
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Afsneekermis vAn 21 tot 25 juni: programma op pag. 8

uitstAp AndersvAliden 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.

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.

Deze uitstap wordt jullie aangeboden door de sociale werking van vzw Dekenij Borluut. 
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 

kermiscomité sdW

De kermis van Sint-Denijs-Westrem gaat door van 18 tot 23 oktober 2013. Het Kermis- 
comité bereidt de kermis enthousiast en geëngageerd voor. Het is nog een beetje vroeg 
om de lezer van de INFO grondig in te lichten over de kermis. Maar we kiezen ervoor om 
jullie te betrekken bij de voorbereiding en jullie warm te maken voor het mooie program-
ma dat we in samenwerking met Dekenij Borluut en de Stad Gent kunnen aanbieden.
Om een kermis boeiend te maken zijn er voortrekkers nodig die zich engageren in het 
Kermiscomité, maar ook inwoners en verenigingen van beide gemeenten die deze datum 
in hun agenda voorbehouden en zo talrijk mogelijk aan de geplande evenementen deel-
nemen. Dan wordt de kermis een bruisende belevenis die de dagelijkse routine een beetje 
doorbreekt en steunt op vele en warme ontmoetingen.
We stellen je graag de werkers van het Kermiscomité voor. U kunt daar steeds contact 
mee opnemen om informatie in te winnen en/of te beantwoorden aan onze stoutste dro-
men om op een of andere manier mee te werken aan de komende kermis.
Lieve Vanmaele: voorzitter en public relations
Wout Chielens: sponsoring
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Aan alle papa’s:
een gezellige 
vaderkesdag

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!

Een hart onder de riem 
voor de studenten. 

De moeilijke periode 
breekt aan 

om de aangereikte 
leerstof te assimileren
om ze ten gepaste tijd

te kunnen reproduceren. 

We wensen alle studenten 
veel moed en duimen voor 

het gehoopte succes.



VERKO
CHT

TE KOOP       SINT-MARTENS-LATEM
Prachtig gelegen architectenvilla in een doodlopende 
straat in het hart van Latem.
Terrein opp.: 2807m2, bew. opp.: 456m2

EPC 165 Kwh/m2 

Vg, Vv, Wp, Gvkr, Gdv      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP      SINT-DENIJS-WESTREM
Centraal gelegen vrijstaande woning op wandelafstand 
van de dorpskern en nabij St-Pietersstation. Geschikt om 
wonen en werken te combineren.
Terrein opp.: 666m2, bew. opp.: 235m2

EPC 469 Kwh/m2 

Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv    Interesse? 0486 069 070

TE KOOP    BACHTE-MARIA-LEERNE
Ruime woning op een uiterst commerciële doch rustige 
ligging met recente praktijkruimte, ingericht als heden-
daags kapsalon en schoonheidsinstituut.
Terrein opp: 1.100m2, bew. opp: 475m2

EPC 166 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Gvkr, Gvv, Wg      Interesse? 0479 417 496

VERKOCHT  SINT-DENIJS-WESTREM

BENIEUWD NAAR ONZE UNIEKE AANPAK VOOR UW 
EIGENDOM?

CONTACTEER ONS VOOR EEN GRATIS SCHATTING:
0486 069 070  of  0479 417 496

PIETER-JAN DEMEYERE - DIRK JANSSENS

WWW.IRRES.BE - INFO@IRRES.BE

BIV 505.402 - BIV 502.218

TE KOOP               GENT
Modern 3 slaapkamer appartement met 2 terrassen en 2 
autostaanplaatsen.
Bewoonbare opp. : 115m2

EPC 113 Kwh/m2 

Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP             LOVENDEGEM
Centraal gelegen maar geheel te renoveren woning in 
het centrum van Lovendegem. Kan ook aanzien worden 
als bouwgrond voor één of meerdere woningen
Terrein opp.: 935m2

EPC 220 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Gvv, Wche      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP               GENT
Karaktervolle stadsvilla met tuin aan de oevers van De 
Leie op wandelafstand van het StPietersstation.
Terrein opp: 278m2, bew. opp: 589m2

EPC 444 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Vv, Wche      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP             GENTBRUGGE
Op slechts 3 minuten van Gent bevindt dit uniek land-
huis zich op 2.277m2 grond. Het geniet een zuidelijke ori-
ëntatie en een luxueuze afwerking (geheel instapklaar).

E-Peil 80 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Gvv, Wg      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP               GENT
Modern gerenoveerd 2 slaapkamer appartement met 
zonnig terras aan het water, gelegen aan de Coupure 
Rechts. Een garagebox is inbegrepen.

EPC 220 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Gvv, Wche      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP               GENT
Duurzaam woonproject met in totaal 45 energiezuinige 
woningen ligt aan een oude Leiearm omgeven door 
groen en toch nabij het hart van de stad Gent. Reeds 
33% verkocht!

                 Interesse? 0479 417 496
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv      0486 069 070

TE KOOP       SINT-MARTENS-LATEM
Hedendaagse en ruime villa met 5 slaapkamers geniet 
van een uiterst rustige ligging in een doodlopende straat
nabij fiets – en wandelwegen langs De Leie en Latemse 
Meersen. Terrein opp.: 1.628 m2, bew. opp.:315 m2

EPC 113 Kwh/m2 

Vg, Vv, Wg, Gvkr, Gdv      Interesse? 0479 417 496
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webhosting by @compoint.be

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 30 augustus. 
De teksten uiterlijk tegen 12 Augustus. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 27 september, 25 oktober, 29 november, 20 
december 2013. 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.

Matthias Vanaelst: publiciteit, kinderanimatie
Frieda Van Caeckenberghe: financiële coördinatie
Magda Declerck: secretaris, informatie (09 329 52 41); joseph_de_clercq@telenet.be
Jeanine Vandeginste, Marleen Dejaegher, Lieve Strybos, Annick Leyssen, Wim Van 
Lancker, Micheline Tamsin: werkende leden.

De kermis wikkelt zich af rond het thema “de ronde van Borluut” waarin de fiets een 
groot aandeel krijgt.
Talrijke evenementen van vorig jaar staan opnieuw op het programma, maar ook 
nieuwe initiatieven waarvoor het Kermiscomité haar beste beentje voorzet zowel 
voor kinderen, volwassenen en ouderen.
In onze volgende INFO’S worden de verschillende evenementen en initiatieven gron-
dig doorgelicht om jullie warm te maken voor wat komen gaat.
We rekenen op jullie enthousiasme en aanwezigheid.

Het Kermiscomité

nieuws VAN DE stad
speelse Wijken
Van 12 tot en met 16 augustus (behalve 15 augustus) en van 19 tot en met 23 
augustus, telkens van 14 tot 17 uur, organiseert de Jeugddienst Gent in de Gid-
senweide aan de Kerkdreef een Speelse Wijk. Elke dag staan 4 animatoren de 
kinderen op te wachten om hen een onvergetelijke spelnamiddag te bezorgen!

Wat? Speelse wijken is gratis buurtgerichte speelpleinwerking
Voor wie? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar? Gidsenweide aan de Kerkdreef
Vooraf inschrijven hoeft niet, dit gebeurt ter plaatse.

pretkamjonet
maandag 12 augustus, van 14 tot 17 uur, stopt de Pretkamjonet - de gemotoriseer-
de speelpleinwerking van de Jeugddienst - in de Tijgerlelielaan. Vier animatoren 
en het vele spelmateriaal (waaronder een springkasteel) zorgen gegarandeerd 
voor uren gratis speelplezier!

Wat? De Pretkamjonet is een camionette vol spel-, sport- en circusmateriaal
Voor wie? Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Vooraf inschrijven hoeft niet, dit gebeurt ter plaatse.

Meer informatie over het vakantieaanbod deze zomer is te vinden op: 
www.gent.be/ouders, onder vakantieaanbod.

nieuwe ronde Wijk aan Zet 
‘Wijk aan Zet’ zit in haar achtste jaargang. Bewonersgroepen kunnen in deze 
tweede ronde van 2013 voorstellen indienen tot en met maandag 30 september 
2013 voor initiatieven die plaatsvinden tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2015. Alle 
info is te vinden op www.gent.be/wijkaanzet of via Gentinfo. 
Wijk aan Zet-ervaringen worden gedeeld op www.facebook.com/wijkaanzet. 

Wijkjury’s
Bij Wijk aan Zet beoordelen wijkjury’s de aanvragen en brengen zij hierover advies 
uit aan het College van Burgemeester en Schepenen. Die wijkjury’s zijn samenge-
steld uit drie bewoners, twee vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen 
en twee ambtenaren. Dus ook in de wijkjury’s hebben bewoners een stem.
De toetssteen bij de beoordeling is of de bewonersgroepen met hun initiatieven 
de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of de communicatie in hun ei-
gen omgeving of wijk kunnen verbeteren.

Word vriend van Wijk aan Zet op Facebook en informeer u via de website 
www.gent.be/wijkaanzet of via Gentinfo (09 210 10 10), van maandag tot en met 
zaterdag van 8 tot 19 uur, e-mail: gentinfo@gent.be.

&  Gebiedsgerichte Werking, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent; (09 266 82 40),  
fax (09 266 82 59); e-mail: wijkaanzet@gent.be, www.gent.be/wijkaanzet

VERKO
CHT

TE KOOP       SINT-MARTENS-LATEM
Prachtig gelegen architectenvilla in een doodlopende 
straat in het hart van Latem.
Terrein opp.: 2807m2, bew. opp.: 456m2

EPC 165 Kwh/m2 

Vg, Vv, Wp, Gvkr, Gdv      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP      SINT-DENIJS-WESTREM
Centraal gelegen vrijstaande woning op wandelafstand 
van de dorpskern en nabij St-Pietersstation. Geschikt om 
wonen en werken te combineren.
Terrein opp.: 666m2, bew. opp.: 235m2

EPC 469 Kwh/m2 

Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv    Interesse? 0486 069 070

TE KOOP    BACHTE-MARIA-LEERNE
Ruime woning op een uiterst commerciële doch rustige 
ligging met recente praktijkruimte, ingericht als heden-
daags kapsalon en schoonheidsinstituut.
Terrein opp: 1.100m2, bew. opp: 475m2

EPC 166 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Gvkr, Gvv, Wg      Interesse? 0479 417 496

VERKOCHT  SINT-DENIJS-WESTREM

BENIEUWD NAAR ONZE UNIEKE AANPAK VOOR UW 
EIGENDOM?

CONTACTEER ONS VOOR EEN GRATIS SCHATTING:
0486 069 070  of  0479 417 496

PIETER-JAN DEMEYERE - DIRK JANSSENS

WWW.IRRES.BE - INFO@IRRES.BE

BIV 505.402 - BIV 502.218

TE KOOP               GENT
Modern 3 slaapkamer appartement met 2 terrassen en 2 
autostaanplaatsen.
Bewoonbare opp. : 115m2

EPC 113 Kwh/m2 

Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP             LOVENDEGEM
Centraal gelegen maar geheel te renoveren woning in 
het centrum van Lovendegem. Kan ook aanzien worden 
als bouwgrond voor één of meerdere woningen
Terrein opp.: 935m2

EPC 220 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Gvv, Wche      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP               GENT
Karaktervolle stadsvilla met tuin aan de oevers van De 
Leie op wandelafstand van het StPietersstation.
Terrein opp: 278m2, bew. opp: 589m2

EPC 444 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Vv, Wche      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP             GENTBRUGGE
Op slechts 3 minuten van Gent bevindt dit uniek land-
huis zich op 2.277m2 grond. Het geniet een zuidelijke ori-
ëntatie en een luxueuze afwerking (geheel instapklaar).

E-Peil 80 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Gvv, Wg      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP               GENT
Modern gerenoveerd 2 slaapkamer appartement met 
zonnig terras aan het water, gelegen aan de Coupure 
Rechts. Een garagebox is inbegrepen.

EPC 220 Kwh/m2 

Gdv, Vg, Vkr, Gvv, Wche      Interesse? 0479 417 496

TE KOOP               GENT
Duurzaam woonproject met in totaal 45 energiezuinige 
woningen ligt aan een oude Leiearm omgeven door 
groen en toch nabij het hart van de stad Gent. Reeds 
33% verkocht!

                 Interesse? 0479 417 496
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv      0486 069 070

TE KOOP       SINT-MARTENS-LATEM
Hedendaagse en ruime villa met 5 slaapkamers geniet 
van een uiterst rustige ligging in een doodlopende straat
nabij fiets – en wandelwegen langs De Leie en Latemse 
Meersen. Terrein opp.: 1.628 m2, bew. opp.:315 m2

EPC 113 Kwh/m2 

Vg, Vv, Wg, Gvkr, Gdv      Interesse? 0479 417 496



     Week tot week
juni

Za.  1 – Wmv Afsnee / sdW
 14.00: bezoek aan voorbeeldtuinen
 (Borluutdreef)
Zo. 2 – BAsisscHool sint-pAulus
 14.00: schoolfeest
vrij. 7 – dienstencentrum sdW
 09.00: zitdag invullen belastingaangifte
vrij. 7 – vtBkultuur sdW
 bezoek boekentoren Gent
Za. 8 – dekenij Borluut
 13.30: uitstap senioren en andersvaliden
 (Home Zonnehove)
do. 13 – mArkAnt de pinte / sdW
 08.00: daguitstap naar Klein-Brabant
Zo. 16 – rommelmArkt met BAr
 09.00: Gemeenteplein SDW
ma. 17 – kvlv sdW
 “Op goede voet”
Zo. 23 – kon. HArmonieorkest ecHo der leie
 aperitiefconcert (kasteel Borluut)

juli

Za. 6 – Wmv Afsnee / sdW
 10.00: zomeronderhoud Duddegembosje
ma. 8 – Wmv Afsnee / sdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met
 wijkvertegenwoordigers (OC De Graet Afsnee)
Zo. 14 – rommelmArkt met BAr
 09.00: Gemeenteplein SDW

Augustus

do. 8 – vtBkultuur sdW
 voorstelling Cirque du Soleil “Kooza”
ma. 12 – stAd gent
 14.00: Pretkamjonet (Tijgerlelielaan)
ma. 12 t.e.m. vrij. 16 – stAd gent
 14.00: Speelse Wijk (Kerkdreef SDW)
ma. 19 t.e.m. vrij. 23 – stAd gent
 14.00: Speelse Wijk (Kerkdreef SDW)
Zo. 25 – rommelmArkt met BAr
 09.00: Gemeenteplein SDW
ma. 26 – kvlv sdW
 bezoek aan Aalst

septemBer

di. 10 – kvlv sdW
 over geuren
Zo. 15 – rommelmArkt met BAr
 09.00: Gemeenteplein SDW
ma. 16 – Wmv Afsnee / sdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen- 
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

nsB en davidsfonds
1914-2014: herdenking Wereldoorlog i
In 2014 herdenken we de honderdste verjaardag van het begin van wereldoor-
log I. Deze wereldramp heeft ook in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee slachtoffers 
gemaakt: een twintigtal jonge mannen overleefden de 4 oorlogsjaren niet. 
Wij wensen hen volgend jaar op passende wijze te gedenken.
Wij zoeken daartoe informatie over deze gesneuvelden. Voor sommigen was 
dit eenvoudig, voor anderen tasten wij in het duister. Bent u dichte of verre  fa-
milie? Weet u of er nog familie woont in de omgeving van Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee? Weet u waar deze familie vroeger woonde? Hebt u soms een aan-
denken aan deze gesneuvelden? Alle inlichtingen zijn welkom.

Graag ontvingen wij informatie over:
Hongerloot Maurits Coussé Maurits
Lefèvre René Braeckeveldt Hendrik
Mestdag Maurits Temmerman Lodewijk
De Wageneire Hendrik Oosterlinck Jules
Elias Abel Joos Leo
Dewulf Gustaaf De Pessemier René
De Smet Leo Stevens Enoch
Van Den Bossche Jozef Van Driessche Cyriel
De Blauwe Adolf De Graet Raymond
De Paepe Maurits Aelvoet Leo
Van de Moortel Kamiel

Hartelijk dank voor de medewerking vanwege:
DF: Stan Ulens, James Ensorlaan 15, (09 222 54 90); stan.ulens@telenet.be
NSB: Jan Verschueren, Borluutplein 10, (0476 84 90 39);
         verschuerenjan@hotmail.com

markant de pinte / sdW

maandag 27 mei om 13.45 uur: namiddaguitstap in gent  
Begeleide wandeling langs en in de laatste hedendaagse architectuur 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 UGent 
op de site Rectoraat, Technicum, De Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat en op 
het Sint-Pietersplein en ook enkele faculteitsgebouwen op de site Sint-Jans-
vest, Muinkkaai en omgeving.
Samenkomst aan de stadsbibliotheek aan het Zuidpark.  

donderdag 13 juni: daguitstap naar klein-Brabant en het scheldeland rond 
Bornem
Klein-Brabant is een onbekende schilderachtige streek gelegen tussen de 
Schelde en de Rupel, decor van verschillende filmopnamen. Onze dagtocht 
brengt ons langs enkele pareltjes van profane en sacrale bouwkunst.
We bezoeken het imposante 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, het 
paviljoen De Notelaer en door de uitgestrekte landschappen langs de Schelde. 
Vertrek om 8 uur en terug rond 19.30 uur. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Na een welverdiende vakantie hopen we onze leden terug te zien in septem-
ber bij de aanvang van ons nieuwe werkjaar.



     Week tot week
oktoBer

don. 17 – kvlv sdW
 lidgeldnamiddag
Za. 19 en Zo. 20 – Heemkring scHeldeveld
 tentoonstelling hoekpaal (Putkapel)
Zo. 20 – Wmv Afsnee / sdW
 Parkbosdag

novemBer

Zo. 10 – Wmv Afsnee / sdW
 10.00: herfstonderhoud Duddegembosje
 11.00: actie “Light Netheidscharter” van de Stad 
ma. 18 – kvlv sdW
 “enthousiast zijn en blijven”
ma. 18 – Wmv Afsnee / sdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen- 
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

decemBer

Za. 14 – kon. HArmonieorkest ecHo der leie
 20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus)
Zo. 15 – sint-cAmilluskoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
ma. 16 – kvlv sdW
 kerstfeest

      
    

HuisArtsen 
wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproep-
nummer: 09 220 66 66

tAndArtsen
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen 
tussen 9 en 18 uur; centraal oproepnummer:  
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

Wacht-
diensten

vtbkultuur sdW

verkenningstochten per fiets
Met de fiets in groep de omliggende dorpen verkennen: geen wielertoerisme, 
maar een rustige ontspanning met gelegenheid tot het leren kennen van dorps-
genoten. We komen samen op het Gemeenteplein van Sint-Denijs-Westrem en 
fietsen ongeveer 2,5 uur voor ca. 40 km. 
De tochten worden aangepast aan de weersgesteldheid. Een deugddoende 
rustperiode van 30 à 40 minuten is voorzien.
Wij vertrekken de hele zomer op donderdag om 18.30 uur, vanaf donderdag 16 
mei tot en met 29 augustus (behalve tijdens de Gentse Feesten alleen dinsdag 
19 juli om 14 uur). 
Antoon Daemers heeft de mooiste routes voor u uitgezocht.
Elke deelnemer is verzekerd via een groepsverzekering van vtbKultuur, Ethias-
verzekering inbegrepen in de kostprijs van € 5 (voor het ganse seizoen). 
Het hele jaar door fietsen we ook op dinsdag o.l.v. Erik Mestdagh. Afspraak 
om 14 uur op het Gemeenteplein (vertrek om 13.30 uur tijdens de winteruur-
periode). Afstand ongeveer 50 km in de zomer en 35 km in de winter.
Zowel voor de dinsdagmiddag als voor de donderdagavond is geen voorafgaan-
de inschrijving vereist. U komt op het afgesproken uur op het Gemeenteplein 
en u rijdt mee: zo eenvoudig is het. Kent u niemand? ..... al fietsend maakt u 
snel vrienden. 

vrijdag 7 juni:  bezoek aan de boekentoren te gent
Dit jaar zou de schilder, vormgever en architect Henry van de Velde 150 jaar 
worden. Naar aanleiding van het jubileumjaar organiseren we een begeleid 
bezoek aan de universiteitsbibliotheek Gent. 
Het voorbije jaar begon men met het broodnodige restauratieproject van het 
magnum opus van Henry van de Velde. Het gebouw lijdt immers onder beton-
rot en is niet aangepast aan de eisen voor een moderne bibliotheek. De baken 
van wijsheid op het hoogste punt van de stad Gent wordt dus in haar oude 
glorie hersteld. De bouwheren verwachten in 2017 de renovatie te kunnen af-
ronden.
Voorafgaand aan het bezoek zal ROC-reisleider Joseph Hostens de veelzijdige fi-
guur Henry van de Velde voorstellen. Aansluitend bezoeken we de boekentoren 
onder leiding van Lut Deneve, medewerkster van de universiteitsbibliotheek.

Zo neemt u deel:
Plaats: causerie in het ROC met aansluitend rondleiding in de boekentoren
Afspraak: Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
Deelnameprijs: € 10 per persoon; inschrijving noodzakelijk vóór 1 juni.   

donderdag 8 augustus: voorstelling cirque du soleil “kooza”
VtbKultuur Sint-Denijs-Westrem legt een theaterbus in naar de voorstelling 
“Kooza”, de laatste nieuwe creatie van Cirque du Soleil, in Knokke-Heist.
”Kooza” vertelt het verhaal van de Onschuldige, een eenzame, droevige man 
die op zoek is naar zijn plek in de wereld.
Met “Kooza” keert Cirque du Soleil terug naar zijn roots: in de show spelen 
twee soorten traditionele circusartiesten de hoofdrol: acrobaten en clowns. 
De show legt de nadruk op fysieke inspanningen van menselijke prestaties in 
al hun pracht en breekbaarheid. Deze worden gepresenteerd in een kleurrijk 
geheel met de nadruk op onvervalste slapstickhumor.

Deelnameprijs: € 70; leden van vtbKultuur en VAB en houders van de vtbKul-
tuur-pas betalen € 65 (de gewone ticketprijs categorie 1, zonder autocarver-
voer, is € 80).
Inbegrepen: gereserveerde plaatsen categorie 1, reservatiekosten, autocarver-
voer, fooi voor de chauffeur, reisleiding.
Deze deelnameprijs is geldig tot ten laatste 15 juni.
Reserveren en betalen kan via mail: bogaert.mia@skynet.be 

Bent u geen lid van vtbKultuur of VAB, dan raden wij u aan om een vtbKultuur-
pas aan te kopen; u bent dan lid voor € 10 per jaar, met de ganse familie.

&  Mia Bogaert; bogaert.mia@skynet.be ; (0474 53 21 22)
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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 DEN BLEU - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0468 18 08 31
zaal voor 150 personen; maandag 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
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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

koopgids

plAAts Hier uW Advertentie
reeds mogelijk vanaf  E 70 per jaar 

incl. vermelding op de website
www.dekenijborluut.be

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



Afsneekermis en 64ste BootWijding
van vrijdag 21 tot dinsdag 25 juni 2013

Vrijdag 21 juni
 

tentoonstelling “tris d’Arte”
  - kunsttentoonstelling in jeugdhuis ’t Geduld
    Openingsuren: zaterdag van 14 tot 17 uur, zondag van 10 tot 18 uur
  - tentoonstelling Jong Artistiek in zaal De Graet
19.50 uur: inhuldiging  van het herstelde beeld “Het meisje van Afsnee” door Edward  
      Van Daele op de koer van OC De Graet Sint-Kristof
20.00 uur: plechtige opening en receptie 

Zaterdag 22 juni 
kindernAmiddAg:
14.00 uur: springkasteel aan de feesttent
14.00 uur: “go-carts” (tot 12j.) in de Veurestraat          
15.00 uur: mister Boullart kindershow: “De Lachebekjes”(feesttent)

19.00 uur: “BArBecue” in de feesttent, volwassenen € 15 (incl. cava), kinderen € 8
     (reservatie verplicht, uiterlijk tot 19 juni op afsneekermis@live.be  (0498 06 29 04)
21.00 uur: “the jeggpap jazzband” (feesttent)

Zondag 23 juni
van 9 tot 17 uur: rommelmArkt in Afsneedorp en Veurestraat
10.30 uur: Belleman, rondgang muziekvereniging ”de leiezonen”
10.40 uur: neerlegging bloemen voor de overleden leden van het Comité Bootwijding op het kerkhof van Afsnee
11.30 uur: receptie met optreden van muziekvereniging ”De Leiezonen” (feesttent)
14.00 uur: springkasteel aan de feesttent 
14.30 uur: pAnnenkoeken met koffie (feesttent)
14.45 uur: optreden, accordeon met Gentse liedjes “Wim claeys” (feesttent)
15.30 uur: 64ste Bootwijding op de Leie door E.H. Adelin Cathoir
16.00 uur: optreden van “Willy Bart en zijne kluts” in de Nenuphar

Maandag 24 juni
14.00 uur: kaarting (feesttent)
 vrouwebolling “kampioenschap van Afsnee”
 petanquewedstrijd “Beker van Afsnee”
16.00 uur: gratis koffietafel voor 60+
19.00 uur: BoogscHieting op de liggende Wip

Dinsdag 25 juni
21.00 tot 04.00 uur: jungle-pArty in en aan de feesttent met dj’s les mecs eclectiks, tlp, jeans, freaquency
Organisatie: “Jeugdhuis ’t Geduld” met steun van de Stad Gent
Ingang in voorverkoop: € 5, aan de kassa € 8, leden JH ’t Geduld gratis.

Feestcomité Afsnee: 
Kris Naessens, Hans Verbeke, Patrick Denolf, Frans Coorevits, Ludo Van Bulck, Luc Gérard
 www.afsnee.be; afsneekermis@live.be; (0498 06 29 04) 



ter gelegenheid van 
Afsneekermis 
“poste restante”
Welkom bij Pauline in het voormalige postkantoor van Sint-
Denijs-Westrem naar aanleiding van Afsneekermis.

vrijdag 21 juni van 19 tot 22 uur, zaterdag 22 juni en zondag 23 
juni van 11 tot 17 uur: “The Homecoming Queen”, tentoonstel-
ling in was en brons.

maandag 24 juni van 14 tot 16 uur: “Bij Pauline op Schoot”, 
koffie, krabbels en vertelsels
Reservatie aangewezen, bijdrage € 5 p.p.

&   Pauline Schreibers, Hogeheerweg 9, 9051 SDW 
 lapauline@live.be; (0473 64 68 93)

BAsisscHool  

sint-paulus sdW

Zondag 2 juni: schoolfeest
Om 14 uur gaat 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 ge-
bracht in een wervelende show o.l.v. van de leerkrachten en 
vele helpende handen.

Zondag 9 juni: jaarlijks royaal ontbijt - vaderdag
Ook dit jaar serveert het oudercomité u een rijkelijk én kraak-
vers 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 véél meer 
dan de reële verkoopwaarde en steunt u ook nog de werking 
van onze school!
Om deze succesvolle actie logistiek haalbaar te houden wordt 
er opnieuw een forfait 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 (Oudeheer-
weg 3). 
Inhoud volwassenontbijt (€ 8): 

verse pistolet, sandwich en croissant, kaas, ham, gekookt 
ei, confituur, choco, speculoos, peperkoek, honing, koffie en 
thee, melk en suiker, boter, glas fruitsap, stuk fruit, yoghurt, 
drinkyoghurt, ...

Inhoud kinderontbijt (€ 5): 
verse chocoladekoek en sandwich, choco, confituur, peper-
koek, speculoos, honing, chocomelk, fruitsap, stuk fruit,  
yoghurt, drinkyoghurt, doosje cornflakes, ...

Bestel en betaal via de richtlijnen op www.sintpaulussdw.be of 
via sintpaulusvaderdagontbijt@gmail.com

Bestellen kan tot en met vrijdag 31 mei. U zal zéér aangenaam 
verrast zijn!

varia:
donderdag 20 juni: sleep-in voor de Zonneklassers als afscheid 
van de kleuterschool
zondag 23 juni is er de slotviering in de parochiekerk
dinsdag 25 juni is er de proclamatie voor de leerlingen van het 
6de lj. met receptie voor de ouders en verrassingsavond voor 
de leerlingen.

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.
Aandacht: 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  
dinsdag 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.

kvlv vrouWen met vAArt….

dinsdag 28 mei om 19 uur: meifeest 
Een assortiment belegde broodjes zal onze honger stillen.
‘Heisse Liebe van bij ons” vult de laatste gaatjes.
Het Filippijnse Pag-Ibig koor uit Gent komt onze avond muzikaal 
opluisteren. 
Een leuke, ontspannende avond met heel veel talent in actie…
die je zeker niet mag missen!
Plaats: catecheselokaal.
Deelname: € 10.

&  Claudine Campens, Loofblommestr. 79, SDW; (09 221 78 02)



Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

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

rommelmarkt 
met tApAs-oesterBAr

Zondag 16 juni van 9 tot 16 uur: start 6de editie rommelmarkten in sdW
Plaats: Gemeenteplein Sint-Denijs-Westrem

Een standplaats kost € 2 per m², dus bv. 6m² is 3m op 2m diepte, de standplaatsen zijn 
allemaal 2m diep. Opstellen voor de deelnemers van 8 tot 9 uur.
De inschrijvingen zijn enkel geldig bij storting op rek.nr. BE82 7370 2804 5268 met ver-
melding van naam en het aantal m², want in het verleden waren er veel inschrijvingen 
van mensen die uiteindelijk niet kwamen opdagen, dit ten koste van andere geïnteres-
seerde enthousiaste deelnemers.  

Inschrijven kan per mail: melangeparfait@telenet.be

De volgende rommelmarkten zijn op zondagen 14 juli, 25 augustus en 15 september.
Aandacht: bij regenweer gaat de rommelmarkt niet door.

Bridge-
club 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)

KON.  HARMONIEORKEST 

echo der 
leie 
Zondag 23 juni: aperitiefconcert
Plaats: Borluutpark, Kl. Gentstraat, SDW
Start om 11 uur, gratis toegang.
Warme beenhesp: 
volwassenen: € 15, kinderen: € 10
Inschrijven bij: François Wuyts
(0495 59 04 94); aperitief@echoderleie.be
Met medewerking van het stadsbestuur. 

ook geïnteresseerd in muziek?
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)
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Residentieel wonen in Mayflower...

Waarom kiezen voor
onze service residentie?
� U woont in een verzorgd appartement dat 
 u geheel naar uw eigen wensen inricht
� Onze traditionele hotelservice
� Hier leeft u op uw eigen ritme. U beslist!
� De residentie is aangepast aan senioren
� 24/7 noodoproepsysteem
� Indien gewenst, coördinatie van externe 

verpleging en verzorging

Residentie Mayflower bevindt zich in een 
rustige residentiële buurt vlakbij Gent en staat 
voor standing en gezelligheid. De residentie 
beschikt over een eigen zwembad.

Kortom, in onze residentie leeft u onbezorgd, 
zelfstandig en in alle veiligheid. U kunt er een 
appartement huren of kopen. 

Meer informatie of een rondleiding?  
Aarzel niet ons te contacteren of neem 
een kijkje op onze website.

residentie Mayflower 
Derbystraat  20  I  9051 Sint-Denijs-Westrem

09 221 06 99  I  mayflower@armonea.be
www.mayflower-gent.be

www.armonea.be

armonea baat ruim 50 
serviceflats, residenties en 
woonzorgcentra in België uit. 
Elke dag werken we samen 
om dé referentie in de 
seniorenzorgsector te zijn. 
Dit op basis van onze vier 
waarden: respect,
engagement, innovatie en 
kwaliteit.

Meer info?

Kom naar onze 
opendeurdag 

op 2 juni
10u00-12u00 en 

14u00-18u00



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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