
Kaarten te reserveren tijdens de kantooruren op (09 221 32 73).

&  www.sintpaulussdw.be

rommelmarkten met oester-tapasbar
Plaats: Gemeenteplein SDW 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 rommelmarkt.
Data: zondagen 20 mei, 17 juni, 15 juli, 26 augustus en 
16 september.

&   en inschrijven: melangeparfait@telenet.be



125 jaar 
orchideeënteelt in 

sdW
opendeurdagen en tentoonstelling bij petrens

Wat ooit begon als een passie 
groeide vandaag uit tot één van 
Belgiës meest gespecialiseerde 
kwekerijen in orchideeën. Het 
is zelfs op twee na de oudste or-
chideeënkwekerij van de wereld 
en telt vandaag meer dan 1280 
soorten orchideeën. Naar aanlei-
ding van het 125 jaar bestaan van 
de orchideeënteelt in Sint-Denijs-

Westrem wordt er een kleine tentoonstelling georganiseerd in de kwekerij 
van Petrens & Co. Deze loopt van vrijdag 1 juni tot en met zaterdag 30 juni. 
Ze is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de kwekerij en tijdens de 
opendeurdagen van 1 tot en met 3 juni.

Graaf Joseph de Hemptinne kocht in 1886 het kasteel Steppestede aan de  
Kortrijksesteenweg. Vandaag vind je er de Carrefour. Als textielbaron en ge-
wezen burgemeester van Sint-Denijs-Westrem had hij veel invloed in hoge 
kringen en kreeg veel aanzien. Hij verzamelde orchideeën en tropische vis-
sen. Die ontving hij van missionarissen die verre reizen maakten in tropische 
landen. Hij hield met hen goede contacten. 

Eén jaar na de aankoop van het kasteel liet hij er een serre bij bouwen waarin 
zijn collecties orchideeën en tropische vissen werden ondergebracht. Zijn tuin-
man, Honoré de Coninck, werd verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud 
van de planten en leerde zo het vak. Rond de eeuwwissel werden 8 kassen 
bijgebouwd en kon het tot dan louter verzamelen van orchideeën overgaan 
tot een commerciële handelszaak. Vijf generaties later heeft het bedrijf vele 
duizenden orchideeën gekweekt die tot de jaren ‘80 vooral als snijbloemen 
werden verkocht en geëxporteerd naar landen als Duitsland, Frankrijk, Italië 
en Zwitserland. 

Sinds de orchidee als kamerplant 
bekend werd, is de verkoop zich 
gaan concentreren naar particu-
lieren. Vandaag worden de mees-
te orchideeën verkocht in België 
maar door zijn nichemarkt, die 
heel wat zeldzame en nooit eer-
der geziene orchideeën vertegen-
woordigt, zijn er ook klanten uit 
heel Europa.

Aan de hand van oude foto’s, collages, gebruiksvoorwerpen, kranten- en tijd-
schriftartikels wordt getoond hoe het bedrijf evolueerde en wat het allemaal 
heeft meegemaakt. Zo kan je op oude zwart-wit foto’s de kleinere Odontoglos-
sumkassen zien. Die werden vervangen door een veel grotere kas in de jaren 
‘80. Ze zagen er nostalgisch en gezellig uit, vooral tijdens de zomer wanneer 
ze bedekt waren met lattenwerk om de felste zonnestralen te breken. Foto’s 
en krantenartikels vertellen over de schade door overstromingen in de jaren 
‘60, het in vitro zaaien van orchideeën op de Universiteit Gent en de verbou-
wingen en restauraties aan de kassen van 1995 tot 2005. Collages tonen de 
vele orchideesoorten die in de loop der jaren gekweekt werden. 

     

     

Week tot week
vervolg

ma. 6 – vrij. 10: jeUgddienst gent
 14.00: Speelse Wijk (Gidsenweide Pastorijdreef)
vrij. 17 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
di. 28 – kvlv sdW
 dagreis naar Antwerpen
vrij. 31 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

september

ma. 10 – kvlv sdW
 bezoek atelier Pauline Schreibers
vrij. 14– stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
ma. 17 – Wmv afsnee / sdW 
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuurs- en werkvergadering
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
vrij. 28 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
Zo. 30 – borlUUtjoggers
 De Ronde in SDW

oktober

vrij. 12 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
vrij. 26 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

november

Woe. 21 – kvlv sdW
 lingerie, je tweede huid

deCember

Zo. 9 – sint-CamillUskoor
 kerstconcert (parochiekerk SDW)
Za. 15 - kon. Harmonie eCHo der leie
 Candle-light concert

Het boek Ultio 
van dorpsgenoot Guido Strobbe 

is vanaf heden verkrijgbaar via een 
mailtje naar

ultio@hotmail.be,
een sms naar (0484 27 13 58)

met vermelding adres of
bij De Standaard, Eci...en de online 

boekenwinkels.



          

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 25 tot 28 mei
VALLAEyS, Heerweg-Zuid 1, Zwijnaarde                  09 222 48 95
VANDERMEERSCH, Kortrijksesteenweg 580, Gent 09 222 82 67
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem 09 282 86 64
 Van 29 mei tot 1 juni
LEROy B., Kon. Elisabethlaan 148, Gent 09 222 26 23
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16
 Van 1 tot 4 juni
BUyCK I., Drapstraat 70, Nazareth                                 09 385 49 32
HAGHEDOOREN y.,Voskenslaan 399, Gent  09 222 46 05
 Van 5 tot 8 juni
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte  09 282 53 06
DE POURCQ, Phoenixstraat 68, Gent                  09 226 29 94
 Van 8 tot 11 juni
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent 09 225 71 06
 Van 12 tot 15 juni
VAN GELUWE DE BERLAERE, Dorp 37 a, Nazareth         09 385 40 40 

VANDEKERCKHOVE, Kon. M. Hendrikaplein 42, Gent 09 222 33 88
 Van 15 tot 18 juni
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent  09 222 42 61
 Van 19 tot 22 juni
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
 Van 22 tot 25 juni
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
ROUSSEAU B., Rijsenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
 Van 26 tot 29 juni
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem  09 282 86 64
ROOSENS,  Zwijnaardesteenweg 82, Gent 09 222 12 83
 Van 29 juni tot 2 juli
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent 09 222 46 16

BASISSCHOOL Westerhem
er was eens een klein meisje….
Zalig starend naar de witte wolken die traag voorbij dreven, lag 
ze in het hoge gras.
Is het niet heerlijk om weg te dromen?
Dromen van een wereld waar alles kan?
Waar je zo maar wijze raad kunt vragen aan een krekel die toeval-
lig langs komt?
Stel je voor dat je kunt snoepen van zoete zaligheden die zo maar 
groeien aan de bomen op weg naar school.
Of dat je kunt dansen in de regen die als een verfrissende douche 
op je huid valt wanneer je afkoeling zoekt na een middag heerlijk 
vertoeven in de zon.
Of wil je gouden eieren rapen van de kippen in je tuin?
Kom eens een kijkje nemen in het betoverende schooltje Wester-
hem
Iedereen is van harte welkom!

schoolfeest zondag 3 juni: kerkdreef 9, sint-denijs-Westrem

Clubhuis voor

senioren en 55+
Pastorijdreef 6, SDW

activiteiten: 
van maandag tot en met vrijdag: alle dagen kaarten, biljarten 
en darts.
donderdag van 14 tot 17 uur zijn er drie computerbuddy’s die 
uw problemen oplossen.
dinsdag:  Tai Chi Chuan lessen van 14.30 tot 16 uur. 
  Line dans van 16.15 tot 17.45 uur (vanaf september).
vrijdag: knutselen, breien, borduren enz. met Okra. Boetseren 
  en elke 3e vrijdag van de maand tekenles vanaf 14 uur.
Bij goed weer petanque op de buitenbaan.
Ook voor een gezellige babbel en een drankje kan u bij ons te-
recht.

oproep: Het clubhuis zoekt dringend vrijwilligers om een hand-
je te helpen aan de bar en in de zaal.
Voelt u zich geroepen om als vrijwilliger mee te helpen, kom 
eens vrijblijvend langs voor informatie; dit  kan op alle werkda-
gen van 14 tot 17 uur.

&  (09 221 08 00)



�

Warme Beenhesp
volwassenen: 16 €
kinderen (-12 jaar): 10 €

Inschrijven bij:
François Wuyts
Borluutstraat 1A
Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 0495/59.04.94

E-mail: aperitief@echoderleie.be of 
rek. nr. 850-8382939-03 van EDL

Borluutpark  
Kleine Gentstraat 

te Sint-Denijs-Westrem

VANAF 11.00 uur
GRATIS TOEGANG

MET MEDEWERKING VAN
HET STADSBESTUUR

ZONDAG 24 JUNI 2012

Koninklijk Harmonieorkest

ECHO DER LEIE

APERITIEFCONCERT
& Warme Beenhesp
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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

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 26/05/2012 t.e.m. 26/06/2012 
en enkel in IKEA Gent. 1 gieter 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

20110420_AD_gent_216x303.indd   1 20/04/11   17:00

BIJ AANKOOP 
PLANT VAN 
MINIMUM €15


