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Nieuws van de dekenij
Gent=winkelstad

Vreugdevolle 
paastijd !

De lente laat zich van haar mooiste kant zien; de natuur neemt allerlei initiatieven om 
zich te manifesteren. Zo ook het stadsbestuur…

Matthias De Clercq, schepen van Economie, Jeugd en Middenstand, nam het initiatief 
om Gent in de kijker te zetten als koopstad. Wat Hasselaars en Antwerpenaars kunnen, 
kunnen de Gentenaars ook. Ook de rand van Gent wil hij bij deze initiatieven betrek-
ken. Hiervoor doet hij een beroep op en werkt hij nauw samen met de verschillende 
Dekenijen; wij doen op onze beurt een beroep op … de middenstand.

Binnen het bestuur van de Dekenij is een cel opgericht die de belangen van de han-
delaars uit ons gebied moet behartigen; ze wordt (voorlopig) geleid door de Deken 
en de voorzitter. De inbreng van het middenveld is echter onontbeerlijk. Aangezien in 
het bestuur van de Dekenij weinig of geen handelaars aanwezig zijn, vooreerst deze 
oproep. Wij willen het bestuur aanvullen met enkele nijvere en enthousiaste handel-
drijvende leden. Zij vertolken de stem van deze groep, zodat het bestuur van de Deke-
nij een meer representatief beeld vertoont. Wij wachten uw kandidatuur graag in op  
voorzitter@dekenijborluut.be of per brief bij vzw Dekenij Borluut, p.a. S. Beninglaan 4, 
9051 SDW of op fax (09 243 41 08). Wij richten ons hierbij uitdrukkelijk naar iedereen 
die op het grondgebied van de Dekenij handel drijft. 
Twee nieuwe leden (geen middenstanders) kwamen onze bestuursgroep versterken: 
Magda Declerck en Erwin Van Ruyskensvelde. Zij geven de start voor meer toetredin-
gen.

Op hoop van zegen. Immers zonder de inbreng van de betrokkenen zelf, kan een der-
gelijk initiatief onmogelijk van de grond geraken. 

Ondertussen werkt de Dekenij verder aan de traditionele initiatieven. Het feestcomité 
is opnieuw in gang geschoten. Ook daar is de inbreng van de betrokkenen, alle vereni-
gingen van SDW, onontbeerlijk. 

In het jaar van de vrijwilliger doen wij eens te meer beroep op … de vrijwilliger.

Een hartige lentegroet!
Karel Peeters,
voorzitter 

In de vorige INFO stond het rekeningnummer foutief vermeld; wie alsnog zijn 
lidgeld wil betalen voor 2011 kan dit doen op het nummer 442-0038503-24 van 

Dekenij Borluut. Hartelijk dank!



park. “De Paardenkop” werd omgevormd tot bureelruimte 
en het restaurant werd bedrijfsrestaurant.
De zaak werd opnieuw verkocht en heden ten dage is er een 
exotisch restaurant Tampopo gevestigd en uitgebaat door de 
familie Wang Chung – Chiang Wen.
 
Gedurende de wegenwerken in de Beukenlaan en Steenaar-
destraat is de mooie paardenkop boven de voordeur per on-
geluk stuk gereden. Hij was vervaardigd uit gebakken aarde 
en was nog steeds dezelfde van bij het begin.

Het restaurant met de nieuwe “Paardenkop”

Door toedoen van Jean Wuyts en de firma Aclagro (uitvoer-
der van wegenwerken) is er uiteindelijk een nieuwe, heel 
mooie paardenkop gekomen, waarvoor dank. Ook  willen we 
de uitbater van het restaurant Tampopo bedanken die het 
gebeuren heeft toegelaten, ondanks het feit dat een paar-
denkop niets gemeen heeft met een Japans restaurant.  Al-
hoewel, zegt de eigenaar, “tampopo” is het Japanse woord 
voor “paardenbloem”. Dus er is wel degelijk een link.

Leuke anekdote:
Over het naturalistisch geschilderd beeld van de paardenkop 
boven de ingangsdeur werd aan de kinderen volgend ver-
haaltje verteld: eens schrok een paard voor een kat die vlak 
voor zijn hoeven de weg overliep. Het dier sloeg op hol en 
stormde het huis binnen, de trap op recht naar boven maar 
bleef met zijn kop steken door het raam.

Met dank aan de familie Lucien Heyndrickx - Dezutter

In het jaarboek van Heemkring Scheldeveld komt een uit-
gebreid verhaal over “Sint-Denijs-Westrem en de paarden-
sport”.

PVDB

koninklijke dekenij Heirnis vzw
Uitnodiging fototentoonstelling
Graag nodigen we u uit op onze fototentoonstelling “De 
Heirnis vroeger en nu” van zaterdag 2 april tot vrijdag 8 
april van 14 tot 18 uur.
Plaats: Lousbergzaal, Tarbotstraat 61A, 9000 Gent.
De bedoeling is u een mooi beeld te geven van onze buurt, 
de parochie, het Lousberggesticht en de evolutie van de 
Dekenij vanaf 1901.

Met medewerking van de Dekenij Borluut SDW en Heem-
kring Scheldeveld.
Deken François Lombaert; voorzitster Clarisse Vandecat-
seye

Café “de PaardenkoP”
Historiek
In 1838 hadden naast het “Sint-Denijsplein” de eerste paardenkoer-
sen in Sint-Denijs-Westrem plaats. Dit werd een enorm succes en de 
horecasector liet zich niet onbetuigd. De cafés en de afspanningen 
met namen die rechtstreeks verband hielden met de paardensport, 
rezen als paddenstoelen uit de grond o.a. Café au Derby naast de 
renbaan, Het Peerdeken naast de Putkapel, Den Draver en De Jockey 
aan de Sterre en aan de overzijde van de renbaan. Rechtover het 
kasteel van ridder Jean-Baptiste de Ghellinck verrees de afspanning 
“De Paardenkop”.

Gelegen aan het kruispunt Steenaardestraat-Beukenlaan werd de 
afspanning “de Paardenkop” opgericht door de familie Van den 
Berghe rond 1890.
De eerste uitbater was Charles Van den Berghe, handelaar in vlas 
en granen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Alfons Van de Berghe- 
Billiet om uiteindelijk overgenomen te worden door de dochter van 
Alfons met haar echtgenoot Jerome Dezutter.

Foto genomen op de  binnenkoer.
Voor de wagen van rechts naar links:
Charles Van den Berghe, echtgenote Marie-Therèse De Dapper, zoon Alfons 
Van den Berghe en echtgenote Emma Billiet.
Koetsier en vrouw met kind zijn onbekend.

Het gebouw was oorspronkelijk een gelijkvloerse woning, om in 
1947 gerenoveerd te worden tot een moderne woning met een ver-
dieping. Er was een rolbaan (krulbol) in de bijgebouwen waar de 
notabelen van Gent zich kwamen vermaken. Ook was er een kaart-
maatschappij en een club van karabijnschutters.
Tevens was er een mooie lusthof met afzonderlijke tuinkamers (glo-
riëttes in de volksmond) waar in de zomer vele wandelaars kwamen 
vertoeven bij een frisse pint of boterhammen met hesp. In 1964 
werd de zaak overgenomen door een mevrouw Lehouck.
Daarna werd het restaurant uitgebaat door Aime De Kegel, vervol-
gens door dhr. en mevr. Van Walle –Roets, om uiteindelijk uitgebaat 
te worden door dhr. Persijn. Daarmee kwam er een einde aan De 
Paardenkop als horecazaak.
De volgende uitbater vormde de zaak om tot een bloemenzaak wel-
ke hij uitbaatte tot 1992.
Bij het overlijden van Jerome Dezutter in 1985 kwam de eigendom 
in handen van Lucien Heyndrickx –Yvonne Dezutter (dochter van Je-
rome Dezutter).
Na het beëindigen van de bloemenzaak is De Paardenkop verkocht 
aan Didier Schotte die er opnieuw een mooi restaurant van heeft 
gemaakt.
Didier Schotte is er een paar jaar nadien mee gestopt en heeft het 
verhuurd aan de firma Technum, die toen zijn hoofdzetel had in een 
monumentale villa (vroeger kasteel ter Leie), gelegen in het Leie-
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BeriCHt van de redaCtie:
De volgende INFO verschijnt op 29 april 2011. 
De teksten uiterlijk tegen 14 april 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 vermoe-
delijk op 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 komen dan in de rubriek 
“worden verwacht”, zodat de andere verenigin-
gen er rekening kunnen mee houden. Telkens 
PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit vermel-
den.

dioniss
…is er niet enkel in de zomer!
Dioniss breidt uit.... zaterdag 16 april laten wij je vanaf 20 uur in het Gildenhuis 
in Sint-Denijs-Westrem kennis maken met twee fantastische bands, waarna een 
dj ons de hele nacht laat doorfeesten!

Beginnen doen we met cabaretier Roy Aernouts (winnaar van het Leids Cabaret-
festival en een ‘glorieus singer-songwriter waar je naar kan blijven luisteren’) 
waarna Marvelas Something ons op geheel eigen wijze in meerdere muziekstij-
len zal opwarmen om er nog een hele nacht dansend tegenaan te gaan!
Wij stellen hieronder onze twee bands graag aan jullie voor, maar bekijk zeker 
ook fragmenten en uitgebreidere informatie over deze groepen op onze website 
www.dioniss.be.

Kaarten voor dit avondvullende evenement kosten € 8 in voorverkoop en zijn te 
bestellen via www.dioniss.be of te koop bij Fnac Gent, Café Het Gemeentehuis en 
Café Le Train Bleu.

Marvelas something
Er zijn in deze tijden 
van muzikaal over-
aanbod veel groepen 
die zichzelf zonder 
schroom onder de 
noemer ‘experimen-
teel’ catalogiseren. 
Gelukkig zijn er bands als Marvelas Something, die voor eens en altijd duidelijk 
maken dat experimentele muziek zich zover mogelijk van de platgelopen paden 
van genres, stromingen, ritmes of melodieën houdt en kort samengevat ‘zo zot 
als een deur’ moet zijn. Als u van tegendraadse “surfhiphoprockfusionclasht-
rash” houdt, zou deze door Frank Zappa ondergekotste band wel eens uw kopje 
thee kunnen zijn.

In de pers zijn ze alvast heel lovend over deze band: 
“Het is godverdomme niet eens duidelijk of het nu over een doosje met drie 
afzonderlijke cd’s dan wel om één enkele uitgave gaat. En dat illustreert nu eens 
volledig de ‘kust-mijn-kloten-mentaliteit’ die deze release uitstraalt. Marvelas 
Something. Noteer de naam. Beluister de muziek. Wees verbaasd. Maar vooral: 
geniet.” (Damusic.be)

roy aernouts 
Roy Aernouts (1980) studeerde in 2002 af aan de 
toneelschool Studio Herman Teirlinck. In de eerste 
jaren na zijn opleiding werkte hij mee als schrijver 
en speler aan zes jeugdtheatervoorstellingen in het 
Paleis. Als acteur speelde hij de hoofdrol in de con-
troversiële langspeelfilm “Kassablanka” en was te 
gast in diverse tv-series. 
Intussen schreef hij Nederlandstalige liedjes en 
won hij met zijn groep Noppes de hoofdprijs “jong 
muziekwerk” op Theater aan Zee (2004) en de pres-
tigieuze Nekka-wedstrijd (2005).

In 2007 won Aernouts met zijn zelfgeschreven voorstelling zowel de jury- als 
publieksprijs van het Leids Cabaretfestival.
Ook over Roy heeft de pers niets dan lovende woorden: 
“Glorieus. Dat was het. Zijn overwinning op het Leids Cabaretfestival. “Een van 
de sterkste winnaars van de afgelopen jaren,” vond de pers. Roy Aernouts is Vla-
ming. Maar geen absurdist. Meer een surrealist. Zijn wereld is een wonderlijke 
wereld, vol onverklaarbare gebeurtenissen. Zijn gebaren zijn klein, zijn zeggings-
kracht groot. Zijn gitaar fluistert, maar komt daardoor des te harder binnen. 
“Hij verwart en provoceert,” constateerde de pers verbluft. “Misschien is het wel 
punkcabaret.” Naar Roy Aernouts blijf je kijken!”



  Week tot week
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
zo. 3 – tennisClUB BorlUUt sdw
 10.30: openingsreceptie (kasteel Borluut)
zo. 3 – ParoCHies sdw / afsnee
 10.00: eucharistieviering (parochiekerk SDW)
 11.30: sober maal
Ma. 4 – kvlv sdw
 kruidennamiddag
Ma. 4 – Markant de Pinte / sdw
 11.00 en 19.00: vegetarische kookles 
 (Gezinslokaal De Pinte)
do. 7 – okra sdw
 14.00: fietstocht (Krijzeltand)
vr. 8 – okra sdw
 14.00: crea schetsen 
 (Clubhuis voor Senioren SDW)
zo. 10 – jin sCoUts
 12.30 of 13.30: kip aan ’t spit (Gildenhuis)
zo. 10 – okra sdw
 10.00: eucharistieviering voor leden 
 (parochiekerk SDW)
di. 12 – kvlv sdw
 gewestreis KVLV Luik
za. 16 – dioniss
 20.00: 2 optredens + fuif (Gildenhuis SDW)
za. 16 – ParoCHies sdw / afsnee
 17.30: palmzondagviering (kerk Afsnee)
zo. 17 – roMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas
 (Gemeenteplein SDW)
zo. 17 – ParoCHies sdw / afsnee
 10.00: palmzondagviering (kerk SDW)
di. 19 – okra 
 “waar is de tijd?”
Ma. 25 – GezinsBond sdw
 11.00: paaseierenraap (Gildenhuis)
di. 26 – okra
 orgeltocht van Hoogstraten naar Antwerpen
woe. 27 – kvlv, ziekenzorG, okra, witGele krUis
 infonamiddag
do. 28 – okra sdw
 “Houden van“ (Antwerpen)

Mei
zo. 1 – kwB
 bedevaart naar Oostakker-Lourdes
do. 5 – Markant de Pinte / sdw
 Bezoek aan SONS (Kruishoutem)
za. 7 – wMv sdw / afsnee
 14.30: natuurverkenning met gids (Afsnee)
Ma. 9 – wMv sdw / afsnee
 19.30: vragen en voorstellen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)
za. 14 – wMv sdw / afsnee
 09.00: onderhoudsbeurt Duddegembosje
za. 14 – davidsfonds sdw / afsnee
 13.30: bezoek STAM Gent
zo. 15 – roMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas
 (Gemeenteplein SDW)
Ma. 16 – Markant de Pinte / sdw
 daguitstap naar Noord-Frankrijk

davidsfonds 
SINT-DENIJS-WESTREM / AFSNEE

zaterdag 14 mei: bezoek aan het staM
In de prachtig gerestaureerde Bijloke-abdij vindt u de tentoonstelling “Het 
verhaal van Gent”. Op een luchtfoto ziet u de stad Gent en kan u zelfs uw 
eigen woning herkennen. In een chronologisch parcours ziet u o.a. hoe het 
verleden onze stad gestalte gaf. Ook de toekomstige stadsontwikkeling op 
maquettes, foto’s en simulaties is te bewonderen.

Programma: rondleiding met gids: verkenning Bijlokesite; vrije koffiepauze 
in de nieuwe cafetaria; mogelijkheid om individueel terug te keren met de-
zelfde toegangskaart.
Samenkomst: om 13.30 uur aan de grote ingang van het Bijlokemuseum, 
Godshuizenlaan 2, Gent – Openbaar vervoer: tram 1 (halte IJzerlaan) - 4 -21-22 
(halte Bijlokehof)
Deelnameprijs: leden: € 7; anderen € 10.
Inschrijven: bij Chris Devos tot 9 mei (09 221 22 04)
Betalen: op het rekeningnummer van Davidsfonds SDW /Afsnee:
IBAN: BE72 7374 2707 8616; BIC: KREDBEBB
Als Gentenaar een niet te missen activiteit!

&  Hervé Mangeleer  (0479 392 303)

Markant DE PINTE / SDW

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

donderdag 5 mei: bezoek aan “sons - shoes or no shoes”
SONS, het schoenenparadijs in het gebouw van de voormalige galerij Veran-
neman in Kruishoutem, doet de bezoeker van de ene verbazing in de andere 
vallen. Enerzijds worden de bezoekers doorheen de verschillende etnische 
culturen en volkeren geleid, gaande van de eerste geschoeide voetstappen 
van de mens tot vandaag. Anderzijds komt de bezoeker van SONS terecht in 
de wereld van de moderne kunst, waarbij talrijke kunstenaars hun schoenen 
transformeerden tot ware kunstwerken. Tenslotte is er ook een unieke desig-
nercollectie aanwezig.
Vervoer wordt geregeld met auto’s. Afspraakpunten in De Pinte en in SDW. 

Maandag 16 mei: daguitstap naar noord-frankrijk
Net over de grens gaan we op verkenning in de streek van Saint-Omer. We 
vinden er de banden met Frans-Vlaanderen in de architectuur, de musea, de 
kathedraal van Saint-Omer en de omliggende landelijke dorpjes.
In het historische Cassel bezoeken we het nieuwe “Musée de Flandre” en van 
op de Kasselberg genieten we van een schitterend panorama over het vlakke 
Frans-Vlaamse platteland.

van donderdag 2 juni t.e.m. zondag 5 juni: reis door zuid-duitsland
Een Markante vierdaagse trip door een onbekend deel van Zuid-Duitsland: 
van het eerste gedrukte boek … naar de meest recente Mercedes.
Met o.a. begeleid bezoek aan Mainz, Speyer, Schwetzingen, Karlsruhe en 
Stuttgart.
Deze meerdaagse uitstap is reeds volzet. 



Vereniging in de kijker

      Markant  sdw/de Pinte

&  o.a. bij:

Miet van Meerbeeck – debruyne
Boesbeeklaan 6,  9051 SDW

(09 222 56 47) 
Vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be

Patricia vermeersch – denys
Overmeersstraat 8,  9051 SDW

(09 221 95 27)
gilbert.vermeersch@skynet.be

Markant is een bloeiende sociaal-culturele vereniging van en voor ondernemende vrouwen 
die bij ons reeds 40 jaar allerhande activiteiten aanbiedt.
Markant, netwerk voor ondernemende vrouwen, is gegroeid uit het vroegere C.M.B.V. (Chris-
telijke Vereniging voor Middenstands- en Burgersvrouwen), opgericht in 1951 als een ont-
moetingsplaats waar middenstandsvrouwen gemotiveerd werden om zich maatschappelijk, 
politiek en economisch te engageren. Vandaag is Markant uitgegroeid tot een dynamisch 
netwerk van actief ondernemende vrouwen. Zo omvat Markant naast een vrijetijdsnetwerk 
verdeeld over vele plaatselijke afdelingen, ook het ondernemersnetwerk MABIZZ dat op regio-
naal en nationaal vlak een positief beeld van de vrouwelijke ondernemer promoot, vrouwen 
in hun carrière stimuleert en de combinatie werk en privé voor de zelfstandig-ondernemende 
vrouwen verbetert.
Onze lokale afdeling van Markant werd in 1969 (dus voor de fusie van Sint-Denijs-Westrem 
met Gent) opgericht als een dubbelafdeling samen met De Pinte en dat is tot op heden zo ge-
bleven, zodat onze activiteiten alternerend doorgaan in De Pinte en in Sint-Denijs-Westrem.  
Momenteel telt onze groep 220 leden verspreid over de beide gemeenten, maar ook uit het 
nabije Gent, Hoog-Latem, Zwijnaarde enz. mogen wij in toenemende mate leden verwelko-
men. 

Jaarlijks wordt een brede waaier van sociaal-culturele activiteiten aangeboden, gaande van  
voordrachten over actuele onderwerpen zoals dit jaar over “Kongo na 50 jaar onafhankelijk-
heid” door Peter Verlinden of over het werk van “De Cel Vermiste Personen” door commissaris 
Alain Remue. Ook gezondheids- en opvoedingsthema’s komen aan bod zoals “Voorkomen van 
rugklachten“ door bewegingsconsulent E. Decabooter of het thema “Hoofdpijn en migraine“ 
door Dr. Koen Paemeleire.
Daarnaast richten we praktische lessen in zoals kooklessen (dit jaar ook een les over “Vegeta-
risch koken“ door Paul Florizoone) en hobbylessen zoals het maken van juwelen.
Een belangrijk luik van onze werking zijn onze vele begeleide bezoeken aan tentoonstellingen 
(“Lucas Cranach en Wim Delvoye” in de Bozar, het nieuwe museum STAM in Gent), deelname 
aan culturele activiteiten en bedrijfsbezoeken (drukkerij Roularta en de Rodenbachbrouwe-
rij).

In het voor- en najaar staan daguitstappen met stads- en/of streekbezoek op het programma 
zoals het komende bezoek aan Noord-Frankrijk met de stad Saint-Omer of het tuinbezoek in 
de streek rond Antwerpen. Het hoogtepunt van deze uitstappen vormt ieder jaar onze meer-
daagse lentetrip naar één van onze buurlanden. Na Parijs, Londen, Berlijn gaan we de laatste 
jaren op streekverkenning zoals vorig jaar op onze vierdaagse naar het zuiden van Engeland 
en dit voorjaar naar het groene Zuiden van Duitsland “Van Mainz tot Stuttgart“.
Van de regionale activiteiten vermelden we vooral de seminariereeks “Markante dialogen”: 
zes voordrachten rond een actueel jaarthema waarin deskundige voordrachtgevers hun visie 
weergeven over hun deelgebied. Deze reeks gaat maandelijks door in het Vormingscentrum 

Guislain in Gent en had dit jaar als thema “Kansen en uitdagin-
gen in het volgende decennium”.

Bij al onze activiteiten wordt een sterke klemtoon gelegd op de 
vriendschapsbanden binnen de groep, wat onze werking zeker 
ten goede komt. Hiervoor kunnen we rekenen op een dyna-
mische ploeg van 17 bestuursleden zowel uit De Pinte als uit 
SDW.
Op de foto een groot deel van deze bestuursploeg: Christine 
De Vos-Wyffels, Irène Leusen-Verniers, Nicole Moers, Martine 
Steyaert, Lieve Van Steenkiste-De Brabandere,  Patricia Ver-
meersch-Denys, M. Jeanne Vermeiren -Vanhalst, Andrea Voncke. 
Voorzittersploeg: Miet Van Meerbeeck-Debruyne (SDW), Anne 
De Prest-Vlieghe (De Pinte), Thérèse Van den Daelen (SML).
Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom!
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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
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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

Plaats Hier Uw
advertentie

reeds mogelijk vanaf 
E 70 per jaar incl. vermelding

op de website
www.dekenijborluut.be



kvlv vroUwen Met vaart
SINT-DENIJS-WESTREM

omgaan met kruiden 
Ieder van ons probeerde wel eens kruiden te kweken in de tuin of heeft in 
de keuken een potje met verse kruiden staan. Maar weten we wat we er al-
lemaal mee kunnen doen? Gebruiken we ze wel correct?
Maandag 4 april vanaf 14 uur krijgen we een gepast antwoord op al onze 
vragen in ons lokaaltje. We maken samen een kruidensiroop op basis van 
tijm, laurier en salie.
We proeven van zelfgemaakte kruidenthee o.a. munt, citroenmelisse, roze-
marijn en tenslotte proberen we met etherische oliën een massageolie voor 
pijnlijke gewrichten en spieren te maken.
Van deze zelfgemaakte siroop en massageolie krijgen we een flesje mee naar 
huis. Het wordt m.a.w. een plezante mix van leuke weetjes en praktische 
oefeningen.
Inschrijven en betalen (leden € 8 – anderen € 10) is noodzakelijk bij Manette 
Michielsen, Hogeheerweg 34, SDW uiterlijk tot zondag 20 maart.
Het aantal plaatsen is beperkt (max. 15 deelnemers).

Parochies AFSNEE / SINT-DENIJS-WESTREM

sober maal
zondag 3 april besteden de parochies Afsnee en SDW bijzondere aandacht aan 
de vastenwerking. Na de zondagviering van 10 uur in de kerk van Sint-Denijs-
Westrem organiseert de parochieploeg een sober maal. U wordt vanaf 11.30 
uur uitgenodigd om aan dit samenzijn deel te nemen in de refter van het Sint-
Paulusinstituut, afdeling hoger onderwijs, Loofblommestraat te SDW. 
Als financiële bijdrage voor de maaltijd, bestaande uit broodjes met kaas en 
soep, wordt € 6 per persoon gevraagd. Kinderen jonger dan 12 jaar nemen 
gratis deel.
Dit jaar schenken we de opbrengst van het sober maal aan een bouwproject 
van een twintigtal jongeren van Don-Bosco Sint-Denijs-Westrem. In juli zullen 
zij vijf weken lang werken aan de heropbouw van een schoolgebouw in Haïti, 
na de verschrikkelijke aardbeving van januari 2010.
U kan deelnemen aan het sober maal door uw bijdrage van € 6 p.p. (of meer, 
waarvoor oprechte dank) te storten op bankrekening BE36 863-7218223-81 van 
de parochies Afsnee en SDW, met vermelding onderaan van het aantal vol-
wassenen en kinderen jonger dan 12 jaar. Uw storting geldt als inschrijving.  
Kan u niet aanwezig zijn en wilt u het vastenproject toch steunen, dan kan 
u uw bijdrage overmaken via storting op dezelfde bankrekening, met vermel-
ding “gift”. Van harte bedankt voor uw medewerking: wij begroeten u graag 
op zondag 3 april! 
Bijkomende informatie over het project wordt verstrekt in de parochiekerk 
van Sint-Denijs-Westrem op zondag 3 april om 10.45 uur, in aansluiting op de 
eucharistieviering van 10 uur. 

veertigdagentijd
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de diensten van de Goede 
Week in onze parochiekerken. 
Tijdens het weekend van 16 en 17 april vieren we palmzondag in de kerk van 
Afsnee (zaterdag om 18.30 uur) en in de kerk van SDW (zondag om 10 uur).
Op 21 april vieren we witte donderdag in de parochiekerk van SDW om 19 
uur. Wij gedenken dat Jezus toen zijn en ons leven samenvatte als één voet-
wassing, dienstbaarheid aan de mensen, als brood dat gebroken en wijn die 
gedeeld wordt.
Op 22 april vieren we Goede vrijdag. We nemen samen deel aan de kruisweg 
in de parochiekerk van SDW om 15 uur en worden tevens uitgenodigd op de 
Goede Vrijdagliturgie in de parochiekerk van Afsnee om 19 uur.
zaterdag 23 april houden we samen de paaswake en worden de paaskaarsen 
gewijd en aangestoken in de parochiekerk van SDW om 20 uur. Wij hernieu-
wen onze doopbeloften. 
zondag 24 april vieren we samen het hoogfeest van Jezus’ verrijzenis tijdens 
de paasliturgie in de kerk van Afsnee (om 9 uur) en van SDW (om 10 uur).

  Week tot week
za. 21 – kvlv 
 100 jaar KVLV (Leuven)
za. 21 – vtBkUltUUr sdw
 bezoek aan Luik

jUni

do. 2 t.e.m. zo. 5 – Markant de Pinte / sdw
 reis naar Zuid-Duitsland 
za. 4 – wMv sdw / afsnee
 bezoek aan voorbeeldtuinen
zo. 12 – ParoCHies sdw / afsnee
 10.00: plechtige communie (kerk SDW)
Ma. 13 – davidsfonds sdw / afsnee i.s.m. vtB-
kUltUUr
 bezoek Japanse tuinen Hasselt
zo. 19 – roMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas
 (Gemeenteplein SDW)
za. 25 – tennisClUB BorlUUt sdw
 clubfeest 35 jaar TC Borluut
zo. 26 – tennisClUB BorlUUt sdw
 13.30: clubkampioenschap, randanimatie 35 jaar 
 (kasteel Borluut)
zo. 26 – kon. HarMonie eCHo der leie
 10.45: aperitiefconcert met warme beenhesp  
 (park kasteel Borluut)
 

jUli

Ma. 4 – wMv sdw / afsnee
 19.30: vragen en voorstellen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (oc De Graet Afsnee)
zo. 17 – roMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas
 (Gemeenteplein SDW)

aUGUstUs

zo. 21 – roMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas
 (Gemeenteplein SDW)
di. 23 – kvlv sdw
 daguitstap naar Waregem
do. 25 – okra sdw
 daguitstap Portaal van Vlaanderen

sePteMBer

di. 6 – kvlv sdw
 bezoek Sint-Niklaaskerk Gent
Ma. 12 – wMv sdw / afsnee
 19.30: vragen en voorstellen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)
zo. 18 – roMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas
 (Gemeenteplein SDW)

oktoBer

di. 4 – kvlv
 voordracht Stijn Streuvels door Oswald Maes
di. 11 – okra
 14.30: filmnamiddag (Gildenhuis)



okra SINT-DENIJS-WESTREM

Programma:
donderdag 7 april: fietstocht vertrek om 14 uur aan de Krijzeltand
vrijdag 8 april: crea: schetsen 
in het Clubhuis voor Senioren van 14 tot 17 uur. Iedereen welkom! 
zondag 10 april om 10 uur in de parochiekerk
eucharistieviering met en voor de leden van Okra
donderdag 28 april: “Houden van” in Antwerpen 
activiteiten door de okra-academie:
dinsdag 19 april: waar is de tijd? Geschiedenis van Vlaanderen tussen 8e 
en 21e eeuw
dinsdag 26 april: orgeltocht van Hoogstraten naar Antwerpen

Gezinsbond SDW

een ontmoeting met de paashaas op maandag 25 april 
Opnieuw nodigen wij graag alle leden uit voor ons traditionele paas- 
aperitief op paasmaandag 25 april. De paaseierenraap voor kinderen tot 12 
jaar en het bijhorende aperitief voor alle anderen gaat door vanaf 11 uur in 
het Gildenhuis en de tuin rond het Clubhuis voor Senioren. Leden betalen 
€ 4 per persoon, met een maximum van € 15 per gezin. Anderen die ook 
willen genieten van een aperitiefje in paassfeer betalen daarvoor € 5 per 
persoon. Wij duimen voor een stralend lentezonnetje en kijken uit naar een 
talrijke opkomst.
Inschrijven via e-mail bij annemie.vandermeeren@gezinsbond-ovl.be met 
vermelding van: naam, adres, (ev.) lidnummer, juiste aantal kinderen en 
volwassenen.
De reservatie betaal je op onze bankrek. BE70 8906 8407 2525.

oUderCoMité basisschool 
sint-Paulus SINT-DENIJS-WESTREM

vier moederdag met ontbijt aan huis
zondag 8 mei hoeft u zich geen zorgen te maken om de dag op een aan-
gename manier te starten. We bieden u een uitgebreid ontbijt aan huis 
tussen 7.30 en 9 uur. Wilt u iemand uit uw omgeving een mooie attentie 
aanbieden als verrassing? We leveren in gans Sint-Denijs-Westrem/Afsnee 
en de nabije omgeving. We zijn ervan overtuigd dat u aangenaam verrast 
zal zijn!

& www.sintpaulussdw.be/moederdagontbijt
 (0476 953 222) of (0475 928 401)

tC Borluut SINT-DENIJS-WESTREM  

Programma:
zondag 3 april om 10.30 uur: openingsreceptie in en rond kasteel Borluut
zaterdag 25 juni: clubfeest 35 jaar tc Borluut
zondag 26 juni: 35 jaar tc Borluut vanaf 13.30 uur
in en rond het kasteel Borluut met gratis tennisles, clown Lorenzo, spring-
kasteel, volksspelen, kindergrime, pannenkoeken, clubkampioenschap 

&  Tom Deweirdt (0499 932 015); e-mail: tcborluut@yahoo.com

Clubhuisvoor

senioren 
Sint-Denijs-Westrem

Computerhoekje

Zoals gewoonlijk hernemen de Buddy’s hun we-
kelijkse hulp aan de geïnteresseerden in de com-
putermogelijkheden.

elke donderdag van 14 tot 16.30 uur kunnen be-
ginners 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

rommel-
markt

SINT-DENIJS-WESTREM

rommelmarkt met oesterbar en tapas
Plaats: Gemeenteplein SDW. 
Opstellen standplaatsen vanaf 8 uur.
Kostprijs: € 2 per m2, betaling ter plaatse.
Volgende rommelmarkten zijn op zondagen 17 
april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 
september.

&  melangeparfait@telenet.be



wMv
overtollige boompjes laten verdwijnen of herplanten in het 
Parkbos?
In groene deelgemeenten komt het regelmatig voor dat bij de 
opkuis van de tuinen overtollige boompjes worden vernietigd 
terwijl de Gentse regio nood heeft aan uitbreiding van de boom-
vegetatie. Men moest afstappen van een jaarlijkse boompjes-
markt en van de voorgestelde boomasielen. De Provincie en de 
verschillende instanties betrokken bij de aanleg van het Park-
bos werden gecontacteerd. Het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) is positief om overtollige boompjes, uiteraard met wor-
telkluit, herplant te zien. Voor dit burgerinitiatief kan een be-
paalde zone vastgelegd worden waar tienduizenden boompjes 
kunnen geplant worden. De bevolking moet echter achter deze 
gedachte staan.  

We stellen dé vraag: steun je het redden van verstoten boom-
pjes om ze te planten in het nabije Parkbos?  (de uitvoering kan 
later toegelicht worden).
WMV moet ANB en de Provincie binnenkort antwoord geven.  
Reageer op wmv@telenet.be of op de WMV-adressen.
WMV dankt bij voorbaat voor je aandacht en je reactie.

oproep voor helpende handen voor het jonge duddegembosje 
en datumcorrectie
Niet zaterdag 16 april maar wel zaterdag 14 mei om 9 uur start 
WMV met een eerste korte onderhoudsbeurt van het in maart 
2010 aangelegde Duddegembosje, omgetoverd tot een publieke 
groene ruimte met ongeveer 800 boompjes. Daarin komen nog 
een pad en een zitbank.
We herhalen met aandrang om in en rond het Duddegembos 
geen honden uit te laten. 
Het is de bedoeling op zaterdag 14 mei met vrijwilligers twee 
soorten ongewenste woekerplanten aan te pakken: de Japanse 
duizendknoop en de berenklauw. De Groendienst licht er de me-
thode van verdelging toe. Op die dag zal ook de pers aanwezig 
zijn wanneer de schepen voor milieuzaken er onderhoudsma-
teriaal zal overhandigen aan WMV en de samenwerking met 
de Stad bezegeld wordt. We verwachten een flinke opkomst. 
Hoe meer helpende handen er zijn die zaterdagmorgen, hoe 
sneller de onderhoudsklus is geklaard. Kledij: laarzen en werk-
handschoenen; meebrengen: een spade. Ter plaatse volgen de 
richtlijnen en afspraken. Het is de bedoeling om rond de middag 
klaar te zijn. 
Noteer ook zaterdag 22 oktober om 9 uur in je agenda voor de 
volgende onderhoudsbeurt.
WMV rekent op jouw medewerking, zeker in het Wereldjaar van 
de Vrijwilliger.
Van harte welkom en bedankt.

op zoek naar een stukje erfgoed van op “het Plein” 
“Het Plein” (voor de oudere Sint-Denijzenaars was dat het vlieg-
veld ) dat ooit “Plaine d’Exercice” heette, kreeg onder de Hol-
landse overheersing de officiële benaming “Marsveld” en later 
“Willemsveld”. Dat rechthoekig terrein mat 640m op 430 m en 
was 27 ha 36 a 60 ca groot. Op elk van de hoeken stond sedert de 
inhuldiging ervan op 17 maart 1824 een mooie, rijzige hoekpaal 
in arduin en fraai gebeeldhouwd met de Hollandse leeuw en 
het jaartal 1824. Slechts enkele Sint-Denijzenaars wisten van het 
bestaan af van nog één hoekpaal. Die kon onlangs worden gered 
op het ex-vliegveld. In de Maaltewijk (zo nauw betrokken bij de 
geschiedenis van dat Marsveld) wil men deze paal een fraaie 
bestemming geven nabij de Putkapel en het met een bordje toe-
lichten. Wie weet waar de drie andere hoekpalen terechtkwa-

men en wat daarmee gebeurde? Teams met archeologen die 
daar tijdelijk actief zijn noch de Archeologische Dienst van de 
Stad konden WMV hierover inlichten.
Graag info hierover aan WMV. 

ongewenste dieren best niet voederen
WMV ontvangt klachten over zwermen vogels, af en toe ook 
over ratten en ook wel vossen (en onlangs zelfs nog loslopend 
pluimvee) die worden aangetrokken door het uitstrooien van 
voedsel. Dit trekt ongewenste dieren aan, hindert omwonenden 
en beïnvloedt foutief het eetgedrag van die dieren. Op basis van 
deze argumenten vraagt WMV dringend het voederen te stop-
pen. (dit heeft niets te maken met tijdelijke wintervoeding zoals 
de mezenbollen).

zitbanken in de Maaltewijk
WMV heeft aan de Stad de plaatsing gevraagd van drie zitban-
ken op de Poolse-Winglaan in de Maaltewijk. Hiermee beant-
woorden we de vraag van minder jonge wandelaars en niet al-
leen wandelaars vanuit de nabijgelegen seniorie.

lidgeld en contact
WMV herinnert vriendelijk aan het jaarlijkse lidgeld (minstens 
€ 15 ) voor 2011 met opgave van naam, adres en e-mailadres te 
storten op 068-0933090-74 van WMV.
Meer en meer gebeurt de communicatie met e-mail. Wie WMV 
steunt, wordt dringend gevraagd zijn e-mailadres en elke wijzi-
ging ervan te willen opgeven. Hiervoor dank!

& WMV, Lauwstraat 73, SDW of
 Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee
 e-mail: wmv@telenet.be



       

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 1 tot 4 april
de BraBandere, sint-dionysiusstraat 44, sdw 09 221 93 39
 Van 5 tot 8 april
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent 09 222 51 25
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte 09 282 54 66
 Van 8 tot 11 april
LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent 09 221 06 75
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte 09 282 53 06
 Van 12 tot 15 april
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128, Gent 09 222 49 29
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 15 tot 18 april
MORTIER, Prinses Clementinalaan 13, Gent  09 221 15 05
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth 09 385 40 40 

 Van 19 tot 22 april
THOMAES, Kortrijksesteenweg 114-116, Gent 09 222 48 63
HAGHEDOOREN V, Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
 Van 22 tot 25 april
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent  09 222 42 61
VANDEKERCKHOVE R, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
 Van 26 tot 29 april
oUsHoorn, Hogeheerweg 63, sdw  09 222 66 59
 Van 29 april tot 2 mei
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128, Gent  09 222 49 29
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem 09 282 86 64

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

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

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

Gentinfo  09 210 10 10                            
Stadspolitie (noodgevallen:101)        09 266 61 11
Politiekantoor SDW 09 266 63 80
Politie – Misdrijfpreventie 09 266 64 30
Milieuwachtdienst 09 239 43 43
Grof huisvuil en groenafval 09 235 47 10
IMEWO-wachtdienst 09 239 08 77
TMVW water-wachtdienst 09 240 02 11
NMBS Gent Sint-Pieters             
   Info reizigers van 7 tot 20 uur 09 241 22 44
Stadswacht 09 268 21 01

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

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

aPotHeken
Wachtdienst apotheken 09 236 50 00
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Oushoorn 09 222 66 59
  
tandartsen
Wachtdienst Tandartsen 09 033 99 69
Thierry Brabant  09 221 71 00
Christine Devos  09 222 05 20
Martine Devos  09 221 90 06
Herman Gillard  09 220 04 36
Sophie Gillard  09 220 04 36 
Thierry Wellekens  09 222 89 54

dierenartsen
Wachtdienst dierenartsen 09 217 00 62
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 /09 222 23 38
Nathan Lateur  09 221 56 12
Putcuyps, Schoofs, 
De Roover, Dehuisser 09 221 30 19
Hans Smet  09 227 26 22
Eric Vanmeirhaeghe (kl. huisd.)         09 384 46 97
P. Wantiez (gezelschapsd.) 09 220 78 79

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

Nuttige telefoonnummers



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


