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TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Ruime, architecturale woning in een  
doodlopende straat.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Rustig gelegen drieslaapkamerapparte-
ment met 2 terrassen en garage.

833 m2

T. 0472 454 007

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

Ontdek ons volledige aanbod op irres.be
Bel 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Martens-Latem

175  m2

€ 940.000 T. 0472 454 007

TE KOOP - Gent 

Ruime villa aan de Leie in de Gordunakaai 
met prachtig aangelegde tuin.

453 m2

€ 1.475.000 T. 0479 417 496

TE KOOP - Drongen

Instapklare, landelijke woning met 
zwemvijver en subliem vergezicht.

8.216 m2

€ 1.825.000 T. 0479 417 496
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

275  m2

941 m2

E
P

C
: 5

2
2

 k
W

h
 /

 m
² 

 |
 G

vg
, G

v
v,

 W
g

, G
v

k
r,

 G
m

o
  

| 
U

C
: 2

4
2

3
7

7
7

Villa met commerciële mogelijkheden in 
de Golflaan nabij het centrum.

€ 525.000

1.200 m2

T. 0470 403 203
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340  m2

TE KOOP - Astene

Prachtig perceel aan de Leie met te 
renoveren villa en weids vergezicht.

1.669 m2

€ 950.000 T. 0479 417 496 E
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266  m2

AAN DE LEIE

De Leiestreek is onze thuis. Letterlijk en figuur-
lijk. Hoe werelds onze kijk ook is, we blijven 
graag terugvallen op de rust, de sfeer en het 

karakter van de Leie.

In de Leiestreek werken we met passie...
voor vastgoed, voor de natuur én voor mensen.

Overweegt u ook te kopen of verkopen
in de Leiestreek?

T. 09 282 82 82

132  m2 117 m2

€ 440.000 E
P
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de Golflaan nabij het centrum.

€ 525.000
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Zaterdag 3 december om 14 uur organi-
seert de Welzijnsschakel een sinterklaas-

feest voor de kinderen van de gezinnen 
in armoede in Open Huis. De Sint komt 

met lekkers. Het wordt een feest dat de 
kinderen blij zal maken.

Welzijnsschakel Borluut

Het Sint-Rochusplein, een driehoekig 
pleintje gelegen op het snijpunt van 
wegen (Oude- en Hogeheerweg, Octaaf 
Soudan- en Nieuwstraat), is een pleintje 
waarvoor een comité van buren en WMM 
een plan uitwerkten om het opnieuw 
gezelliger en groener te maken.

Het kapelletje waarnaar het is genoemd, 
dateert van circa 1869 en werd gebouwd 
in opdracht van de familie Soenens 
(ridder Florent Soenens) nadat in Gent en 
omstreken een niets ontziende cholera 
epidemie ontelbare slachtoffers had 
gemaakt.
Na technische controle door de dienst 
Monumentenzorg bleek dat het kapelletje 
dringend aan restauratie toe was.
Een kleine werkgroep, Wim Van Lancker, 
Emile Rummens, Guy Goditiabois, Jean 
Soenens en Wien Servaes, hebben toen 
“De Vrienden van de Sint-Rochuskapel” 
opgericht. De bedoeling is om geld in te 

zamelen en de restauratie stap voor stap 
aan te vatten, volgens de aanbevelingen 
van de Dienst Monumentenzorg. 
De kapel komt in aanmerking voor subsi-
dies van de Provincie Oost-Vlaanderen als 
‘waardevol klein erfgoed’.
Zo zullen eerst de dakbedekking, de 
natuurstenen dekstenen en de topbe-
kroning op de nok aangepakt worden, 
waarna kapconstructie en zolder de volle 
aandacht zullen krijgen. 
Wie de inspanningen ter behoud en 
vrijwaren van dit bescheiden stukje erf-
goed gunstig gezind is, roepen wij op dit 
initiatief te steunen door het storten van 
een bijdrage op het hieronder vermelde 
rekeningnummer:

BE73 7350 5966 2260 
van Kapel Sint-Rochus

Dit is een specifieke projectrekening bij 
Dekenij Borluut, zodat de besteding veilig 
en gecontroleerd gebeurt.  

Het Sint-Rochuskapelletje

Wij wensen aan onze lezers een vreugde- en vredevolle kersttijd 
met zicht op het nieuwe jaar dat toekomst biedt.

Mijmering rond kerst

We schakelen stilaan over naar de kerstperiode,
nu te midden van oorlog en geweld, alhier, aldaar,

het raakt ons en zijn gehinderd door onmacht,
de economie daagt ons uit om spaarzaam te zijn,

wij blijven zoeken naar vrede bij elkaar.

Is een kersttijd zo anders dan een andere tijd?
Alles een beetje gecommercialiseerd?

We moeten consumeren, bezinnen, up-to-date blijven,
vieren, feesten, bidden, zingen,

we moeten onszelf een beetje verliezen
in familiefeesten, samenzijn, gezelligheid.

Ik pleit ervoor om gewoon onszelf te zijn
in deze kersttijd, gewoon zoals altijd:

betrokken bij wie ons dagelijks omringt
met vriendschap en respect, met mildheid en begrip,

met warmte en genegenheid, een luisterend oor,
op weg naar een nieuw begin.
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3-4 December, Kasteel borluut

ShakeSpeare en Ik 

Een tiental beeldende kunstenaars van 
Creato ex Animo zoeken de actuele re-
levantie van Shakespeare en brengen in 
Kasteel Borluut een ode aan de schrijver.
Acteur Jacob Perceval brengt er op 
zaterdag en zondag om 15.00 uur een 
Shakespeare-monoloog. 

10-11 December, Kasteel borluut

Urban blUe fototentoonStellIng

 

18 December 16.00 uur, KerK sDW
pIanorecItal cUltUUrSmakerS  

Pianorecital van Lodewijk Mispelon met 
steun van broer Hendrik, tenor. Chopin, 
Schubert, Léhar, Brahms en meer.
Kerk SDW – vrije toegang 

24 maart, kerk SDW  
Dameskoor Furiosa 

Een programma met frisse eigentijdse en 
hedendaagse koormuziek, a capella en 
met piano, lichtregie en choreografie.

7 april 2023, kerk SDW 
Johannespassion Js BaCh 

Dit ingetogen oratorium van Bach is 
gebaseerd op de lijdensweg van Jezus 
volgens het Evangelie van Johannes. 
Grandioze muziek met koor en antieke 
barokinstrumenten. 
Op Goede Vrijdag 2022 bejubeld door 
een galmende en bomvolle parochiekerk. 

Voorjaar 2023  
Filmmuziek hans zimmer 

La Chapelle Sauvage brengt met klas-
sieke instrumenten  een filmisch concert 
met de kaskrakers van componist Hans 
Zimmer. Toegankelijke en herkenbare 
muziek vol emotie, spanning … en opluch-

ting. 

Voorjaar 2023   
oCtaaF souDan revisiteD 

Octaaf Soudan ontpopt zich ten tijde van 
de tweede Latemse school als land-
schapsschilder. Hij overlijdt in 1947 in 
Sint-Denijs-Westrem, en laat er zijn atelier 
na.

Schilderijen, etsen, tekeningen en spullen 
uit dat atelier evoceren deze vergeten 
schilder uit eigen huis.

Kasteel Borluut – vrije toegang

juni 2023, GilDenhuiS 
JaCques Brel – een hommage 

U welbekend.

in blijDe VerWachtinG 
gospel mass van JaCoB De haan 

Gebaseerd op traditioneel Amerikaans 
gospel, clapping incluis, verovert deze 
Missa Brevis de wereld, via Pavarotti en 
Cecilia Bartoli.

Echo der Leie en Artemusicale wagen zich 
aan deze swingende en oorstrelende har-
monie van stemmen, koper en hout.   

Info: wim.schamp@skynet.be

Nog ideëen?
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Markant De Pinte / SDW

Maandag 12 december om 14 uur: regio Gent: Markante dialogen

Voordracht: “Niet te geloven! De werke-
lijkheid achter het Nieuwe Testament” 
door Willie Van Peer, germanist en hoog-
leraar Universiteit München.

Plaats: Vormingscentrum IVV (Voormalig 
Vormingscentrum Guislain, Gent)

Vrijdag 16 december: daguitstap naar Antwerpen

We vertrekken in de voormiddag met de 
trein naar Antwerpen en bezoeken de 
tentoonstelling “Mode en Psyche” in het 
MoMu. 
De dubbeltentoonstelling “MIRROR MIR-
ROR - Mode & de psyche” in MoMu en 
Museum Dr. Guislain in Gent onderzoekt 
de connectie tussen mode, psychologie,  
zelfbeeld en identiteit. Hoe dagen  
hedendaagse ontwerpers en kunstenaars 
schoonheidsidealen uit? Kan kleding ons 

mentaal beschermen en kracht geven? De 
MoMu-tentoonstelling stelt onze persoon-
lijke beleving van het lichaam centraal. 
In een onverwachte dialoog tussen kunst- 
installaties en avant-garde mode worden 
thema’s belicht als bodydysmorphia, de 
gelaagde betekenis en geschiedenis van 
menselijke replica’s zoals popjes en man-
nequinpoppen en de symbiose tussen 
kunst, mode en technologie in de vorm 
van cyborgs en avatars.

Na de lunch begeven we ons naar het 
gerenoveerd stadhuis (’t Schoon Verdiep) 
waar een gids ons opwacht voor een 
interessante rondleiding.

Amicoro
Afscheid van Amicoro

Na vele jaren samen zingen stopt hier het 
lied van Amicoro.
Amicoro, voorheen het Sint-Camillus-
koor, werd in 1970 opgericht door Joris 
Sleurs en werd geleid door dirigent Lieve 
Strybos.
Het koor groeide uit tot een vaste waarde 
binnen het verenigingsleven van SDW. 
Het jaarlijkse kerstconcert was telkens 
een groot succes.

In 2019 hield Amicoro een laatste concert 
o.l.v. dirigent Marc Claeys.
En toen kwam Covid …
De opstart ging moeizaam, maar toch 
wilden we proberen, we zongen immers 
zo graag. Enkele koorleden stopten en 
het engageren van jongere stemmen 
bleek niet evident. Ondanks de plannen 
om een open repetitie te houden en ook 
dit jaar een kerstconcert te brengen, 

namen we de beslissing om vroegtijdig te 
stoppen en de vele mooie herinneringen 
te koesteren.
Met spijt in het hart nemen we afscheid 
van een fijne vriendengroep.   
 
Dank aan alle koorleden en oud-koor- 
leden voor hun vriendschap en inzet.
Dank aan de vele sympathisanten. 

Nieuws van verenigingen

Info/inschrijving: Annick Thoonen: 
hendrik.thoonen@telenet.be; 
(09 282 68 25)

Info/inschrijving: www.markantvzw.
be/markant/markante-dialogen
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Plaats: parochiekerk SDW

Cultuursmakers SDW

Donderdag 15 december om 14.30 uur: lezing “100 jaar cultuurstoerisme” door Kas Swerts

Wie deze zomer in het Zuiderpershuis in 
Antwerpen de expo “Samen op stap met 
de VTB” heeft bezocht, wil zeker nog meer 
verhalen kennen over de geschiedenis 
van de VTB. Naar aanleiding van die expo 
werd ook het boek “100 jaar trippen” 
uitgegeven, vol boeiende weetjes over het 
ontstaan van de Vlaamse Toeristenbond 
en het belang van onze vereniging in de 
afgelopen 100 jaar.

Kas Swerts,historicus, curator van de 
expo en auteur van het boek, is een 
bevlogen verteller. Hij neemt je in zijn 
lezing mee op tijdreis doorheen 100 jaar 
cultuurtoerisme vol leuke anecdotes! 
Een lezing om duimen en vingers bij af te 
likken, dat wil je niet missen.

Plaats: ROC, Kortrijksesteenweg 733, Gent 

(nabij de Sterre) 
Deelname: € 12 (koffie en versnapering 
inbegrepen)
Inschrijven: sint-denijs-westrem@cul-
tuursmakers.be (max. 30 personen)

De lezing kan ook per Webinar gevolgd 
worden (zie website cultuursmakers en 
ROCvzw)

Zondag 18 december om 16 uur: “Onze jeugd musiceert”

Cultuursmakers ondersteunt jonge musici 
uit onze gemeente door hen een forum te 
bieden waar zij hun vaardigheden kunnen 
tonen aan het publiek.

De gebroeders Mispelon hebben muziek 
in hun genen. Hendrik, classicus van 
vorming, legde zich met zijn warme stem 
toe op zang en is als tenor aangesloten bij 

diverse koren. Lodewijk 
volgde in het voorma-
lige Lemmensinstituut 
piano en bekwaamde 
zich tevens in het 
bespelen van het orgel, 
zodat hij wekelijks de 
eucharistie in onze 
kerk kan verzorgen. 

Op 18 december brengen zij samen een 
gevarieerd programma:
Hermit songs opus 29 -  Samuel Barber
Nocturne opus 9 nr 1 -  Frédéric Chopin
Impromptu opus 90 nr 3 - Franz Schubert
Nur Eine Wafe Taugt - Richard Wagner uit 
de opera Parsifal’
Wolgalied - Franz Lehàr uit de opera ‘Der 
Zarewitsch’
Intermezzo opus 118 nr 2, Johannes 
Brahms
Kuda kuda - Pjotr Ilijitsj Tsjaikovski

Met dank aan Borluut Borrlt.

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Nathalie Samaes is de antennemedewer-
ker vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
De Mantel voor de regio Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee.

Bereikbaar: maandag en dinsdag van 9 
tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur.

Waarvoor kan je terecht in de 
antennewerking?
- vragen over hulp- en dienstverlening en 
de administratie die daarbij komt kijken.
- praktische vragen rond thuiszorg, 
aanpassingen aan je woning, vervoer, 
opname assistentiewoning of WZC...
- vragen rond vrije tijd: activiteiten in de 
lokale dienstencentra, vrijwilligerswerk ...
- Buren voor Buren: de antennemedewer-
ker brengt behulpzame buren in contact 
met ouderen die hulp kunnen gebruiken 
voor kleine zaken.

- Buurtactiviteiten: samen met bewoners 
uit de buurt en buurtverenigingen.

Buurtmaaltijd: elke 1ste en 3de dins-
dag om 11.30 uur. Een heerlijke verse 
maaltijd, klaargemaakt door IKOOK, het 
restaurant van de Stad Gent. Prijs: € 5,50 
voor soep, hoofdgerecht en dessert. 
Inschrijven met betaling kan tot 1 week 
voor de maaltijd.
Buurtmaaltijden voor december: 
dinsdag 6 december en dinsdag 20 
december. 

Info: Nathalie.Samaes@Stad.gent; 
(0473 941 360)
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Parochie Afsnee en SDW

Zondag 4 december: Samen Solidair 

Een tijdje geleden organiseerde onze 
parochie Gent Zuid Afsnee/SDW een 
solidariteitsactie voor het project van 
Annemie Van Egghen. Deze actie werd 
met veel sympathie onthaald en door 
heel wat mensen gesteund. Net toen we 
afsluitend een actiedag wilden lanceren, 
trok het coronavirus een streep door 
al onze plannen. We willen nu terug de 
draad opnemen en tegelijk onze actie 
afronden.  

Annemie Van Egghen woonde tot haar 25 
jaar in Sint-Denijs-Westrem. Zij was actief 
in de jeugdbeweging en in het sociale 
leven van ons dorp. Na haar huwelijk had 
zij gedurende 35 jaar een tandartsenprak-
tijk in Drongen. Nadien sloot zij zich als 
vrijwilliger aan bij de niet-gouvernemen-
tele organisatie Resala. Deze beweging 

zet zich in voor mensen die in Egypte ver-
stoken blijven van de meest elementaire 
gezondheidszorgen, zoals tandzorg.  

Sinds een 6 tal jaren trekt Annemie nu 
en dan naar Luxor (midden Egypte) en 
behandelt er patiënten van 3 tot 93 jaar, 
vooral vrouwen en kinderen met gezond-
heidsproblemen en in grote armoede, 
zo’n 150 patiënten op één week, bijna uit-
sluitend extracties. Om haar project, dat 
in een vereniging zonder winstoogmerk is 
opgenomen, in stand te kunnen houden 
en verder uit te bouwen, heeft Annemie 
medische toestellen en materiaal nodig. 
Dat was dan ook het opzet en de doelstel-
ling van onze actie.  

Annemie Van Egghen is bij ons te gast op 
zondag 4 december in het Open Huis aan 

de Pastorijdreef 6 te Sint-Denijs-Westrem. 
Van 10 uur tot ’s middags is iedereen van 
harte welkom. Wij zorgen voor een kom 
soep of een frisdrankje en Annemie zal je 
één en ander over haar project vertellen.  

Om alles vlot te laten verlopen, willen we 
je vragen vooraf in te schrijven via mail 
naar het secretariaat:
parochie.gentzuid@kerknet.be of via Piet 
Van Troos (piet.vantroos@telenet.be;
09 221 18 80). We zullen je graag 
begroeten.  

Het parochieteam van Afsnee en SDW. 

Uurregeling eucharistievieringen parochie in Gent Zuid vanaf 1 januari 2023

Kerken: 
Zaterdag:
17.30 uur: Christus Koning, Rerum 
Novarumplein, Gent (Gino Grenson) 
18.00 uur: Afsnee (Adelin Cathoir) 

Zondag:
09.00 uur: Sint-Denijs-Westrem: 
1ste en 3de zondag eucharistieviering 
(Gino Grenson)
2de en 4de zondag (Adelin Cathoir, bij 
afwezigheid een woord- en communie-
dienst) 

09.00 uur: Zwijnaarde, Dorpsstraat:
2de en 4de zondag eucharistieviering 
(Gino Grenson)
1ste en 3de zondag: woord- en commu-
niedienst (Johan Boesman) 

10.30 uur: Sint-Paulus, Smidsestraat: 
(Michel De Beer, bij afwezigheid woord- 
en communiedienst) 

11.00 uur: Sint-Pieters-Buiten, 
Sint-Pietersaalststraat (Gino Grenson) 
11.30 uur: IRCC in Christus Koning, Rerum 

Novarumplein (Bert Vanderhaegen) 

Kapellen: 
Zaterdag:
17.30 uur: Don Bosco 
18.30 uur: Clemenspoort 

Zondag:
09.30 uur: UZ 
10.30 uur: Clemenspoort 
11.00 uur: Don Bosco 

WMM

Donderdag 15 december om 20 uur: publieke vergadering van W.M.M. (Werkgroep voor Milieu en Mobiliteit) 

Na de Covid periode hervat W.M.M. haar 
publieke gesprekavonden. Alle inwoners 
van Sint-Denijs en Afsnee, zowel leden als 
niet-leden, zijn hierop welkom. De bedoe-
ling is om elke inwoner de mogelijkheid te 
bieden een probleem of voorstel te signa-
leren inzake mobiliteit, milieu of stede-
bouw. Voorwaarde is wel dat dit meerdere 
inwoners aanbelangt. Elke inwoner is van 
harte welkom!
Uiteraard heeft WMM al veel problemen 
maar ook evenveel suggesties gesigna-
leerd aan de Stad in het kader van het 
Wijkmobiliteitsplan. Deze voorstellen 
staan zowel op onze website  Actuele 
items· W.M.M. (https://wmm.gent/) als op 
die van de stad: Project - Wijkplan Sint- 

Denijs-Westrem en Afsnee (stad. Gent).
Het is niet zozeer de bedoeling om deze 
voorstellen opnieuw te bespreken. Het 
woord is vooral aan de inwoners. Wat 
WMM zelf zeker wil bespreken is de par-
keerproblematiek in onze vele verkavelin-
gen en straten met gelijkgrondse bermen 
(grasstroken ev. met bomen). Het is niet 
eenvoudig om de overal groeiende par-
keerdruk te verzoenen met behoud van 
de graszones en bomen, en met de nodige 
veiligheid voor voetgangers en fietsers.

Plaats: raadzaal dienstencentrum SDW 
Einde is voorzien rond 21.30 uur, waarna 
we met een glas kunnen napraten.
Hartelijk welkom !

Het W.M.M. Bestuur

Info: pastoor Gino Grenson; 
(0475 83 79 84); gino.grenson.telenet.be
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KWB

KWB zoektocht 2022 – zoek het getal

Onze oprechte dank aan iedereen die 
deelnam aan de voorbije KWB-zoektocht 
in Sint-Denijs-Westrem in de omgeving 
van de Loop, de Putkapel en het Rij-
visschepark. Wij zijn aangenaam verrast 
door de grote respons op ons initiatief, 
dat wij voor de derde opeenvolgende 
keer hebben georganiseerd.  

Wij ontvingen 37 ingevulde formulieren 
terug van 51 deelnemers. Het getal dat 
we zochten (en dat het resultaat moest 

zijn van uw berekeningen) is 2022. Er 
waren in totaal 29 inzenders, die ons de 
correcte berekening en het juiste getal 
bezorgden. Van harte proficiat aan de 
winnaars: zij kregen intussen hun prijs 
thuis bezorgd.  

Wij bedanken ook de deelnemers die niet 
bij de winnaars zijn geëindigd. Merci voor 
alle medewerking: misschien lukt het wel 
een volgende keer. We denken eraan om 
in 2023 een nieuwe zoektocht te organise-

ren in de regio Afsnee/Sint-Martens-
Latem op maat van iedereen. 
U hoort nog van ons en hopelijk mogen 
we u dan (opnieuw) begroeten.  

KWB Afsnee en SDW, p/a Dirk Morel, 
Wittepaalstraat 6, Afsnee, 
dirk.morel1@telenet.be  
Piet Van Troos, Louis Delebecquelaan 29, 
SDW, piet.vantroos@telenet.be

De Speltafel

“De Speltafel” mocht op vrijdag 11 novem-
ber vanaf 20 uur een 35-tal mensen ont-
vangen in het Open Huis. Ze vonden hun 
gading in de 15 bananendozen vol met 
actuele spellen, van avondvullende strate-
gische doordenkers tot vlotte familiespel-
len of luchtige partygames. Aan sommige 
tafels was de spanning te snijden, elders 
klonk vooral veel gebabbel en gelach.

De volgende spelavond is gepland op 

vrijdag 9 december. Ook jij bent dan 
welkom als je kennis wil maken met het 
plezier dat samen spelen biedt. Zelfs als 
je alleen komt, vind je gegarandeerd ter 
plekke een groepje waarbij je kan aanslui-
ten.
“De Speltafel” vraagt een deelname in de 
kosten van € 2 per persoon (max. € 5 per 
gezin). Drankjes en versnaperingen wor-
den ter plaatse aangeboden door Dekenij 
en Welzijnsschakel Borluut. 

De opbrengst is bestemd voor hun 
armoedewerking in Sint-Denijs-Westrem.

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW

Info: www.speltafel.be; (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be

KWB en Davidsfonds Afsnee/SDW

Woensdag 7 december om 20 uur: gespreksavond “Misdaad en straf”  

We richten de schijnwerper op justitie en 
kozen als thema: “Misdaad en straf.  Er-
varingen van een advocaat in strafzaken”.  

Strafrecht gaat niet alleen over zware 
criminele feiten en straffen. Zodra je in 
een verkeersongeval bent betrokken of 
slachtoffer wordt van een diefstal, krijg 
je al te maken met strafrecht. Dagelijks 
brengen de media verslag uit over recht-
banken en criminaliteit.  

Justitie is nooit veraf, maakt deel uit van 
ons dagelijks leven en roept de meest 

uiteenlopende vragen op. Hoe verloopt 
een strafprocedure in de praktijk? Kan 
je als slachtoffer wel degelijk voldoening 
bekomen bij de rechtbank? Waarom 
verdedigt een advocaat de ene cliënt niet 
en de andere wel? Hoe kan een dader 
best gestraft worden en hoelang moet 
een gevangenisstraf duren? Wat als 
iemand, die een misdrijf heeft gepleegd, 
toch vrijuit gaat, bv. wegens verjaring of 
procedurefouten?

Aan de hand van deze en andere vragen 
maakt Mr. Filip Van Hende, ere-advocaat 

van de balie te Gent, ons wegwijs in de 
doolhof van het strafrecht. Hij is niet 
alleen een bekende naam in de advoca-
tuur, maar tevens een vertrouwd gezicht 
bij het groot publiek. Mr. Van Hende 
legde zich vooral toe op het strafrecht en 
is in meer dan 70 zaken voor het Hof van 
Assisen opgetreden.  

Plaats: Gildenhuis SDW 
Toegang: leden Davidsfonds en KWB 
gratis, anderen € 5  

Bridgeclub Leie-oever

We spelen de 1ste en de 3de dinsdag om 
16.15 uur, de 2de en de 4de donderdag 
en de 5de dinsdag om 14 uur in het Open 

Huis in Sint-Denijs-Westrem.  
Gelieve op voorhand je deelname te 
melden.

Info: Vera Ringoot (0473 51 58 16); 
Jeanine Clauwaert (0494 68 23 28) 
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Zaterdag 12 november vierde de harmonie haar jaarlijkse Sint-Ceciliafeest

Het Sint-Ceciliafeest is een aloude traditie voor muziek- en 
zanggezelschappen dat eenmaal per jaar wordt gevierd rond 
de feestdag van Sint-Cecilia, de patrones van de muziek en de 
muzikanten.
Zoals ieder jaar werden op het Sint-Ceciliafeest jonge en 
minder jonge muzikanten gevierd met een ereteken voor hun 
bijdrage aan de instrumentale amateurmuziek. 

Aarzel niet ons te contacteren of om langs te komen op één 
van onze repetities op vrijdagavond:
Koetshuis Kasteel Borluut
Kleine Gentstraat 46
9051 Sint-Denijs-Westrem
www.echoderleie.be

Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie

Zaterdag 10 december om 20 uur: Candlelightconcert

Echo der Leie nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse 
Candlelightconcert! Het thema van deze editie is “Weergalm”. 
Aan u om te ontdekken waarom...
Het concert vindt plaats om 20 uur (deuren open om 
19.30 uur) in Zaal Salto in Karus Campus Gent (voormalig 
Sint-Camillus), Steenaardestraat 42-44, Sint-Denijs-Westrem.
Kaarten kunnen verkregen worden via e-mail 

(echoderleie@gmail.com), telefoon (0478 24 50 49) of 
(0474 36 50 40) of bij één van de leden van Echo der Leie. 
Kaarten in voorverkoop en op reservatie via e-mail kosten 
€ 12. Kinderen -12j krijgen gratis toegang. Kaarten aan de 
kassa kosten €15.

Plaats: zaal Salto (Karus)

Info: voorzitter Tom Verdonck; (0478 24 50 49); 
echoderleie@gmail.com

Gratis toegang

Deze prachtige tentoonstelling herbergt 
kunst van een 15tal kunstenaars, 

afkomstig van binnen- en buitenland.

17 & 18 december 2022

Kleine Gentstraat 46 9051 Sint-Denijs-Westrem

van 10u tem 18u

Kasteel Borluut
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Open Huis

Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis staat open voor alle leef-
tijdsgenoten, zowel buren als vrienden of 
voorbijgangers, om elkaar te ontmoeten 
voor een gezellige babbel met koffie en 
pannenkoek of drankje bij een zelfgeko-
zen activiteit.

Er worden reservekaarters gevraagd 
(wiezen).

We zijn tot uw dienst op maan-, woens- 
en vrijdag van 13.30 tot 17 uur. 
Op dinsdag en donderdag is het Open 
Huis gesloten, uitgezonderd de 1ste en 
3de dinsdag van de maand, dan is er de 
buurtmaaltijd en is het Open Huis open 
tot 14 uur.
De buurtmaaltijden vinden plaats tussen 
11.30 en 13.30 uur, inschrijven liefst 1 

week op voorhand of op de zitdag van de 
Antennewerking.
Welzijnsschakel Borluut: voedselbedeling 
elke vrijdag van 9 tot 12 uur.

Info: voorzitter Marleen Ransschaert 
(09 221 08 00); (0478 44 08 20) tijdens 
de openingsuren

Flanders Expo

Vrijdag 2 t.e.m. maandag 5 december: 
Countryside: hét lifestyle evenement

Zaterdag 31 december: Neorave Nye: 
Modul’air & Rave alert

Varia

Tentoonstelling Francoise De La Croix

Zaterdag 10 en zondag 11 december exposeert 
Françoise De la Croix een laatste keer in 
Sint-Martens-Latem. 

U kunt er kennis maken met haar verschillende 
schilderstechnieken en vooral haar passie voor 
Latem, de Leie en dromerige landschappen. 
Vrije ingang van 11 tot 18 uur. 

Plaats: De Oude Brouwerij, Dorpsstraat 2, 
Sint-Martens-Latem
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GARAGE PITOU
Bij Garage Pitou in Sint-Denijs-Westrem 

kan u reeds 33 jaar terecht 
voor de aankoop van uw nieuwe of tweedehandswagen.

 
Ook voor onderhoud, herstelling en carrosseriewerken 

aan uw wagen kan u bij ons terecht. Wij bedienen alle merken en types van wagens.

Het voordeel dat u bij ons hebt is dat u nog kan genieten 
van de uitstekende persoonlijke service die enkel een kleinere garage u kan bieden.

NIEUWE WAGENS

U kan bij Garage Pitou reeds meer dan 33 jaar terecht 
voor de aankoop van uw nieuwe Volkswagen, Audi, Seat, Mercedes, Renault of Skoda.

 

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

U bent bij Garage Pitou steeds welkom voor het onderhoud en de herstelling van uw wagen.

Garage Pitou blijft open!!Garage Pitou blijft open!!
Beukenlaan 86B, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T: 09 221 92 07  -  M: 0475 73 59 27  -  garage.pitou@skynet.be

OPENINGSUREN: Maandag - Vrijdag: 6-12 u. & 13-18 u.  —  Zaterdag en zondag: Gesloten
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Bio-Planet 
Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1082 
9051 Sint-Denijs-Westrem Volg ons op 
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KBC-toren

IKEA

Schrijf je in op onze folder 
en/of nieuwsbrief en ontvang 
alle promo’s meteen in je 
(digitale) brievenbus.

Ruil deze bon van 1/12/2022 t.e.m. 31/1/2023 in bij  
Bio-Planet Sint-Denijs-Westrem voor maar liefst € 10 
korting. Geldig op je volledige kasticket, met een 
aankoopbedrag vanaf € 50.

*  Enkel originele bonnen worden aanvaard. Geldig bij een minimumaankoop 
van € 50 in Bio-Planet Sint-Denijs-Westrem. Niet cumuleerbaar. Niet 
inwisselbaar in contant geld. 1 bon per kassaticket.  Niet geldig op vuilniszakken, 
geschenkkaarten en herbruikbare zakjes.

€ - 10
bij aankoop 
vanaf € 50

V.U.: nv Bio-Planet, V. Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle. BTW BE0472 405143, RPR Brussel.

BON

Ontdek je nieuwe Bio-Planet in 

Sint-Denijs-Westrem
Wat goed is voor jou én voor de planeet, dat smaakt altijd naar meer. Daarom hebben 
we bij Bio-Planet alles in huis voor wie bewust duurzame keuzes wil maken. Benieuwd? 
Kom zeker eens langs en gebruik deze kortingsbon!



Kalender
december

Za 3 BORLUUT BORRLT - CREATO EX ANIMO 15.00 “Shakespeare en ik” kasteel Borluut
Zo 4 BORLUUT BORRLT - CREATO EX ANIMO 15.00 “Shakespeare en ik” kasteel Borluut
Zo 4 PAROCHIE AFSNEE / SDW 10.00 Samen Solidair Open Huis SDW
Woe 7 DAVIDSFONDS & KWB 20.00 lezing “misdaad en straf” Gildenhuis SDW
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 10 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 20.00 Candlelightconcert zaal Salto, Karus
Za 10 BORLUUT BORRLT - URBAN BLUE 11.00 fototentoonstelling kasteel Borluut
Zo 11 BORLUUT BORRLT - URBAN BLUE 11.00 fototentoonstelling kasteel Borluut
Ma 12 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Markante dialogen IVV Gent
Do 15 CULTUURSMAKERS SDW 14.30 lezing over 100j VTB ROC Gent
Do 15 WMM 20.00 publieke vergadering dienstencentrum SDW
Vrij 16 BASISSCHOOL WESTERHEM 16.00 kerstmarkt Kerkdreef 9, SDW
Vrij 16 MARKANT DE PINTE / SDW  daguitstap naar Antwerpen
Za 17 ART BEAT  10.00  kunsttententoonstelling  kasteel Borluut
Zo 18 ART BEAT  10.00  kunsttententoonstelling  kasteel Borluut
Zo 18 BORLUUT BORRLT - CULTUURSMAKERS  16.00 concert gebroeders Mispelon parochiekerk SDW

januari
Vrij 13 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Vrij 20 MARKANT DE PINTE / SDW  nieuwjaarsreceptie
Zo 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE   Toast Literair + receptie
Di 24 MARKANT DE PINTE / SDW  voordracht over drinkwater

februari
Vrij 10 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over ‘bubbels’
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Do 23 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE  lezing over glaskunst

maart
Vrij 3 MARKANT DE PINTE / SDW  aerobic dance
Za 4 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 eetfestijn Kerkdreef 9, SDW
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Ma 20 MARKANT DE PINTE / SDW  voordracht over ons brein
Vrij 24 BORLUUT BORRLT - FURIOSA  dameskoor parochiekerk SDW

april
Di 7 BORLUUT BORRLT   Johannespassion parochiekerk SDW
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Di 18 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE & ZWIJNAARDE  lezing “immuun voor kanker?”
Di 18 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over kruiden

mei
Vrij 5 MARKANT DE PINTE / SDW  3-daagse naar Nederland
Vrij 12 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW

juni
Za 3 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 schoolfeest Kerkdreef 9, SDW
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW

© Wim Van Lancker
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Koopgids

Aankoop

WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
HUKES@SKYNET.BE

Accessoires | mode | handtassen

Babazou Exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie - babazou.com 
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Advocaten

Advocatenkantoor De Smet Hilde
Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77

Karel Peeters
Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02 - fax: 09 243 41 08
advocaten.peeters@pkp.be

Myriam Van den Abeele tel: 0486 65 22 56
Onderwijsrecht, ambtenaren- en tuchtrecht 
mvandenabeele@bdlt.be

airco-verwarming-onderhoud

 info@flex-c.be; tel: 09 430 76 70
 L.Delebecquelaan 18, SDW

 Particulieren, bedrijven, nieuwe 
HVAC installaties + onderhoud van bestaande

Autohandel

www.cabriokappen.be
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW;  
op afspraak:  
maan- en donderdag: 7-19 uur 
 dins-, woens- en vrijdag: 7-17 uur  

www.sbat.be; tel: 078 15 12 43

Bed & breakfast

Borluut (short en long stay)(Van Aubel- Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

Uitvaartzorg John Verniers-Lydia 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
www.verniers-jossa.be

Kristof De Cocker BV
Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Florist Patric Schepens
Interflora; bloemenschepens@telenet.be
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

De Pinte tel: 09 281 22 94;  
Baron de Gieylaan 1/1, De Pinte; 
 sb.depinte@standaardboekhandel.be

Boekhouding en fiscaliteit

Kristien De Beule
boekhouding-fiscaliteit; tel: 09 220 28 35;  
gsm: 0479 65 57 24; Duddegemstraat 22, Afsnee

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 32 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48 
johan@genv.be; www.genv.be

Brood en banket

Broodateljee Luc
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 Pompoentje algemene voeding
maan- en dinsdag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

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

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW 
gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, 

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 131, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: alle cat.: op afspraak online
praktijk: op afspraak, cat B. online, cat. 
A, C en D via telefoon

Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling  
(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; info@fietsen-koen.be

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenlaan 37, SDW
www.platteband.be; gsm 0498 48 54 50

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be

BANKMAKELAAR.BE
Leiepark 15, 9051 SDW; tel: 09 373 81 59
info@bankmakelaar.be

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be

Garage Vanmeirhaeghe VOF
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

Garage Bart Van Troos BV
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
VOLLEDIGE INBOEDELS OPKOOP EN LEEGMAAK
KESTELEYN@SKYNET.BE

Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 0479 62 97 57

Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten

Kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14

Pascal haarmode
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
Open op: dinsdag, woensdag, vrijdag en zater-
dag na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

www.kineandmore.be
Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; Tel: 09 222 33 45;  
gsm: 0495 40 09 42; kineandmore@hotmail.com

Sterk Te Been 
Valpreventie en kinesitherapie, ook aan huis
www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Gsm: 0497 35 95 21; info@sterktebeen.be

Keukentoestellen

Cooking with Nan
 Thermomix, workshops, demo’s, 
 verkoop; Tel: 0465 07 36 03;  
 www.cookingwithnan.be

Kleding en textiel

Close-up trendy & betaalbaar, wekelijks nieu-
we stukken, ruime parkeermogelijkheid, ma tot 
vrij 10-18u / zat 10-18.30u; www.close-up.be 
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77
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Info: Lea Vandeputte
09 221 13 98

koopgids@dekenijborluut.be

Kledij, accessoires en juwelen
Open ma-woe-do-vrij 14 tot 18u30, 
za 9u30 tot 18u.; Afsneedorp

Koeltechnieken

plaatsen en onderhoud airco/
warmtepomp, algemene koeling 
loicburgelman@hotmail.com;  
tel: 0471 17 08 13

Levensmiddelen

“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; zo en ma gesloten

Medische voetverzorging

Bellalice 
Medische pedicure, manicure en visagie.
Enkel aan huis; gsm Berdien: 0486 312 617 (na 18u)

Elke Fivez standaard voetverzorging, likdoorns… 
Gespecialiseerd in behandeling en preventie van 
ingegroeide nagels. Wees goed voor je voet! 
Ik kom aan huis. Tel: 0486 089 908.

Hilde Buyl gespecialiseerde 
voetverzorgster aan huis,
 Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

Meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
 badkamer, echt maatwerk,

www.deverbinding.be; tel: 0475 892 954
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; 

Mobilehome Verhuur

 Mobilhomes te huur 
 van 2 tot 5 personen. 

 Gillard-Sleurs, Lauwstraat 52, SDW 
0475 540 560; mobilhomehein@gmail.com

Naaiwerk

Nuance
herstellen van kledij; open di-zat 9 tot 13 uur
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Optiek Cassiers BV Brillen, kinderbrillen, zon-
nebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, SDW 
tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u
Belle Optiek Sportbrillen op correctie, kinder-
brillen, zonnebrillen, brillen, contactlenzen, 
oogmetingen en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
www.belleoptiek.be open di-zat 10u-18u

Osteopaten

Tim Van Wassenhove
Osteopaat D.O.
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u

Pleister- en schilderwerken
 
 binnen en buiten-gyproc-kaleie
 Afsneestraat 1, SDW; 0484 02 17 00

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

loog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-
out coach, relatie-, gezins- en systeempsychothe-
rapeut; Krijzeltand 2a, SDW; www.vivolinio.com; 
info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

TOEK voor 4 tot 18-jarigen  
Feestjes, Krachtontwikkeling - Creakampen ;  
Petra Depoorter, toek.be;  
tel: 0496-78 45 19; Kleine Gentstraat 31, SDW

Renovatie en karweien

Stones renovatie, herstellingen sanitair en ver-
warming, schilderwerken, betegeling, bevloe-
ringen; stones@telenet.be; 0477 60 22 84

Restaurants-Tearoom

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

Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Vietnamees restaurant Anders
Ook afhaal en bezorging. Hogeheerweg 29, 
tel: 09 328 52 55; info@ofietsanders.be
Nieuw: Vietnamese pralines

Sanitair en centrale verwarming
Sanitair, centrale verwarming en airco
0476 371 147  -  info@edgtechnics.be
www.edgtechnics.be

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be

                 Installatie, onderhoud en 
 
 
herstellingen van sanitair, 

centrale verwarming en gas (Cerga gecertifi-
ceerd); info@svoprojects.com; 0472 32 28 91

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv, tel: 09 245 18 64
Particulieren en bedrijven; Schilder- en decora-
tiewerken binnen en buiten; Hemelrijkstraat 21; 
www.pauldemeulemeester.be
info@pauldemeulemeester.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle, Belgiëlaan 44, SDW, na afspraak
Gelaatsverzorging, epilatie, manicure, gelcolor, 
pedicure; Tel: 09 221 98 60; gsm: 0475 69 10 03; 
info@schoonheidsinstituut-pourelle.be

Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bv; Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag 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

Slotenmakerij

slotenmakerij ‘Marc’ vervang uw oude cilinder 
door een veiligheidscilinder; tel: 09 221 94 69 - 
0486 90 06 82; St.-Dionysiusstraat 33, SDW

Taxi en luchthavenvervoer

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

Thuisverpleging

Individuele, warme zorg op maat. Wij werken 
samen met alle mutualiteiten. Tel: 0465 084 866

Traiteur

Verse belegde broodjes,  
 salades en daglunches 
Ma. tot vrij. van 8.30 tot 18u 
Sint-Rochusplein 10, SDW - 09 360 71 60 
www.soigneur.gent

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

tuinarchitect Hugo Vervondel bv ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be

Verkoop en verhuur
Louis Delebecquelaan 46, SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Verwarming

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

Verzekeringsagenten

Steyaert Kortrijksesteenweg 1166, SDW; FSMA 
048332A; Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40
FSMA nr 0470552641

Fobe Remi bv verzekeringsmakelaar 
David Tenierslaan 9, SDW; tel: 09 221 93 55
FSMA 0480 208 297; info@foberemi.be

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 44a, Sint-Martens-Latem
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

Zalen-evenementen

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

O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23
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Prettige feestdagen!

Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.  
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s,  
video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschiften 
en naslagwerken, folders en affiches van 
activiteiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 

contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 266 85 85; fax: 09 222 90 35 
e-mail: dcsd@stad.gent
Nieuwe openingsuren: 
ma., woe. en vrij.:  van 9 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16 uur 
Maandagavond open van 16.30 tot 19 uur
Donderdag open van 9 tot 12.30 uur 
Alles gebeurt volledig op afspraak.
Dit kan via Gentinfo (09 210 10 10) of via 
afspraken.gent.be
U kunt met bancontact betalen. 

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst na 19 en in het 
weekend; centraal oproepnummer: 1733 

Tandartsen: tijdens het weekend en op 
wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 0903 399 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62 
Apotheken: centraal oproepnummer: 
0903 922 48 of via www.geowacht.be

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00
Zitdag antennewerking voor senioren; 
elke 1ste en 3de dinsdag van 13.30 tot 16 
uur in het Open Huis;  
nathalie.samaes@stad.gent; 
0473 941 360
Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Nuttige info



Burenbabbel

Een ‘burenbabbel’ houden met een han-
delaar is delicaat. Voor je het weet ben je 
een publiciteitsfolder aan het schrijven. 
Wanneer iemand zijn zaak stopt, ligt dat 
anders. Zeker wanneer het gaat om een 
wereldvermaarde activiteit waar bovendien 
een stuk Sint-Denijse geschiedenis aan vast-
hangt. Op 15 juni stopten de zaakvoerders 
Dirk en Mieke Petrens hun 135 jaar oude 
orchideeënkwekerij. We zetten ze graag in 
de bloemen als dank voor de vrijblijvende 
bezoeken of de goede raad waarvan vele 
buren genoten hebben.

Vanwaar de beslissing om de zaak te 
stoppen, Dirk?
Vooreerst is er natuurlijk onze leeftijd. We 
zijn 77 en 73 jaar, reeds een tijdje pensioen-
rijp dus. Familiale veranderingen en ziekte 
van één van de bestuurders hebben me als 
enige eigenaar doen beslissen voortijdig 
een punt te zetten achter onze handels-
zaak. Ondertussen is dat reeds een paar 
maanden geleden, maar het doet me nog 
steeds pijn aan het hart. 

Weinig familiale handelszaken kunnen 
terugblikken op een historiek van 135 
jaar. Welke zijn de markantste punten in 
die geschiedenis?
Joseph de Hemptinne, burgemeester van 
Sint-Denijs-Westrem tussen 1920 en 1938 
en telg van een wijdvertakte familie van tex-
tielbaronnen, kocht in 1886 het kasteel Step-
pestede van Gabriël Pycke die het in 1846 
had laten bouwen. Het kasteel stond aan de 
Kortrijksesteenweg, op de plaats waar in de 
jaren 60 de warenhuisketen GB-INNO-BM 
een Maxi-GB vestigde. De familie de Hemp-
tinne was erg katholiek en telde meerdere 
missionarissen die vanuit exotische landen 
allerlei planten meebrachten. Om die te 
kunnen bewaren liet de kasteelheer een 
kleine serre bouwen. Uiteindelijk werd het 
een heus serrecomplex van 1800 m².  
Mijn grootvader, Aimé De Coninck, was als 
hovenier belast met het beheer van de ser-
res. Toen de graaf in 1942 overleed, schonk 
hij bij testament een stuk moerasgrond aan 
de Lauwstraat aan mijn grootvader. Ook de 
serres met alle planten erin waren voor hem 
bestemd op voorwaarde dat ze binnen de 
2 jaar zouden gedemonteerd en verplaatst 
worden. Op die manier werd Aimé beloond 
voor de zorg waarmee hij tijdens WO I de 
serres had beheerd terwijl zijn werkgever in 
een Duitse gevangenis zat.
Met paard en kar werden het gedemon-
teerde metalen gebinte en de ruiten beetje 
bij beetje van de Kortrijksesteenweg naar 
de Lauwstraat vervoerd, waar de serres 
opnieuw in hun oorspronkelijke structuur 
opgebouwd werden. In 1946 was die klus 
geklaard.  
1964 was een ander kantelpunt in de be-
drijfsgeschiedenis. José De Coninck en Oscar 
Petrens waren schoonbroers. De eerste leg-
de zich toe op het kweken van de orchidee-
en, de tweede zorgde voor de administratie 

en de commerciële activiteit. Ze beslisten 
de zaak te splitsen. Vanaf dat jaar beheerde 
mijn vader, Oscar, de serres. Hij leerde me 
de stiel. Zowel het botanische aspect als het 
commerciële. Tien jaar later, in 1974, nam 
ik het bedrijf over om het gedurende haast 
een halve eeuw verder te laten evolueren.

Wat moeten we vooral weten over orchi-
deeën, Dirk?
Dé orchidee bestaat niet. Wereldwijd zijn er 
zo’n 20.000 verschillende soorten. Onze col-
lectie bevatte 1.500 varianten en was uniek 
in de wereld. Het zijn bloemen die hoofdza-
kelijk gedijen in Zuid-Amerika en Zuid-Azië. 
Niet te verwonderen dus dat temperatuur, 
vochtigheidsgraad en lichtsterkte veel zorg 
vragen tijdens het kweken zowel als bij het 
bewaren en vervoeren. Een erg cruciaal 
moment in de kweek is de overgang van ‘in 
vitro’ naar ‘in vivo’. Bij een kruising duurt 
het 9 maanden vooraleer een nieuw plantje 
ontluikt. Het wordt dan gedurende 2 jaar 
onder glas ontwikkeld om nadien, amper 
een paar centimeter groot, overgeplaatst te 
worden in de serre. Het is niet uitzonderlijk 
dat 90% van de plantjes die verandering 
niet overleven. Zelfs de strengste voorzorgs-
maatregelen kunnen moeilijk schimmelvor-
ming of luizenplagen voorkomen.

Temperatuurbeheer is daarbij essentieel. 
Daar hangt zeker een stevig prijskaartje 
aan.
Eigenlijk wel. Op het einde van de jaren ’80 
heb ik wel kunnen rekenen op steun van 
Prof. Omer Mekers. Zelf beschikte ik in die 
tijd over een klein labo om planten te krui-
sen, uitzaaien en kweken. De infrastructuur 
van het sierplantenstation in Melle garan-
deerde natuurlijk veel beter het werken in 
een zo steriel mogelijke omgeving. De jaren 
dat ik gebruik mocht maken van zijn labora-
torium hebben zeker bijgedragen tot meer 
kennis om besmettingen te voorkomen. Er 
zit dus ook een academisch kantje aan mijn 
vakmanschap, al liet de professor me vooral 
de vrije hand om bijkomende ervaring op te 
doen. 

Temperatuurbeheer doet meteen den-
ken aan stookkosten.
Ik heb de zaak overgenomen kort na de 
energiecrisis van 1973. Daarvoor was de ver-

warmingskost relatief verwaarloosbaar. Voor 
1 BEF. kocht je toen nog 6 liter mazout. In ’73 
kwam daar brutaal verandering in. Met de 
hulp van Jean Bultereys heb ik tijdelijk met 
hout gestookt en nadien systematisch ge-
zocht naar optimalisatie van de verwarming. 
Ooit hadden we op jaarbasis 100.000 liter 
mazout nodig. Met dank aan de toepassing 
van nieuwe technologieën, zoals warmte-
pompen en hoogrendementsketels, is dat 
doorheen de jaren herleid tot 15.000m³ gas.

Orchideekwekerij Petrens was wereldbe-
kend. Onvermijdelijk zijn daar speciale 
herinneringen aan verbonden. 
Natuurlijk kom je tijdens de vele internatio-
nale reizen allerlei situaties tegen. Vermits 
ik de reisduur steeds tot het strikt noodza-
kelijke beperkte, viel dat echter wel mee. De 
bijzonderste herinneringen bewaar ik aan 
dingen die hier in de Lauwstraat gebeurden. 
Havard Gutman, de Amerikaanse ambas-
sadeur in de tijd van Obama, kwam hier 
regelmatig over de vloer. Hij was een groot 
liefhebber van orchideeën en functioneerde 
eigenlijk ook in het Brusselse ambassade-
wereldje zowat als propagandist van ons 
bedrijf. 
De dag dat ik naar huis kwam en de Lauw-
straat niet mocht inrijden, vergeet ik echter 
nooit. Een paar grote zwarte limousines 
versperden de weg en potige kerels in zwart 
kostuum en met communicatietoestelletjes 
in hun oren hielden iedereen tegen. Mij dus 
ook. Er viel niets uit te leggen. Nadien  
vernam ik dat we het bezoek hadden van 
een Indonesische prinses die informatie 
gekregen had van Gutman. Ze kwam een 
orchideesoort kopen die in haar land 
uitgestorven was en heeft die planten naar 
het schijnt met de ‘diplomatieke valies’ 
laten verzenden. Gutman was niet alleen de 
ambassadeur van Obama, hij was ook de 
onze, maar ’t was wel even schrikken toen 
ik in mijn eigen straat tegen gehouden werd 
door een stel robuuste lijfwachten.

En nu Dirk? We zien je nog volop bezig 
zijn.
Wel de serres staan leeg, hé. Een deel van 
de planten is aan Nederlanders verkocht en 
het andere deel heeft zijn weg naar Enge-
land gevonden. In overleg met mijn zoon 
James, die ondertussen eigenaar van de ge-
bouwen is, heb ik beslist de serres te behou-
den. Het zijn unieke Victoriaanse serres met 
meerdere florale Art Nouveau-ruiten. Nu er 
geen planten meer instaan, ga ik ze grondig 
renoveren met respect voor hun origineel 
aspect. Vanuit verschillende hoeken bestaat 
er nu reeds interesse om de exploitatie in 
de serres terug op te starten. Niets dringt. 
We zien wel. 

LVL

Prettige feestdagen!
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 (na 19u) 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester
Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be
 
Deken
Wim Van lancker
deken@dekenijborluut.be
Dekenin
Michèle Bouverne
dekenin@dekenijborluut.be; 
0475 96 05 95

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
23 december. 

De teksten uiterlijk tegen 
4 december mailen naar: 
info@dekenijborluut.be.

Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk 
te willen doorsturen, geschreven in 
het lettertype Times New Roman 12, 
zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten. 

De daarop volgende INFO’s verschijnen  
vermoedelijk op 27 januari en  
24 februari. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
voor die datum binnen zijn. 

Graag alle activiteiten opgeven waarvan 
de datum al vast ligt, zodat de andere 
verenigingen er rekening mee kunnen 
houden. Telkens plaats, datum en uur 
van de activiteit vermelden.

Redactie Info info@dekenijborluut.be

Colofon
Website www.dekenijborluut.be 
Facebook Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem VZW

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

Verantwoordelijke uitgever 
Kristien Van Hessche 
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
09 245 67 28

Rubriek “Verenigingen” 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21, SDW 
09 221 19 51

Rubriek “Nieuws dekenij” 
Frieda Van Caeckenberghe 
Lettelbroeklaan 3, SDW 
09 222 03 01

Medewerker 
Luk Van Loock
 
Reclame en advertenties 
Kristien Van Hessche 
09 245 67 28 
Lea Vandeputte
09 221 13 98 
advertentie@dekenijborluut.be
Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com 
Secretaris Magda Declerck 

Koopgids 
Lea Vandeputte 
09 221 13 98 
koopgids@dekenijborluut.be

Welzijnsschakel Borluut 
Michèle Bouverne 
0475 96 05 95 
michele@simonne.be
BE51 7350 4159 1362
Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst 

Public Relations / website 
pr@dekenijborluut.be 
Rik Rosseeuw

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

Fluvius (elektriciteit en gas):
defect 078 35 35 00
gasgeur 0800 65 0 65
Farys (water) 09 240 02 11

Geestelijke hulp
Pastoor SDW/Afsnee
Gino Grenson
gino.grenson@telenet.be

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

Administratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 266 85 85
Bibliotheek 09 220 20 15
Gentinfo 09 210 10 10                            

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard &  
Evelina Mancas

09 220 04 36

Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter
Ine Leyman
Anthonie De Maere
Dr. Amir Moinzadeh
Dr. Wim Verhaeghe

09 398 35 37

Apotheken
Apotheek Pharmaspace 09 221 93 39
Apotheek S&H Pharma 09 222 75 81
Apotheek Pharmaphie 09 222 66 59

Huisartsen SDW
lgnace Deaulmerie 09 221 34 09
Hilde Vanmarcke/Liesbet 
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck/Wout Pieters

09 221 30 30

Dierenartsen
Jana Meyers
P. Wantiez (gezelschapsdieren)

09 395 39 40
09 220 78 79
0475 20 78 79

Wachtdiensten
Huisartsen: 
wachtdienst na 19 en in het weekend; centraal 
oproepnummer: 1733 

Tandartsen: 
tijdens het weekend en op wettelijke feest- 
dagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 09 033 99 69 

Dierenartsen: 
09 217 00 62 

Apotheken: 
centraal oproepnummer: 0903 922 48 of via 
www.geowacht.be
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 Inter IKEA system
s B.V. 2022

2+2 gratis

IKEA 365+
Bord, wit, 27 cm

IKEA Family aanbieding

IKEA Gent is open op  
zondag 11 december.

Aanbieding enkel geldig in IKEA Gent voor IKEA Family leden 
op zondag 11 december 2022 en zolang de voorraad strekt.  
Word gratis lid. Meer info op IKEA.be/gent

Aanbieding 
enkel geldig op 

zondag 11/12



Tentoonstellingslaan 104 - 9000 Gent I T 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be 

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

Affinimmo is zeer actief in de 

discrete verkoop van 

opbrengsteigendommen. Bel

0496/701030

GENT (Godshuizenlaan)

Ruim appartement van liefst 
170m2 met 4 slaapkamers. 

Licht  op te frissen.
445.000 €

GENT (Studentenbuurt)

Magazijn/loods + woning.
700.000 €

Tentoonstellingslaan 104 I Gent I 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

BACHTE-MARIA-LEERNE

Private woonerf in het pitto- 
reske Bachte, vlakbij het 
SInt-Pieterskerkje en het  
pleintje van bachtekerke. 

Op een boogscheut van de 
Oude Leie en omgeven door de 
talloze wandel- en fietspaden 
langs de Leie en de omgeving 
rond het Kasteel van Ooidonck.

Instapklare BEN woningen  
(Bijna EnergieNeutraal).

Heel mooi afgewerkt met duur-
zame en superieure materialen!

Prijzen vanaf 410.000 €

Patrick  
0496/70.10.30
 
Delphine 
0495/10.83.96

Bezoek nu de woningen 
 

Opendeurdag  
op afspraak  

 
28 maart 11-14u
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