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BERICHT VAN DE REDACTIE:
De volgende INFO verschijnt 24 november 2017. 
De teksten UITERLIJK TEGEN 5 NOVEMBER 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
paul.van.den.borre2@telenet.be 

als bijlage. Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk te willen door-
sturen, geschreven in het lettertype Times New 
Roman 12 zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten.
De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe- 
delijk op 22 december, 26 januari en 23 februari. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die da-
tum binnen zijn. 
Graag alle activiteiten opgeven waarvan de  
datum al vast ligt, zodat de andere verenigingen er  
rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS,  
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.

Dekenij Borluut
In memoriam Pierre De Leenheer 
(26 juni 1939 – 19 september 2017)  
Op 19 september jl ontviel ons Pierre De Leenheer, 
gewezen lid van de Raad van Bestuur van de Dekenij 
Borluut-Sint-Denijs-Westrem & Afsnee. 

Pierre heeft zich jarenlang onbaatzuchtig ingezet 
voor zijn Dekenij. Hij was de handige Harry van onze 
groep, die steeds klaar stond voor alle mogelijke 
klusjes. Voor al het praktische had hij een oplossing, 
die hij dan ook nog zelf uitvoerde. Zijn echtgenote, 

Suzanne, heeft wellicht menigmaal met het eten staan wachten omdat Pierre toch 
nog gauw het één of ander voor de Dekenij in orde diende - wou – brengen. Toen 
het de laatste jaren dan wat minder goed ging en hij in 2015 het bestuur om ge-
zondheidsredenen moest verlaten, moesten wij noodgedwongen ook enkele acti-
viteiten afbouwen!

In het beroepsleven was Pierre electricien en als lid van de Dekenij en het dekenij-
bestuur wendde hij zijn kennis en kunde graag aan om alle manifestaties van de 
Dekenij te laten baden in licht en klank, opdat onze boodschap duidelijk zou over-
komen. Zo lag hij mee aan de basis van de kerstverlichting in Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee, controleerde jaarlijks alle lichtpeertjes in de sterren, hing ze op – een 
niet zo eenvoudige klus – en stelde na de kerstperiode zijn garage ter beschikking 
om de sterren en straatoverspanningen weer een jaartje op te bergen. De onmis-
bare helpende hand, die wij helaas de laatste jaren moesten missen, een sterretje 
minder in het Sint-Denijse verenigingsleven, dat nu echter schittert tussen de dui-
zenden sterren aan het firmament. 

De Dekenij is Pierre zeer erkentelijk en ook Suzanne, zijn echtgenote en zijn dochter 
Ann, die hem menigmaal hebben moeten missen omdat het werk voor de Dekenij 
riep. 
Hartelijk dank, Suzanne, voor uw geduld en begrip; dank je wel, Pierre, het ga je 
goed, waar je nu ook bent.  

Namens het Dekenijbestuur
Karel Peeters, Voorzitter

Vrijdag 13 oktober. Bang? Wij niet!
Ofte Borluutkermis 2017

Eerst dacht ik “een gewaagd thema”; er moest zo eens iets mislopen, het is ten-
slotte toch vrijdag, de 13de… Maar al naargelang het Kermiscomité gaandeweg 
zijn plannen uit de luiers deed, werd één en ander mij meer duidelijk. Het kon niet 
mislopen, ook al was het de 13de én een vrijdag! Niets werd aan het toeval – of 
beter noodlot – overgelaten. Mannen zouden zich verdringen om de kunstenaars 
te bewonderen, tenminste toch hun vrouwen – op doek en in keramiek wel te ver-
staan- de vrouwen zouden zich massaal op de verse pers-Davidsfondsboeken stor-
ten – of was het omgekeerd? Zelfs de kinderen smaakten de grollen van de grim-
mige kinderen-niet-toegelaten-verhalen van vtbKultuur. De scouts quizten de zeilen 
van de tent en de “anders niet zo snuggeren” – dit is niet van mij, maar de naam 
van de ploeg, zeggen ‘de scouts’ - gingen met de eerste prijzen lopen. Als oudsher 
babbelde het niet zo heilige Denijse heir er lustig op los tijdens een schitterend 
aperitiefconcert van de Koninklijke Harmonie “Echo der Leie” – dat ze natuurlijk 
niet hoorden - of was het de overvloedige stroom cava van de Dekenij die de tongen 
dikker maar ook losser maakte? Hopelijk hadden ze ervoor – het gezond ontbijt van 
Okra – of erna – het kermisbuffet van 11.11.11 – een voldoende fundament gelegd 
om de rest van de dag mee te kunnen. En anders konden ze nog terecht bij het 
“schuun bruud” van het kermiscomité.

De Gezinsbond hulde de kinderen eerst in tweedehandskledij en dito speelgoed 
waarna de Dekenij aan het bakken sloeg – pannenkoeken voor de kinderen, groot 
en klein. Met de clown Piko, ook voor groot en klein…



  Week tot week
NOVEMBER

Woe. 1 – NSB SDW / AFSNEE
 10.00: eucharistieviering + bloemenhulde 
 (parochiekerk SDW)
Zo. 5 – PAROCHIES SDW / AFSNEE
 10.00: eucharistieviering + aanstelling nieuwe 
 pastoor (parochiekerk SDW)
Ma. 6 – MARKANT DE PINTE / SDW
 13.15: start lessenreeks ICT-cursus (Educo Gent)
Do. 9 – KVLV 
 Nic Balthazar (Deurle)
Do. 9 – MARKANT DE PINTE / SDW
 uitstap 200 jaar UGent
Za. 11 – NSB SDW / AFSNEE
 10.30: viering + bloemenhulde (parochiekerk SDW)
Zo. 12 – DAVIDSFONDS SDW
 09.45: tentoonstelling STAM
Ma. 13 – WMV SDW / AFSNEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: werk- en bestuursvergadering 
 (zaaltje achter café In Het Gemeentehuis)
Do. 16 – FEM’WESTREM
 19.30: start cursus overlock
Do. 16 – MARKANT DE PINTE / SDW
 20.00: voordracht (OCP De Pinte)
Za. 18 – PAROCHIES SDW / AFSNEE
 20.00: meditatief muzikaal moment 
 (parochiekerk Afsnee)
Do. 23 – FEM’WESTREM
 19.30: start cursus broek maken
Vrij. 24 – KWB AFSNEE / SDW
 20.00: KWB-quiz ( Gildenhuis)
Ma. 27 – MARKANT DE PINTE / SDW
 kookles (Moerkensheide De Pinte)

DECEMBER

Di. 5 – DAVIDSFONDS SDW en ZWIJNAARDE
 causerie “Stem, woord, zang”
Woe. 6 – WMV SDW / AFSNEE
 20.00: gespreksavond voor leden en anderen
 (oc De Graet Afsnee)
Zo. 10 – SINT-CAMILLUSKOOR
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
Za. 16 – KONINKLIJK HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE
 20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus)

JANUARI

Ma. 15 – WMV SDW / AFSNEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: werk- en bestuursvergadering
 (zaaltje achter café In Het Gemeentehuis)
Zo. 21 – DAVIDSFONDS SDW
 “Toast Literair” en nieuwjaarsreceptie
Zo. 28 – VTBKULTUUR SDW
 11.00: Nieuwjaarstreffen (Maaltebruggekasteel)
Ma. 29 – DAVIDSFONDS SDW
 causerie “Confrontatie tussen oude en 
 moderne kunst”

Wie genoeg bokken had geschoten in “Het Gemeentehuis”, kon nog vlug 
even op het platform van Cultuur swingen op de tonen van de Castle B Big 
Band, van diezelfde dirigent als tijdens het babbeluurtje annex concert. 

Wie de voorbije maand sportief was geweest en een fotoparcours had af-
gelegd, kon nog een toemaatje krijgen van onze gulle middenstanders. 
Van al dat lopen kregen de oudjes zeker honger en dorst die ze konden 
laven met smakelijke koeken en koffie en Smets en Lanka. De andere 
(groot-)ouders hielden hun traditioneel feestje, de parochie herdacht nog 
anderen en de scouts de toekomstigen: gelukkig kreeg er niemand een 
hartaanval toen die bij het pokeren alles verloor. Ten slotte was het toch 
geen 13de meer … en gene vrijdag.

Was getekend
Een gefrustreerde duivel

Dekenij Borluut dankt zijn sponsors
De Blauwe Pen Apotheek De Brabandere
Apotheek Segaert-Dhont Apotheek Pharmaphie
Slagerij-traiteur Everaert Slagerij Isabelle en Marc
Keurslagerij Filip en Peggy  Café Het Gemeentehuis
Kruidenier-bakkerij ‘t Pompoentje Groenten en Fruit In de Radijs
Bakker Luc Il Paradiso
Kapsalon De Spiegel Kapsalon Marie-Louise
Kapsalon Pascal Kapsalon Cynthia
Kapsalon Club Women Belle Optiek
Babazou Vdk-bank
KBC-bank Argenta bank
Brasserie Olive Close-up
Keukens Bulthaup Ikea
Lily

Het is een traditie dat de dekenij tijdens de kermis uit de lidkaarten door 
een lottrekking waardebonnen geeft aan de winnaars.
Deze bonnen kunnen gebuikt worden bij handelaars die in de koopgids 
van de INFO vermeld staan. De handelaars wisselen de waardebonnen om 
bij de penningmeester van de dekenij Lea Vandeputte (09 221 13 98).

Winnen een waardebon:
Nr. Lidkaart bedrag waardebon in € naam
209 5 Demiddel Christelle
382 5 Vandeweghe Willy
102 5 Adams Karel
202 5 Degrieck Theresia
125 10 Braeckman-De Weerd
187 10 De Vos Annie
403 10 Verschueren-De Smyter
350 15 Van Caenegem F.
333 15 Steenhoudt Alma
405 15 Verstringe Luc
163 15 De Lentdecker
362 20 Van Durme-Van Vooren
256 20 Lambert Erik

Winnaars van de fiets-, wandel-, fotozoektocht 2017:
Voor de fietszoektocht kaapte Erna Rogge de eerste prijs weg.
Volgende prijswinnaars: Francine Robbens, Freddy Robbens, Luce Dossche, 
Rose Desmet. Veel deelnemers hadden 29 punten waarvan 5 deelnemers 
het aantal figuurtjes in de pot best hebben ingeschat.
Op de vragen werden volgende antwoorden verwacht.
E, P, D, I, O, K, H, L, S, J, Q, C, M, R, F, A, N, G.
Schiftingsvraag: in de pot zaten 228 figuurtjes.



 
   

 
   

Week tot week
FEBRUARI

Za. 3 – BASISSCHOOL WESTERHEM
 Friet & Stoverij
Woe. 21 – VTBKULTUUR SDW
 uitstap naar Brugge
Do. 22 – DAVIDSFONDS SDW en ZWIJNAARDE EN 
KWB SDW
 causerie door Manu Keirse

MAART

Ma. 19 – WMV SDW / AFSNEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: werk- en bestuursvergadering 
 (zaaltje achter café In Het Gemeentehuis)
Di. 20 – DAVIDSFONDS SDW
 Nacht van de Geschiedenis

APRIL

Di. 24 – DAVIDSFONDS SDW
 causerie “Cultuur en taal in Zuid-Afrika”

MEI

Zo. 27 – BASISSCHOOL WESTERHEM
 Schoolfeest

Wandelzoektocht: Volgende winnaars gaven juiste antwoorden en benader-
den best het aantal figuurtjes in de pot:
1. Maiti Windey
2. Lars Gijselbrecht
3. Rogge Erna
Oplossing: C, I, J, E, G, D, A, H
Schiftingsvraag: 228 figuurtjes.

Het Kermiscomité dankt
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde kermis. Het programma 
richtte zich tot alle leeftijdsgroepen. Het weer was uitstekend, ja zelfs on-
begrijpelijk voor de tijd van het jaar. Zo zomers! De kermisgangers, goed 
geluimd, ontspannen, oprecht genietend van de kermissfeer.
Dank je wel allemaal om zo actief deel te nemen aan de aangeboden acti-
viteiten.

We gaan alle evenementen niet meer overlopen. Wie erbij was kon de sfeer 
opsnuiven. Wie er niet bij was, heeft veel gemist van het bruisende leven dat 
jaar na jaar groeit.
Het kermiscomité is dankbaar omdat veel verenigingen de kermis hebben 
gedragen. De verschillende evenementen, ingericht door de scouts, de Ge-
zinsbond, vtbKultuur, het Cultuurplatform, Okra, Echo der Leie, Vrienden 
van de Zonnekerels. De stands van negen verenigingen (Casa Cosi, WZC Zon-
nehove, Okra, Sint-Camilluskoor, De Speltafel-Gezinsbond, Samana, Buren 
voor Buren, Echo der Leie, WMV jammer genoeg afgezegd wegens ziekte) 
met een humoristische voorstelling van hun vereniging met aangename op-
drachten toverden een echte kermissfeer in de tent.
De tentoonstellingen van het Davidsfonds en van Kunstbeweging 2 gaven 
aan de kermis ook een niet te versmaden cultureel tintje.

Het Kermiscomité dankt de talrijke sponsors voor hun financiële bijdrage 
maar ook voor de sympathieke samenwerking.
We danken ook alle vrijwilligers, (zowel van Dekenij Borluut als van het ker-
miscomité) die met enthousiasme en grote inzet alles tot in de puntjes ver-
zorgden. Door deze samenwerking vormden ze als team een warme vriend-
schapsband. 
Het Kermiscomité dankt de scouts en in het bijzonder Daryen Vandeputte 
die met de opeenvolgende werkploegen alles tot in de puntjes heeft geor-
ganiseerd en uitgevoerd en Jan Vanderslaghmolen, ambtenaar bij de Dienst 
Feestelijkheden van de Stad) voor zijn bestendige “stand by” op de kermis 
en voor zijn oplossingsgerichte hulp bij alle problemen die zich hebben voor-
gedaan op de kermis. Ook is hij nauw betrokken bij de voorbereiding en af-
werking van de kermis. Dank je wel Jan voor deze bijzondere samenwerking 
met het kermiscomité. Daardoor groeit de kermis jaar na jaar uit tot een 
enthousiast feest met goede samenwerking met veel verenigingen.
We bevorderen je tot modelambtenaar van de Stad en hopen ook in het ver-
volg op deze samenwerking te mogen blijven rekenen.

Daarmee start een nieuw werkjaar voor het kermiscomité. 
Wie een nieuw evenement wil organiseren voor de kermis van volgend jaar, 
deelt dit schriftelijk mee aan de secretaris van het kermiscomité, Magda 
Declerck (e-mail: magdadeclerck@icloud.com) vóór 1 januari 2018. Alle 
voorgestelde plannen worden dan zo vlug mogelijk, samen met de verant-
woordelijke van de Stad, naar haalbaarheid besproken. Er wordt nagegaan 
of het financieel haalbaar is en of het kan ingepast worden in het volledige 
programma van de kermis. Het is belangrijk dat de verenigingen of personen 
die evenementen willen organiseren zo vlug mogelijk fiat krijgen om aan de 
noodzakelijke voorbereidingen te beginnen.    

In naam van het Kermiscomité,
Frieda Van Caeckenberghe

FLANDERS 
EXPO
Woensdag 1 t.e.m. zondag 5 november: 
Countryside: dé gezelligste lifestylebeurs 
van België.

Donderdag 9 november: Ondernemen in
Vlaanderen: inspireren, netwerken, kennis.
 Dat is Ondernemen in Vlaanderen.

Vrijdag 10 t.e.m. zondag 12 november: 
Handwerkbeurs: publieksbeurs in textiel: 
breien, naaien, haken en alles wat erbij komt 
kijken.

Zondag 26 november: Buitenlandbeurs: 
met de Buitenlandbeurs wordt het grootste 
platform in België geboden op het gebied van 
studie, stage, vrijwilligerswerk, high school 
years en taalcursussen in het buitenland.



WZC Zonnehove
Project geleefde kunst
WZC Zonnehove wil met dit initiatief de kunst ontstaan in het 
brein en vanuit de handen van onze bewoners in de kijker zet-
ten. Naast de bestaande kunstwerken hebben we samen met 
bewoners ook voor nieuwe kunst gezorgd. Aan u om in alle ver-
wondering te komen bewonderen en de tentoonstelling geleef-
de kunst te bezoeken. 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk elke dag tussen 14 en 
17 uur. U start aan de receptie van het WZC. Een verklarende 
brochure is te uwer beschikking. Wilt u daarna nog iets drinken 
in het cafetaria dan bent u welkom. 
De tentoonstelling sluit op 31 december 2017 haar deuren.

Cultuurplatform
SDW/AFSNEE
Herinnering: boekjes Ewald Delbaere gedigitaliseerd
Het Cultuurplatform heeft ervoor gezorgd dat de 7 boekjes van 
Ewald Delbaere (1936-1995) digitaal ter beschikking zijn van ge-
interesseerde (nieuwe) inwoners.
Deze 7 delen, opgemaakt tussen 1979 en 1995, behandelen de 
geschiedenis van diverse aspecten van onze vroegere gemeente 
Sint-Denijs-Westrem van voor de fusie.

In het eerste deel wordt het ge-
meenteplein besproken. Daarna 
volgden: het vliegveld, dorps-
gezichten, de kerk, het klooster, 
Maaltebrugge en de cafés.
Deze boekjes van telkens onge-
veer 25 bladzijden met tekst en 
foto’s werden door de Universi-
teitsbibliotheek ingescand en op 
de website van de bibliotheek 
gezet.
Op deze manier wordt de boei-
ende geschiedenis van SDW voor 
iedereen toegankelijk.
Veel kijk- en leesplezier!

https://lib.ugent.be/nl/catalog?q=ewald+delbaere

Parochies
AFSNEE EN SDW
Nieuw glasraam in parochiekerk Afsnee
Enkele weken geleden werd een nieuw glasraam geplaatst in de 
linker zijbeuk van onze kerk. Dit prachtige kunstwerk is een creatie 
van Ingrid Meyvaert. Het glasraam werd uitgevoerd door Kunst-
glasramen Mestdagh uit Gent en is een gift.
  
Het is een abstract-figuratieve uitbeelding van het bezoek van de 
zwangere Maria aan haar zwangere nicht Elisabeth. De link met 
het glasraam van de rechter zijbeuk is meteen gelegd. Het beeldt 
namelijk het doopsel van Christus door Johannes-De-Doper uit. In 
de linker zijbeuk herkennen we nu hun moeders, respectievelijk 
Maria en Elisabeth.  
Ingrid Meyvaert kiest bewust voor een glas-in-loodraam: het rijke 
mondgeblazen glas met zijn unieke schakeringen en kleurwisse-
lingen voert de toeschouwer mee in een abstract kleurenspel. Het 
atelier Mestdagh, het oudste atelier in Vlaanderen, beschikt nog 
steeds over een kleurenpallet van zo’n 600 verschillende mond- 
geblazen glasplaten.  
Glasraamkunst is de kunst van het licht en de kunst bij uitstek om 
de mensen in een open kerk te lokken. Onze twee schitterende 
glasramen zijn een uitnodiging om even tot stilte te komen, tot 
bezinning in een sober Romaans kerkje. Een bezoek kan troost 
brengen of berusting. Het biedt ons de kans te herbronnen of zet 
ons aan tot gebed.  

Kom dus binnen en laat je meeslepen door de rust van dit unieke 
plekje aan de Leie. De kerk is alle dagen open van 9 tot 18 uur en 
iedere zaterdag is er een avondeucharistie om 18.30 uur (zomer-
uur) of om 17.30 uur (winteruur). Deze vieringen worden opgeluis-
terd door het parochiekoor van Afsnee onder leiding van organist 
Jan Van Impe.  

Zondag 5 november: aanstelling nieuwe pastoor
E.H. Gino Grenson wordt aangesteld als nieuwe pastoor van de 
parochies Sint-Jan de Doper (Afsnee) en Sint-Dionysius (Sint-Denijs-
Westrem). Deze aanstelling vindt plaats tijdens de eucharistie- 
viering van 10 uur in de parochiekerk van Sint-Denijs-Westrem.  
Nadien wordt in de kerk een receptie aangeboden, waarop ieder-
een vriendelijk wordt uitgenodigd en kan kennis maken met de 
nieuwe pastoor.  

Zaterdag 18 november om 20 uur: meditatief muzikaal moment in 
Sint-Janbaptistkerk Afsnee
Met de uitwisseling van klassieke concerten is een band ontstaan 
tussen de gemeenten Afsnee en Oekene. Beide hebben parochie-
kerkjes met een oude geschiedenis, teruggaand tot respectievelijk 
begin twaalfde eeuw, zelfs de tiende eeuw. De drukke concert- 
agenda in Oekene was aanleiding tot een culturele alliantie, waar-
aan de kerkfabriek van Afsnee enthousiast meewerkt.  
Het is de bedoeling om in het kielzog van grote musici, waaronder 
winnaars en laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, tevens 
jong talent naar voren te brengen en een podium te geven. Bo-
vendien is het een waardige aanvulling van het gebruik van het 
kerkgebouw.
  
Vandaar opnieuw een prachtige affiche met een ensemble o.l.v. 
Dirk Blockeel, orgeltitularis van de hoofdkerk Sint-Maarten te  
Kortrijk, dat zich in de serene sfeer van het kerkje van Afsnee met 
overgave zal ontplooien.

Van de partij zijn de professionele violisten Paul en Elisabeth 
Klinck (vader en dochter) met een aantal triosonates uit de barok. 
Hun partijen worden gedragen door Dirk Blockeel die de continuo-
partij op orgel voor zijn rekening neemt en het concert opent met 
een passende prelude.

De contratenor Pieter De Praetere staat in voor een vocale bijdrage 
met de Bacharia “Kreuz und Krone sind verbunden” (BWV 12). De 
obligate hobopartij wordt vertolkt door Nathalie Samyn die verder 
nog solistisch aan bod komt op barokfagot met werk van Christoph 
Schaffrath (ca. 1710 - 1763). 
Alle betrokken musici verenigen zich bij de vertolking van een cy-
clus over het lied “De Heer verschijnt te middernacht”, een passend 
gezang bij deze 33ste zondag door het jaar.

Toegang: €15 inclusief receptie; ongenummerde plaatsen
(maximum 100 plaatsen).  
Reserveer via overschrijving op KBC-rekening BE72 7310 3026 8116 
van vzw Collectief “De Link”. Vermeld: concert 18/11.  
Na 14 november enkel nog reserveren via: oekeneNV@live.be 
en tevens een berichtje naar (0475 23 98 01). 
Tickets worden aan de inkom klaargelegd.



CANDLELIGHT

KONINKLIJK HARMONIEORKEST
E C H O  D E R  L E I E

PRESENTS

KAARTEN IN VOORVERKOOP
0478 24 50 49 (TOM VERDONCK) * 0474 36 50 40 (ERIC DHONDT) * ECHODERLEIE@GMAIL.COM * WWW.ECHODERLEIE.BE

TOEGANG VVK 9 EURO * KASSA 10 EURO * DEUREN OPEN OM 19U30

DIRIGENT MANUEL HERREBAUT
PRESENTATIE STEVEN LEKENS

BASISSCHOOL SINT-PAULUS, KRIJZELTAND TE SINT-DENIJS-WESTREM
(NIEUWE INGANG BASISSCHOOL)
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ACCESSOIRES-MODE-HANDTASSEN
ANNELEEN K handgemaakte juwelen, kleur- en 
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen op maat, 
herstelling van juwelen; www.anneleenk.be
Leiepark 4, SDW; tel: 0475 90 26 12

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 DESTERBECK
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem
gsm : 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com

MYRIAM VAN DEN ABEELE
Commercieel- en onderwijsrecht
Tel: 0486 65 22 56; myriam.vandenabeele@orbius.be

ALARM- EN CAMERABEVEILIGING

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

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

AUTOKEURING 
                    Poortakkerstraat 127, SDW; tel: 09 221 51 16;
                    op afspraak: ma en do: 17-19 uur;

   tel: 078 151 243 of via www.sbat.be

BED & BREAKFAST
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

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

KRISTOF DE COCKER BVBA
Begrafenissen en crematies; 
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

BLOEMEN EN PLANTEN
ORCHIDEEËNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten; www.orchideeen-petrens.be 
Lauwstraat 74, SDW;  tel: 09 221 15 85

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

BOEKHANDELS (TIJDSCHR. & KRANTEN)

           DE PINTE     tel: 09 281 22 94
                                     Baron de Gieylaan 1/1 – De Pinte

sb.depinte@standaardboekhandel.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
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 20 jaar ervaring in 
boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen,
vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee 
tel: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

BRASSERIE
BRASSERIE OLIVE
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW tel: 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 POMPOENTJE
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

CAFÉS
CAFÉ GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

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

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

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

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

EXAMENCENTRA VOOR RIJBEWIJS

                     Poortakkerstraat 127, SDW

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

FIETSEN
FIETSEN KOEN DE PINTE
verkoop & herstelling (elektrische) fietsen; tel. 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

FINANCIËLE INSTELLINGEN
     BANK & VERZEKERING

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

           AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                Peirsman-Soetaert gcv, Maenhoutstraat 70 - SML 

   tel: 09 222 54 55; geert.peirsman.15382@axa-bank.be

GENT CENTRUM & NOORDWEST CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW; Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

 bankier van mens tot mens!

 Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

FOTOGRAFIE & PRINTING
FOOTOO Polderdreef 4A, De Pinte 
Pasfoto’s nationaal en internationaal, identiteitskaart, rijbe-
wijs, kids-id, reispas ... klaar in 2 minuten. Groot formaat op 
canvas, dibond, allerlei toepassingen - eigen atelier.
Ma: 17u30-19u30; Di, wo, vr: 10-12u/13u30-18u; Zat: 10-12u. 
www.footoo.be; info@footoo.be; tel.: 09 330 36 81

GARAGES EN CARROSSERIEËN

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
                             verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda

 Onderhoud en herstelling alle merken
Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs-Westrem
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

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. 09 279 06 88

HAIRSTYLISTE DE SPIEGEL REDKEN
Dionysiusstraat 54, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; 
Maandag gesloten; tel. 09 221 80 60

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

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

PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88 
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u. 
Zaterdag doorlopend 8-17u.; dames na afspraak 

KEUKENS
                  VAN DAMME TEAM

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

KINESITHERAPEUTEN
KINE+
Kinesitherapie, revalidatie, fysiotechniek
Krijzeltand 4, SDW; op afspraak: 0470 84 84 46

KOOPGIDS
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TIM VAN WASSENHOVE
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

KLEDING EN TEXTIEL
CLOSE-UP
trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken, ruime 
parkeermogelijkheid, ma tot vrij 10-18u / zat 10-18.30u
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77; www.close-up.be

LILY LINGERIE
Nacht- en Badmode; 240m²
Kortrijksestwg, 1127, SDW - IMBERshopping-
center aan het kruispunt van de Carrefour
Merken : CHANTELLE-PASSIONATA-WOODY-
SKINY-SCHIESSER-SLOGGI-KIWI-ST.Tropez.
tel: 09 222 36 26; www.nachtmode-lily.be

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

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; zon- en ma. gesloten

’T POMPOENTJE algemene voeding 
warme bakkerij; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

MEDISCHE VOETVERZORGING
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Ook manicure en gel, gelish, shellac !

   Breeschoot 45, 9800 Astene
alleen na afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

            HILDE BUYL gespecialiseerde 
                 voetverzorgster aan huis,

  Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

MEUBELEN
                    INTERIEURINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

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

NAAIWERK
MARLEEN - naaister-retoucheuse
Schuttershof 2, SDW, enkel na afspraak, gsm: 0477 34 00 10
Kleding verstellen, ritsen, verkorten enz.

OPTIEK
BELLE OPTIEK
Kinderbrillen, brillen, zonnebrillen, lenzen, hoorapparaten; 
www.belleoptiek.be
Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28

OPTIEK CASSIERS BVBA
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, 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

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

PSYCHISCHE GEZONDHEID
PSY4SPORT
sport-, bewegings-, & klinische psychologie
L. De Raetstraat 5, SDW, tel: 0485 63 39 37

        THERAPIECENTRUM VIVOLINIO  
   Chloé De Bie, klinisch seksuoloog, 

klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-out coach, rela- 
tie-, gezins- en systeempsychotherapeut; Krijzeltand 2a, SDW; 
www.vivolinio.com; info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

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

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

TAMPOPO JAPANS RESTAURANT
ook take away van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING
STEFF VAN OOST - nieuwbouw-verbouw-herstellingen
Kleine Gentstraat 32, SDW
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com

ASSELOOS DIRK - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent ; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; info@asseloos-verwarming.be

SCHILDERWERK
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
Hemelrijkstraat 21, SDW ; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be; 
paul.de.meulemeester@skynet.be

SCHOONHEIDSINSTITUUT
POUR ELLE - MARTINE NEYT
Spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut-pourelle.be

MIEKE PUTZYS
 Afsneedorp 19, Afsnee
 Enkel op afspraak: 09 391 29 61
 Suikerontharing/gelaatsverzor- 
 gingen/manicure/pedicure/
 shellac/make-up advies
 www.novapur.be

SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN
KRISTOF DE COCKER BVBA;  Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

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

SLAGERIJEN
SLAGER-TRAITEUR EVERAERT
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

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

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

TAXI EN LUCHTHAVENVERVOER
 TAXI GENT

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

TUININRICHTING
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34

info@arbonivada.be

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

WOOD STORIES - JOACHIM LOUIS
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be ;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

 VERKOOP & PROJECTBEGELEIDING
 Louis - Delebecquelaan 46 SDW

  M:0495 887 937  www.bellimo.be

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

                   VERKOOP EN VERHUUR 
                         Sint-Dionysiusstraat 83, SDW

M: 0486 069 070 - www.irres.be

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

VERWARMING
VEPI BVBA (PIERRE VERENGHEN)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling, 
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

VERZEKERINGSAGENTEN

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

www.bndi.be  
STEYAERT  Gemeenteplein 10, 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

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36

FOBE REMI BVBA tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

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

WASSERIJ EN CHEMISCHE REINIGING
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 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 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

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

KOOPGIDSDekenij Borluut promoot de handelaars van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
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U WILT UITBLINKEN ?

Creëer unieke (wens)kaarten, uitnodigingen, labels enz. ...
dankzij “FOIL PRINTING”

Wordt verwacht midden november ! 
Met dit toestel kunnen wij uw drukwerk een extra touch geven. Benieuwd ?
Aarzel niet om inlichtingen te vragen.



INFO
BIBLIOTHEEK SDW
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

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, vi-
deo’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschriften en 
naslagwerken, folders en affiches van activi-
teiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk voor 
rolwagengebruikers.

DIENSTENCENTRUM SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 85 85; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be
Nieuwe openingsuren vanaf 11 april:
Ma., woe. en vrij.: van 9 tot 12.30 uur en van 
14 tot 16 uur
Di., don. en zat.: gesloten
Op afspraak: ma. van 16.30 tot 19 uur. 

U kunt met bancontact betalen.

DIENSTVERLENING O.C.M.W. GENT
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau: 
elke woensdag van 9 tot 12 uur
kevin.laga@ocmw.gent; (09 266 90 00)

Zitdag Hilde Branteghem, antennewerking 
voor de senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13 tot 16 uur in het Open Huis; 
hilde.branteghem@ocmw.gent
Verantwoordelijke buurtmaaltijden: 
annelore.behaeghe@ocmw.gent

Tine Verplancken, Energiecel (09 266 97 18).

WELZIJNSSCHAKEL SDW
Pastorijdreef 6, SDW
contact: Michèle Bouverne (0475 96 05 95)
Bank: BE51 735 041 5913 62

WACHTDIENSTEN
Huisartsen: wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 09 220 66 66
Tandartsen: tijdens het weekend en op wette-
lijke feestdagen 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

Gezinsbond
SDW/AFSNEE
Kinderoppasdienst Gezinsbond - Zoek je kinderoppas niet te ver!
Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf? Je volgt avondonderwijs 
of wil er eens tussenuit? De Kinderoppasdienst van de Gezinsbond staat voor 
je klaar.

Hier zijn alvast drie goede redenen om voor ons te kiezen:
- We kennen de oppassers. Elk van hen heeft een gesprek gehad met onze 

plaatselijke kinderoppascoördinator, Erna De Maeyer. Het zijn dus mensen 
uit jouw buurt.

- Via het vaste tarief van € 4 per uur zijn zowel de babysitter als je kind(eren) 
uitstekend verzekerd - de oppas trouwens ook voor de verplaatsing. Dàt is 
pas zonder zorgen de deur uitgaan!

- Met je lokale kinderoppascoördinator heb je altijd een aanspreekpunt en 
klankbord dichtbij.

Overtuigd? Stuur dan een mailtje naar de coördinator: 
kod.sdw.afsnee@gmail.
Deze dienst is exclusief voor leden van de Gezinsbond. Nog geen lid? Niet twij-
felen, doen! Want naast de kinderoppasdienst bieden we je nog zoveel andere 
voordelen. Neem gerust een kijkje op www.gezinsbond.be.

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+
Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, biedt mogelijkheden om leeftijdsge-
noten en buurtbewoners te ontmoeten. Een gezellige babbel of een boeiende 
activiteit zijn mogelijk.

Nieuwe openingsuren:
Het Open Huis is open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 17 uur.
Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd de 1ste en de 3de dinsdag van de 
maand, dan heeft de buurtmaaltijd plaats en is het Open Huis open tot 14 uur.

Graag nodigen wij jullie allen uit om jullie voet over de drempel te zetten om 
te kaarten, te biljarten, een pannenkoekje te eten, een spelleke petanque te 
spelen of gewoon een babbeltje te slaan bij een lekker kopje koffie.
Op donderdag kan je ook om advies komen bij onze computerbuddies.
Dank aan Okra en Samana voor de trouwe opkomst.

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 11.30 en 
12.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op voorhand, op de zitdag van de Anten-
newerking.

Welzijnsschakel: de voedselbedeling gaat door elke 2de en 4de vrijdag van de 
maand van 9.30 tot 12 uur.



Davidsfonds
SDW/AFSNEE
Zondag 12 november: bezoek STAM 200 jaar Ugent
Op 9 oktober 1817 werd in Gent de universiteit plechtig ge-
opend. Alles begon met 4 faculteiten, 16 professoren en 190 
studenten. Vandaag is de Universiteit Gent uitgegroeid tot een 
van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied 
met meer dan 40.000 studenten en 9.000 personeelsleden.
Sinds die dag zoekt de universiteit haar plaats in de stad en is ze 
een vaste waarde in het straatbeeld geworden. Gent zou Gent 
niet zijn zonder.
De tentoonstelling kijkt terug op de wisselwerking tussen stad 
en universiteit in de afgelopen tweehonderd jaar en onderzoekt 
kansen voor de toekomst. Waarom kreeg Gent een universiteit? 
Waarin verschilt het studentenleven van nu met dat van vroe-
ger? Welke mogelijkheden biedt het rijke en diverse patrimo-
nium van de universiteit? Ook de protesten, betogingen en de 
strijd om de vernederlandsing komen aan bod.

Plaats: STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent. 
Samenkomst om 9.45 uur in de inkomsthal.
Toegang: gratis voor Gentenaars op vertoon identiteitskaart, 
niet-Gentenaars: € 6.
Maximum aantal deelnemers: 20.

Na het bezoek is er gelegenheid samen te gaan lunchen in het 
restaurant  “A Capella”, rechtover de ingang van het STAM.
Er is keuze tussen:
vleesschotel (chateaubriand, boschampignons en gratin): € 21
visschotel (vispannetje met aardappelpuree): € 20; drank wordt 
ter plaatse afgerekend.
Inschrijven, zowel voor de tentoonstelling als voor de lunch 
(met keuzevermelding) bij Chris Devos (09 221 22 04); 
devos_behiels@hotmail.com vóór woensdag 8 november.
Voorafgaande betaling voor de lunch op rekening van Davids-
fonds SDW nr BE 72.7374.2707.8616.

Vers geperst
“Vers geperst”, de boekententoonstelling op zaterdag en zon-
dag tijdens de oktoberkermis was een succes.
Veel leden hebben daar hun boekenkeuze gemaakt en hun lid-
maatschap hernieuwd. Tevens mochten we enkele nieuwe le-
den verwelkomen.
De twee te winnen boekenpakketten werden zondagavond ver-
loot.
De gelukkige winnaars zijn:  
Hilde Van Hauwaert en Georges De Bruyne.
Proficiat aan de winnaars!

Tijdens de boekententoonstelling stelde Ariane Boucneau en-
kele schilderijen tentoon over “Piaf, toute une vie”:
1. Le devoir
2. En manque d’amour
3. Non, je ne regrette rien.
We wensen de kunstenares nog veel succes.

We hopen u allen talrijk te mogen ontmoeten op onze verdere 
activiteiten.

Het bestuur

Markant
DE PINTE/SDW
Maandag 6 november – namiddag: lessenreeks ICT-cursus
Surfen op het internet met Google Chrome.
Haal meer uit je computer of tablet met een reeks van 6 lessen 
op 6, 13, 20 en 27 november en op 4 en 11 december, telkens 
van 13.15 tot 16.30 uur in de lokalen van Educo, Koning Albert-
laan 27, Gent.
Met o.a.: Google Chrome installeren en updaten – functie van 
een “browser” en de browsergeschiedenis raadplegen – wer-
ken met verschillende tabbladen – gegevens opslaan – werken 
met formulieren, registreren en inloggen – multimedia: om-
gaan met audio en video op websites enz.
Lesgever: Leen Gyselinck.
Gunstprijs voor leden Markant. Inschrijven is noodzakelijk.
 
Donderdag 9 november: namiddaguitstap in het kader van 
200 jaar UGent 
Geleide wandeling in en langs enkele merkwaardige gebou-
wen van de Gentse Universiteit met als thema “Roelandt met 
Recht en Rede” met o.a. bezoek aan de Aula, de vroegere 
Braunschool nu deel van rechtsfaculteit en andere. 
Inschrijven is noodzakelijk. 

Donderdag 16 november om 20 uur: 
voordracht “Het zit in de genen”
“De ethische en medische grenzen van de voortplantingstech-
nologie en de fertiliteitproblematiek“ 
door Prof. dr. Petra De Sutter, gynaecologe en diensthoofd van 
de afdeling reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent. 

De laatste 25 jaar heeft de reproductieve geneeskunde grote 
sprongen voorwaarts gemaakt. Naast IVF en ICSI heeft men ge-
leerd embryo’s in te vriezen, er genetisch onderzoek op uit te 
voeren en ze zelfs te “herstellen“. De wetenschap zoekt oplos-
singen voor de “kinderwens” in draagmoederschap, baarmoe-
dertransplantatie enz. en boekt door verschillende technieken 
een grote vooruitgang. Maar hier opent zich ook het ethisch 
debat en ook dat aspect komt in deze lezing aan bod. 
Plaats: Toneelzaal OCP De Pinte. 
Toegang: leden € 5; anderen: € 10, ter plaatse betalen. 
Niet inschrijven vooraf.

Maandag 27 november – voormiddag en avond: 
kookles met etentje door Claudine Struyvelt 
Thema: Tajines en stoofpotjes. 
Verschillende bereidingen worden uitgewerkt zowel met vlees, 
vis en groenten.
Plaats: keuken en zaal van het Sportcomplex Moerkensheide 
in De Pinte. 
Inschrijven is noodzakelijk. 



WMV
Rondvraag aan fietsers in SDW en Afsnee  
Het Gents beleid stuurt er op aan om zich zo veel als mogelijk 
te verplaatsen met de fiets. Dat slaat kennelijk aan, want ook 
in deze zuid-Gentse deelgemeenten is het aantal fietsen en het 
aantal soorten tweewielers opvallend toegenomen. Doch vernam 
WMV dat aan deze ontwikkeling en aan dat fenomeen een pro-
bleempje vastzit: namelijk het stallen van die voertuigen als je ze 
niet voldoende ruimte kunt bieden – al zeker als het hele gezin 
fietst. Dat stelt zich kennelijk en logisch in kleine behuizing of 
bv. in geval van een handelspand in de rij en al zeker als er geen 
ruimte is voor een fietsstal. 

De lokale werkgroep wil daar wat aan doen, samen met het lo-
kaal beleid en richt daarom enkele vragen aan fietsers met een 
stallingsprobleem. WMV noteerde alvast bestaande publieke 
fietsstaanders: 

1/ Volstaan de 60 wielstaanders in het centrum van Sint-Denijs-
Westrem om er fietsen (onbeheerd) aan te bevestigen? 

2/ Voldoet het type fietsstaander op het Gemeenteplein? 
 Wat kan/moet daar beter?
3/ Behalve op de Krijzeltand en het Gemeenteplein in SDW, waar 

horen er nog staanders te komen, bv. bij woonbuurten of bij 
straten met rijbebouwing of nog bij openbare gebouwen?

 Zo ja, geef een adres op of een referentiepunt bij de gewenste 
locatie. 

4/ Waar moeten oplaadpunten komen? 
5/ Zijn er bijzondere wensen of vereisten ter zake?
6/ Spelen huidige staanders voldoende in op de vele soorten ty-

pes en maten van fietsen?
7/ Welke vragen heb je nog omtrent het hier aangehaalde aspect 

van het fietsverkeer, als fietser?
8/ Wat gedacht van het gecombineerd verkeer van fietsers met 

zwaardere vespa’s op smalle wegen? 

Wil je vragen, suggesties en klachten meteen richten aan WMV, 
Lauwstraat 73, 9051 SDW, of per e-mail naar wmv@telenet.be.
WMV zal alle ingekomen reacties ter zake bundelen en daarvan 
met het beleid meteen werk maken.

De werkgroep dankt alvast voor je reactie en je medewerking.

Antennewerking
SDW EN AFSNEE
vanuit ldc De Regenboog OCMW Gent
 
Ligt het lokaal dienstencentrum ver van uw deur? Raakt u 
moeilijk tot bij ons?
Antennemedewerker Hilde Branteghem brengt de diensten 
van het lokaal dienstencentrum naar u toe.
Ze heeft zitdag of zij komt bij u aan huis.
 
• Ze helpt u met uw vragen over hulp- en dienstverlening voor 

senioren en de administratie die daar bij komt kijken.
• Ze regelt voor u hulp aan huis, zoals ergotherapie of tijdelijke 

thuiszorg.
• Ze brengt behulpzame buren in contact met senioren die 

hulp kunnen gebruiken voor kleine dingen. Zo stimuleert ze 
burenhulp. Dat is ons “buren voor buren”- project.

• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo brengen we bewoners 
uit de buurt samen, vaak in samenwerking met andere 
buurtverenigingen.

Hilde Branteghem, 
Antenne Sint-Denijs-Westrem /Afsnee; 
(09 266 34 34); (0471 90 97 54); 
hilde.branteghem@ocmw.gent

Zitdag: 1ste en 3de dinsdag van de 
maand van 13 tot 16 uur in het Open Huis,  
Pastorijdreef 6, Sint-Denijs-Westrem.
Buurtmaaltijd: 1ste en 3de dinsdag van 
de maand in het Open Huis, Pastorij-
dreef 6, Sint-Denijs-Westrem.

Annelore Behaeghe werkt sinds kort als 
buurtzorger voor SDW en Afsnee. Zij is 
altijd aanwezig op de buurtmaaltijden 
en zorgt voor de praktische kant.

Annelore Behaeghe, buurtzorger; 
(0477 98 06 36); 
annelore.behaeghe@ocmw.gent

Borluutkermis: winnaar van 4 buurtmaaltijden, gewonnen 
op zondag in de tent aan de stand van “buren voor buren”:  
Vogelaers Marc.

KWB SDW/AFSNEE
Vrijdagavond 24 november om 20 uur: 18de KWB-quiz
Ook dit jaar blaast de KWB-afdeling Afsnee en SDW verzame-
len in het Gildenhuis voor onze traditionele quiz. Opnieuw heb-
ben we 100 eigenzinnige en ludieke vragen bijeengebracht: we 
wachten alleen nog op de juiste antwoorden. Graag nodigen we 
u uit om met ons mee te zoeken naar de oplossingen.  

Verenigingen en groepjes familieleden en/of vrienden, telkens 
samengesteld uit vier personen, kunnen meedoen. Alle vragen 
gaan over bekende onderwerpen, zodat iedereen gerust zijn 
kans kan wagen. 

Voor elke deelnemer is een prijs voorzien: hiervoor wordt een bij-
drage gevraagd van € 12 per ploeg (€ 3 per deelnemer).  

Deelnemen is mogelijk door uw inschrijving te mailen vóór 
woensdag 15 november aan één van volgende KWB-leden: 
Gary Dupré, Maurice Dupuislaan 11, 9000 Gent
e-mail:  chris_vandevelde@skynet.be; (09 222 27 95)
Piet Van Troos, Louis Delebecquelaan 29, SDW
e-mail: piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80).    

Vermeld telkens de naam van alle deelnemers per groep en uw 
groepsnaam. De betaling van € 12 kan gebeuren via overschrij-
ving op bankrekening BE06 8906 8401 4022 van KWB Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem. 
Alvast bedankt voor de medewerking en alle succes toegewenst. 



Met de steun van Piano’s Maene Gent 

De beste merken verdeeld over 2 showrooms : 
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

Digitale piano’s Kawai, Yamaha, Roland
Tweedehands piano’s in alle prijsklassen

Huur een kwaliteitspiano vanaf 45 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 
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Woensdag 1 november: eucharistieviering in de parochiekerk 
om 10 uur
Daarna zal een bloemenhulde gebracht worden aan het monu-
ment van de oud-strijders op het kerkhof. Daar zal de Last Post 
geblazen worden door een lid van het Koninklijk Harmonie- 
orkest Echo Der Leie en E H. Pastoor zal de overleden oud-strijders 
zegenen, alsook al de overledenen op het kerkhof. 
 
Zaterdag 11 november om 10.30 uur: eucharistieviering in de 
parochiekerk
i.s.m. het Koninklijk Harmonieorkest Echo Der Leie.
Na de dienst zal een bloemenhulde gebracht worden door de 
verschillende verenigingen aan het monument van de gesneu-
velde oud-strijders, opgeluisterd door de leden van Echo der 
Leie.
Voor deze gelegenheid vragen wij u, indien u over een Belgische 
vlag beschikt, deze uit te hangen als eerbetoon aan onze overle-
den en gesneuvelde soldaten alsook aan hun vrienden.
Voor de oud-strijders en de vrienden van de oud-strijders wordt 
een buffet aangeboden, plaats en uur zal te gepasten tijde wor-
den meegedeeld.

Het menu bestaat uit aperitief, soep, hoofdgerecht, dessert en 
een kopje koffie. Ook een glas wijn en water wordt voorzien. 
Kostprijs: € 40.
Er wordt ook een tombola voorzien met waardevolle prijzen.
Wij hopen op een talrijke opkomst.

Inschrijven vóór zondag 5 november. De betaling kan persoonlijk 
of op “NSB Buffet” op het nummer BE13 8906 8400 6039.

Wij hopen op een vlotte medewerking en danken u bij voorbaat.

Namens het dagelijks bestuur.
De secretaris , Dirk Dentyn 

11.11.11
Campagne 2017: migratie
11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. 
Dit jaar stellen we migratie en vluchtelingen centraal. Wereld-
wijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoe-
de, ongelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar wij elke 
dag structureel aan werken.  
Wij vragen daarom een rechtvaardig migratiebeleid dat 
de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en 
legale migratieroutes aanbiedt. 
Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, een beleid 
dat verbindt.

Daarom willen we met jullie als onze sympathisanten “en route” 
gaan en iets doen om het beleid onder druk te zetten om deze 
mensen waardig te behandelen en de oorzaken van migratie 
duurzaam aan te pakken.
Dit kan door de campagne financieel te steunen.

Wijziging omhaling!
Dit jaar komen we niet rond om jullie bijdrages op te halen. 
Daarom vragen we om gebruik te maken van het overschrijvings-
formulier dat je bij deze INFO vindt. Ook bij Bakker Luc en de 
leden van het 11.11.11-comité kan je je bijdrage deponeren. We 
willen hierbij de dekenij Borluut en alle medewerkers nog eens 
extra bedanken voor de steun.

Het kermisbuffet werd dankzij velen weer een succes. We no-
teerden opnieuw ruim 200 inschrijvingen en kunnen hierdoor al 
€1400 schenken aan de campagne.

11.11.11-comitéleden waar je je bijdrage kan deponeren:
- Els Van den Brande, Nieuwstraat 1
- Erwin Meire en Karoline Vergote, Oudeheerweg 13 
- Eliane De Sloovere, Hogeheerweg 15
- Bakker Luc, Octaaf Soudanstraat 3
Alvast bedankt voor jullie steun om vluchtelingen menswaardiger 
te behandelen, we zijn tenslotte toch maar “allemaal mensen”.

Dank ook aan de dekenij voor de logistieke steun!



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2017 t.e.m. 31/08/2017, 
enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.

GRATIS
TAARTJE

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/09/2017 t.e.m. 31/12/2017,
enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.



TE KOOP   |   De Pinte 

Ruime, recente woning met 4 slaapkamers 
in een doodlopende straat.
Terrein opp.: 626 m2.  Bew. opp.: 240 m2

€ 616.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Gent-Zuid

Ruim 3-slaapkamer appartement met 
terras en zicht op het Zuidpark. 
Opp. appartement: 116 m2. Opp. terras: 16 m2

€ 348.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   De Pinte

Instapklare woning met 3 slaapkamers 
nabij het station van De Pinte.
Terrein opp.: 1.368 m2. Bew. opp.: 191 m2

     € 445.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte

Ruime open bebouwing met 4 slpk. in 
een rustige straat nabij het centrum.
Terrein opp.: 676 m2. Bew. opp.: 230 m2

€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Sint-Denijs-Westrem 

Zeer ruim en lichtrijk appartement met
ruim terras nabij het station Sint-Pieters. 
Opp. appartement: 173m2. Opp. terras: 24 m2

  € 450.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte 

Woning/restaurant met mogelijkheid tot 
bijbouwen max. 3 extra woningen. 
Terrein opp.: 1.769 m2.  Bew. opp.: 300 m2

  € 650.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   De Pinte

Te renoveren woning met 3 slaapkamers 
en een groen vergezicht.
Terrein opp.: 2.980 m2. Bew. opp.: 180 m2

€ 468.000  |  Gsm: 0468 191 788

U verkoopt? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
schatting van uw woning, appartement 
of bouwgrond.

 www.IRRES.be  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte

Ruime landelijke open bebouwing met 
3 slaapkamers in een rustige straat.
Terrein opp.: 1.128 m2.  Bew. opp.: 230 m2

€ 568.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   De Pinte

Ruime, instapklare woning met 5 slpk.
vlakbij het centrum van De Pinte.
Terrein opp.: 594 m2. Bew. opp.: 205 m2

€ 428.000  | Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Ruime villa gelegen in Heidebergenpark, 
een groene locatie met enkel lokaal verkeer.
Terrein opp.: 4.461 m2. Bew. opp.: 483 m2

   € 1.295.000 | Gsm: 0486 069 070

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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