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TE KOOP   |   Petegem-aan-de-Leie 

Ruime te renoveren woning met een zeer 
grote tuin aan het station van Deinze.
Terrein opp.: 832 m2. Bew. opp.: 198 m2

€ 207.000  |  Gsm: 0486 069 070

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   |   Nevele Landegem

Nieuwbouwwoning met 4 slaapkamers. 
Veel aandacht voor energiezuinigheid.
Terrein opp.: 311 m2. Bew. opp.: 185 m2

     € 418.000 (excl. 21% BTW) |  0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte

Deze woning is gerenoveerd in 2017 en
is een ideale starterswoning. 
Terrein opp.: 262 m2. Bew. opp.: 166 m2

€ 348.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Sint-Amandsberg 

3 slpk. appartement met garagebox. 
Gesitueerd in een aangename rustige straat.  
Terrein opp.: 681 m2. Bew. opp.: 110 m2

  € 258.000  |  Gsm: 0486 069 070

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   |   Sint-Amandsberg

Recent 3 slpk. appartement met privé-tuin, 
terras en ondergrondse autostaanplaatsen.
Tuin opp.: 360 m2. Bew. opp.: 95 m2

€ 358.000 (excl. 10% RR) | 0486 069 070

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

   € 1.150.000 | Gsm: 0486 069 070

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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Colofon
BESTUUR DEKENIJ BORLUUT VZW:
Voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
voorzitter@dekenijborluut.be

Secretariaat + Kermiscomité: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW (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

REK. DEKENIJ BORLUUT: 
BE06 4420 0385 0122  BIC / KREDBEBB 

REDACTIE INFO: info@dekenijborluut.be
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, contacten met verenigingen: 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41)

Reclame en advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
advertentie@dekenijborluut.be

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

Public Relations: pr@dekenijborluut.be 

Welzijnsschakel Borluut: Michèle Bouverne 
(0475 96 05 95); michele@simonne.be

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

BERICHT VAN DE REDACTIE:
De volgende INFO verschijnt 22 december 2017. 
De teksten UITERLIJK TEGEN 3 DECEMBER 
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 26 januari en 23 februari. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum 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
Sponsors kermis 2017
Nuance sponsorde ook de kermis maar werd ten onrechte niet vermeld in de 
lijst van de sponsors. Excuus daarvoor. Daarmee wordt het rechtgezet en zijn 
we heel dankbaar voor deze sponsoring.

Het kermiscomité

Nieuwe lay-out van de INFO vanaf januari 2018
Dekenij Borluut vindt het belangrijk iedereen te informeren over het reilen en zei-
len binnen de gemeenten Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Met de uitgave van de 
INFO als informatieblad beogen we de verenigingen aan het woord te laten en 
hun evenementen kenbaar te maken. De dekenij wenst iedereen op de hoogte te 
houden en verwacht ook dat iedereen ons informeert over wat er op stapel wordt 
of is gezet.
INFO-Magazine, het informatieblad van vzw Dekenij Borluut, komt 10 maal per jaar 
gratis in alle brievenbussen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Dit magazine is 
mogelijk dankzij het lidgeld van de leden bij de dekenij, dankzij sponsoring van de 
middenstanders, vrije beroepen en instellingen door publicatie in de koopgids en 
door advertenties. Ook de steun van Wijk aan Zet is een belangrijke aanmoediging. 
De redactie met uitsluitend vrijwilligers, zet zich maandelijks in om al die informa-
tie leesbaar en uitnodigend te maken. Iedereen kan ook de INFO digitaal bekijken 
via de website: www.dekenijborluut.be/magazine.

Wat beoogt Dekenij Borluut met de INFO?
De naam zegt het zelf: informeren 
- over de werking van de dekenij en haar verschillende werkgroepen zoals het  

Kermiscomité, de Welzijnsschakel
- door alle verenigingen van beide gemeenten de kans te geven om hun evene-

menten kenbaar te maken
- op welke handelaars, beroepen, diensten men kan beroep doen is vermeld in de 

koopgids
- vermits SDW en Afsnee door de fusie als randgemeenten behoren tot de Stad 

Gent, is het nuttig om informatie van de Stad mee te delen wanneer die betrek-
king heeft op beide gemeenten.

- door af en toe nuttige telefoonnummers te publiceren zodat snel contact kan 
genomen worden waar nodig

- de kalender brengt iedereen op de hoogte van welke evenementen op welke data 
reeds gepland zijn om overlapping op dezelfde data te vermijden.

Waarom nieuwe lay-out?
De redactie vroeg zich af of dit magazine wel voldoende gelezen wordt door alle 
leeftijdsgroepen. 
Sedert een paar jaar kreeg de INFO enkele bladzijden in kleur om het blad aantrek-
kelijker te maken. Nodigt de INFO jongeren voldoende uit tot lezen over wat er 
rondom hen gebeurt? Dat Sint-Denijs-Westrem en Afsnee leeft is te zien in alle uit-
gaven. Elke vereniging is een schakel in het geheel van verenigingen en initiatieven 
voor de inwoners van SDW en Afsnee.

Uitkijken dus naar het januarinummer dat in een nieuw kleedje wordt gesto-
ken.  Hopelijk zal het beantwoorden aan jullie wensen en gelezen worden door 
vele geïnteresseerden.

Laat het altijd een kerstperiode zijn met 
vrede, een goede gezondheid en een grote 

dosis humor en gezond verstand. 



    Week tot week

DECEMBER

vrij. 1 – CASA COSI
 14.00: start pop-up (Loofblommestraat 15)
Di. 5 – DAVIDSFONDS SDW en ZWIJNAARDE
 20.00: causerie “Stem, woord, zang” 
 (Gildenhuis SDW)
Woe. 6 – WMV SDW / AFSNEE
 20.00: gespreksavond voor leden en anderen 
 (oc De Graet Afsnee)
Do. 7 – MARKANT DE PINTE / SDW
 14.00: bedrijfsbezoek Ivago Gent
Vrij. 15 – KVLV AFSNEE / SDW
 12.00: kerstfeest (catecheselokaal)
Vrij. 15 – BASISSCHOOL SINT-PAULUS
 16.00-19.00: kerstmarkt
Vrij. 15 – MARKANT DE PINTE / SDW
 Filmnamiddag (Kinepolis)
Vrij. 15 en Za. 16 – REDERIJKERS. DE LOOFBLOMME
 19.00 en 20.30: Kerstspel (Gildenhuis)
Za. 16 – KONINKLIJK HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE
 20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus)
Zo. 17 – REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME
 11.30: Kerstspel (Gildenhuis)
Zo. 17 – SINT-CAMILLUSKOOR
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
Do. 21 – MARKANT DE PINTE / SDW
 Workshop bloemschikken (oc De Graet Afsnee)

JANUARI

Za. 6 – SCOUTS & GIDSEN
 Kerstboomverbranding 
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”

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
Za. 24 – SCOUTS & GIDSEN
 Spaghetti-avond

Welzijnsschakel 
Borluut
Wil je een gezellige babbel? Wil je voedselondersteuning?
Wil je Nederlands leren?
Dit kan elke tweede en vierde vrijdag van de maand in het Open Huis, 
Pastorijdreef 6, Sint-Denijs-Westrem van 9.30 tot 11.30 uur.

Neem contact op met de dekenin van Dekenij Borluut en voorzitter van de 
Welzijnsschakel Michèle (0475 96 05 95); michele@simonne.be .

Casa Cosi
Casa Cosi telt af naar de feestperiode
Wegens het succes van vorig jaar gaat onze Pop-up van Cadeautjes ook dit 
jaar opnieuw van start. Natuurlijk hebben we jullie hulp daarvoor nodig 
m.a.w. heeft u nog gerief in dubbel gebruik, miskopen, plaatsnemend in 
de kast, mooi maar voor u niet bruikbaar of niet handig genoeg? Schenk 
het dan aan Casa Cosi, wij maken er iemand blij mee. 
Door te sorteren en opnieuw te presenteren worden door de creatieve vrij-
willigers prachtige cadeautjes samengesteld. De pakketjes kunnen dienen 
voor Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar, verjaardag of zomaar… Wij zorgen voor 
elk wat wils. 

Voorbeelden van hetgeen u mag binnen brengen zijn: nieuwe decoratie, 
keukengerief, juweeltjes, kaarsen, handgemaakte spullen, verzorgings-
producten, klein tuin-werkgerief, nieuwe recente boeken/cd’s, school-en 
bureaumateriaal… 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat het over zo nieuw mogelijk materi-
aal moet gaan, nog verkoopbaar maar vooral dat het vreugde kan geven 
aan wie het ontvangt.
Onze pop-up die zich bevindt op de 2de verdieping van de winkel, gaat 
open vrijdag 1 december om 14 uur en zal heel de feestperiode beschik-
baar zijn. 

Het kinderspeelgoed blijft aanwezig maar maakt een beetje plaats voor 
de nieuwe artikelen. 
De Pop-up is voor iedereen, of je nu op zoek bent naar een origineel, be-
taalbaar of milieu respecterend artikel, wij hebben het voor u! Daarbij 
is het met zorg samengesteld door onze vrijwilligers en steunt u op die 
manier ons project. 
Het gerief mag binnen gebracht worden tijdens de openingsuren van de 
winkel. Ook kledij en accessoires zijn nog steeds welkom voor onze kle-
dingzaak. 

In een volgend project is Casa Cosi op zoek naar beginnende kunstenaars 
en/of artistiek aangelegde personen die een ruimte zoeken om hun wer-
ken ten toon te stellen. We willen hen een kans geven om hun talenten 
te delen door ze samen te brengen. Het zou de bedoeling zijn de werken 
tentoon te stellen met de mogelijkheid om ze te (ver)kopen. 
Denkt u aan uzelf of kent u iemand die hier graag zou op ingaan, aarzel 
dan niet en neem contact op met leen.declercq@Sint-Camillus.be. 

Plaats: Loofblommestraat 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 
Open op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 
10 tot 18 uur. 

& https://nl-nl.facebook.com/casacosi2dehands; casacosi@outlook.com; 
(09 245 28 48, bereikbaar tijdens de openingsuren)



 
   

 
   

Week tot week
MAART

Za. 3 – SCOUTS & GIDSEN
 Foxy Fou
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

Zo. 22 – SCOUTS & GIDSEN
 Kip aan ’t Spit 
Di. 24 – DAVIDSFONDS SDW
 causerie “Cultuur en taal in Zuid-Afrika”

MEI

Za. 26 – SCOUTS & GIDSEN
 Zonneke met kampinschrijving 
Zo. 27 – BASISSCHOOL WESTERHEM
 Schoolfeest

JULI

vrij. 27 en za. 28 – DIONISS
 Festival 

Davidsfonds SDW/AFSNEE

I.S.M. Davidsfonds ZWIJNAARDE
Dinsdag 5 december om 20 uur: STEM-WOORD-ZINGEN, causerie door tenor 
Zeger Vandersteene
Zeger Vandersteene, geboren Gentenaar, zong reeds als knaap de sopraan-
solo’s in de toenmalig bekende Schola Cantorum van de Sint-Baafskathe-
draal. Vier jaar lang zong hij er de Gregoriaanse proprium-gezangen en de 
grote polyfonisten, maar ook Bach, Händel en vele romantische muziek on-
der de bezielde deskundige leiding van E.H. Jacques Du Buisson.
Jarenlang werkte hij met een keur van ervaren zangpedagogen in Neder-
land, Duitsland, Oostenrijk en Italië.
Hij startte een internationale carrière als contratenor en maakte vele opna-
men voor Harmonia Mundi en Erato.
Als tenor zong hij liederen, oratoria en opera over gans Europa, Israël, de VS, 
Mexico, Zuid-Amerika en Japan.
Hij creëerde zes hedendaagse opera’s op de internationale scène (München, 
Venetië, Berlijn, Amsterdam en Zürich). Hij bracht een vijftigtal platen en 
cd’s uit en geeft masterclasses in Japan, Mexico, Oostenrijk en Brugge.
Hij is ere-professor aan het departement Muziek en Drama van de Hoge-
school te Gent.

In deze lezing gaan we dieper in op het fenomeen STEM: wat is “de stem”?
De definitie alleen is reeds een probleem. Hoe komen we van een totaal 
onpersoonlijke sinusoïde frequentie van de stembanden tot een echte klank-
vorming die zo persoonlijk is, zo veelzeggend, afstotend, mooi rond, aan-
grijpend emotioneel, vol, sterk, fluisterend…kan zijn? We gaan in op het 
wezenlijke van de zangtechniek.
Vandaar: hoe bouwt men een stem uit ? Wat komt daar allemaal bij kijken ?

Het WOORD: de signalen die een woord moet overbrengen op de luisteraar 
zijn de dragers van hun schoonheid en moeten ontleed en gekoesterd wor-
den. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt dit uitgediept en verklaard. 
De beoefening van de “mededelingen“ die een geladen woord tot zijn echte 
waarde brengen, is een grote maar zo mooie opgave voor een zanger die het 
lied wil vertolken.

Het ZINGEN nu is hoe dan ook de combinatie van Stem en Woord en de grote 
liedcomponisten hebben zich daar mee bemoeid. De opgave van stem en 
woord is “uit te zingen”, toe te zingen tot een luisterend publiek. Hen daar-
mee te raken, te ontroeren is vooral bij de liedkunst een must. Dit vraagt 
eigenlijk een grote rijpheid, een brede achtergrond en is een blijvende uit-
daging.

We verwelkomen u graag op deze boeiende uiteenzetting.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem
Toegang: leden SDW/Afsnee en Zwijnaarde gratis, anderen: € 5.

   

KVLV  AFSNEE/SDW
Vrijdag 15 december om 12 uur: Kerstfeest
Wij nodigen onze leden uit voor een heerlijk kerstdiner in het Catechese-
lokaal. 
Meer info hierover ontvangt u via uw persoonlijke uitnodiging.
Inschrijven bij Katty Braekevelt is noodzakelijk. 
We kijken er al naar uit om jullie te verwelkomen.

Bridgeclub 
LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het OC 
De Graet Sint-Kristof te Afsnee.

&	 jeanine.clauwaert@hotmail.com;
 (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be; 
 (09 221 04 06)



Markant DE PINTE / SDW
Dinsdag 28 november – voormiddag en avond: kookles met 
etentje door Claudine Struyvelt (andere datum dan eerst aan-
gekondigd!)
Thema: tajines en stoofpotjes.
Verschillende bereidingen worden uitgewerkt zowel met vlees, 
vis en groenten.
Plaats: Lokaal Gezinsbond, Sportwegel, De Pinte. 
Inschrijven is noodzakelijk. 

Ter herinnering: hobbylessen.
De breiclub herneemt de activiteiten vanaf november.
Eerste bijeenkomst woensdag 29 november ’s avonds, telkens 
ten huize van ons bestuurslid Nadine Van Neck, Reevijver 10, 
De Pinte. 
Ook nieuwe “liefhebbers” kunnen nog aansluiten.
Alle gegevens: nadine.vanneck@skynet.be.

Nieuwe hobbyles: Mandalakleuren 
Mandalakleuren of kleuren voor volwassenen is de laatste 
jaren een “hype” geworden. Het woord zelf betekent cirkel 
waarin vierkantjes of andere figuren verwerkt en ingekleurd 
worden. Het is een rustgevende en creatieve bezigheid die we 
met een kleine liefhebbersclub willen inrichten.
Plaats: ten huize van ons bestuurslid Patricia Vermeersch- 
Denys, Overmeersstraat 8, SDW.
Alle inlichtingen en inschrijving bij patricia.denys@skynet.be; 
(09 221 95 27). 

Donderdag 7 december om 14 uur: bedrijfsbezoek Ivago Gent
Geleid bezoek aan de installaties van Ivago met inleidende film 
over de werking van de reinigingsdienst en daarna een rondlei-
ding in de verwerkings- en afvalverbrandingsinstallaties. 
Duur: 2 uur.
Plaats: Ivago, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent; www.ivago.be.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

Vrijdag 15 december: filmnamiddag 
Deelname aan “Seniors at the Movies”, Kinepolis Gent. 
Film: “Murder on the Orient Express”, gebaseerd op de roman 
van de bestseller-auteur Agatha Christie.
Inschrijven is noodzakelijk. 

Donderdag 21 december, namiddag: workshop bloemschikken 
door Tine Vandamme, florist. 
Thema: maken van een kerststuk. 
Plaats: zaal De Graet (voormalig schoolgebouw) in Afsnee. 
Inschrijven is noodzakelijk. 

WZC Zonnehove
Nog tot zondag 31 december: 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 
verwondering te komen bewonderen en de tentoonstelling  
Geleefde 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.
Wil u daarna nog iets drinken in het cafetaria dan bent u wel-
kom.
De tentoonstelling sluit op 31 december 2017 haar deuren.

KONINKLIJK HARMONIEORKEST 

Echo der Leie
Op 24 november werd “Echo der Leie” ontvangen in de Troon-
zaal van het stadhuis te Gent door Annelies Storms, schepen van 
cultuur, toerisme en evenementen, dit in het kader van ons 175- 
jarig bestaan in 2017! Een mooie toespraak en receptie vielen 
ons te beurt! 
Ondertussen zijn we flink aan het repeteren voor de jaarlijkse 
afsluiter van het jaar, tevens ons visitekaartje: 
het Candlelightconcert.
Dit concert gaat door op zaterdag 16 december op onze ver-
trouwde locatie in het Sint-Paulusinstituut. De turnzaal wordt 
zoals steeds omgetoverd tot een volwaardige concertzaal.
Aandacht! Gezien het sluiten van de campus van de middelbare 
school en de nieuwbouw van de lagere school is de nieuwe in-
gang voor het concert gelegen aan de Krijzeltand.
We serveren u “een reis door de tijd” als afsluiter van ons ju-
bileumjaar. Het wordt een mix van oude en recente nummers 
die telkens een periode van ons orkest typeren en waar we ook 
stilstaan bij de grote gebeurtenissen in die tijd.
 
Meer contactgegevens zijn op de affiche terug te vinden in deze 
editie van de INFO.
Tip: volg ons eveneens op Facebook.
 
U bent van harte welkom!
 
Met vriendelijke groeten, 
het bestuur van het Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie 
Tom Verdonck - voorzitter, Laurent Focquet - ondervoorzitter, 
Veerle Claerhout - penningmeester, Ilse Roelandt - secretaris, 
Eric Dhondt

&   www.echoderleie.be / echoderleie@gmail.com

BASISSCHOOL

Sint-Paulus
Vrijdag 15 december: Kerstmarkt Sterrenschool Sint-Paulus  
Iedereen is van harte welkom in onze school van 16 tot 19 uur 
voor onze gezellige kerstmarkt. 
- samen genieten in een echte kerstsfeer met lekkere hapjes en 

drankjes
- kerstspel door een aantal kinderen om 17.30 uur
- aanbod van kunstwerkjes door de leerlingen
- fotowedstrijd met verrassingskerstmand.
 
De opbrengst van onze kerstmarkt gaat integraal naar de aan-
koop van degelijk speelplaatsmateriaal.
Het zou fijn zijn u daar te ontmoeten!
 

&  directie@spsdw.be



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

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





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

Sint-Camilluskoor
Zondag 17 december om 19 uur: kerstconcert in de parochiekerk van SDW
Kerstmis nadert. Het worden weer familiale hoogdagen, momenten van ont-
moetingen, van religieuze en emotionele verbondenheid. Zoals zoveel jaren 
brengt het Sint-Camilluskoor een sfeervol, muzikaal hoogstaand concert met 
als blikvanger: het Akhtamar kwartet.

De naam van het kwartet, Akhtamar, is een Armeense legende, een verwij-
zing naar de Armeense miniaturen van Komitas/Aslamazyan die het ensemble 
sinds het begin van haar bestaan uitvoert en als visitekaartje heeft gekozen.
Het ensemble wordt regelmatig gevraagd voor concerten in België en Frank-
rijk. In 2017 speelt Akhtamar in festivals zoals Radio France Montpellier, het 
Festival van Vlaanderen, Quatuor à l’Ouest, Midi Minimes…
Meerdere componisten deden beroep op het kwartet om hun werk te creëren, 
uit te voeren, of op te nemen. De creatie van “Un Quatuor Arménien” van 
Eugénie Alécian in 2016 was de aanzet van een internationale tournee (Salle 
Cortot, Parijs, Duitsland, Armenië, Zwitserland).

Het Akhtamar Kwartet wordt gevormd aan het Conservatoire Royal de Bruxel-
les en perfectioneert zich bij Guy Danel en het Quatuor Debussy in het kader 
van gespecialiseerde opleidingen. Het ensemble volgt ook masterclasses bij 
Luc-Marie Aguera, Yovan Markovitch, Natalia Prishepenko het Kronos Quartet, 
Quatuor Diotima, Prazak Quartet…

In 2014 wordt het Akhtamar Kwartet laureaat van de beurs Horlait-Dapsens, 
en in 2016 maakt het jonge ensemble deel uit van de zes halvefinalisten van 
Supernova (Klara) en wordt het eveneens geselecteerd als één van de zes kwar-
tetten voor de eerste “Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris”. 

Het Sint-Camilluskoor zingt o.l.v. dirigent Jan Van Impe (bekend als orgelist in 
het kerkje van Afsnee). Het koor zingt a capella en ook samen met het ensemble.

Toegang: € 10. Kaarten te bekomen bij de koorleden en bij Joris Sleurs 
(09 222 03 01), Lettelbroeklaan 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Na het concert wordt een gratis drankje aangeboden door het koor 
(mits toegangskaart) in het Gildenhuis, Pastorijdreef SDW.

REDERIJKERSKAMER 

De Loofblomme
Kerstspel: ‘En de zeven dwergen’  
Tekst: Pascale Platel
Regie: Sarah Smet
Coach kinderen: Lien Ooghe
 
Meer dan 30 kinderen zullen met veel enthousi-
asme op scène staan!
Met: Marty Withaegels, Bjora Caushai en Janus-
ka De Weirdt
 
Plaats: Gildenhuis
Voorstellingen: vrijdag 15 en zaterdag 16 decem-
ber om 19 en 20.30 uur, zondag 17 december 
om 11.30 uur.

Nadien kerstmarkt met sneukelingen op de gidsenweide.
Inkom gratis!



vtbKultuurSDW
Zondag 28 januari om 11 uur: Nieuwjaarsconcert met het Ebano 
Quartet in het Maaltebruggekasteel
Naar jaarlijkse traditie zet vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem het 
nieuwe jaar muzikaal in. We verwennen jullie met een matinee- 
concert gevolgd door een verzorgde receptie.
We kozen dit jaar voor jonge muzikanten, opgeleid aan het 
Gentse Conservatorium: het Ebano Quartet.
Dit ensemble zag het licht in 2010 op het Gentse Conservato-
rium, toen vier eerstejaarsstudenten klarinet samen wilden 
musiceren. Er ontstond een samenwerking die stand houdt tot 
vandaag, waarbij de leden niet enkel op muzikaal, maar ook op 
vriendschappelijk vlak groeiden.
Les kregen ze van hun klarinetleerkrachten Eddy Vanoosthuyse, 
Frank Coryn, Danny Corstjens en leerkrachten ensemble Kris 
Deprey en Patrick Beuckels. Ze volgden masterclasses bij David 
Van Maele en Roland Coryn.
Het Ebano Quartet maakt overal muziek - van een podium in 
een cultureel centrum tot een huiskamer. Naast de klassiekers 
in het repertoire van klarinettenkwartetten, staan er steevast 
ook Vlaamse componisten op het programma. Ook werken ze 
zoveel mogelijk samen met jonge componisten om hun oeuvre 
te creëren en te promoten. Voor vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem 
maakten zij een selectie voor klarinet om van te snoepen: van 
Gershwin over Dvorak tot Strauss...

Praktisch: 
Toegang: € 15. Inschrijven: sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be 
met vermelding van “nieuwjaarsconcert + aantal personen”. 
Uw inschrijving wordt definitief na overschrijving van het ge-
paste bedrag op rekening: IBAN BE66 0001 5590 2743.

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+
Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, biedt mogelijkheden 
om leeftijdsgenoten en buurtbewoners te ontmoeten. Een ge-
zellige babbel of een boeiende activiteit is 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 dins-
dag van de maand, dan gaat de buurtmaaltijd door en is het 
Open Huis open tot 14 uur.

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

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tus-
sen 11.30 en 13.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op voorhand, 
op de zitdag van de Antennewerking.

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

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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FLANDERS EXPO
Zondag 3 december: Gent Militaria: beurs over militaria en mi-
litaire antiquiteiten.

Zaterdag 9 december: De Grootste Quiz Ter Wereld t.v.v. Mu-
sic For Life: quizploeg Buitenland en eventkantoor Veaudeville 
slaan de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 9 de-
cember 2017 ten voordele van de Warmste Week van Studio 
Brussel “De Grootste Quiz Ter Wereld”. Dit event gaat door in 
hal 1. Doel van deze avond: 3 wereldrecords breken én 3 goede 
doelen steunen.

Van woensdag 13 t.e.m. dinsdag 26 december: Disney The Lit-
tle Mermaid: na het grote succes van “Beauty and the Beast” 
brengt Marmalade deze kerstperiode opnieuw één van de 
meest geliefde Disney musicals aller tijden naar Vlaanderen: 
“The Little Mermaid”.
Met trots kondigen wij aan dat deze musical voor het eerst in 
ons land zal opgevoerd worden. Het wordt weer een ongezien 
totaalspektakel in een originele setting, met prachtige stem-
men, verrassende effecten en duizelingwekkende acrobatie, in 
een regie van Frank Van Laecke.

Van donderdag 14 t.e.m. zondag 17 december: Boekenfestijn: 
gratis toegankelijke consumentenbeurs met meer dan een 
miljoen nieuwe boeken, multimedia en hobby-artikelen aan 
scherpe prijzen.



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 buurt-
verenigingen.

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, SDW.

Annelore Behaeghe werkt sinds kort als 
buurtzorger voor SDW en Afsnee. 
(0477 98 06 36); 
annelore.behaeghe@ocmw.gent 

Een deel van haar taken zijn:
• ondersteunen van Antennewerking
• detecteren en doorgeven van noden en behoeftes bij 65+ uit 

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee!
• vanaf september 2018 ook voor 65+ uit Zwijnaarde (vanuit 

nieuw LDC De Mantel)
• buurtmaaltijden Open Huis organiseren
• preventieve huisbezoeken
• project “buren voor buren” mee ondersteunen

HEEMKRING

Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld geeft haar 46ste jaarboek uit 
Paul Van den Borre en Kristof Haneca schenken aandacht aan de 
omgevallen vredesboom in Sint-Denijs-Westrem. Na de Franse Re-
volutie werden her en der in Frankrijk en in de landen die later 
door de Fransen bezet waren vrijheidsbomen geplant. Bij de onaf-
hankelijkheid van Belgie in 1830 bleef deze traditie overeind en na 
de Eerste Wereldoorlog was er een nieuwe rage om zowat overal 
vrijheidsbomen soms vredesbomen genoemd, aan te planten.
De vredesboom (zilverlinde) van Sint-Denijs-Westrem dateert 
waarschijnlijk van 1921. De boom werd geplant op de hoek van 
de Kerkdreef en de Loofblommestraat naast café ’t Zwaantje.
Samen met de omgeving van de parochiekerk werd de boom in 
1996 beschermd als dorpsgezicht.
Paul Van den Borre brengt het verhaal van de uitbater van café  
’t Zwaantje, Georges de Paepe die het meemaakte dat in de 
nacht van 7 juli 2013, de boom plots omviel hoewel het volko-
men windstil was.
Verder wordt nog dieper ingegaan op het wetenschappelijk on-
derzoek om de precieze leeftijd van de boom vast te stellen.
 
Sint-Denijs-Westrem komt ook aan bod in de bijdrage van Wal-
ter Vlassenbroeck en Johan Van Twembeke die een grondige 
historisch-geografische studie maken over het fenomeen van de 
buitenplaatsen, ook wel eens ‘plezierhuizen’ genoemd. De stu-
die omvat de negen deelgemeenten die het werkgebied van de 
vereniging  uitmaken.
Al in de middeleeuwen noteren de auteurs 4 dergelijke sites in 
Sint-Denijs-Westrem: Puttenhove, Maalte, Borluut en Wal-hof-
stede. In de achttiende eeuw waren er al 8 en rond 1835 liep 
dat op tot 16.
Van al de behandelende gemeenten had Sint-Denijs-Westrem 
het meest van dergelijke sites en dit tot omstreeks 1930. Toen 
had er in Sint-Martens-Latem een opleving van dergelijke wo-
ningen plaats en spande deze gemeente de kroon in het aantal 
buitenplaatsen.
 
Sint-Denijs-Westrem komt ook aan bod in de bijdrage van Luc 
Vlerick “Klankverschillen in de Scheldeveldse dialecten”. 
Hij maakt een grondige, wetenschappelijk verantwoorde en ver-
gelijkende studie van de Scheldeveldse dialecten.
 
De andere bijdragen in het volumineuze jaarboek (438 blz.) zijn:
- Wielerkoers in Deurle. 50 jaar geleden won Marcel Maes de 

vredeskoers (Eddy Vaerenwyck); 
- Boerderijen in Zevergem (Carlos Vermeiren); 
- Krantenberichten 1917 (Johan van Twembeke); 
- De visitatiememoranda van bisschop Antoon Triest in het 

Scheldeveld, deel 2, (Patrick Devos); 
- “Craeynest” of kasteel D’Alcantara te Zevergem en haar bewo-

ners (Johan Van Twembeke); 
- Straat-en plaatsnamen in Zwijnaarde toen en nu (Arthur de 

Decker); 
- De tweede molen van Zevergem (Johan van Twembeke); 
- Mijn vaders “Grote Oorlog” (Hendrik De Baets ); 
- Het scheldeveld voorbij, waarin Wilfried Aers, Antoon Son-

neville en Jan Monballiu een plaats krijgen. 

Oudste gekende foto van de vredesboom. Op de achtergrond de ge-
sloopte hoeve van “Zeuntje facteur” de toenmalige postbode van SDW. 
Nu de winkel van een keurslager.



Scouts & Gidsen
DE ZONNEKERELS 
    
De scoutsgroep “De Zonnekerels” bestaat bijna 75 jaar en telt 
meer dan 220 kinderen en jongeren uit voornamelijk Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee. De jeugdlokalen worden gebruikt voor de 
wekelijkse activiteiten van de verschillende leeftijdsgroepen van 
onze jeugdbeweging, als vergaderlokaal voor de leidinggroep en 
vzw en als verblijfplaats voor andere jeugdbewegingen.

Vzw “Vrienden van de Zonnekerels”, een vereniging van ouders 
en oud-leiding die de scouts- en gidsengroep op patrimoniaal vlak 
ondersteunt, heeft het engagement op zich genomen om het lo-
kaal in de Pastorijdreef 4 aan te pakken en grondig te renoveren. 

Met deze grondige renovatie van de lokalen aan de Pastorijdreef, 
daterend uit de jaren ’60, wenst vzw “Vrienden van de Zonne-
kerels” volgende doelstellingen te bereiken:
- de leden en de leiding een kwalitatief en veilig lokaal bezor-

gen, met keuken en sanitair, conform de hedendaagse noden
- een leegstaand gebouw voorzien van het nodige comfort, 

met respect voor de brandveiligheid, milieuvriendelijkheid en 
duurzaamheid

- het waarborgen van een voldoende grote en veilige speel-
ruimte voor onze kinderen op een veilige, rustige en groene 
leefomgeving in de dorpskern van Sint-Denijs.

Ondertussen zijn we erin geslaagd voor 50 jaar een recht van op-
stal af te sluiten, waarbij onze uitdrukkelijk dank uitgaat naar 
Notaris Jan Bael van het notariskantoor Bael-De Brauwere-De  
Paepe. We ontvingen de bouwaanvraag die door de stad Gent 
werd goedgekeurd en zijn gestart met de uitvoering van de plan-
nen van architect Marc Devos. 

Volgende werken konden we reeds uitvoeren en realiseren (zie 
foto’s hiernaast): 
1.  Afbraak vloer, schouwen en huidige sanitair
2.  Houtskeletwanden, houten platen, brandvrije isolatie en 

nieuwe buitenmuren
3.  Nieuw asbestvrij dak

Vervolgens staan de volgende infrastructurele werkzaamheden 
op het programma:
4.  Nieuwe buitenramen, deuren en glas
5.  Technische uitrusting met EGW-aspecten en brandveiligheids-

aspecten
6.  Sanitair, elektriciteit, verwarming en gasaansluiting
7.  Vloeren gelijkvloers
8.  Binnenafwerking en schilderwerken.

Het aantal te nemen acties is zeer uitgebreid en een fasering 
drong zich op. Het geraamde totale kostenplaatje bedraagt  
€ 206.000. 
U begrijpt dat wij vrijwilligers, dit alles niet in een handomdraai 
kunnen realiseren. De fasering en de realisatie is bovendien af-
hankelijk van de beschikbare middelen. Een verdere selectie zal 
een noodzaak zijn.
 
U kan ons vandaag steunen door:
1. Eén van onze producten te kopen uit de #WSBS9051-lijn. 
Na de t-shirts, truien, mutsen, petten, shoppingbags en 
#WSBS9051 Gin bieden we nu ook #WSBS9051 bubbels aan! 

Voor bestellingen: e-mail naar bestelling@wsbs9051.be en we 
helpen u graag verder!

#WSBS9051 bubbels  - RENE DUBARRY Extra Dry 75cl
Heerlijke sprankelende wijn uit Frankrijk. Met een fijne pare-
ling in het glas en een aangename mousse!
Uit het glas stuiven aroma’s van agrum en exotisch fruit. De 
smaak is knapperig en verfrissend.
Breed inzetbaar, als aperitief, bij assortiment fijne hapjes of 
zomaar als er iets te vieren valt!
Fles: € 7,5, doos: € 42.

2. Een financiële bijdrage te leveren, met mogelijkheid tot fis-
caal attest! 
Wij hebben uw financiële steun meer dan nodig en rekenen 
op u om ons nieuw lokaal te realiseren. Vandaag durven we 
dan ook uw milde steun vragen via deze brief en zijn we zo vrij 
u een bijdrage te vragen op rekeningnummer van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen BE55 4096 5041 4144 KREDBEBB met ver-
melding De Zonnekerels project BVG 5-239. Vanaf € 40 wordt 
een fiscaal attest vanwege scouts en gidsen Vlaanderen voor 
een belastingsvrije gift voorzien.
Kleinere giften (kleiner dan € 40) zijn natuurlijk ook mogelijk 
op het rekeningnummer van Vzw Vrienden van de Zonnekerels 
BE28 8508 1808 0820 met de vermelding “gift bouwproject 
#WSBS9051”. Hiervoor is geen fiscaal attest voorzien.

3. Een dagje als vrijwilliger te komen participeren op een 
bouwwerkdag, gepland op zaterdagen 20 januari, 3 februari 
en 3 maart 2018 
Geef gerust uw naam op: bouw@zonnekerels.be.

Voor onze activiteiten zie van week tot week.

Voor alle informatie, uw vragen en suggesties voorzien we vol-
gende communicatie:
- In de toekomst kan u ons volgen op www.zonnekerels.be; 

Rubriek #WSBS 9051.
- Alle info of vragen voor het project #WSBS 9051 kan u bezor-

gen op info@wsbs9051.be.
- De gratis nieuwsbrief kan u aanvragen via 
 http://nieuwsbrief.zonnekerels.be.
- Neem een kijkje en like onze facebookpagina Zonneke SDW.

In naam van de Sint-Denijse scoutsbevolking danken we u bij 
voorbaat voor uw onmisbare steun. 

Met scouteske groeten,

Namens de leidingsploeg: 
de groepsleiding, Evert De Groote en Pauline Neyrinck
e-mail: grl@zonnekerels.be

Namens de vzw Vrienden van de Zonnekerels:
de raad van bestuur:
Liesbeth Cantaert, financieel beheer en secretariaat; 
(0474 33 52 12)
Pieter Lootens, beheer lokalen en bouwverantwoordelijke; 
(0485 55 97 80)
Joost Mangeleer, projectverantwoordelijke #WSBS9051;
(0479 46 58 05)
Steven Van de Velde, eventverantwoordelijke; (0478 50 28 46)
Lieven Vekeman, events en Zonneke; (0474 35 57 34)
Ilse Verniers, Zonneke; (0494 84 20 64)
e-mail: rvb@zonnekerels.be



Bubbels

VANAF NU TE KOOP:

#WSBS9051 bubbels  - RENE DUBARRY Extra Dry 75cl
Heerlijke sprankelende wijn uit Frankrijk. Met een fijne pareling in het glas en een aangename mousse!
Uit het glas stuiven aroma’s van agrum & exotisch fruit. De smaak is knapperig en verfrissend.
Breed inzetbaar, als aperitief, bij assortiment fijne hapjes 
of zomaar als er iets te vieren valt!

Voor bestellingen, vul onderstaande strook in en mail naar bestelling@wsbs9051.be 
en we helpen u graag verder!

NAAM: ................................................................................................................................................................

EMAIL:.................................................................................................................................................................

AANTAL:............................. X FLESSEN AAN € 7,5/STUK

               ..............................X DOOS/6 FLESSEN AAN €42/DOOS

There is only one thing better than a 
glass of bubbels ..... a bottle of bubbels 
                             ..... or a box !

€ 7,5/FLES
€ 42/DOOS 

Bubbels



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.


