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Nieuws van de dekenij
Lidmaatschap 2011. We kunnen uW steun niet missen!

We vroegen in de INFO van januari om het lidgeld voor het nieuwe werkjaar te storten. 
Wie het nog niet heeft gedaan krijgt de kans om het nu, zonder uitstel te storten. 
Daarom herhalen we onze oproep om het lidgeld te betalen. 

Door de INFO blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee. 
Het feit dat u 10 maal per jaar de INFO gratis in de bus krijgt, geeft u inzicht in de 
handel en wandel van het verenigingsleven in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Als u de 
eigen initiatieven plant, kunt u rekening houden met data die al door andere vereni-
gingen zijn vastgelegd in de rubriek van week tot week. Door de koopgids waarin de 
handelaars adverteren, kunt u terecht bij de zelfstandigen van het eigen dorp voor uw 
aankopen. In één woord, we brengen met de INFO van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 
als het ware de dorpsgemeenschap voorgeschoteld op jullie bord aan huis.
Daar de INFO in alle brievenbussen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee wordt gedepo-
neerd, kunt u via een advertentie in de INFO veel mensen bereiken om uw zaak ken-
baar te maken. Door een advertentie helpt u niet alleen uzelf maar ook dat de INFO 
verder kan worden uitgegeven.

Dat zijn allemaal argumenten om de daad bij uw goede wil te voegen en over te gaan 
tot de betaling van de bijdrage. 

Als elk gezin van SDW en Afsnee een steunkaart koopt, moet het lukken. Voor 1  
persoon betaalt u € 6 en een gezinskaart kost € 12. Voor wie buiten de gemeente 
woont, wordt een bijdrage verwacht van ten minste € 15. Als u € 25 of meer stort, 
wordt u sponsor en vermelden wij u op de lijst van de sponsors in de INFO.

Ons rekeningnummer is 442-038503-24 van dekenij Borluut 

Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden opdat we u een lidkaart kun-
nen bezorgen. Het nummer op uw lidkaart dient voor de tombola tijdens de receptie 
van de dekenij op zondag tijdens de oktoberkermis.

Kijk ook regelmatig naar de website: www.dekenijborluut.be.
We hebben een gemeenschappelijk e-mail adres: info@dekenijborluut.be

Dank bij voorbaat.

Lente
We dachten dat ze dood waren, 

de bomen, struiken, 
verankerd in de koude grond,
maar ‘t was slechts wachten

op verwarmend licht 
dat aarzelend haar stralen

naar de aarde zendt.

En hier en daar
piepen witte en paarse 

kopjes uit het gras:
’t wordt lente!

De tijd van treuren is voorbij.
’t Begint overal te tintelen,

’t is nieuw leven dat ontwaakt
in de natuur en in ons hart. 



nieuWjaarsreceptie dekenij
De traditionele nieuwjaarsreceptie van Dekenij Borluut, zondag 23 
januari werd eens te meer een succes. De aanwezigheid van spon-
sors, afgevaardigden van de opperdekenij, van verschillende deke-
nijen uit Gent en de plaatselijke middenstand is telkens een stimu-
lans voor de werking van de dekenij. Iedereen kon in een gezellige 
sfeer genieten van de toastjes (bereid door leden van het bestuur 
van de dekenij), met een glaasje schuimwijn. Het werd een gezellig 
samenzijn in onze thuishaven het kasteel Borluut.

Een deel van de bestuursleden van Dekenij Borluut aan de trappen 
van kasteel Borluut geflankeerd door de vlaggen van de dekenij en 
van Gent.

nieuWs heet van de naaLd:
de paardenkOp is er Weer! 
Iedereen kent de “Paardenkop” op het kruispunt van de Beukenlaan 
en de Steenaardestraat van Sint-Denijs-Westrem. De halte van de 
lijnbus wordt ook naar dit trefpunt genoemd.

Bij de heraanleg van de Beukenlaan en de Steenaardestraat 
werd de welbekende PAARDENKOP zwaar beschadigd, hij 
was niet te herstellen.
Dat vonden heel wat mensen jammer.

Na contacten met het aannemersbedrijf ACLAGRO bleek dat 
zij niet verantwoordelijk waren voor de schade, maar - omdat 
Jean Wuyts de verantwoordelijke van het bedrijf persoonlijk 
kent - waren zij toch bereid om voor een nieuwe paardenkop 
in te staan. De nieuwe eigenaar van het gebouw, restaurant 
TAMPOPO, juichte dit initiatief enthousiast toe.

De zoektocht naar een betaalbare oplossing bracht Jean 
Wuyts via Lineart bij de kunstenaar Ottmar Hörl.

Deze Duitse kunstenaar (°1950) heeft zich toegelegd op het 
maken van installaties met dieren of personages in kunststof 
in vele kleuren.
De paardenkoppen waren bestemd voor een project in 2005 
in Neuburg aan de Donau.

Eén ervan prijkt nu in Sint-Denijs-Westrem en de bushalte 
kan zonder twijfel haar naam behouden.

Wij kijken uit naar een artikel over de geschiedenis van “De 
Paardenkop” in de INFO van april.

ZOmertijd
Vergeet niet, het zomeruur gaat in de laatste zondag van 
maart! Het wordt 1 uur minder lang slapen!

Zomertijd (in België ook vaak zomeruur) is de tijd die gedu-
rende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok 
een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor 
te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook 
wel wintertijd genoemd wordt).

In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zon-
dag van maart tot de laatste zondag van oktober.
Mensen worden een bepaald aantal uren na zonsopgang 
wakker. In de zomer komt de zon echter al zo vroeg op dat 
het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de 
klok te verzetten is het ‘s morgens langer donker als men-
sen nog slapen, en blijft het ‘s avonds (als de mensen wak-
ker zijn) juist langer licht. De gedachte achter zomertijd is 
dat men hierdoor zou kunnen bezuinigen op (elektrische) 
verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is 
echter omstreden.
Ongeveer 70 landen verzetten momenteel tweemaal per 
jaar de klok. Zondag 27 maart is het weer zo, dan kunnen 
we een uur minder lang slapen.



nieuWjaarscOncert 2011: naBeschOuWing
ID & ART – Heemkring Scheldeveld – Dekenij Borluut – vtbKultuur

Het SimoensTrio (Katrijn, piano; Veerle, cello en An viool) samen met Kaat De Cock 
(altviool) en John Gevaert  speelden op 29 en 30 januari het nieuwjaarsconcert 2011 
in het Maaltebruggekasteel.
Stipt om 11 uur verwelkomde Frank de Palmenaer, voorzitter van ID & ART vzw in 
naam van de organisatoren het al even talrijk opgekomen publiek als de dag te 
voren, nl. tweemaal een bomvolle zaal en wenste hen een droom van een aperi-
tiefconcert toe.
Het werd geen Midzomernachtdroom, maar wel een Midwinterdagdroom!
De midwinterdag: koud maar zonnig.
De droom: het concert, warm, liefde- en passievol. 

Paul Van den Borre introduceer-
de het SimoensTrio + hun gasten 
Kaat De Cock en John Gevaert 
(knipoogje naar Kim, alsof hij 
over de toetsen 100 m zou lopen, 
wat hij dan ook uiteindelijk deed, 
maar hoe).
An Simoens dankte en nam van 
hem over om ieder nummer van 
het concert in te leiden. Het pro-
gramma, met veel zorg gekozen 
en met heel veel detail uitge-
bouwd en uitgevoerd, begon met 
een vrij klassiek “Trio voor piano, 

viool en cello in m b gr van Joseph Haydn”, afwisselend zeer ernstig en vrolijk, traag 
en vlug “innocentemente” onschuldiger, dan men ooit van de serieuze Oostenrijkse 
Haydn zou verwachten. Een heerlijke opener van het rijke zondagmenu dat ons nog 
te wachten stond.
De Noor Edvard Grieg (we denken aan de romantische Peer Gynt-toneelmuziek en 
de daaruit gepuurde suites) stond als volgende op ’t menu met “Symfonische stuk-
ken opus 14 voor piano vierhandig”.
Wat ’n uitdaging voor Katrijn Simoens en John Gevaert: hand aan hand, hand in 
hand, hand onder hand, hand over hand, vierhandig werd achthandig, intens, 
“energico”, dansend, opzwepend en uitbarstend, maar enorm gesmaakt door het 
publiek. Een echt bravourestukje!
Wie dacht dat hij even kon uitblazen na dit overweldigend pianowerk, had het 
verkeerd voor, want de toen 16-jarige Gustav Mahler (geboren 1860) stond met 
zijn jeugdige overmoed in voor het volgende “Kwartet voor piano, viool, altviool 
en cello in la kl”. Wat ’n passie in zo’n jongen, wat ’n prachtige klanken en wat ’n 
zware, zwoele tonen van de cello drongen hier tot ons door en ontroerden ons diep, 
gelukzalig en gevoelig. Niet alleen hadden we van een totaal andere jonge Mahler 
genoten, maar thans zou een al even jeugdige, onbekende Leonard Bernstein het 
hele concert, dat beslist gewild met een waar crescendo ons naar een absolute 
climax zou voeren, met zijn “Trio voor viool, cello en piano, opus 2” het concert 
afsluiten.
Wat trippelden handen en tokkelden vingers op snaren en toetsen, wat ’n fantasti-
sche pizzicato’s deden handen en voeten jeuken tot stampende joodse dansen, die 
toen al de latere candide en West Side Story-scènes opriepen.
Het spontane applaus dat hierop uitbarstte, bewees dat niet enkel de muzikanten, 
maar ook het publiek enorm van dit aperitiefconcert hadden genoten, alhoewel 
voorzitter van de dekenij Karel Peeters uitdrukkelijk beweerde dat de beste beetjes, 
de drankjes en de hapjes nog moesten komen.
Alle artiesten werden in de bloemetjes gezet door de plaatselijke orchideeënkwe-
ker Petrens en Co.
Het 6e nieuwjaarsconcert is dood, lang leve het 7e (reeds aangekondigd door 
Paul Van den Borre als weer een klaverblad, van fagotten dit keer). “Wait, see and 
hear”.
Dank aan allen die deze concerten mogelijk maken en aan het steeds weer enthou-
siaste publiek, tot volgend jaar!

Gilbert Van Vlaenderen

Colofon
www.dekenijborluut.be
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penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

deken: Wim Van Lancker
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rek. dekenij BOrLuut: 442-0038501-22 

redactie inFO: info@dekenijborluut.be
verantWOOrdeLijke uitgever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

rubriek “verenigingen”: Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW (09 221 19 51)

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(T.&F. 09 245 67 28)

medewerker, contacten met verenigingen, 
wachtdiensten: Ilse Roelandt
Kleinkouterken 3, SDW (09 222 74 29)

reclame & advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
Karina Goethals, Sint-Dionysiusstraat 23, SDW
(09 245 19 22) - 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 1 april 2011. 
De teksten uiterlijk tegen 14 maart 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 of 2007 geschreven 
zonder bijzondere opmaak.

De daarop volgende INFO’s verschijnen ver-
moedelijk op 29 april, 27 mei, 26 augustus, 
30 september, 28 oktober, 25 november, 23 
december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
vóór die data binnen zijn. Graag alle activiteiten 
opgeven waarvan de datum al vast ligt. Die ko-
men dan in de rubriek “worden verwacht”, zodat 
de andere verenigingen er rekening kunnen mee 
houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de ac-
tiviteit vermelden.



Week tot week
maart

do. 3 – BasisschOOL Westerhem
 10.00: openklasdag kleuters
do. 3 – markant de pinte / sdW
 14.00: voordracht (Merelbeke)
do. 3 – acW en kWB
 19.30: infoavond erfrecht (Gildenhuis)
Woe. 16 – vtBkuLtuur sdW
 20.00: voordracht Sint-Petersburg (ROC Gent)
do. 17 – davidsFOnds sdW / aFsnee
 20.00: voordracht inquisitie (SBAT)
vrij. 18, Za. 19 – rederijkersk. de LOOFBLOmme
 20.00: “wijk aan zet” (Gildenhuis SDW)
Zo. 20 – kvLv sdW
 10.35: bezoek STAM (Gent)
Zo. 20 – vtBkuLtuur sdW
 09.00: bezoek Bozar Brussel
di. 22 – vtBkuLtuur sdW
 19.30: voordracht Marokko (Sint-Paulus Gent)
Woe. 23 – rederijkerskamer de LOOFBLOmme
 20.00: “wijk aan zet” (Gildenhuis SDW)
Woe. 23 – BOrLuutjOggers
 18.45: nieuwe reeks “start to run” 
 (kasteel Borluut)
do. 24 – markant de pinte / sdW
 daguitstap naar Roeselare
vrij. 25, Za. 26 – rederijkersk. de LOOFBLOmme
 20.00: “wijk aan zet” (Gildenhuis SDW)
Zo. 27 – rederijkerskamer de LOOFBLOmme
 17.00: “wijk aan zet” (Gildenhuis SDW)
ma. 28 – Wmv sdW / aFsnee
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering der wijkvertegenwoordigers
  (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)
do. 31 – rederijkerskamer de LOOFBLOmme
 20.00: “wijk aan zet” (Gildenhuis SDW)

apriL

vrij. 1, Za. 2 – rederijkerskamer de LOOFBLOmme
 20.00: “wijk aan zet” (Gildenhuis SDW)
Za. 2 – davidsFOnds sdW / aFsnee
 07.45: uitstap Limburgse mijnerfgoed
ma. 4 – kvLv sdW
 kruidennamiddag
ma. 4 – markant de pinte / sdW
 11.00 en 19.00: vegetarische kookles 
 (Gezinslokaal De Pinte)
Zo. 10 – jin scOuts
 12.30 of 13.30: kip aan ’t spit (Gildenhuis)
di. 12 – kvLv sdW
 gewestreis KVLV Luik
Woe. 27 – kvLv, ZiekenZOrg, Okra, WitgeLe kruis
 activiteit

de jin (scouts) SINT-DENIJS-WESTREM

kip aan ’t spit
Zondag 10 april nodigen we jullie uit op het jaarlijkse kippenfestijn: over-
heerlijke gebraden kip, smeuïge vol-au-vent, friet a volonté, onovertroffen 
lekkere sauzen, sfeervolle muziek en verlichting, vlotte en vriendelijke ser-
vice door de Jin, karaktervolle wijn en zoveel meer.
Wij verwachten u in het Gildenhuis te Sint-Denijs-Westrem, om 12.30 uur of 
13.30 uur. 
Volwassenen: kip met frietjes en groenten:  € 10.
Kinderen: vol-au-vent met frietjes en groenten: € 8.
Reserveren kan door te mailen naar jin@zonnekerels.be of door te storten op 
rekening 363-0242230-61. Vergeet niet je naam, het aantal volwassenen en 
kinderen en het gewenste uur te vermelden. 

&	 de Jin: Diederik Vervaet (0494 70 08 29); Berten Vlerick (0474 67 28 81) 
 Soetkin Van der Veken (0499 23 33 27)

clubhuis voor senioren
SINT-DENIJS-WESTREM

Boetseren met klei
Onze boetseerlessen zijn reeds gestart. elke vrijdag kan u vanaf 13.30 uur 
met klei komen werken. Twee personen maken al hun “duimpotjes” en een 
“hoofdje”. Je mag altijd van deze plezante bezigheid komen genieten. 

tai chi chuan 
De tai chi chuan-sessies zijn gestart. Na wat geschiedenis was de proefles 
zeer interessant. Daarna was het onze beurt om het te proberen met onze 
lesgever Freddy die geduldig herbegon. Dit maakte het zo ontspannend en 
rustgevend. 
Wil u zelf eens komen testen, wij verwelkomen u graag elke maandagavond 
van 19 tot 20.30 uur in het clubhuis van SDW.

computerhoekje
Zoals gewoonlijk hernemen de Buddy’s hun wekelijkse hulp aan de geïnteres-
seerden in de computermogelijkheden.
elke donderdag van 14 tot 16.30 uur kunnen beginners en gevorderden  
terecht in het Clubhuis voor Senioren met hun specifieke vragen en/of  
problemen.
Ook bij de aanschaf van een nieuwe computer kan gerichte informatie van 
belang zijn.

De Buddy’s

Basisschool
SINT-DENIJS-WESTREM Westerhem
donderdag 3 maart: tweede openklasdag
Kleuters die straks hun eerste stapjes op school zullen zetten, zijn samen met 
mama en papa van harte welkom tussen 10 en 12 uur. Ze kunnen zich ten 
volle inleven in het schoolgebeuren.

&	 Basisschool Westerhem, Kerkdreef  9, SDW (09 222 33 30) 
 e-mail: westerhem.dir@gent.be



davidsfonds 
SINT-DENIJS-WESTREM / AFSNEE

donderdag 17 maart om 20 uur: spreekbeurt: “genade,  
genade! “
Inquisitie en ketterbestrijding in de lage landen (1520-1530) 
door Gert Gielis
De Reformatie in de Lage Landen? Doet dat wel een lichtje 
branden, maar weet u niet meer precies hoe, wanneer of wat? 
Dan is deze lezing zeker iets voor u.
Gert Gielis (historicus en aspirant FWO Vlaanderen) maakt een 
sprong in het verleden en geeft tekst en uitleg over de vroegste 
verspreiding van de Reformatie in de Lage Landen. 
De tegenacties van katholieke zijde worden kleurrijk naverteld. 
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de processen van de 
‘inquisitie’. 
Allerhande verhalen die de conflictsituaties en de spanning op 
het terrein illustreren, bieden een inkijk in de werking van het 
inquisitoriale systeem in opbouw.

Plaats: SBAT (autokeuring), Poortakkerstraat 129, SDW.
Inkom: leden gratis, anderen € 5.

Zaterdag 2 april: bezoek aan het unieke Limburgse mijnerf-
goed 
Mijnstreektour van koolmijn, cité en mediterrane culturen
De mijnstreek ademt erfgoed. De afgelopen honderd jaar is 
dit deel van de Limburgse Kempen ingrijpend gewijzigd. De 
steenkoolindustrie zorgde voor nieuwe, gigantische fabrieken, 
tuinwijken, kerken, scholen… Duizenden gastarbeiders vonden 
hun weg naar de mijnstreek. Vandaag is het een bruisende, 
multiculturele streek met een patrimonium dat uniek is in 
Vlaanderen. 
Op deze daguitstap bezoekt u het Vlaams Mijnmuseum van Be-
ringen. U krijgt zicht op de best bewaarde mijnsite van Europa 
en het mijnwerkerspad van de koolmijn doet u ervaren hoe een 
mijnwerker leefde en werkte. U hoort ook een enthousiaste 
gids over de geschiedenis en het leven in de mijnstreek. In 
de tuinwijken van Beringen kan u de verscheidenheid van de 
streek beleven. Ook een bezoek aan de prachtige Fatih moskee 
en de mijnkathedraal staan op het programma.

Vertrek: om 7.45 uur per bus, op de parking van de Carrefour.
Deelnameprijs: leden  € 45; anderen € 50.
Inbegrepen: koffie bij ontvangst, toegang Vlaams Mijnmuse-
um, gids, lunch met één bier, water of cola.

Inschrijven bij Chris Devos (09 221 13 73) tot 18 maart.
Betalen door storting op het rekeningnummer
IBAN: BE72 7374 2707 8616 BIC KREDBEBB van Davidsfonds SDW.
Aantal deelnemers is beperkt.

&		Hervé Mangeleer (0479 392 303)

markant DE PINTE / SDW

donderdag 3 maart om 14 uur: voordracht “stemmen uit de 
oorlog“ door Rudi Vranckx, journalist VRT, ingericht door de 
namiddagwerking van de regio Gent 
Plaats: Salons Roskam Merelbeke

donderdag 24 maart: daguitstap met bedrijfsbezoek
Dag in Roeselare met begeleid bezoek aan de uitgeverij/druk-
kerij Roularta en een uitgebreide rondleiding in de Brouwerij 
Rodenbach: bezoek aan het museum met het industriële verle-
den van de brouwerij maar tevens bezoek aan het huidig pro-
ductieproces. 
Het degusteren van een Brouwersmenu met een glas Roden-
bach is inbegrepen.

maandag 4 april: vegetarisch koken met passie 
Namiddag- en avondles om 11 en 19 uur.
Workshop door Paul Florizoone, zaakvoerder van “Greenway” 
veggie resto in Gent.
In deze workshop wordt een theoretisch gedeelte afgewisseld 
met een kookdemo. Hierin komt eerst info over vegetarisch 
eten aan bod, alsook de verschillende vleesvervangers. Daarna 
is er een interactieve kooksessie waarbij alles kan geproefd 
worden.
Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel in De Pinte. 

rederijkerskamer

de Loofblomme
SINT-DENIJS-WESTREM

“Wijk aan Zet”
Regie: Jan Monbaliu
Productieleiding: Sabine Dhont en Claudine Petrens

“De Sint-Hubertuswijk heeft een jarenlange traditie van wa-
felbakken en kindernamiddagen. Maar enkele ondernemende 
wijkbewoners willen vooruit: er moet een heus wijkfeest ko-
men met alles erop en eraan. Een eetfestijn, een dansfeest: 
de lat ligt zeer hoog. Vergaderen dus: over drankbonnetjes en 
vzw’s, over onthaal van nieuwe buren en sponsoring. Vergade-
ringen die soms hilarische vormen aannemen”.
Herkenbaar, geestig, soms ook melancholisch: met de creatie 
van “Wijk aan Zet” van Jan Monbaliu, waarin meer dan 30  
acteurs en figuranten op scène staan, wil De Loofblomme u 
een onvergetelijke avond bezorgen.

Speeldata: vrijdag 18, zaterdag 19, woensdag 23, vrijdag 25, 
zaterdag 26, zondag 27 (om 17 uur), donderdag 31 maart,  
vrijdag 1, zaterdag 2 april telkens om 20 uur.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW.
Reservaties: vanaf 7 februari via www.loofblomme.be of via 
(0476 66 79 13) (Inge Sleurs). 

emes house
KUNSTHUIS SINT-MARTENS-LATEM

een kunsthuis met open atelier en dus vrije toegang
Actueel is er een actie aan de gang die portretten op doek af-
maakt aan stuntprijzen, waarbij 50% aan liefdadigheid naar 
keuze wordt geschonken, voor de tijd dat de actie nog loopt.
Bestel dus nu bij:  Marcel Schuer (0486 20 84 77) - F. Daelman - 
L. Schell, Hemelrijkstraat 21, SDW (09 221 07 31)
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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

advocaten
ABBELOOS & SIERJACOBS advocatenkantoor
Maaltebruggestraat 298, 9000 Gent
tel: 09 233 10 12; tel: 09 233 04 46; fax: 09 225 31 12

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

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

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

autokeuring 

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

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

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

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

GEBR. DE COCKER-NV JONOCO
alle formaliteiten, crematie; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
jonoco@skynet.be; gsm: 0475 429 265

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten 
Lauwstraat 74, SDW;  tel/fax: 09 221 15 85

FLORIST PATRIC SCHEPENS
Fleurop-Interflora 
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

BLOEMEN DOROTHEA BVBA
Lauwstraat 34, SDW; tel: 09 222 56 17
dorothea@skynet.be
www.bloemendorothea.be

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
Gemeenteplein 10, SDW; 20 jaar ervaring in 
boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen,
vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Krijzeltand 6, SDW 
tel/fax: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

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

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

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

‘T OUD BAKKERIJTJE (Dirk Van Der Sypt)
belegde broodjes; Hogeheerweg 29, SDW tel: 09 221 77 23
woensdag gesloten

cafés
CAFé GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u
 
CAFé LE TRAIN BLEU (bij Floris)
J.B. De Ghellincklaan 7, SDW; gsm: 0496 47 84 78
di open om 16u, woe-zo vanaf 12u
sluitingsdag: maandag

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
SARANEL saranel@telenet.be
postpunt-lotto-wenskaarten-tele- en internetkaarten
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW; tel: 09 222 65 36

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
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
kantoor-school-copy-cardshop 
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12.15u/13.30-18.30u, zat. 10-12.15/14-17u

DRUKKERIJ VANHALST, offset en digitaal 
Nijverheidsweg 21, 9820 Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

TOECOURT: alles in vorm 
geboortekaarten, huwelijksdrukwerk, belettering
en printing, textieldruk, grafisch ontwerp
O. Soudanstraat 2, SDW; www.toecourt.be

elektrische installaties
ELEKTRO J&C
Jan Taghon 
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
nieuwbouw-verbouwing-herstelling

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor rijbewijs

                      Poortakkerstraat 131, SDW

     tel: 09 221 42 66; www.sbat.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

 GERALD DE BRUyNE     
Hogeheerweg 53, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

              AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                    Peirsman-Verplaetse, Kortrijksestwg. 1266 

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

    KANTOOR DE MAERTELEIRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

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

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens open 7/7
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

GARAGE-CARROSSERIE DIRK CLAUWAERT
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

GARAGE-CARROSSERIE G. DE PAEPE NV
onderhoud en herstelling alle merken-carrosserie
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
PDM HOME DECORATIONS 
originele geschenken voor de woning met 
landelijk karakter, alles aangepast in een waaier
van warme kleuren; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 245 18 64; fax: 09 245 18 66
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 8u30-18u; zat 8u30-16u
Maandag gesloten; op afspraak, tel. 09 221 80 60

KAPSALON-BOUTIEK MARIE-LOUISE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

KAPSALON HEIJSE
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW; tel: 09 220 68 14

PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; tel: 09 221 53 88

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



L
m
n
r

t

W

v

Z

s

O

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
Loofblommestraat 23, SDW; tel: 09 330 41 77

NUANCE
naaigerei-handwerk-kousen-kleding
herstellen van kleren; za. namid., zo. & ma. gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91

kunst
KUNST- EN KERAMIEKBOETIEK “TAURUS”  
                        Dirk Vanhaeren
                        Hogeheerweg 15, SDW

 open: wo.– za. 9-12.30 & 14-19u & op afspraak
tel: 09 221 54 21; dirkvanhaeren.blogspot.com

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde broodjes, meeneempasta’s
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“IN DE RADIJS” –GROENTEN EN FRUIT
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zon- en ma. gesloten

’T POMPOENTJE
algemene voeding - eigen bakkerij; zondagvoormiddag open
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Oudeheerweg 34, SDW; gsm: 0496 70 23 85

   alleen na afspraak; www.marijkenails.be

meubelen
                    INTERIEuRINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

nagelstyling
MARIJKE BOSSCHEM
Oudeheerweg 34, SDW; gsm: 0496 70 23 85
alleen na afspraak; www.marijkenails.be

optiek
BELLE OPTIEK
Hemelrijkstraat 10, SDW 
tel: 09 222 05 28; www.belleoptiek.be

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

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

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

FONTEIN KERSE
la double vie culinaire; Broekkantstraat 52, Afsnee 
tel: 09 221 53 02; www.fonteinkerse.be

     TAMPOPO SUSHI EN DIM-SUM
Steenaardestraat 40, SDW; tel: 09 28 28 285

Zondag en maandag gesloten

TATTy & CO
Sint-Dionysiusstraat 13, SDW 
tel: 09 220 11 28; www.tattyenco.be

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

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - MARTINE NEyT
spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
individueel advies voor make-up; manicure;
pedicure; zonnebank; enkel volgens afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60

schrijn- en timmerwerken
GEBR. DE COCKER nv Jonoco; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
kasten-keukens-renovatie-nieuwbouw
hout-alu-pvc ramen & deuren – eigen productie.

VANAELST BVBA 
Vennestr. 3, SDW; tel: 09 221 67 30; gsm: 0475 33 06 12
alle schrijnwerk - ramen en deuren - hout en pvc

slagerijen
SLAGER-TRAITEUR EVERAERT
zondagnamiddag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

KEURSLAGER FILIP & PEGGy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

SLAGERIJ ISABELLE EN MARC
donderdag gesloten
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakerij
SLOTENMAKERIJ ‘MARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
Sint-Dionysiusstraat 33, SDW; tel/fax: 09 221 94 69

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Hogeheerweg 26, SDW; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

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

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

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

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

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

verwarming
VEPI BVBA (PIERRE VERENGHEN)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling, 
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; fax: 09 329 61 43

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

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

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; CBFA 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; CBFA 061109 A

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

wasserij en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens, 
strijken met dienstencheques; Kortrijksestwg. 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

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

zalen
MAALTEBRUGGEKASTEEL
uniek kasteel te huur voor seminaries en feesten
uitstekende prijs/kwaliteit
Kortrijksesteenweg 1023, SDW
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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

kOOpgidsdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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vtbkultuur
SINT-DENIJS-WESTREM

Zondag 20 maart: met de cultuurtrein naar Brussel
Vertrek: 9 uur aan Gent Sint-Pieters (voorkant van het station).
Brussel is de hoofdstad van Europa, maar biedt uiteraard ook 
tal van culturele hoogstandjes. In de voormiddag duiken we 
onder in het Bozar museum en genieten van de tentoonstel-
ling: “Venetian and Flemish Masters: Bellini, Tiziano, Canalet-
to - Van Eyck, Bouts, Jordaens”.
Na een eerste ontmoeting in 2009 rond de collectie van de 
Savoyes confronteren Vlaamse en Noord-Italiaanse musea 
opnieuw hun artistieke scholen in een verbluffende selectie 
schilderijen: 15 meesterwerken uit het Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen en een vijftigtal doeken uit de Accademia 
Carrara in Bergamo, een van de mooiste collecties van Veneti-
aanse schilderkunst. 
“Venetian and Flemish Masters” overloopt chronologisch de 
schilderkunst van de 15de tot de 18de  eeuw.
’s Middags lunchen we in de Brasserie Bozar.
Om 15 uur trakteert het Nationaal Orkest van België o.l.v. Wal-
ter Weller en Daniël Hope (viool) ons op een matineeconcert 
in Bozar. In de Henry Le Boeufzaal genieten we van Johannes 
Brahms: Akademische Festouvertüre, op.80; Max Bruch: Con-
certo voor viool en orkest nr 1, op.26; Ludwig van Beethoven: 
Symfonie nr 7 op.92.
Cultuurverzadigd treinen we huiswaarts want de trein… is al-
tijd een beetje reizen…

Zo neemt u deel:
Vertrek: 9.24 uur naar Brussel Centraal
Deelnameprijs: leden: € 55 p.p. (reservatie noodzakelijk); € 60 
voor anderen.
Inbegrepen: begeleid bezoek met audiofoon aan het Bozar Mu-
seum, lunch en ticket voor het concert (categorie 2).

dinsdag 22 maart: marokko ontsluierd
We maken kennis met vele aspecten van Marokko.

Karin Strobbe, auteur van 
het boek “De Gazellen, 
Marokkaanse vrouwen 
uit Gent vertellen”, zal de 
avond inleiden. 
Nadien brengen Annie en 
Guido Cabuy een multime-
diashow waarin de pracht 
van het land in woord en 
beeld voorgesteld wordt.

Marokko ligt in het noordwesten van Afrika, aan de Middel-
landse Zee en de Atlantische Oceaan. We starten de tocht in 
Agadir, een regionale hoofdstad en bovendien het handelscen-
trum voor landbouwproducten uit het rijke Sousdal. 
Vanuit Agadir trekken we langs de Atlantische kust tot in Safi, 
een van de grootste sardinevisserijhavens van Marokko. Pot-
tenbakkerijen ten noorden van de stad, leveren veelkleurig aar-
dewerk waarbij men gebruik maakt van plaatselijke klei. 
Het toeristische Essaouira werd ontworpen door een Franse 
gevangene, ingenieur Théodore Cornut, met rechte en brede 
straten, omgeven door wallen. De vissershaven ligt aan de voet 
van de wallen. 
Zuidwaarts van Agadir verkennen we de Anti-Atlas met de dorp-
jes Tafraoute en Tiznit. Oostwaarts van Agadir ligt het schil-
derachtige stadje Taroudant, ook wel “het kleine Marrakech” 
genoemd. 

Nog verder oostwaarts ligt het relatief jonge Ouarzazate, 
gesticht in 1920 door de Fransen. 
Zuidwaarts ervan leidt de rivier Draa naar Zagora, dat wel eens 
“poort van de woestijn” genoemd wordt. Tot de mooiste Ber-
berkasba’s behoren die van Âït-Benhaddou, Boumalne  en Tin-
erhir.
Het spectaculairste natuurschoon vindt men in de Hoge Atlas, 
waar Boumalne het uitgangspunt is voor de grillige Dadès-
kloof. Tussen Ouarzazate en Marrakech trekken we over de Tizi 
N’Tichka, met zijn 2260 meter de hoogste bergpas van het land. 
Marrakech (1,6 miljoen inwoners) gelegen aan de voet van het 
Atlasgebergte, in de vruchtbare vlakte van Haouz, is een van 
de vier koningssteden samen met Fès, Meknès en Rabat.
Na de voorstelling worden we door de autochtone Marokkaan-
se familie Ez-Oumi vergast op een Marokkaans hapje.

Plaats: Sint-Paulusinstituut, Patijntjestraat 45, Gent
Uur: 19.30 uur
Deelnameprijs: € 6 voor vtbKultuur-leden, € 8 voor anderen 
(reservatie gewenst).
Inschrijven: bogaert.mia@skynet.be

Woensdag 16 maart om 20 uur: reisleider hendrik goossen ver-
telt … sint petersburg: een verhaal van tsaren en tsarina’s 
Peter de Grote stichtte in 1703 Sint-Petersburg op de oevers 
van de Neva. Hij wou absoluut een haven met onbelemmerde 
toegang tot de Oostzee. Tsarina Elisabeth, dochter van Peter 
de Grote, legde de grondslag van het Hermitagecomplex door 
de bouw van het Winterpaleis. Tsarina Catharina de Grote ten-
slotte breidde het complex verder uit door de bouw van de Klei-
ne en de Grote Hermitage, onder andere om er haar immense 
kunstverzameling in onder te brengen.

ROC vzw telt 328 leden, waarvan er 275 actief zijn ingeschakeld 
in de reisleiding, ieder met zijn of haar kennis, ervaring en spe-
cialisatie. In de reeks “Een reisleider vertelt” worden een aantal 
uitzonderlijke reisbestemmingen in woord en beeld in de kijker 
gezet. U bent te gast in het ROC op de Kortrijksesteenweg 733 
in Gent, de werkplaats, ontmoetingsruimte, bibliotheek en ver-
gaderplaats van al onze reisleiders, telkens om 20 uur. 

Inschrijven kan op: shana@rocvzw.be; deelname aan de le-
zing: € 8.

kvLv vrOuWen met vaart
SINT-DENIJS-WESTREM

Bezoek stadsmuseum stam
Zondag 20 maart bezoeken we, onder leiding van een gids, het 
STAM (Stadsmuseum Gent) op de Bijlokesite.
Gent heeft een bewogen geschiedenis. Via een vast circuit ont-
dekken we, aan de hand van meer dan 300 collectiestukken 
en vele interactieve multimedia, het verhaal van Gent. De gids 
vertelt ons ook het verhaal van de abdij, het klooster en de 
ziekenzorg. Vlakbij de ingang kunnen we op een reuzenfoto op 
de vloer zelfs ons eigen huis terugvinden.
We bezoeken het STAM op zondag 20 maart (op zondagvoor-
middag is de toegang voor Gentenaars gratis en moeten we 
enkel de gids betalen, zorg ervoor uw identiteitskaart bij te 
hebben).
Tijdig inschrijven is noodzakelijk, vóór woensdag 16 maart, bij 
Manette Michielsen, Hogeheirweg 34, SDW  (09 222 49 78). Er 
kunnen max. 20 personen mee.



We spreken af op de hoek van de Godshuizenlaan en de Bijloke-
kaai om 10.35 uur, de kostprijs is € 5.
Wie met de bus/tram wil, neemt bus 34 aan de Krijzeltand om 
10.04 uur naar het Sint-Pietersstation, daar ga je naar perron 
18 en je neemt tram 4 richting Gentbrugge/Moscou, je stapt af 
aan het Bijlokehof en dan ga je langs de Godshuizenlaan naar 
de plaats van afspraak.
Partners zijn ook welkom.

Borluutjoggers
SINT-DENIJS-WESTREM

start to run 2011
Een 7de editie van de “Start 2 Run” start dit jaar op woensdag 
23 maart om 18.45 uur. Plaats van afspraak en inschrijving: 
Borluutkasteel Sint-Denijs-Westrem.
De bedoeling van deze cursus is om iedere sportieveling vanaf 
15 jaar, op een gezonde manier te leren joggen met als eindre-
sultaat na 10 weken:  5 km joggen.
Een folder met alle nuttige informatie omtrent onze sportac-
tiviteit ligt ter beschikking bij de plaatselijke middenstanders 
in SDW. 
Geïnteresseerd? Zie deelnemingsstrook op folder.
Er is mogelijkheid voor inschrijving via www.borluutjoggers.be 
door middel van storting van € 15 op rekening van de Borluut-
joggers 979-5452337-69 met vermelding van uw persoonlijke 
naam en adres. 

&	 coach/trainer: Jo Reyns (09 221 21 60) 
 jo.reyns@borluutjoggers.be
  
Deze sportactiviteit gaat door met de financiële steun van de 
Stad Gent – Wijk aan Zet.

acW en kWB
AFSNEE / SINT-DENIJS-WESTREM

donderdag 3 maart: infoavond over erfrecht, schenkingen en 
testamenten
Tijdens een interessante voordracht krijgt u een deskundig 
antwoord op tal van vragen als: waaruit bestaat een nalaten-
schap? Kan ik mijn partner als erfgenaam aanduiden? Zijn 
schenkingen enkel mogelijk via de notaris? Hoeveel bedragen 
de successierechten? 
Deze en andere vragen worden beantwoord door juriste Ann 
Van Impe, adviseur bij VDK spaarbank. De toegang is gratis en 
er wordt u een drankje aangeboden.  
Uur: 19.30 uur - Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW.

 scaLa & the kOLacny BrOthers

Lions Club Gent - Gandalys 
organiseert een reeks van 
3 concerten t.v.v. haar so-
ciale projecten o.m. ten 
voordele van kinderen die 
lijden aan een nierziekte. 
www.nephceurope.be

Plaats: ACG Volvo/ 
Peugeot Bellevue,  
yzerweglaan 101, Gent. 

Data: vrijdag 25 en zaterdag 26 maart om 20 uur; zondag 27 
maart om 15 uur
Tickets: € 30 via www.gandalys.be of bij Pascale Dutordoir-
Wantiez, Afsnee (0475 20 78 79).
Iedereen van harte welkom! 

Wmv
Oproep voor helpende handen voor het jonge duddegembosje
De stad Gent wil per jaar 15.000 boompjes planten. Daarvan 
werden er in februari 2011 ongeveer 800 geplant op het op-
gehoogde vroegere stort in de landelijke Duddegemstraat in 
Sint-Denijs-Westrem. 
De lokale werkgroep van vrijwilligers heeft daaraan meege-
werkt en zal de samenwerking bestendigen in het kader van 
een samenwerkingsovereenkomst met de Stad. Deze aanplant 
gedijt. Bovendien komt er een pad, een gracht langs de straat-
kant en een zitbank. Ook worden wilgen geknot en wordt een 
beek gesaneerd. Het is een onbekend mooi stukje natuur dat 
vraagt om gekoesterd en bezocht te worden. Honden zien we 
daar dus niet graag ‘hun sporen’ nalaten. Houdt hen buiten 
het aangelegde bos! (Dank aan de begrijpende baasjes).
In elk seizoen zal er een onderhoudsbeurt alternerend plaats-
vinden, tweemaal door WMV en tweemaal door de lokale on-
derhoudspost van de Groendienst.
WMV start op zaterdag 14 mei om 9.30 uur met vrijwilligers om 
twee woekerplanten aan te pakken: de Japanse duizendknoop 
en de berenklauw. Die ongewenste, taaie planten verspreiden 

zich gemakkelijk in de hele omgeving . Voor de uitroeiing wordt 
een methode gevolgd onder toezicht van de Groendienst.
Op die dag zal de pers aanwezig zijn. De schepen voor milieu-
zaken zal onderhoudsmateriaal overhandigen aan WMV en 
dan wordt ook de samenwerking met de Stad betekend. We 
verwachten een flinke opkomst. Hoe meer helpende handen er 
zijn zaterdagmorgen des te sneller wordt de onderhoudsklus 
geklaard. Outfit: laarzen en werkhandschoenen en een spade. 
Ter plaatse volgen de richtlijnen en afspraken. We verwachten 
om de klus te klaren tegen de middag. 
Verder op het jaar, zaterdag 22 oktober, om 9.30 uur gaat de 
volgende onderhoudsronde door en midden december moet 
nog wat hinderlijk materiaal uit het gras verwijderd worden.  
Mag WMV op uw medewerking rekenen? Hartelijk welkom en 
bedankt.

Contact:  H. Verstraete (0479 63 93 57), Lauwstraat 73, SDW 
 of Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee 
 e-mail: wmv@telenet.be 



Week tot week
vervolg

mei
Za. 14 – Wmv sdW / aFsnee
 09.30: onderhoudsbeurt Duddegembosje
ma. 16 – Wmv sdW / aFsnee
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering der wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)
Za. 21 – kvLv - 100 jaar KVLV (Leuven)
Za. 21 – vtBkuLtuur sdW
 bezoek aan Luik

juni
ma. 13 – davidsFOnds sdW / aFsnee i.s.m. vtB-
kuLtuur
 bezoek Japanse tuinen Hasselt

juLi
ma. 4 – Wmv sdW / aFsnee
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering der wijkvertegenwoordigers 
 (oc De Graet Afsnee)

augustus
di. 23 – kvLv sdW
 daguitstap naar Waregem

septemBer
di. 6 – kvLv sdW
 bezoek Sint-Niklaaskerk Gent

OktOBer
Za. 22 – Wmv sdW / aFsnee
 09.30: onderhoudsbeurt Duddegembosje
ma. 24 – kvLv sdW
 ledennamiddag, lidgeld

decemBer
di. 20 – kvLv sdW
 kerstfeestje

tennisclub Borluut
SINT-DENIJS-WESTREM

Lentecursus jeugd 9 weken

kLeuters  : 3,5 t/m 5,5 jaar vtv Wit
45 min. tennis in spelvorm, 45 min. groepspelletjes, knutselen, dans,…
1,5 u/week € 75,-pp

juniOr gO : 1x per week 
 0 4 leerlingen 1u/week € 85,-pp
 0 3 leerlingen  € 115,-pp
 0 2 leerlingen  € 165,-pp

juniOr prO: 2x per week 
0 4 leerlingen 2x 1u/week € 155,-pp

Lentecursus vOLWassenen 9 weken  

0 4 leerlingen 1u/week  € 85,-pp
0 3 leerlingen   € 115,-pp
0 2 leerlingen  € 165,-pp

vakantiestages

stage opties prijs
PASEN:  11– 15 april 0 kleuters: 9 – 12u € 75,pp 
 0 halve dag: 9-12u € 95,pp
 0 hele dag: 9 –16u € 145,pp

ZOMER: 11 – 15 juli  0 kleuters: 9 – 12u € 75,pp
 0 halve dag: 9-12u € 95,pp
 0 hele dag: 9 –16u € 145,pp 

ZOMER: 22 – 26 augustus 0 kleuters: 9 – 12u € 75,pp
 0 halve dag: 9-12u € 95,pp
 0 hele dag: 9 –16u € 145,pp

dagen en tijden

KLEUTERS  Woensdag Tussen 13u en 16u
  Zaterdag Tussen 9u en 13u

  Tenniservaring 0 geen   0 beginner   0 gevorderd 
  Kidstennis 0 blauw / rood /  oranje /  groen

JEUGD - JUNIOR GO  Woensdag Tussen 13u – 18u
   Zaterdag Tussen 13u – 17u
JEUGD - JUNIOR PRO Woensdag Tussen 13u – 18u
   Zaterdag Tussen 13u – 17u

VOLWASSENEN Woensdag: 18u – 21u
  Zaterdag: 9u – 18u

&			Pieter Vanhyfte 
 e-mail: pietervanhyfte@yahoo.com (0477 446 383)



      

Weekenddienst huisartsen - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-
meld. Bij een gesplitste weekenddienst wisselt de wacht de zondagochtend om 8 uur. voortaan belt u naar het centraaL OprOepnummer 
09 220 66 66 en u wordt direct doorverbonden met de arts die de wachtdienst heeft voor Zwijnaarde, sint-denijs-Westrem, afsnee, sint-mar-
tens-Latem en deurle.

Wachtdienst tandartsen - Centraal oproepnummer: 09 033 99 69
Bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 18 uur.  Betalend nummer aan € 1.5 per minuut.

veeartsen - Wachtdienst: 09 217 00 62

Wachtdienst apOtheken - De wachtdienstweek is opgesplitst in een WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19 uur tot maandagavond 23 
uur en een WEEKDIENST van dinsdagochtend 9 uur tot vrijdagavond 19 uur. Voor de apothekers uit het Leie-gebied: de WEEKENDDIENST van 
vrijdagavond om 19.30 uur tot dinsdagochtend 8.30 uur; de WEEKDIENST van dinsdagochtend om 8.30 uur tot vrijdagavond 19.30 uur. Na 23 
uur kunt u bellen naar het centraal oproepnummer 09 236 50 00. Een operator zal u doorverwijzen.
OPGELET: om praktische redenen is het niet mogelijk om tijdens de wachtdienst met een bankkaart te betalen!

Wachtdiensten

 Van 25 tot 28 februari
WAUTERS, Kortrijksesteenweg 27, Gent  09 221 11 56
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
 Van 1 tot 4 maart
HAGHEDOOREN y., Voskenslaan 399, Gent 09 222 46 05
VAN GELUWE DE BERLAERE, Dorp 37a, Nazareth 09 385 40 40
 Van 4 tot 7 maart
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte  09 282 54 66
 Van 8 tot 11 maart
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent 09 225 71 06
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 15 tot 18 maart
MORTIER, Prinses Clementinalaan 13, Gent  09 221 15 05

HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
 Van 18 tot 21 maart
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
 Van 22 tot 25 maart
ROUSSEAU, Rijsenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
BUyCK, Drapstraat 70, 9810 Nazareth  09 385 49 32
 Van 25 tot 28 maart
ROOSENS B, Zwijnaardestwg 82, Gent 09 222 12 83
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke 09 385 41 19
 Van 29 maart tot 1 april
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent 09 222 46 16
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16

nieuws van de stad
via de politie gent kregen we melding van gauwdieven. 
Bij analyse van de aangiften inzake gauwdiefstallen, wordt vastge-
steld dat de rug-aan-rugtruc terug, meer en meer voorkomt. Het 
is dus aangeraden dat de uitbaters en hun personeel alert zijn bin-
nen hun zaak.
Over het algemeen blijft de vermoedelijke dader niet lang in de 
zaak.  
Eens hij binnen komt wordt gekeken naar een zitplaats, net achter 
een potentieel slachtoffer, uiteraard uit het zicht van de andere 
bezoekers van de zaak. Vervolgens wordt de jas over de stoel ge-
hangen waarop men gaat plaatsnemen; Over het algemeen wordt 
ook iets besteld (koffie, thee, frisdrank) kortom een kleinigheid dat 
vlug kan worden verorberd). Eens men zijn slag heeft geslagen 
wordt de zaak, hoe kan het ook anders, onmiddellijk verlaten.
Op woensdag 2 februari 2011 werden terug feiten vastgesteld in 
Kalandeberg, Lange Violettenstraat, Bevrijdingslaan.
  
Stad Gent, Dienst Economie (09 266 84 00)

stad gent en de handelaren: samen sterk!
De Stad Gent zet in op de promotie van Gent als aantrekkelijke 
winkelstad. Deze aanpak werpt haar vruchten af. Zo is de leeg-
stand van handelspanden in Gent laag. Nieuwe winkels willen zich 
absoluut vestigen in Gent. De Stad Gent wil de Gentse handelaars 
nog meer betrekken bij de promotie van Gent Winkelstad en haar 
handelsapparaat. Daarom stellen we voor om op structurele basis 
samen te komen met vertegenwoordigers van commerciële han-
delsverenigingen en dienst Economie. De meest voor de hand lig-
gende manier gaat uit naar samenwerking onder de koepel van 
de Opperdekenij.

De dienst Economie van de Stad Gent stelt bovendien 1 voltijdse 
medewerker ter beschikking voor de promotie van Gent Winkel-
stad, de voorbereiding van het overleg met de handelsverenigin-
gen en de opvolging van de acties die werden afgesproken op het 
handelsoverleg. Deze persoon is dé contactpersoon voor acties ter 
promotie van Gent als winkelstad. Op die manier voorziet de Stad, 
naast de infostewards, een concreet en nog meer zichtbaar aan-
spreekpunt voor de Gentse handelaars.
Door de krachten te bundelen kunnen we Gent nog beter promo-
ten als aantrekkelijke winkelstad. Denk maar aan de campagne 
“Gent Winkelstad”, de organisatie van avondshopping, de finan-
ciële ondersteuning van gevelrenovaties, het startersbeleid en de 
vele promotiecampagnes in en buiten Gent. 
De Stad wenst daarom de handelaars nog nauwer te betrekken bij 
het promotiebeleid. 
Samen met de Opperdekenij hanteert de Stad 4 principes die moe-
ten leiden tot een grotere samenwerking op vlak van promotie 
van Gent Winkelstad:
1. uitbouw van een commerciële werking binnen de Opperdeke-

nij. Daarom worden de dekenijen opgedeeld in commerciële 
dekenijen centrum binnen de stadsring, commerciële dekenij-
en buiten de stadsring en sociale dekenijen.

2. naar een structureel overleg tussen Stad en de commerciële 
handelsverenigingen

3. samen beslissen over de promotie van Gent als winkelstad
4. handelaars krijgen één vast aanspreekpunt bij de Stad Gent.
De komende maanden zal deze samenwerking nog meer vorm 
krijgen. De bedoeling is om tot een regelmatig overleg te komen 
waar uw ideeën, voorstellen of opmerkingen besproken worden.

Contact: www.dekenijen.be - opperdekenij@euphonynet.be
Stad Gent: Dienst Economie - www.oogent.be
uw contactpersoon bij Stad Gent: Dirk Inghels (09 266 84 27)
dirk.inghels@gent.be



Welkom in de

‘World of TUI’
Het beste reisadvies bij uw vertrouwde Jetaircenter of VTB-reisagent:

Jetair Center
Gent

Vogelmarkt 14
9000 Gent

tel: 09 223 60 21
fax: 09 225 27 72

gent@jetaircenter.be

Jetair Center
Sint-Denijs-Westrem

(Carrefour)
Kortrijksesteenweg 1133
9051 Sint-Denijs-Westrem

tel: 09 221 02 55
fax: 09 222 02 53

stdenijs@jetaircenter.be

Jetair Center
VTB-Deinze

Gentstraat 41
9800 Deinze

tel: 09 386 65 00
fax: 09 380 00 19

deinze@jetaircenter.be


