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Nieuws van de dekenij
Uitstap minder mobielen

Zaterdag 18 juni gaan we met de minder mobiele personen van sint-denijs-Westrem 
en afsnee op bezoek in het Vlaams parlement in brussel.

Zaterdag 18 juni vertrekt de lift-
bus aan Home Zonnehove, Loof-
blommestraat 4, Sint-Denijs- 
Westrem om 12.30 uur. We 
komen samen om 12 uur om in 
te stappen zodat we tijdig kun-
nen vertrekken. Vergeet datum 
en uur niet te noteren in je 
agenda zodat je op het ogenblik 
geen verstek laat omdat je het 
vergeten bent.

Voor velen is het Vlaams Parle-
ment onbekend terrein. Vermits 

het politieke leven zich daar afspeelt voor Vlaanderen en we dikwijls op tv de werk-
zaamheden, de discussies en de uiteindelijke beslissingen kunnen volgen, is het goed 
om daar intern een kijkje te kunnen gaan nemen.

Ingedeeld in een drietal groepjes, worden we gedurende ongeveer 1,5 uur door gidsen 
rondgeleid. Er wordt rekening gehouden met beperktheden van deelnemers. Het ge-
bouw en de kunstwerken zijn op zich al de moeite waard. Doorlichting van de werking 
is daarbovenop een meevallertje. Nadien worden we getrakteerd op koffie.  

Het wordt eens een andere uitstap dan andere jaren, maar zeker de moeite waard.
Deze uitstap wordt jullie aangeboden door de sociale werking van vzw Dekenij Bor-
luut. Verschillende bestuursleden staan met een geëngageerde hulpvaardigheid borg 
voor een goed verloop van deze namiddag.

Leden van de dekenij krijgen voorrang. We volgen de data van inschrijvingen tot de 
bus volzet is. Graag vermelden of je in de rolwagen moet blijven zitten in de liftbus.

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

Moederdag

Moeder worden
is een stap zetten 

in een allesoverheersende 
toekomst.

Het kind blijft kind 
tot in de laatste dagen 

en vult het leven van de moeder 
en het kind

in alle stadia van het leven.

Zorg, vreugde en verdriet,
van ’t prille hoopgevende begin

tot in de laatste dagen.

Moeder 
vieren we niet één dag per jaar.

De verbondenheid 
laat zich dagelijks voelen 

en beleven in zielsverwantschap 
en respect.



Voorstelling 2 nieuwe bestuursleden van dekenij borluut, benoemd 
op de algemene vergadering van 15 maart 2011.

 
maGda deClerCK
We laten Magda zelf aan het 
woord:

“In 1997 ben ik met mijn man 
Joseph de Clercq en onze 3 
kinderen Saskia, Steven en 
Koenraad in Sint-Denijs-Westrem 
komen wonen.
Ondertussen zijn onze kinderen 
uitgevlogen en zorgden zij reeds 
voor het nageslacht.

Intussen zijn wij ook in Sint-
Denijs-Westrem ingeburgerd 
dankzij de KVG-vereniging waar 
wij jarenlang lid van zijn en door 

het Sint-Camilluskoor waar wij ook actief in meewerken. Maar zeker 
dankzij het INFO-blad van de Dekenij konden wij het reilen en zeilen 
van Sint-Denijs-Westrem volgen en zo werd mijn interesse gewekt om, 
nu ik op pensioen ben, hieraan mee te werken.

Toevallig ben ik ook terecht gekomen in het Kermiscomité, een nieu-
we uitdaging waarvoor ik nu het secretariaat op mij neem.
Ik hoop dat ik op die manier ook mijn klein steentje kan bijdragen om 
het verenigingsleven in Sint-Denijs-Westrem te stimuleren.”

erWin Van rUysKensVelde
Erwin Van Ruyskensvelde, in 
de volksmond van Sint-Denijs-
Westrem “Wiet” genaamd.
We vinden hem in de rangen van 
de Rederijkerskamer De Loof-
blomme als een geëngageerde 
medewerker, geïnteresseerd in 
het verenigingsleven van Sint-
Denijs-Westrem en Afsnee. Nu 
mochten we hem ook verwel-
komen bij de bestuursploeg van 
Dekenij Borluut.

Lichamelijk minder actief na 
een dramatisch fietsongeval is 
hij gelukkig geestelijk hersteld 
om actief deel te nemen aan de werking van de dekenij. 
We zijn gerust, de taken die hij op zich neemt worden tot in de puntjes 
afgewerkt. Dank Wiet dat je erbij bent.

Wiet schrijft zelf:
“Op de Raad van Bestuur van 15 maart 2011 ben ik, Erwin Van Ruy-
skensvelde, Kleine Gentstraat 32c, Sint-Denijs-Westrem aangesteld 
als nieuw bestuurslid. Ik ben gehuwd met Leen Delbaere en heb drie 
kinderen Isabel, Sebastiaan en Frederik. Ik zal mijn best doen om de 
ploeg te versterken met mijn specifieke kwaliteiten”. 

Dekenij Borluut is blij met de toetreding van twee nieuwe bestuursle-
den die een verjonging van de ploeg inluiden. Hopelijk krijgt dit na-
volging.

Kermiscomité 
SINT-DENIJS-WESTREM

Het Kermiscomité is opnieuw gestart om de evenementen 
op de oktoberkermis te coördineren.

De ploeg van het Kermiscomité bestaat uit: 
Frieda Van Caeckenberghe (voorzitter), Karina Goethals, 
Danny Hautekeete, Lieve Vanmaele (ondervoorzitter), 
Wim Van Lancker, Micheline Tamsin, Jeanine Van de 
Ginste,  Magda Declerck (secretaris), Matthias Vanaelst 
(publiciteit). We zoeken nog actieve medewerkers voor 
het Kermiscomité uit de verschillende verenigingen om 
zo ruim mogelijk het verenigingsleven van Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee te vertegenwoordigen. 

De kermis in oktober is de laatste kermis van Gent Stad 
en randgemeenten. De Stad bepaalt de bedragen van de 
subsidies die aan de verschillende evenementen worden 
toegekend op basis van de ingediende aanvragen voor 
“projectsubsidie”.

Elke vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie 
van het eigen evenement maar bespreekt dit met het Ker-
miscomité. Voor de subsidiëring moet per evenement een 
aanvraag voor projectsubsidie overgemaakt worden aan 
de Stad. Het Kermiscomité dat instaat voor de coördinatie 
van alle evenementen op de kermis, verzamelt de aanvra-
gen van de verschillende verenigingen en maakt ze geza-
menlijk over aan de Dienst Feestelijkheden van de Stad. 
Deze aanvragen moeten overgemaakt zijn aan het Kermis-
comité uiterlijk op 1 juli. Het formulier werd reeds naar 
de verschillende verenigingen opgestuurd maar kan nog 
aangevraagd worden bij Magda Declerck (09 329 52 41); 
e-mail: joseph_de_clercq@telenet.be

Elke vereniging kan een eigen evenement organiseren 
en vraagt na bespreking met het Kermiscomité zelf alle 
benodigdheden voor dit evenement aan de Stad. Het Ker-
miscomité coördineert de kermis in haar geheel en dient 
het volledige dossier in voor subsidiëring door de Stad. De 
Dienst Feestelijkheden doet na onderzoek van het volledig 
dossier een voorstel tot subsidiëring per evenement. De 
Gemeenteraad beslist over de toekenning van de bedra-
gen.

Volgende brief werd reeds doorgestuurd naar de verschil-
lende verenigingen. We plaatsen hem nog eens in de INFO 
voor ruimere informatie naar alle leden van de verschil-
lende verenigingen. 
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bestUUr deKenij borlUUt VZW:
Voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
fax 09 243 41 08
voorzitter@dekenijborluut.be

secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 14, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

deken: Wim Van Lancker
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

reK. deKenij borlUUt: 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 27 mei 2011. 
De teksten uiterlijk tegen 8 mei bezorgen bij 
Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003 of 2007 geschreven 
zonder bijzondere opmaak.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 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 verenigingen er re-
kening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, DA-
TUM, UUR van de activiteit vermelden.

kermiscomité sint-denijs-Westrem 
e-mail: frieda.sleurs@telenet.be secretariaat: Magda Declerck
T. & F. 09 222 03 01 e-mail: joseph_de_Clercq@telenet.be

Datum: april 2011

Beste verantwoordelijken van de verenigingen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

Het kermiscomité heeft reeds de voorbereiding van de oktoberkermis voor 2011 
aangevat en we vliegen er weer in vol enthousiasme.

Om niets uit het oog te verliezen krijgen we graag het programma van elke vereni-
ging die een evenement plant op de e.k. kermis. Zo kunnen we het programma vol-
ledig opstellen en de algemene organisatie van de gehele kermis realiseren.
Graag de informatie naar e-mail: frieda.sleurs@telenet.be
We zoeken medewerkers uit verschillende verenigingen om actief mee te denken 
en te werken in het kermiscomité. Hoe meer hoofden zich buigen over een  
efficiënte voorbereiding van de kermis, hoe meer kans op een succesvol resultaat.

Wij zien het dit jaar groot, erg groot, want niemand minder dan ‘Reus Borluut’ 
wordt uit de vergetelheid gehaald en in ere hersteld gedurende de oktoberkermis.
We nodigen jullie, de geïnteresseerden van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee uit om 
ons zoveel mogelijk ideeën door te geven zodat we onze Reus Borluut weer zijn 
vroegere luister kunnen geven en initiatieven kunnen nemen om hem op de voor-
grond te brengen op de kermis (als elke vereniging dit eens bespreekt met de leden, 
komt er zeker respons).

Wij hebben tot op heden volgende zaken dringend nodig:
-  eerst en vooral een degelijk, groot en droog onderkomen voor het skelet van de 

reus waar de geïnteresseerden op gestelde uren naar toe kunnen komen om te 
zien wat er kan gedaan worden aan het skelet (herstellingen e.d.). Hij kan ook 
liggende ergens geplaatst worden want zijn afmetingen overtreffen de gewone 
hoogte van onze kamers.

-  handige harry’s en naarstige naaisters om de kleren van de reus te maken.
-  verdere ideeën kunnen doorgegeven worden op het mailadres:
 joseph_de_clercq@telenet.be

We hopen reacties uit de verschillende verenigingen te ontvangen.

Met vriendelijke groeten

Secretaris Voorzitter
Magda Declerck Frieda Van Caeckenberghe



  Week tot week
mei
Zo. 1 – KWb
 bedevaart naar Oostakker-Lourdes
do. 5 – marKant de pinte / sdW
 bezoek aan SONS (Kruishoutem)
do. 5 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Zevergem en Zwijnaarde 
 (Gemeenteplein)
Za. 7 – WmV sdW / aFsnee
 14.30: natuurverkenning met gids in Afsnee
 (E40-Leiebrug kant Drongen)
ma. 9 – WmV sdW / aFsnee
 19.30: vragen en voorstellen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)
do. 12 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Latem en Deurle
 (Gemeenteplein)
Za. 14 – WmV sdW / aFsnee
 09.00-12.00: onderhoudsbeurt Duddegembosje
Za. 14 – daVidsFonds sdW / aFsnee
 13.30: bezoek STAM Gent
Zo. 15 – rommelmarKt
 09.00: met oesterbar en tapas (Gemeenteplein)
ma. 16 – marKant de pinte / sdW
 daguitstap naar Noord-Frankrijk
do. 19 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Gontrode en Landskouter 
 (Gemeenteplein)
Za. 21 – KVlV 
 100 jaar KVLV (Leuven)
Za. 21 – VtbKUltUUr sdW
 08.00: bezoek aan Luik (Sint-Pietersstation)
Za. 21 – daC de moester
 14.00: Moesterfestival (Putstraat 16)
do. 26 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Nazareth en De Pinte
 (Gemeenteplein)

jUni
do. 2 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Gavere en Dikkelvenne 
 (Gemeenteplein)
do. 2 t.e.m. Zo. 5 – marKant de pinte / sdW
 reis naar Zuid-Duitsland 
Za. 4 – WmV sdW / aFsnee
 gratis bezoek aan voorbeeldtuinen in de regio
do. 9 – ZieKenZorG Cm
 bedevaart naar Oostakker
do. 9 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Nevele en Vosselare
 (Gemeenteplein)
Zo. 12 – paroCHies sdW / aFsnee
 10.00: plechtige communie (kerk SDW)
ma. 13 – daVidsFonds sdW / aFsnee i.s.m. Vtb-
KUltUUr
 07.45: bezoek Japanse tuinen Hasselt (Carrefour)
do. 16 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Vinkt en Meigem
 (Gemeenteplein)
Zo. 19 – rommelmarKt
 09.00: met oesterbar en tapas (Gemeenteplein)
do. 23 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Vurste en Baaigem
 (Gemeenteplein)
Za. 25 – tennisClUb borlUUt sdW
 clubfeest 35 jaar TC Borluut

tC borluut
SINT-DENIJS-WESTREM

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, springkas-
teel, volksspelen, kindergrime, pannenkoeken, clubkampioenschap. 

KWb 
AFSNEE / SINT-DENIJS-WESTREM

Voettocht naar lourdes-oostakker
Als u te voet meegaat, verwachten wij u zondag 1 mei om 4.45 uur ’s mor-
gens aan de parochiekerk van Sint-Denijs-Westrem. Een uurtje later, om 5.45 
uur verzamelen de fiets(t)ers eveneens aan de kerk van Sint-Denijs-Westrem 
om naar Oostakker te fietsen. 

Wie de verplaatsing per auto maakt, kan met ons de eucharistieviering mee-
maken van 7 uur in de basiliek te Oostakker.  
Iedereen die het wenst, kan na de mis en ommegang genieten van lekkere 
warme koffie en verse koeken. 

&		 Voorzitter: Piet Van Troos, Louis Delebecquelaan 29, SDW (09 221 18 80)

tele-KledinG
De lente is weer in ons land. Het wordt tijd voor een grondige schoonmaak 
en opruiming om de overvolle kleerkasten uit te dunnen en om het teveel 
aan schoeisel, linnen, speelgoed, keuken- en eetgerei een andere bestem-
ming te geven. Geef aan Tele-Kleding een deel van je overvloed.
Tele-Kleding heeft tot doel om tweedehandskledij, als gift verworven, te ver-
kopen tegen sociale prijzen aan personen met een laag inkomen, kansar-
men.

Tele-Kleding werkt uitsluitend met +/- 50 vrijwilligers en beschikt over een 
ruim atelier waar alles wordt gesorteerd, gecontroleerd, hersteld enz.. Het 
heeft een grote winkelruimte waarin alle kledingstukken per soort, per leef-
tijd en geslacht zijn geordend. Bij het vaststellen van de prijzen wordt be-
wust een kleine winstmarge berekend. Wanneer de werkingskosten van o.a. 
de huur, verzekeringen enz. worden afgetrokken, wordt de winst integraal 
besteed om sociale werken, die geen of slechts een geringe subsidiëring ont-
vangen, te sponseren.

Zes vrijwilligers uit Sint-Denijs-Westrem zijn actief in Tele-Kleding: 
Ghislaine Moerman, Nicole Vermoesen, Jacqueline Bach, Lieve De Belie, 
Magda Declerck, Joris Sleurs.

U kunt uw giften bezorgen bij:
Ghislaine Moerman, Lettelbroeklaan 19, SDW (09 222 91 77)
Jacqueline Bach, J.B. de Ghellincklaan 9, SDW (09 222 92 69)
Lieve De Belie, Meiklokjeslaan 21, SDW (09 245 12 04)

&		Joris Sleurs, Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01)



Zaterdag 21 mei: daguitstap: Garde à vous: la Gare de liège
Op het einde van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de ho-
gesnelheidstreinen een specifieke infrastructuur vergden, met 
even grote investeringen in de sporen als in de stations.
Vermits we in ons jaarlijkse programma het repetitieve thema 
“Sporen naar de toekomst” hebben opgenomen, komt na Ant-
werpen Luik aan de beurt.

Het nieuwe station is gemaakt van staal, glas en wit beton, en 
beschikt over een monumentale koepel van 200 m lang en 35 m 
hoog. De datum van de oplevering was oorspronkelijk gepland 
voor april 2006. Uiteindelijk vond de feestelijke opening van 
het station plaats op vrijdag 18 september 2009.
‘s Middags proeven we van een menu du terroir, Luikse speci-
aliteiten, in een gezellig restaurantje. Nadien brengen we een 
begeleid bezoek aan de stad met o.a. het Bisschoppelijk Paleis. 
We ronden de dag af met bootje varen op de Maas.

Als het regent in Wallonië houden wij een bezoek aan het 
Musée d’Ansembourg in petto. Dit is een prachtig achttiende-
eeuws herenhuis, dat de vroegere rijkdom van de Luikse indus-
trie illustreert.

Reisleiding: Erik Lambert
Ontmoetingsplaats: Sint-Pietersstation om 8 uur
Vertrekuur:  trein naar Luik: 8.24 uur, iedereen koopt zijn 
eigen ticket
Deelnameprijs: € 32 (gids, bezoek station, middagmaal, stads-
wandeling, boottocht)
Inschrijven: vóór 1 mei bij bogaert.mia@skynet.be
(09 222 31 76).

rommelmarkt
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 15 mei, 19 juni, 
17 juli, 21 augustus, 18 september.

&		melangeparfait@telenet.be

vtbKultuur
Fietstochten
Met de fiets in groep de omliggende dorpen verkennen: geen 
wielertoerisme, maar een rustige ontspanning met gelegen-
heid tot het leren kennen van dorpsgenoten. We komen samen 
op het Gemeenteplein van Sint-Denijs-Westrem en fietsen on-
geveer 2.30 uur voor plusminus 40 km (dus aan een gemid-
delde snelheid van 16 km/uur). De tochten worden aangepast 
aan de weersgesteldheid. Een deugddoende rustperiode van 
30 à 40 minuten is voorzien.

Wij vertrekken de hele zomer om 18.30 uur en dit op donder-
dag, vanaf donderdag 5 mei tot en met donderdag 25 augustus 
(behalve tijdens de Gentse Feesten alleen dinsdag 19 juli om 
14 uur). 
Elke deelnemer is verzekerd via een groepsverzekering van 
vtbKultuur, inbegrepen in de kostprijs van  € 5 (Ethias verze-
kering).

Het hele jaar door fietsen we ook op dinsdagmiddag o.l.v. Erik 
Mestdagh. Afspraak om 14 uur op het Gemeenteplein (vertrek 
om 13.30 uur tijdens de winteruurperiode). Afstand ongeveer 
50 km in de zomer en ongeveer 35 km in de winter.

Zaterdag 25 juni om 14 uur gidst Toon Daemers ons naar onbe-
kende hoekjes van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee tijdens onze 
kermiszomeruitstap.
Zowel voor de dinsdagmiddag als voor de donderdagavond 
is GEEN voorafgaande inschrijving vereist. U komt op het af-
gesproken uur op het Gemeenteplein en u rijdt mee: zo een-
voudig is het. Kent u niemand? ..... al fietsend maakt u snel 
vrienden.

Data van de fietstochten:
donderdag 5 mei: Zevergem-Zwijnaarde (Toon Daemers)
donderdag 12 mei: Latem-Deurle (Piet Decabooter)
donderdag 19 mei: Gontrode-Landskouter (Erik Mestdagh)
donderdag 26 mei: Nazareth-De Pinte (Toon Daemers)
donderdag 2 juni: Gavere-Dikkelvenne (Piet Decabooter)
donderdag 9 juni: Nevele-Vosselare (Toon Daemers)
donderdag 16 juni: Vinkt-Meigem (Erik Mestdagh)
donderdag 23 juni: Vurste-Baaigem (Toon Daemers)
Zaterdag 25 juni: kermisrondrit in SDW-Afsnee (Toon Daemers)
donderdag 30 juni: Landegem-Hansbeke (Piet Decabooter)
donderdag 7 juli: Huise-Mullem (Toon Daemers)
donderdag 14 juli: Waarschoot-Zomergem (Toon Daemers)
dinsdag 19 juli: rit naar Destelbergen-Gentse Feesten
 (Erik Mestdagh)
donderdag 28 juli: Machelen-Deinze (Toon Daemers)
donderdag 4 augustus: Munte-Moortsele (Toon Daemers)
donderdag 11 augustus: Evergem-Wondelgem
 (Piet Decabooter)
donderdag 18 augustus: Merelbeke-Melsen (Toon Daemers)
donderdag 25 augustus: Gent (Toon Daemers)

Zo neemt u deel:
uur: steeds om 18.30 uur op donderdag
plaats: Gemeenteplein Sint-Denijs-Westrem
inschrijven: niet vereist, ter plaatse
deelname: € 5 voor het ganse seizoen
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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

fotografie
JAMES ARTHUR - www.jamesarthur.eu
Kleine Gentstr. 29, 9051 SDW; 0479 86 49 82
Reportages van al uw persoonlijke en bedrijfsevents

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

KoopGids dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

kleding en textiel
CLOSE-UP
trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken,
ruime parkeermogelijkheid
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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reeds mogelijk vanaf 
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op de website
www.dekenijborluut.be



marKant
DE PINTE / SINT-DENIJS-WESTREM

donderdag 5 mei: bezoek aan “sons - shoes or no shoes”
SONS, het schoenenparadijs in de voormalige galerij Veranneman in  
Kruishoutem, doet de bezoeker van de ene verbazing in de andere vallen. 
Enerzijds worden de bezoekers doorheen de verschillende etnische cultu-
ren 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. 

scouts & gidsen
SINT-DENIJS-WESTREM

’t Zonneke
Elke eerste zaterdag van de maand kunt u van 17 tot 19 uur een glas komen 
drinken in ’t Zonneke’, het ‘stamcafeetje’ van de scouts en gidsen.
Juiste data telkens in de Joriko of via mail. 
Wil u zelf ook de mail ontvangen in de toekomst, laat het even weten aan 
rvb@zonnekerels.be. 

Hoevereceptie/kampinschrijving op zaterdag 7 mei vanaf 17 uur 
Wil u (opnieuw) genieten van een glas wijn onder een stralende lentezon en 
ondertussen een blik werpen op en in onze prachtige scoutshoeve? Dan bent 
u op zaterdag 7 mei van harte welkom op de uitgebreide Zonneweide. 
Graag nodigen wij alle mensen uit die de scouts en gidsen van Sint-Denijs-
Westrem een warm hart toedragen. 
Zo kunt u zelf zien waarvoor wij uw steun hard nodig hebben. 

Tijdens de kampinschrijving kan u genieten van een drankje, een optreden 
van onze jongste takken en de enige echte woudlopersworst proeven. 

Kampdata:
Kapoenen: 4-8 juli - Kabouters: 12-18 juli - Welpen: 23-30 juli
Jonggidsen: 11-21 juli - Jongverkenners: 21-31 juli 
Gidsen: 1-11 juli - Verkenners: 21-31 juli 
Jin: 10-20 juli

steun scouts en gidsen!
Naar jaarlijkse gewoonte schrijven we jullie aan, omdat we weten dat de 
scouts voor jullie een speciale betekenis heeft: als jeugdbeweging waar jullie 
kinderen spelen en leren omgaan met andere leeftijdsgenoten, als steun aan 
een scoutsgroep waar jullie vrienden voor het leven hebben gemaakt en uit 
sympathie, omdat jullie weten dat een dorp niet leeft zonder jeugd.

  Week tot week
Za. 25 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: kermisrondrit in SDW en Afsnee
 (Gemeenteplein)
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)
do. 30 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Landegem en Hansbeke 
 (Gemeenteplein)

jUli
ma. 4 – WmV sdW / aFsnee
 19.30: vragen en voorstellen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (oc De Graet Afsnee)
do. 7 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Huise en Mullem 
 (Gemeenteplein)
do. 14 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Waarschoot en Zomergem 
 (Gemeenteplein)
Zo. 17 – rommelmarKt
 09.00: met oesterbar en tapas (Gemeenteplein)
di. 19 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: rit naar Destelbergen en Gentse Feesten 
 (Gemeenteplein)
do. 28 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Machelen en Deinze
  (Gemeenteplein)

aUGUstUs
do. 4 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Munte en Moortsele
 (Gemeenteplein)
do. 11 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Evergem en Wondelgem 
 (Gemeenteplein)
do. 18 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Merelbeke en Melsen 
 (Gemeenteplein)
Zo. 21 – rommelmarKt
 09.00: met oesterbar en tapas (Gemeenteplein)
ma. 22 – ZieKenZorG Cm
 halve daguitstap naar Meetjesland
di. 23 – KVlV sdW
 daguitstap naar Waregem
do. 25 – oKra sdW
 daguitstap Portaal van Vlaanderen
do. 25 – VtbKUltUUr sdW
 18.30: fietstocht naar Gent (Gemeenteplein)
Za. 27 – VtbKUltUUr
 festivaria ‘My fair lady’ (Donkmeer Berlare)

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)



Clubhuisvoor

senioren 
Sint-Denijs-Westrem

Elke vrijdagnamiddag kan men leren boet-
seren.
Elke dinsdagnamiddag zijn er Tai Chi Chuan 
lessen.
Kaarten en biljarten kan je iedere namid-
dag.
Op vrijdagnamiddag zal er ook mogelijkheid 
zijn om petanque te spelen. 
Elke donderdagnamiddag kan men terecht 
bij de buddy’s voor computerinformatie. 

De secretaris,
Freddy

KoninKlijKe Harmonie

echo der leie
SINT-DENIJS-WESTREM

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Wat 
een klassieker en zeer treffend ook voor de 
werking van het koninklijk harmonieorkest 
Echo der Leie. Na het meer dan geslaagde 
Candlelightconcert (dank aan alle muzikan-
ten, helpers en het sympathieke publiek) en 
een korte winterstop begonnen we eind ja-
nuari stilaan terug met repeteren om straks 
als een fris lenteboeket enkele zondagen op 
te fleuren. 

Een eerste opwachting maakten we in WZC 
Zonnehove. Naar jaarlijkse traditie brach-
ten we bij de bewoners een try-out van ons 
voorjaarsprogramma. Het is een dankbaar, 
doch kritisch publiek van oude bekenden 
en enthousiaste zorgzame personeels-  
en/of familieleden. Het is een steeds weer-
kerend plezier daar samen te mogen zijn en 
ons kunnen ook eens te mogen presenteren 
aan hen die niet altijd in staat zijn tot ons 
te komen.

Met dat startschot houdt niets ons nog 
tegen om eind juni voor iedereen uit Sint-
Denijs-Westrem en omstreken een smakelijk 
aperitiefconcert voor te bereiden. Zondag 
26 juni staat dus nu al in uw agenda geno-
teerd als niet te missen, want dan gaat dit 
voor de 30ste keer door in de tuinen van kas-
teel Borluut. 

Allen daarheen!

sint-denijs-westrem
+ internaat

donbosco
school voor wetenschap 

en techniek
kortrijksesteenweg 1025

elektriciteit-elektronica
grafische communicatie & media 

industriële wetenschappen
mechanica-elektromechanica

lassen-constructie 
bouw
hout

15 mei

www.dbtigent.be
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Wij blijven als vzw Vrienden van de Zonnekerels niet alleen verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de ‘hoeve’, maar we staan ook in voor het onderhoud 
en de verbetering van de andere lokalen. 
Naast het ‘normale onderhoud van de terreinen’ voorzien we nog twee grote 
projecten voor 2011: het brandveilig maken van het houten hoofdlokaal op de 
zonneweide en de beveiliging van de hoeve tegen inbraak en vandalisme door 
het plaatsen van luiken. 
Hiervoor hebben we jullie steun meer dan nodig! U kan ons financieel steunen 
door een vrije bijdrage op rekeningnummer: 850-8180808-20 - vzw Vrienden van 
de Zonnekerels.

Wenst u een fiscaal attest,... stort dan minimum e 40 op rekeningnummer: 
409-6504141-44 met vermelding BVG 5-0239 Vrienden van de Zonnekerels vzw.
Hebt u interesse, bel gerust of schrijf ons een mail of kom gewoon eens langs op 
één van de zaterdagse activiteiten! 

Een stevige scoutslinker,

Scouts en gidsen - Zonnekerels en Sint-Lutgardis, 
Groepsleiding Matthias Vanaelst (grl@zonnekerels.be)
vzw Vrienden van de Zonnekerels



inhoud volwassen ontbijt voor € 8:
1 sandwich, 1 pistolet, 1 croissant, beleg: hesp, kaas, confituur, 
choco, smeerkaas, speculoos, peperkoek, honing, koffiefilter 
en thee, melk en suiker, 1 glas fruitsap, 1 ei, 1 stuk fruit, 1 
yoghurt, 1 drinkyoghurt...
inhoud kinderontbijt voor € 5:
1 sandwich, 1 chocoladekoek, choco, confituur, 1 glas choco-
melk, 1 glas fruitsap, 1 stuk fruit,  1 yoghurt, 1 drinkyoghurt, 1 
doosje cornflakes...

U kan bestellen door tijdens de schooluren uw gegevens (naam, 
leveringsadres en aantal pakketten) samen met gepast geld af 
te geven op school, Oudeheerweg 3.

Elektronisch bestellen en betalen kan ook: kijk op 
www.sintpaulussdw.be  voor de richtlijnen.

U kan uiterlijk tot en met 2 mei bestellen.
Nog vragen?
Contacteer: Sophie (0476 953 222) of Martine (0475 928 401).

Festivaria
& vtbKultuur
  DONKMEER BERLARE

Zaterdag 27 augustus: ‘my Fair lady’
In een regie van Frank Van Laecke brengt Festivaria vanaf vrij-
dag 19 augustus ‘My fair lady’ op het Donkmeer, de musical 
die weleens de parel onder de musicals genoemd wordt. Voor 
deze grootse theaterproductie op de openluchtscène aan het 
Donkmeer reserveerden we plaatsen voor zaterdag 27 augus-
tus. 

Deze musical brengt het verhaal van het eenvoudige bloemen-
meisje Eliza Doolittle, die door professor Henry Higgins tot een 
echte dame wordt opgeleid. De letterlijke betekenis van ‘My 
Fair Lady’ is ‘Mijn mooie dame’, maar ‘My Fair’ is tevens de 
manier waarop in plat dialect de Londense wijk May Fair wordt 
uitgesproken. In deze chique buurt speelt het verhaal zich af.

Afspraak aan de infostand aan het Donkmeer om 20.15 uur.
De voorstelling begint om 21 uur.
Plaatsen: € 30 voor leden vtbKultuur, € 32 voor anderen (ge-
nummerde plaatsen op een overdekte tribune) te storten op 
rekening BE66 0001 5590 2743.

Reservatie bij Mia Bogaert: bogaert.mia@skynet.be
(09 222 31 76).

vtbKultuur I.S.M. 
davidsfonds

maandag 13 juni: daguitstap Hasselt: Hasselen via abdij Her-
kenrode naar japan 
De populaire daguitstap tijdens het Pinksterweekend voor le-
den van vtbKultuur en Davidsfonds is na jaren een stevige tra-
ditie en een vaste waarde geworden.  
We gaan er op maandag 13 juni weer tegenaan!
In de voormiddag staat de Abdijsite Herkenrode op het pro-

gramma.
We brengen een be-
geleid bezoek aan 
de zienderogen vor-
derende restauratie-
werken van de abdij, 
afgewerkt sinds eind 
2010. We beluisteren 

het spannende verhaal van abdissen die van 1182 tot aan de 
Franse Revolutie Herkenrode hebben uitgebouwd tot de rijkste 
vrouwenabdij van de Nederlanden.
Hasselt is niet voor niets de hoofdstad van de smaak.  De 
lunch is gereserveerd in het Borrelhuis waar ons een typische 
menu wordt opgediend (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht 
en dessert, drankje en koffie).
In Hasselt sluimert de grootste Japanse tuin van Europa. Deze 
intrigerende biologische parel is aangelegd door Japanse 
professionals (met een ruim budget). De tuin is nu, na 10 jaar, 
in volle pracht. 
Reisleiding: Wien Servaes en Micheline Vermeire
Ontmoetingsplaats: 7.45 uur parking Carrefour voor de bus 
Deelnameprijs:  € 45 voor leden vtbKultuur en Davidsfonds; 
anderen € 48 (bus, begeleide bezoeken, lunch, fooi chauffeur).

Inschrijven: vóór 13 mei bij bogaert.mia@skynet.be of 
(09 222 31 76) en voor Davidsfonds bij Erik Lambert 
(09 329 77 36) of erik.lambert@telenet.be

basisschool 
sint-paulus
SINT-DENIJS-WESTREM

Zondag 8 mei: het tweede sint-paulus moederdagontbijt
Na het succes van vorig jaar serveert het oudercomité van de 
Sint-Paulus basisschool u ook dit jaar weer een rijkelijk moeder-
dagontbijt. Wij brengen het op zondag 8 mei bij u thuis, of bij 
vrienden (lieve buren, …) en familie (dé oma, je zus, …) die u 
eens origineel wil verrassen. Met uw moederdagontbijt steunt 
u de werking van onze school.

Standaard leveren we tussen 7.30 en 9 uur in Sint-Denijs-
Westrem en omgeving (binnen een straal van 15 km). Een leve-
ring tussen 9 en 10 uur kan ook mits je dit aanduidt bij inschrij-
ving. Voor een levering verder dan 15 km neem je best contact 
met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.



        

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 3 tot 6 mei
WAUTERS, Kortrijksesteenweg 27, Gent  09 221 11 56
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
 Van 6 tot 9 mei
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte 09 282 54 66
HAGHEDOOREN, y.,Voskenslaan 399, Gent  09 222 46 05
 Van 10 tot 13 mei
DE POURCQ, Phoenixstraat 68, Gent                  09 226 29 94
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19
 Van 13 tot 16 mei
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent 09 225 71 06
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 17 tot 20 mei
VANDEKERCKHOVE, Kon. M. Hendrikaplein 42, Gent 09 222 33 88

BUyCK I. Drapstraat 70,  Nazareth 09 385 49 32
 Van 20 tot 23 mei
seGaert, loofblommestraat 55, sdW 09 222 75 81
 Van 24 tot 27 mei
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte 09 282 53 06
 Van 27 tot 30 mei
ROUSSEAU B. Rijsenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16
 Van 31 mei tot 3 juni
ROOSENS, Zwijnaardesteenweg 82, Gent  09 222 12 83
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth   09 385 40 40

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



Uw advertentie in de INFO !
A5  tot  A3 advertenties kunnen in reeksen of apart in elke Info worden opgenomen.

U ontvangt hiervoor na verschijnen een kostennota met overschrijvingsformulier. 

   Formaat Aantal: 1 tot 2 Aantal: 3 tot 10 Kleur

   A6 (1/4 blz.) 50,00 EUR 45,00 EUR + 35,00 EUR
   A5 (1/2 blz.) 85,00 EUR 75,00 EUR + 35,00 EUR
   A4 (1 blz.) 145,00 EUR 125,00 EUR + 70,00 EUR

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij: 

Rose Desmet - Kleine Gentstraat 17 - 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel. 09 221 46 62 - E-mail: advertentie@dekenijborluut.be

OF
Karina Goethals - Sint-Dionysiusstraat  23 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel. 09  245 19 22 - E-mail: karina.goethals@telenet.be 


