
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Uitstap anders valide personen en senioren

Zaterdag 8 juni 2013 gaan we op bezoek naar landgoed eikendal in sint-laureins 
De liftbus komt aan Home Zonnehove, Loofblommestraat 4, SDW om 13 uur. We komen 
samen om 13 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. Vertrek om 13.30 uur.

Landgoed Eikendal is 3 hectaren bos en park dat doorheen veel jaren geleidelijk aan is 
aangelegd en uitgebreid. Het bos bestaat vooral uit inlandse eik en het staat in de winter 
meestal onder water, vandaar de naam “eikendal”. Ongeveer 3.500 bomen sieren dit bos. 
De landelijke parktuin straalt rust uit. Hier en daar spreken gedichten aan de bomen tot 
de verbeelding. Sinds het ontstaan is het al spraakmakend! Het is door de jaren heen 
een eigenzinnige doch vloeiende samensmelting geworden van ongekunstelde natuur, 
onderhouden parktuin met monumenten, cultuurexplosie met poëzie, kunst, literatuur 
(van de gastvrouw Sonja Slock) en gezellig samenzijn. Logo van Eikendal: ’eikendalna-
tuur verrijkt je cultuur’.
Sonja Van Landschoot-Slock is een manusje-van-alles. Renaat Van Landschoot was 25 jaar 
bakker en het echtpaar baatte een bakkerij uit in Sint-Laureins. Sedert verschillende jaren 
zet het gezin zich nu in voor de uitbouw van het domein, een toonbeeld van creativiteit 
en aandacht voor de natuur. Sonja schildert, schrijft gedichten, zingt, doet de rondleidin-
gen en vertelt honderduit over de start en evolutie van het domein. In juni kunnen we 
genieten van een prachtige tuin met mooie aanplantingen en bloemenpracht. Zitbanken 
zijn voorzien op verschillende plaatsen om van al dat moois te genieten als men niet kan 
wandelen. Het park kunnen we samenvatten: “tuin, kunst, literatuur, poëzie, bos, koffie, 
muziek en gezellig samenzijn, een aanbod dat je nergens anders terugvindt!”

Onze namiddag ziet er als volgt uit:
- aankomst en onthaal door Sonja Slock
- rondleiding op het domein met de enthousiaste gids-verteller
- bij goed weer buiten, bij minder goed weer in het tuinhuis, optreden van Sonja met 
 bekende liedjes, mogelijkheid om mee te zingen 
- koffie en taart. De taart wordt door Renaat gebakken en belooft heel lekker te zijn.
We vermoeden rond 18 uur terug 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 
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Lente
De winter zong 

haar laatste lied,
veel strofen, grijs en grauw,

donker van ‘s morgens 
tot ‘s avonds,

soms licht met sneeuw,
gevangen binnenshuis,
hunkerend naar zon en 

licht.

En plots verschijnen 
de eerste tekens van 

nieuw leven, kleine botjes,
soms nog zachte pluisjes

of gewoon knopjes
hunkerend vol verwachting
naar de stralen van de zon.

Tijd van verwachten,
groeien, openbreken,

plaats maken voor kleur,
veel kleur, 

warme schakering,
vertaald in bloem en blad,

weerslag in de mode,
veel kleurenprints.

Pasen en de klokken zijn 
voorbij. 

Nu is het volle lente, 
licht en zon.

Ons leven, steeds geborgen
in zeer diverse seizoenen,

elk seizoen 
een eigen charme.

Steeds geeft de lente
warme stroming 

in het bloed.
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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: 
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 24 mei. 
De teksten Uiterlijk tegen 6 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 vermoe-
delijk op 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 
29 november, 20 december 2013. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die data binnen 
zijn. Graag alle activiteiten opgeven waarvan de 
datum al vast ligt. Die komen dan in de rubriek 
“worden verwacht”, zodat de andere verenigingen 
er rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, 
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.

kermiscomité
Beste lezers,

De stadskermissen komen op gang. Dan weten wij: we staan de laatste in de rij. Dit 
jaar halen we de kermisfinish met een fietsend programma. We rollen er ons flitsend 
door! Kind of kleuter, ouder of grootouder, buur of vriend, we zijn er allemaal in en 
rond de kermistent op de Krijzeltand. Een “borleutig” programma zijn we aan het 
klaarstomen. Iedereen is welkom om een initiatief te lanceren: laat jouw fietsbel 
eventjes rinkelen bij ons kermissecretariaat!
Welkom. Wordt vervolgd.

Secretariaat: joseph_de_clercq@telenet.be

nieuws VAN DE stad
vrijdag 7 juni: zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in het Diensten-
centrum op het Gemeenteplein van 9 tot 13 uur en van 14 tot 15.30 uur.

Cultuurplatform en 
Heemkring scheldeveld
plaatsing van de hoekpaal van het oud Hollandse oefenveld naast de putkapel
In 2004 werd 1 van de 4 grenspalen teruggevonden die het in 1824 onder Wil-
lem I aangelegde oefenveld (Marsveld, later Willemsveld en vanaf 1830 “Plaine 
d’Exercice de la Ville de Gand”) afbakenden. Dit grote terrein lag waar nu The Loop 
(Flanders Expo) is. 
Prof. T. Behaeghe vond hem volledig overwoekerd terug en meldde dit aan de 
Stad. De arduinen paal weegt ca. 670 kg, is gedateerd 1824 en versierd met de 
Hollandse Leeuw, gezien we toen deel uitmaakten van de Nederlanden.
De overige 3 hoekpalen zijn verdwenen tijdens de diverse wijzigingen van het ter-
rein: het oefenveld werd vanaf 1838 een befaamde hippodroom en vanaf 1914 een 
militair vliegveld tot na W.O. II. Nadien kwam de burgerluchtvaart er om in 1985 
plaats te ruimen voor Flanders Expo.
Kort voordat de hoekpaal uit 1824 dreigde te verdwijnen onder de Ringweg op The 
Loop, werd hij in 2010 naar een stadsmagazijn gevoerd.
Diverse verenigingen waaronder Buurtcomité Flanders Expo, WMV, Heemkring 
Scheldeveld en het Cultuurplatform SDW, ijverden om deze historisch waardevolle 
grenspaal te plaatsen op een goed zichtbare plek, zo dicht mogelijk bij het ge-
wezen oefenveld. Dit gebeurde reeds in april. Waar kon dit beter dan naast de 
Putkapel? Deze te weinig gekende kapel dateert uit 1687 en is dus het oudste mo-
nument uit SDW; overigens is heel die wijk historisch erg interessant met allerlei 
militaire acties, diverse kastelen maar ook een kolonie kunstenaars en vakmensen 
die de neogotiek in België uitgedragen hebben.

Over deze boeiende geschiedenis zal tijdens het weekend van de oktoberkermis, 
19 en 20 oktober, een tentoonstelling georganiseerd worden in de Putkapel door 
de Heemkring Scheldeveld. Dan wordt ook de hoekpaal feestelijk ingehuldigd, 
samen met randanimatie.



     Week tot week
Mei

woe. 1 t.e.m. Zo. 12 – geZinsBond sdw / aFsnee
 Reuzenhuis in Miat Gent
do. 2, vrij. 3, Za. 4 – reder. de looFBloMMe
 20.00: “Mijn Blackie” (Gildenhuis SDW)
Za. 4 – wMv aFsnee / sdw
 14.00: groepswandeling in het Parkbos met gids
 (Borluutdreef)
Za. 4 – daC de Moester
 14.00: Moesterbal (Putstraat 16, SDW)
Ma. 6 – wMv aFsnee / sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen- 
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
do. 9 t.e.m. Zo. 12 – Markant de pinte / sdw
 uitstap naar Z-W-Engeland
Zo. 26 – BasissCHool westerHeM
 schoolfeest
Ma. 27 – Markant de pinte / sdw
 uitstap in Gent
di. 28 – kvlv sdw
 meifeest

jUni

Za.  1 – wMv aFsnee / sdw
 bezoek aan voorbeeldtuinen
Zo. 2 – BasissCHool sint-paUlUs
 schoolfeest
vrij. 7 – dienstenCentrUM sdw
 09.00: zitdag invullen belastingaangifte
do. 13 – Markant de pinte / sdw
 daguitstap naar Klein-Brabant
Ma. 17 – kvlv sdw
 “Op goede voet”
Zo. 23 – kon. HarMonieorkest eCHo der leie
 aperitiefconcert (kasteel Borluut)

jUli

Za. 6 – wMv aFsnee / sdw
 09.30: zomeronderhoud Duddegembosje
Ma. 8 – wMv aFsnee / sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

aUgUstUs

Ma. 26 – kvlv sdw
 bezoek aan Aalst

septeMBer

di. 10 – kvlv sdw
 over geuren
Ma. 16 – wMv aFsnee / sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

gezinsbond sdw / aFsnee

wijziging kinderoppasdienst 
Gezinnen die lid zijn van de Gezinsbond, kunnen al vele jaren beroep doen op 
de kinderoppasdienst (KOD). vanaf 1 mei 2013 worden een aantal administra-
tieve wijzigingen van deze dienst doorgevoerd:
- De nieuwe coördinator wordt Erna De Maeyer, te bereiken via e-mail:  

kod.sdw.afsnee@gmail.com of in uitzonderlijke gevallen (0472 01 83 94), dit 
van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 11 uur en van 14 tot 17 uur. 

- Vanaf nu gebeuren aanvragen voor oppasprestaties minstens 4 dagen op 
voorhand via de website www.kinderoppasdienst.be. De eerste keer dat u 
zich via deze website aanmeldt moet u zich eerst registeren. 

Alle leden die beschikken over e-mail en alle oppassers werden per e-mail uit-
gebreider over deze vernieuwingen geïnformeerd. Andere geïnteresseerden 
kunnen voor bijkomende informatie steeds contact opnemen met de coördi-
nator.
Vanuit de Gezinsbond van SDW en Afsnee wensen we bij deze onze vorige 
coördinator Veerle Naert van harte te bedanken voor haar jarenlange inzet.

Erna De Maeyer
Coördinator kinderoppasdienst Gezinsbond Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

nsB en davidsfonds
Herdenking 100 jaar eerste wereldoorlog (1914-2014)
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog begon. We laten dit 
in Sint-Denijs-Westrem niet ongemerkt voorbijgaan.
Het bestuur van NSB wil in samenwerking met het Davidsfonds deze donkere 
periode herdenken. Er zijn tijdens WO 1 een 20-tal soldaten uit onze gemeente 
gesneuveld op het slagveld, vele andere jonge mannen hebben het overleefd.
Wie nog over informatie over die periode beschikt (doodsprentjes, krantenar-
tikels, militaire zakboekjes, eretekens, enz.) doet ons veel plezier om die aan 
ons ter beschikking of ter inzage te willen geven (alles over WO 2 van onze 
gemeente is ook welkom). Dit is heel nuttig voor de voorbereiding van de 
geplande herdenking.

Contactpersoon: Jan Verschueren, ondervoorzitter NSB, Borluutplein 10, SDW 
(0476 849 039)

BasissCHool westerhem
kalender Basisschool westerhem
Maandag 29 april t.e.m. vrijdag 3 mei: verkeersweek met op dinsdag 30 april 
een operationele flitswagen van politie Gent in de buurt van de schoolpoort.
Zondag 26 mei: Schoolfeest 

&	 Patricia De Backer, directeur Basisschool Westerhem, Kerkdreef 9, 
 SDW (09 222 33 30) Westerhem.dir@gent.be; www.westerhem.be

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)



In de kijker

    oUderCoMité
BasissCHool sint-paUlUs

Geen school is compleet zonder een oudercomité, dat 
de brug slaat tussen het lerarenkorps en de ouders. 
Maar een oudercomité verbindt ook de ouders onder-
ling, zodat er een dynamiek ontstaat van verbonden-
heid en engagement. Net als in andere scholen is het 
oudercomité in basisschool Sint-Paulus een stille maar 
werkzame kracht, die meestal pas bij bijzondere acti-
viteiten in beeld komt. Menig inwoner van Sint-Denijs-
Westrem heeft daar al wat van mogen smaken: het jaar-
lijkse Moederdagontbijt of praatcafé Cave Saint-Pol.
“We organiseren ook naai-avonden voor moeders en va-
ders”, vertelt voorzitster Sandy Van Wonterghem, met 
een knipoog vervolgend dat die vaders de weg nog niet 
echt gevonden hebben. “We proberen ook jaarlijks een 
activiteit te organiseren voor het hele gezin. Daarnaast 
bieden we hulp onder de vorm van helpende handen 
bij activiteiten van de school: grootouderfeest, school-
feest, musical, noem maar op.”
 

dromen bij de nieuwbouw
Uiteraard zijn er ook allerlei acties om de school financieel te steu-
nen. “Dankzij die acties konden we de school al digitale schoolborden 
schenken. En met de opbrengst van onze koekjesactie vorig jaar zorg-
den we voor een touch screen bij de klascomputer van de kleuterklas-
sen”, zegt Sandy nog. Inmiddels bereidt de school een nieuwbouw 
voor. Ook hier doet het oudercomité een duit in het zakje. “We dro-
men van hip meubilair voor de nieuwe refter.”
Dit jaar heeft het oudercomité overigens nog een aantal spetterende 
acties in petto. Het moederdagontbijt wordt voor een keer vervangen 
door een vaderdagontbijt op 9 juni. “Daarnaast organiseren we de 
boekenweek@Sint-Paulus in de derde week van juni. Met het thema 
“Een zee van tijd” dromen we al van een lange zomer. Hou zeker de 
affiches aan de gevel van de school in de gaten voor het volledige 
overzicht van de activiteiten van de school en het oudercomité!”
 
stille maar werkzame kracht
Het oudercomité van Sint-Paulus bestaat uit vrijwillige mama’s, en 
een paar enthousiaste papa’s. Sandy Van Wonterghem: “We hebben 
geen lidmaatschap. Iedereen is welkom. Sommige ouders zien we bij-
na bij elke activiteit, andere eerder sporadisch. Meestal zijn alle klas-
sen van de school vertegenwoordigd. We komen om de twee maan-
den samen in een algemene vergadering. Naast de ouders zijn ook 
de directeur en enkele leerkrachten aanwezig. In deze vergadering 
krijgen we nieuws vanuit de inrichtende macht en kunnen we een 
inbreng geven in het dagelijkse schoolleven aan de hand van verzuch-
tingen, suggesties en ideetjes. Hier lanceren we nieuwe ideeën voor 
activiteiten en acties, starten nieuwe werkgroepen, krijgen we een 
stand van zaken van de verschillende werkgroepen of evalueren we 
activiteiten en bereiden er andere voor.”
Een stille maar werkzame kracht dus, zo’n oudercomité. En dan had-
den we het nog niet over de opvang op woensdagmiddag of het tijd-
schrift KR8, dat tweemaal per jaar verschijnt, een mooi souvenir met 
veel foto’s en leuke teksten.
 

&	 sintpaulus.sdw.oudercomite@gmail.com
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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 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel. 09 245 03 11

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

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

autohandel
WWW.CABRIOKAPPEN.BE
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

autokeuring 

                     Poortakkerstraat 127, SDW
tel: 09 221 51 16; www.sbat.be

balletschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.be

batteriJen
 www.batterystreet.be
 Kortrijksesteenweg 1092, SDW

 Tel: 09 245 46 00; gent@batterystreet.be

bed & breakfast
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

begrafenissen
FUNERARIUM JOHN VERNIERS-JOSSA 
begrafenissen en crematies; tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW; gsm: 0475 25 05 39
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189

KRISTOF DE COCKER BVBA
Begrafenissen en crematies; 
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

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, Duddegemstraat 22, Afsnee 
tel/fax: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

brasserie
BRASSERIE OLIVE
belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 09 221 35 12

brood en banket
BAKKERIJ LUC (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten

PATISSERIE SUFFyS
Loofblommestraat 59, SDW tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem tel: 09 282 40 33

‘T 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

dagbladhandel
  boeken - lotto - postpunt 

   Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-18u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

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; gsm: 0476 479 735
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, Maenhoutstraat 70 - SML 

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

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

    KANTOOR DE MAERTELEIRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

SPAARBANK  voordelige en volledige bank-
service; Advies op maat, uw vertrouwen waard
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

BIG.T.CArS BVBA  Aankoop auto’s en bestelwagens
Kortrijksesteenweg 1185, SDW
Ook onderhoud en herstelling; tel: 0476 49 53 53

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

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; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
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
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

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

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

RESTAURANT NENUPHAR
aan de oevers van de Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be;
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
kleuradvies bij u thuis; deskundig advies aan doe-
het-zelvers; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - MARTINE NEyT
Spec.:epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut.pourelle.be

schriJn- en timmerwerken
KRISTOF DE COCKER BVBA;  Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

VANAELST 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

taxi en luchthavenvervoer
 TAXI GENT

Taxi en luchthavenvervoer aan de scherpste prijzen
7/7, 24/24; tel: 09 333 33 33; www.taxigent.be

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; tel: 09 222 71 96
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

TUINARCHITECT. & BOOMVERZORGING
Groep Groen bvba; tel: 09 221 05 81; 
Bokstraat 73, 9870 Machelen; gsm: 0474 33 39 70

TUINARCHITECT HUGO VERVONDEL BVBA
ontwerpen, uitvoeren van tuinen 
Leieriggestr. 6, Afsnee; tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

vastgoedmakelaars/immobiliën

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

IMMOGIDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

                    IrrES  vastgoed met styling 
                         Kleine Gentstraat 7, SDW

M: 0486 069 070 - www.irres.be

RIK SCHEPENS, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

verwarming
VEPI BVBA (PIERRE VERENGHEN)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling, 
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

verzekeringsagenten

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

www.bndi.be  
Gemeenteplein 10, SDW; FSMA 048332A
Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

KBC VERZEKERINGEN STEyAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

verzekeringsmakelaars
KANTOOR DE MAERTELEIRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36

FOBE REMI BVBA tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

KERCKAERT J.P. & VAN DE WALLE BVBA
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590 
J. Duquesnoylaan 30, SDW 
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

wasseriJ en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting
HEyTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

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

GILDENHUIS 
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

O.C. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

koopgidsdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee

plaats Hier Uw advertentie
reeds mogelijk vanaf  E 70 per jaar 

incl. vermelding op de website
www.dekenijborluut.be



daC de Moester
Zaterdag 4 mei vanaf 14 uur: Moesterbal 
Het Moesterbal is gratis en voor iedereen toegankelijk. In een 
landelijke en uitnodigende omgeving gaan overdag verschei-
dene optredens van start en wordt er ‘s avonds gefuifd. 
Programma: 
15 uur: Nomad Swing; 16 uur: Pieter Matthys (solo); 16.45 uur: 
Ras El Hanout; 19 uur: The Breezz; 20 uur: fuif.
Plaats: Putstraat 16, Sint-Denijs-Westrem
 

& vzw Hand in Hand, DAC De Moester, Putstraat 16, SDW 
 (09 221 99 46); e-mail: hih.moester@gmail.com

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren
vrijwilligers
Er worden dringend vrijwilligers gezocht voor het Clubhuis.
Men kan een afspraak maken via (0478 440 820).

Buurtmaaltijden
Is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent in 
samenwerking met het Clubhuis voor Senioren. Aan de prijs 
van € 5 kunt u genieten van een lekkere maaltijd (dagsoep, 
hoofdgerecht en dessert) in het Clubhuis voor Senioren, Pasto-
rijdreef 6, SDW.
Let wel: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30 tot 
12.30 uur (niet 13.30 uur)
Inschrijven tot 1 week op voorhand na de buurtmaaltijd of in 
het Dienstencentrum van de Stad bij Nathalie Samaes op dins-
dag van 10 tot 12 uur of op het nummer (0473 944 658).
 
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
lessen tai Chi Chuan: dinsdag van 14.30 tot 16 uur uitgezon-
derd elke derde dinsdag van 15.30 tot 17 uur
line dans: dinsdag van 16.30 tot 18 uur, voor iedereen toegan-
kelijk
knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
Boetseren: 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt 
beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

Markant SDW/DE PINTE

dinsdag 30 april om 20 uur: voordracht en praktische les “alles 
over kruiden“ door Marjane Volckaert
Meer en meer wordt het gebruik van kruiden in de keuken 
geherwaardeerd. We richten dan ook een avond in met uitleg 
over het gebruik van kruiden vroeger en nu. 
Er komen ook verschillende praktische punten aan bod zoals: 
tips voor een eigen kruidentuin(tje), bespreking van enkele fa-

voriete kruiden en het gebruik ervan, voorjaarskruiden enz.
Tussendoor: proevertjes zoals vlierbloesemdrankje, aperitief-
koekjes met kruiden, geleien en confituren.
Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel, De Pinte 

weekend van 9 tot 12 mei: meerdaagse trip in Z-w engeland 
We verkennen de streek rond Bath met o.a. begeleid bezoek 
aan Bath zelf, Bristol, Wells, Glastonbury en andere pittoreske 
plaatsen in die regio. De heenreis wordt onderbroken door een 
bezoek aan Hampton Court, kasteel en tuinen, en op de terug-
reis bezoeken we nog Hever Castle.
Deze buitenlandse trip is voorbehouden voor de leden van Mar-
kant.  

Maandag 27 mei om 14 uur: uitstap in gent 
Begeleide wandeling langs en in de laatste hedendaagse ar-
chitectuur van de UGent en de Arteveldehogeschool rond het 
Sint-Pietersplein o.l.v. Jo Lefebure, stadsarchitect en Monique 
Brys, stadsgids.
We bezoeken de verschillende nieuwe en vernieuwde gebouwen 
van de Gentse Universiteit op de site Rectoraat, Technicum, De 
Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat en op het Sint-Pietersplein 
en ook enkele faculteitsgebouwen op de site Sint-Jansvest, 
Muinkkaai en omgeving. 

donderdag 13 juni: daguitstap naar klein-Brabant en het schel-
deland rond Bornem
Klein-Brabant is een onbekende schilderachtige streek gelegen 
tussen de Schelde en de Rupel, decor van verschillende filmop-
namen. Onze dagtocht brengt ons langs enkele pareltjes van 
profane en sacrale bouwkunst.
We bezoeken het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde in een 
bocht aan de oude Schelde en maken een busrondrit van dorp 
naar dorp, van kasteel naar kasteel met o.a. een  stop aan het 
statige kasteel d’Ursel en het paviljoen De Notelaer en door de 
uitgestrekte landschappen langs de Schelde.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

REDERIJKERSKAMER

de loofblomme 
 
rederijkerskamer de loofblomme 
speelt: “Mijn Blackie”
van Arne Sierens, in een regie van 
Dominique Van Malder
Met Jean-Claude Bienvenue, José 
Colpaert, Tom de Bleye, 
Lieven Demeyere, Inge De Schuy-
ter, Eline Devoldre, Lien Ooghe, 
Walter Schudel, Frederik Van Cau-
wenberghe, Audrey Verhille

voorstellingen: donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 4 mei om 20 
uur
Plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang: € 9 / € 8 voor 60-plus en studenten
Reserveren kan via de website: www.loofblomme.be of via 
gsm: (0476 66 79 13)



KON.  HARMONIEORKEST 

echo der 
leie 
Beste dorpsgenoten,

Het is u misschien opgevallen dat u de 
laatste tijd niets meer over ons vernam 
hier. 

Zijn wij dan dood? Verre van. We zijn 
springlevend! Alle voorbereidingen voor 
belangrijke evenementen slorpten ons 
echter op.
Voelen we ons dan niet goed? Nog min-
der, wij voelen ons uitmuntend! En dat 
was ook het verdict van de Oost-Vlaamse 
jury op het laatste provinciale tornooi, 24 
maart laatstleden.

Uw eigenste dorpsharmonie heeft zich 
nog maar eens bewezen. Na de klassering 
in eerste afdeling 4 jaar terug, heeft ze 
zich dit jaar nog een categorie hoger we-
ten te plaatsen: uitmuntendheid. Wat dat 
betekent in onze dagelijkse werking, wil-
len wij u graag demonstreren op ons ko-
mende aperitiefconcert, zondag 23 juni, 
in de tuin van het kasteel Borluut. 

Misschien wil u zelf ook deel uitmaken 
van deze prachtorganisatie? Dat kan. Ie-
dere vrijdag repeteren wij in de bijgebou-
wen van het kasteel Borluut. Van 20 tot 22 
uur trainen wij daar onze fysieke en men-
tale conditie 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 of 
besturende handen zijn nooit te veel.

& www.echoderleie.be of
 contacteer onze voorzitter,
 François Wuyts, Borluutstraat 1A, 

SDW of onze secretaris,
 ynske De Bruyne (0496 97 96 59)

Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

Kantoor Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 8
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 09 242 97 70

nieuws UIT sdw
Frederieke Deroose (11 jaar), inwoonster van Sint-Denijs-Westrem, is de Belgische 
winnares van de 4de Internationale Kindertekeningen Biennale, georganiseerd door 
Oezbekistan. Zij nam in oktober deel aan de wedstrijd waar meer dan 27 landen aan 
participeerden. Haar teke-
ning van een klein dorp in 
een grote wereld bekoorde 
de jury. Op de ambassade in 
Brussel werd haar tijdens de 
paasvakantie, door Muzaffar 
Zakhidov, persattaché, een 
medaille overhandigd en 
kreeg ze meteen ook tal van 
andere attenties.

Proficiat!



wMv SDW / AFSNEE

Dinsdag 5 maart organiseerde de Stad Gent in het Gildenhuis 
een informatieavond over “Trage Wegen”. Deze actie tracht om 
in heel Vlaanderen bestaande, kleine (veelal) openbare wegen 
op te waarderen, functioneel te herstellen of nog aan te vul-
len binnen een netwerk waar het aangenaam en veilig is om 
te wandelen, te fietsen en paard te rijden. Op die wegen is 
gemotoriseerd verkeer niet toegestaan (behalve tractoren). De 
vergadering spitste zich toe (na de leerrijke aanpak in Drongen 
in 2004-2005) op Afsnee, SDW en Zwijnaarde (waar o.a. in het 
Parkbosproject al veel kilometers trage wegen werden vast-
gelegd). De talrijk opgekomen aanwezigen evalueerden het 
“Voorstel van Trage Wegen voor die drie deelgemeenten”. 
WMV bestudeerde in 2011 en 2012 zo’n netwerk voor Afsnee 
en heeft dat als een bundel met voorstellen aan de Stad over-
gemaakt na de publieke evaluatieavond van maandag 15 april. 
woensdag 5 juni 2013 worden al die inzendingen voor SDW 
en Afsnee besproken op een syntheseavond in het Gildenhuis 
om uit te monden in de uitvoeringsfase na juridisch onderzoek. 
Nadien informeert de Stad de burger over de resultaten.
Uit de regelmatige verslagen van WMV in de INFO kunnen de 
lezers de werkwijze en inzet van WMV gericht naar het beleid 
van de Stad gedurende meer dan 30 jaar op de voet volgen.  
We zetten er enkele op een rijtje: 
- Terechte klachten van de bewoners van de Beukenlaan, de 

Ghellincklaan, de Luchthavenlaan, de Delebecquelaan i.v.m. 
het ontbreken van voetpaden, voldoende straatverlichting 
en straatbreedte.

- De vraag voor verhoogde voetpaden langsheen de steenweg 
(N 49) tussen de Schoonzichtstraat en de rotonde van de Drie 
Sleutels behoort tot de beslissing van de Stad niettegen-
staande het een gewestweg is. Die vraag is belangrijk voor 
rolstoelgebruikers.

- Blijvend parkeerprobleem in de dorpskom van SDW waar be-
woners recent voorstelden om parkeermaatregelen te tref-
fen, zoals het invoeren op welbepaalde plaatsen van kort 
parkeren gedurende max. 2 uur. Misschien volgt hierover 
nog een bevraging. Bij nieuwbouw en verbouwing worden 
te weinig parkeervoorzieningen voorzien. Probleem voor de 
lokale handel en de dorpssfeer.

- Het loopt fout met het zware vrachtverkeer doorheen de 
dorpskern: erbarmelijke staat van sommige wegen en het 
verkeersgedreun door de verschillende buslijnen in SDW.

- Alle vragen die de werkgroep ontvangt, worden meteen aan 
het beleid doorgespeeld. De administratieve molen werkt 
niet snel zodat sommige vragen niet of laat beantwoord wer-
den en WMV de bevolking nog niet kan informeren.

- rijsbrugge werd opgenomen in een uitbreiding van zone 30.
- Voorzichtigheid geboden bij het verkeer ivm de jaarlijkse 

paddentrek. Aandacht voor de oversteekplaatsen waar de 
padden de rijbaan oversteken: worden aangeduid.

- Herstel van de bijenpopulatie door het gepaste bloemenzaad 
te zaaien in de tuinen. Binnenkort zou de Gentse Milieuraad 
hier een Open Milieuraad aan wijden.

- toestand van het water: het geplande vijzelgemaal op de 
Rosdambeek (nabij de Steenaardestraat) wordt verder uitge-
werkt. Door de klimaatsverandering worden vloedtoestanden 
verwacht bij de drie brede provinciale beken in SDW. Het ligt 
ter studie om in de Meulenbroekstraat een afsluitconstructie 
aan te brengen om bij hoge waterstanden op de Leie, het 
opstuwen van het water in de Rosdambeek te voorkomen. 
Opwaarts hiervan komt op het ernaast liggend perceel een 
bufferbekken en een vijzelpompstation om het water van 
de beek steeds te kunnen afvoeren naar de Leie. Tussen de 

afsluitconstructie en de straat zou het terrein moeten aange-
past worden zodat geen Leiewater in de beek kan stromen. 
Die uitwerking van de studie komt nu in een eindfase. Het 
aanbestedingsdossier, de stedebouwkundige aanvraag en de 
uitvoering kan vanaf 2014 verwacht worden. Het realiseren en 
herstellen van waterbufferbekkens, ook in de Rosdamvallei, 
maakt deel uit van een integraal waterbeleid over een grote 
oppervlakte in de zuidelijke stadsrand. De afvoer van vloedwa-
ter in de Maaltebeek blijft zowel WMV als de bewoners in de 
Maaltewijk zorgen baren.

- Het verkeer moet trager in de Putstraat (Parkbos) en in de 
Klossestraat ter hoogte van manège De Hoefslag. In gans het 
Parkbos vragen we snelheidsbeperking.

- WMV vraagt een lokaal wijkcomité voor de wijk De Vennen om 
hun problemen en voorstellen te bundelen en door te spelen 
aan WMV. Ook vertegenwoordiging van Afsnee en van bepaal-
de delen van SDW is een must.

- Verbreding van de poort van het Borluutpark dringt zich op om 
de gracht te overbruggen: belangrijk voor de bereikbaarheid 
door de brandweer. Tevens werd het herstel gevraagd van de 
zware kettingen en arduinen zuiltjes die van oudsher bij de 
uiteinden van een kasteeldreef horen en die al decennia ver-
waarloosd worden.

- Het project van de hondenloopweide werd opgenomen in het 
inrichtingsplan van de portaalsite “Grand Noble” in het Park-
bos nabij het bedrijf Brantano.

- Probleem van het fietsverkeer tussen sdw en de pinte kan 
binnenkort wellicht verlopen via een meer landelijke route 
doorheen open en beboste delen van het Parkbos nabij het 
kasteel Grand Noble. Ter hoogte van de kruising van wandel-
wegen met deze drukke baan, zou een verkeersdrempel ko-
men. In elk geval moet ook daar de verkeerssnelheid worden 
afgeremd.

- Intussen zijn de plannen bijna klaar voor een eerste boeiend 
speelpark nabij het kasteel Scheldevelde. De twee bijenkolo-
nies blijven in het Parkbos. WMV vraagt om er meer in te rich-
ten nabij aangeplante fruitgaarden.

- Het verhoogde knuppelpad doorheen de natte Rosdambeek-
vallei wordt weldra verlengd. De verbinding met Hoog-Latem 
komt pas daarna. Het belooft een mooi wandeltraject te wor-
den. Diverse wandelwegen en ruiterspaden worden officieel 
opengesteld zondag 20 oktober. Hou deze datum nu al vrij.

- Begroeiing gevraagd aan de binnen- en buitenwand van de le-
lijke geluidswanden langs de snelweg en nu vanaf de kruising 
met de Rosdambeek tot ter hoogte van het Pleispark.

Agenda:
Zaterdag 4 mei: rustige natuurwandeling met een natuurgids 
door het gebied Grand Noble in het Parkbos. Samenkomst op de 
Kortrijksesteenweg bij de Borluutdreef in SDW om 14 uur.
Maandag 6 mei te SDW (achter café “In het Gemeentehuis”) en 
maandag 8 juli te Afsnee (in het OC De Graet): wMv-vergaderin-
gen (met een publiek gedeelte om 19.30 uur stipt). Vragen en 
voorstellen kunnen ook via de post en via e-mail worden over-
gemaakt.
Zaterdag 1 juni gaat het jaarlijkse tuinenbezoek door in de regio, 
met enkele wagens. Dit educatief initiatief is gratis en toegan-
kelijk voor iedereen. Samenkomst op de parking tegenover het 
Borluutkasteel. Vertrek stipt om 14 uur. De tocht duurt de hele 
namiddag. Het programma wordt later bekend gemaakt.
jaarlijkse lidgeld voor wMv: storting van minstens € 10 op reke-
ning van WMV BE 16 0680 9330 9074, Lauwstraat 73, 9051 SDW. 
WMV dankt zeer oprecht al wie reeds de bijdrage heeft betaald.

&  WMV-secretariaat: Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee;
 e-mail: wmv@telenet.be 
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BiBliotHeek
sint-denijs-westreM

Gemeenteplein 14
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10  
     (Gentinfo verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

openingsuren:
maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur

De bibliotheek is uitgerust met compu-
ters voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, 
strips, cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms le-
nen, tijdschriften en naslagwerken in-
kijken en folders en affiches van activi-
teiten in Gent en de buurt vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolwagengebruikers.

dienstenCentrUM
sint-denijs-westreM

Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be

openingsuren: 
ma., di. en vrij.: 
van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
woe. van 8 tot 13 uur en van 14 tot 
18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

politieZone gent
CoMMissariaat sdw

Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 63 80
Fax: 09 266 60 26
e-mail: comsdw@politie.gent.be
http://www.lokalepolitie.be/gent

openingsuren: ma., di., don. en vrij. 
van 8 tot 13 uur, woe. van 8 tot 13 uur 
en van 14 tot 18.30 uur-

         
 

HUisartsen 
wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproepnummer: 09 220 66 66

tandartsen
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; centraal oproep-
nummer: 09 033 99 69

dierenartsen
wachtdienst: 09 217 00 62

apotHeken - centraal oproepnummer 
09 236 50 00 (Groot Gent) of 0900 10 500 (nationaal) of via www.apotheek.be

Wachtdiensten

BASISSCHOOL sint-paulus SDW

openklasdagen:
dinsdag 30 april is er de laatste kom-eens-kijken-dag in de reeks van 5 voor de kleu-
terschool. Nieuwe geïnteresseerden? Voel jullie welkom.
vrijdag 3 mei is er openklasdag voor het 5de en 6de lj.  De ouders zijn welkom van 
8.30 tot 11.30 uur.

schoolfeest: zondag 2 juni 
Zondag 2 juni gaat om 14 uur onze kleurrijke “sint-paulus got talent” door. Ja, je 
leest het goed, we jagen die dag op talenten!
Dit is de afsluiter van ons bruisend werkjaar rond meervoudige intelligentie: “Ik 
knap, jij knap, samen supermegaknap!”. We bouwen dit schoolfeest op volgens de 
tv-serie “Belgium got talent” (maar dan iets kleinschaliger).
Zang, dans, acteren, acrogym, circustechnieken, muziek, mime, … worden door 
onze stertalenten van de school gebracht in een wervelende show o.l.v. van de leer-
krachten en vele helpende handen.

jaarlijks royaal ontbijt: zondag 9 juni - vaderdag
Ook dit jaar serveert het oudercomité u opnieuw een rijkelijk én kraakvers ontbijt. 
Een originele attentie voor de papa’s of vrienden en familie die u eens origineel wil 
verrassen. Dankzij gulle sponsoring van de inhoud van het pakket bieden wij veel 
meer dan de reële verkoopwaarde en steunt u toch nog de werking van onze school!
Om deze succesvolle actie logistiek haalbaar te houden wordt er opnieuw een for-
fait van € 2 aangerekend voor een levering aan huis (binnen een straal van 15 km). 
Daarentegen nodigen we u uit om het pakket aan de speciale “drive-in” zonder extra 
kosten zelf te komen afhalen aan de schoolpoort (Oudeheerweg 3). 
Inhoud volwassenontbijt (€ 8): 
verse pistolet, sandwich en croissant, kaas, ham, gekookt ei, confituur, choco, spe-
culoos, peperkoek, honing, koffie en thee, melk en suiker, boter, glas fruitsap, stuk 
fruit, yoghurt, drinkyoghurt, ...
Inhoud kinderontbijt (€ 5): 
Verse chocoladekoek en sandwich, choco, confituur, peperkoek, speculoos, honing, 
chocomelk, fruitsap, stuk fruit, yoghurt, drinkyoghurt, doosje cornflakes, ...
Bestel en betaal elektronisch via de richtlijnen op de website www.sintpaulussdw.be 
of via e-mail: sintpaulusvaderdagontbijt@gmail.com
Bestellen kan tot en met vrijdag 31 mei. U zal zéér aangenaam verrast zijn!



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 02/01/2013 t.e.m. 31/12/2013
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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