
dekenij Borluut
Lieve lezer

Wanneer deze INFO het laatste weekend van het jaar in uw bus valt, is het meteen de 
eerste van het nieuwe jaar. Een aanzet om even terug te blikken op 2015 en vooruit te 
kijken naar wat komen zal.
2015 was ongetwijfeld een ‘bewogen’ jaar, niet alleen in de (internationale) wereld, ook 
in onze kleine gemeenschap. De oorlogs- en terreurtoestanden klopten aan onze deur. 
Voor hen doen wij echter niet open, wel voor wie het echt nodig heeft en waardig is.

De verplaatsing van de traditionele ‘nieuwjaarsreceptie’ naar een zomerzonnewende-
treffen was een schot in de roos. Een mooi staaltje van wat samenwerking kan bete-
kenen: onze plaatselijke middenstanders zetten hun beste beentje voor op “ons” kas-
teeldomein. Een betere aanzet van de zomer(vakantie) konden we niet hebben en de 
overladen maand januari werd erdoor ‘ontlast’. Het werd meteen ook een aanloop naar 
een schitterende Borluutkermis – met dank aan het Kermiscomité voor de puike organi-
satie. Daar bewezen de verenigingen dat ook zij konden samenwerken om tot een spet-
terend dorpsfeest te komen. Tijdens de “Wijk van de maand” konden wij uitgebreid onze 
politici bevragen maar ook gezellig met hen samenzitten en kletsen over alles en nog 
wat. De senioren en anders validen werden verwend met een uitstap naar Middelburg 
en een rondvaart op het Veerse meer. Niet alleen de taart smaakte naar meer… 
 
Maar in 2015 koos de Dekenij ook resoluut voor het tweede luik van haar opdracht: de 
sociale activiteiten zouden verder worden uitgebouwd. In 2016 start in de schoot van 
de Dekenij een “Welzijnsschakel Borluut”, een voedselbedeling voor kansarmen in onze 
gemeenten. Van zodra het Open Huis is gerenoveerd, zullen wij daar een vaste stek krij-
gen, zodat iedereen die het nodig heeft er een beroep kan op doen. De Dekenij zet 2016 
dan ook in het teken van de solidariteit met de minderbedeelden. U kan van nu af aan 
een bijdrage storten op rekening BE 55 7440 5256 9444 BIC KREDBEBB.
Elke kleine bijdrage van u is een grote steun voor ons.

In de volgende INFO’s komen we hier zeker uitgebreid op terug. Hen mogen wij immers 
niet vergeefs laten kloppen op de deur. We zetten de deuren (ook van ons hart) wagen-
wijd open om hen, zonder onderscheid, met open armen te kunnen ontvangen. 

Een gezegende kersttijd en een voorspoedig nieuw-jaar!

Karel Peeters
Voorzitter vzw Dekenij Borluut

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee
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Zit er in 2016 
muziek in de lucht ?

Onze goede 
voornemens waar

we in geloven,
sluiten het jaar af 

voor een nieuw begin.

Muziek, 
klassiek, modern, 

sfeervol,
alle tonen en 
schakeringen
in de muziek,

tokkelen
op de snaren 

van ons gemoed.

Laat ons 
in het nieuwe jaar 

aandachtig luisteren 
naar alles

waar muziek in zit.

We wensen jullie 
geluk en vreugde

in het nieuwe jaar.



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/12/2015 t.e.m. 31/08/2016 
en enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon.

GRATIS
TAARTJE

Openingstijden: 
maandag-donderdag: 

10u-20u
vrijdag 10u-21u

zaterdag: 9u-20u

Openbaar vervoer: 
Tramlijn 1

E40: 
afrit Expo

©
 I

nt
er

 I
K
EA

 S
ys

te
m

s 
B
.V

. 
20

15

10%
extra korting
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FAMILY
op alle solden artikelen
voor IKEA FAMILY leden,
zolang de voorraad strekt

SOLDEN
van 02/01 t.e.m. 31/01/2016 
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rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(09 245 67 28)

Medewerker, contacten met verenigingen: 
Magda Declerck 
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Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

website: webmaster@dekenijborluut.be

BeriCht van de redaCtie:
De volgende INFO verschijnt 29 januari 2016. 
De teksten uiterlijk tegen 10 januari 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be + 
vandenborrep@skynet.be

als bijlage onder word 2003. Mogen we vragen 
aan de verenigingen om de teksten zonder 
opsmuk te willen doorsturen, geschreven in het 
lettertype times new roman 12 zodat we de  
teksten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO verschijnt vermoedelijk 
op 26 februari, 25 maart en 29 april. 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.

steun ons werk: dekenij Borluut wil je graag verwelkomen als lid of sponsor in 2016
Dank voor uw lidmaatschap in 2015. U toonde belangstelling voor onze inzet en dat geeft 
ons een stimulans om verder en nog beter ons best te doen voor de inwoners en de ver-
enigingen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Dekenij Borluut verdeelt 10 maal per jaar 
de INFO gratis in alle brievenbussen. De INFO is als informatieblad de spreekbuis bij uit-
stek van de verenigingen en informeert over het reilen en zeilen in onze gemeenten. De 
aankondigingen zijn gratis maar we verwachten wel dat de verenigingen spontaan een 
bijdrage storten aan de dekenij voor de opname van hun berichten.
gratis in alle brievenbussen! Het is nochtans een dure aangelegenheid: koken kost geld. 
Wij zijn blij te kunnen rekenen op onze middenstanders, die u maandelijks in onze koop-
gids en in losse advertenties op hun zaak of diensten attent maken. Ook de lidgelden zijn 
een aanmoediging en steun. Hoe meer leden de dekenij telt, hoe beter de werking van de 
dekenij. Daarom doen we zoals elk jaar weer op jullie beroep om spontaan het lidgeld te 
betalen. Uw bijdrage kunnen we echt niet missen. 
We konden rekenen op talrijke sponsors in 2015. U wordt sponsor van vzw Dekenij Borluut 
als u ten minste € 25 lidgeld stort. U wordt dan als sponsor uitgenodigd op een gelegen-
heid door de dekenij georganiseerd om te bedanken. 

Als elk gezin van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee een steunkaart koopt, moet het lukken. 
Voor één persoon betaalt u € 6 en een gezinskaart kost  € 12. Als u € 25 of meer stort, 
wordt u sponsor en vermelden wij u in de lijst van de sponsors in de INFO. Personen van 
buiten de gemeente betalen een lidgeld van ten minste € 15 omdat de INFO moet opge-
stuurd worden.

Ons rekeningnummer is
Be81 4420-0385-0324; BiC: kredBeBB
ten name van Dekenij Borluut SDW.

Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden, opdat we u een lidkaart kunnen 
bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Wij danken de sponsors voor hun bijdrage in 2015:
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Augustyn Francis
Basisschool St.-Teresia
Beddeleem Marc
Beddeleem Peter
Boer Corrina
Bontinck Dirk
Bonne Eric
Boone-Van Hove
Brisé Jaen
Bruyneel Guy
Cauwe Christian
Cooijmans Frank
Cuigniez-Maes
Cultuurplatform SDW/Afsnee
Davidsfonds  
De Backer-De Clercq
De Backer-Kerkhove
De Brabandere Sofie
De Brabandere-Van Steenkiste
De Busschere-Declercq
De Coninck Agnes
De Cuyper Jean
De Fauw Prosper
De Meulemeester Karel
De Moor Roeland
De Pauw-De Ley
De Rijck Jan
De Schrijver Antoon
De Verbinding
De Visscher-Gilleman
De Vlieger-Dhaene
De Weirdt Hans
Debouvere-Sticker
Debruyne Georges
Debruyne Maria
Debruyne-Bossuyt
Decabooter-Hoedt
Decleyre-De Geyter 
Delice du pain SDW
Delputte Willy
Dentyn Dirk
Depaepe Hugo

Deroose-Lernout
Dombrecht Ghisèlle
Echo der Leie
11.11.11-comité
Feestcomité Afsnee
Gezinsbond SDW
Gisterlinck Alfons
Heyndrick Christine
Houtteman Paula
In Vreugde één Gildenhuis
KVLV SDW
KWB SDW/Afsnee
Lavent-Claeys
Leieoever Bridgeclub
Lemahieu-Ameeuw
Maes Guy
Mangeleer Hervé
Markant De Pinte / SDW
Martens-Verbanck
Meersman-Bekaert
Meire Dorine                                               
Messeman Jan
Mestdagh-Vyncke
Michielsen-De Keuckeleire
NSB SDW
Nowé Françoise
Ockers Juliaan
Okra SDW
Open Huis SDW
Pastorale Werking v/h Dekenaat 
Pataer Paul
Peeters Karel
Rederijkersk. De Loofblomme
Schellinck Christine
Schelstraete-De Smet
Schepens Marc
Schiphout Thender
Segaert-Dhont
Segaert-Sonck
Sijs Arnold
Sint-Camilluskoor
Sleurs Elke

Sleurs-Van Caeckenberghe
Smeedts Monique
Speybroek Rosine
Sprengers Jean
Steyaert Jacques
Stockman-De Ruyver
Strobbe Guido
Strybos Lieve
Tennisclub Borluut
Ulens Stan
Van Acker-Delombaerde
Van Cauwenberge-De Wael
Van Cauwenberghe Achiel
Van De Steene-Roggen
Van Den Bossche Guido
Van Den Broecke-Oostra
Van Hamme-Desmet
Van Haelst Hélène
Van Hoorebeke Karel
Van Hove-Speybroek
Van Troos Piet
Vandecapelle Madelène
Vanderhaegen-Uijthof
Verbanck Geneveva
Verbrugge David
Vercruysse-Leman
Vereecken-Wusterfeld
Vermoesen-De Vlieger
Verniers Ronny
Verniers-De Wilde
Verstraete-Compernolle  
Vlerick-Morel
Vrienden v/d Zonnekerels
vtbKultuur
Vyncke Frans
Wauters Philippe
Wauthier Alain
Werkgroep Milieu/Verkeer
Wijnands-Maes
Willaert Martine                                     
Wuyts Jean
WZC Zonnehove
Ziekenzorg SDW/Afsnee



     
     
 

Week tot week
januari

do. 7 – FeMMa sdw
 19.30: nieuwjaarsreceptie (catecheselokaal)
Ma. 11 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
do. 14 – FeMMa sdw
 19.30: naaiproject voor beginners, breien op 
 maat, start naaisalon (catecheselokaal)
vrij. 15 – Markant de Pinte / sdw
 20.00: nieuwjaarsreceptie (Gildenhuis SDW)
zo. 17 – kvlv 
 10.00: eucharistieviering (kerk SDW)
 11.00: nieuwjaarsreceptie
do. 21 – FeMMa sdw
 19.30: naaiproject voor semi-gevorderden 
 (catecheselokaal)
zo. 24 – davidsFonds sdw / aFsnee
 09.30: Toast Literair met receptie 
 (Gildenhuis SDW)
woe. 27 – Markant de Pinte / sdw
 20.00: praktische les over apps 
 (brasserie ’t Klooster De Pinte)
vrij. 29 – gezinsBond gewest gent
 20.00: “Dit zijn de namen” (NTGent)

FeBruari

woe. 3 – gezinsBond gewest gent
 20.00: “Missie” (NTGent)
woe. 10 – FeMMa sdw
 13.30: kinderatelier (catecheselokaal)
do. 11 – FeMMa sdw
 17.00: kinderatelier (catecheselokaal)
di. 16 – Markant en davidsFonds
 20.00: voordracht over Iran (Gildenhuis SDW)
vrij. 19 – Markant de Pinte / sdw
 Bowling
Ma. 22 – kvlv
 vergadering in het lokaal
do. 25 – Markant de Pinte / sdw
 bedrijfsbezoek La Lorraine

Maart

zo. 6 – davidsFonds sdw / aFsnee
 tentoonstelling in STAM
Ma. 7 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
do. 10 – Markant de Pinte / sdw
 voordracht
Ma. 14 – kvlv en okra
 bezinningsnamiddag
do. 17 – davidsFonds en kwB
 causerie
di. 22 – Markant en davidsFonds
 bier: praktische les en proeverij
 

kvlv  sdw/aFsnee

zondag 17 januari: nieuwjaarsreceptie
Wij wensen u voor 2016 veel geluk, liefde en vooral een goede gezondheid, 
we hopen jullie dikwijls te mogen ontmoeten op onze activiteiten.

zondag 17 januari starten we het nieuwe jaar met de H. Mis om 10 uur in de 
parochiekerk. Aansluitend nodigen we alle leden en hun partner uit op onze 
nieuwjaarsreceptie in het catecheselokaal.
We bieden jullie een glaasje, een hapje en een leuke babbel aan en je ont-
vangt ons jaarprogramma 2016. 
We verwachten jullie in het catecheselokaal tegen 11 uur.
Het bestuur.

Markant de Pinte/sdw

vrijdag 15 januari om 20 uur: nieuwjaarsreceptie met muzikale omkadering 
De band “Fats Jazz Cats“ brengt swingende New Orleans- en Latino Jazz.
Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem.
Vooraf inschrijven.

woensdag 27 januari om 20 uur: “de beste apps voor je smartphone of ta-
blet“ 
Praktische les door Kristof D’hanens, IT-specialist. 
Anno 2015 heb je keuze uit meer dan 2,5 miljoen apps om te installeren op je 
smartphone of tablet. Hierdoor raak je zeker de weg kwijt.
Kristof D’hanens, onze gastspreker van “Appstublieft.be” helpt ons op weg 
om door de bomen het “mobiele” bos te zien. Als mede-auteur van het boek 
“Appstublieft, 80 onmisbare apps voor uw smartphone of tablet” helpt hij 
ons een keuze te maken uit de tegenwoordig beste (gratis en/of Nederlands-
talige) apps.
Plaats: bovenzaal Brasserie ‘t Klooster De Pinte. 
Leden gratis, anderen € 5.

antennewerking
sdw en afsnee vanuit oCMw gent

Beste, 

Laat ik u en uw naasten eerst en vooral een gezond en 
fijn 2016 toewensen!
Ook in 2016 wordt er verder ingezet op Buurtzorg. Dus 
langs deze weg doe ik nog eens een oproep:
- Hebt u een idee om uw buurt op te fleuren of nog leefbaarder te maken?
- Hebt u tijd en zin om iets te doen voor anderen?
- Wilt u iets organiseren voor uw buurt?
Contacteer me gerust via telefoon of e-mail om eens te overleggen. Of nog 
makkelijker: kom gewoon langs!
U kan zich ook nog altijd inschrijven voor de buurtmaaltijd op de 1ste en 3de 
dinsdag van de maand. Mijn contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Geef maar een seintje! Of kom langs op mijn zitdag (wekelijks op dinsdag van 
10 tot 12 uur) in het dienstencentrum op het Gemeenteplein.
Hartelijke groeten en tot binnenkort!
Wauter

&	 wauter.dedobbeleer@ocmw.gent
 (09 243 97 70); rechtstreeks op (0471 90 97 54)



Markant isM 

davidsfonds
dinsdag 16 februari om 20 uur: voordracht “iran: de levende geschiedenis” 
door Dr. Farhad Tajdar. 
De laatste tijd is er in de media veel over Iran te horen maar helaas spelen 
diezelfde media een enorme rol in de manier waarop we Iran leren kennen.
Met zijn geografische ligging tussen Europa en Azië, met meer dan 5000 jaar 
culturele geschiedenis en één van de bakermatten van onze beschaving zal je 
na deze voordracht Iran (of het vroegere Perzië) anders leren kennen.
De voordrachtgever is geboren in Teheran, studeerde in Brussel en is als or-
thopedist werkzaam in Brugge. 
Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem 
Leden gratis, anderen € 5. 

davidsfonds sdw

zondag 24 januari om 9.30 uur: literaire toast op het nieuwe jaar met schrijf-
ster evelien de vlieger
Dit jaar neemt onze DF-afdeling deel aan het evenement “Toast Literair”, de 
grootste literaire brunch op 200 plaatsen in Vlaanderen.
We starten met een lekker zondags ontbijt, gevolgd door een lezing van Eve-
lien De Vlieger (°1969), schrijfster van kinder- en jeugdboeken.  Zij is afkom-
stig van Sint-Denijs-Westrem en woont met haar man en drie kinderen in 
Zwijnaarde. Ze schrijft boeken voor kleine en grote kinderen, prentenboeken, 
jeugdromans, informatieve boeken en verhalen voor eerste lezers.  Ze schrijft 
hier-en-nu-verhalen met een hoek af en veel onderhuidse humor. In 2011 
won ze een Boekenwelp voor het boek “Job en de duif”. Jonge gezinnen, opa’s 
en oma’s met hun kinderen en kleinkinderen, iedereen is van harte welkom.

We sluiten de voormiddag af met een drink op het nieuwe jaar.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem. 
Deelnameprijs: € 6 p.p., kinderen onder 12 jaar gratis.
Inschrijven vóór 15 januari bij Hervé Mangeleer (0479 39 23 03) of via
hervemangeleer@proximus.be met vermelding van aantal personen, zowel 
betalende als gratis deelnemers.
Betalen op rekening BE72 7374 2707 8616.

open huis sdw

Het Open Huis, ontmoetingsplaats voor en door 55+, in de Pastorijdreef 6 te 
Sint-Denijs-Westrem sloot tijdelijk zijn deuren. 
Het gebouw is aan renovatie toe. Het wordt grondig vernieuwd op het vlak 
van brandveiligheid, energievriendelijkheid én toegankelijkheid. Ook het in-
terieur wordt opgefrist. 
Je kan als 55+ elkaar blijven ontmoeten in het Woonzorgcentrum Zonnehove, 
Loofblommestraat 4. De bekende vrijwilligers van het Open Huis ontvangen 
je er voor een babbeltje of een aangename activiteit. 
Je kan er terecht op volgende ogenblikken:
maandag van 14 tot 17 uur: praten en kaarten
dinsdag van 14 tot 17 uur: praten en in line dance
donderdag van 14 tot 17 uur: praten en computerassistentie door de compu-
terbuddies
vrijdag: praten, kaarten, knutselen en handwerk.
Het einde van de werken is voorzien voor de lente van 2016. We kijken er nu 
al naar uit!

     
     
 

     
     
 

Week tot week
aPril

di. 5 – kvlv
 gewestreis naar Sint-Truiden
Ma. 11 – Markant de Pinte / sdw
 halve-daguitstap in Gent
vrij. 22 – Markant de Pinte / sdw
 Gentse Floraliën
Ma. 25 – wMv sdw/aFsnee
 20.00: praatavond met leden en niet-leden
 (OC De Graet Afsnee)
do. 28 – davidsFonds en okra
 causerie over dementie

Mei

vrij. 6 tem zo. 8 – Markant de Pinte / sdw
 trip naar Engeland
Ma. 9 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
do. 19 – kvlv
 17.00: meifeest 
za. 28 – davidsFonds en vtBkultuur
 daguitstap
zo. 29 – BasissChool westerheM
 Schoolfeest

juni

za. 4 – kvlv
 mini-event (gewest)

sePteMBer

Ma. 5 – kvlv
 bezoek struisvogelkwekerij (Aarsele)

Flanders 
expo sdw

vrij. 15 tem zo. 17 januari: liefdevol trouwen 
gent
For Lovers, Liefdevol Trouwen Gent is een 
must bij het plannen van uw huwelijk
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m²!
Damesmode, juwelen, handtassen, sjaals enz...
Eigen collecties/ Kwaliteitsvol én betaalbaar.
Schoonzichtstr. 27, SDW - naast Carrefour - ruime 
parking - Doorlopend open 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel: 09 245 03 11

advocaten
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
Adelaarsstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 334 94 70; myriam.vandenabeele@everest-law.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; www.sbat.be

bandagist
BOUVERNE MICHELE - Vierschaarlaan 4, SDW
Specialiteit: nazorg bij mastectomie, borstprothese,
bijpassende lingerie en badpakken - steeds na afspraak
e-post: michele@simonne.be; tel: 09 225 78 60
www.simonne.be - R.I.Z.I.V.: 1.6.24992.76.250
SimOnne Care, p/a Maaltecenter, Poolse Winglaan 86 E, Gent

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

beveiliging
THIERRY VAN HOOREN, Kareelstraat 3, SDW
Mechanische en alarm beveiliging
Veiligheidsdeuren, veiligheidscilinders
www.thierryvanhooren.be; GSM 0485 651 809

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

dagbladhandel
  lotto, betfirst, postpunt, boeken  

   breiwol. Nieuw! Afhaalpunt 
Kariboo, Western Union - Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
Ma.-vrij. 6-18.30 u, za. 7–15u; tel: 09 281 19 09; 0473 767 595

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

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 51 16; 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

PDG BIKESTORE 
Tweedehandsfietsen, eindereeksfietsen en herstellingen van 
fietsen, Poortakkerstraat 15, SDW
www.pdgbikestore.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

  GERALD DE BRUYNE     
Hogeheerweg 53, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

              AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                    Peirsman-Verplaetse, Maenhoutstraat 70 - SML 

   tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 leningen, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

                    JAN ELIAS, 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

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

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
Schoonzichtstraat 31, 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
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PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag;  tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

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

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

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

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

optiek
BELLE OPTIEK
Lenzen, hoorapparaten, sportbrillen, kinderbrillen, brillen, 
zonnebrillen
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28; 
www.belleoptiek.be

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: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

 tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be -  www.jetaircenter.be

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.

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

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

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-Rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

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  
Gemeenteplein 10, SDW; FSMA 048332A
Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

KBC VERZEKERINGEN STEYAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW; tel: 09 324 39 60
Heerweg Noord 10A, Zwijnaarde - FSMA 60141

verzekeringsmakelaars
KANTOOR DE MAERTELEIRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

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 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting
HEYTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

  Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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



Femma
FeM’ westreM

donderdag 7 januari om 19.30 uur: nieuwjaarsreceptie
Voor alle dames die interesse hebben in Femma, leden en an-
deren.
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.

donderdag 14 januari om 19.30 uur: naaiprojecten voor begin-
ners 
Vervolglessen op 28 januari, 25 februari, 10 maart en 24 maart.
Maak vanuit het Femma naaiboek een kleed of rok voor jezelf 
of iemand anders….
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.
Prijs: € 65 – € 50 voor Femma-pashouders.
Inschrijven verplicht, beperkt aantal plaatsen. 

donderdag 21 januari om 19.30 uur: naaiprojecten voor semi-
gevorderden 
Vervolglessen op 4 februari, 18 februari, 3 maart en 17 maart.
Maak een feestjurk, kleed of rok voor jezelf of iemand anders of 
maak iets vanuit het Femma naaiboek.
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.
Prijs: € 65 - € 50 voor Femma-pashouders.
Inschrijven verplicht, beperkt aantal plaatsen.
 
donderdag 14 januari om 19.30 uur: breien op maat 
Vervolglessen op 4 februari, 18 februari, 3 maart en 17 maart.
Wat: eenvoudige accessoires breien voor de beginnende brei-
sters, voor meer ervaren breisters aanleren van nieuwe steken.
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.
Prijs: € 65 – € 50 voor Femma-pashouders.
Inschrijven verplicht, beperkt aantal plaatsen. 

donderdag 14 januari: start naaisalon 
Wanneer: elke donderdag, ook in de vakantie.
Werk je eigen project af samen met een aantal enthousiaste 
naaisters. Vraag hulp aan elkaar en geniet intussen van een 
gezellige babbel.
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.
Prijs: € 15 – € 10 voor Femma-pashouders voor een 8-beurten-
kaart.
Per avond betalen kan ook: € 3 – € 2 voor Femma-pashouders.
Inschrijven: beurtenkaart kan ter plaatse aangekocht worden.
Reservatie van beurtenkaart kan via e-mail of telefonisch con-
tact. 

voor de kinderen en tieners:
woensdag 10 februari: kinderatelier: knutselen met bloempot-
jes van 13.30 tot 16.30 uur.
Eigenlijk zijn bloempotjes bedoeld voor planten en bloemen, 
maar wij maken er samen met de kinderen grappige diertjes 
en poppetjes van. 
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.
Prijs: € 12 – € 10 als mama een Femma-pashouder is (incl. vier-
uurtje).
Inschrijven verplicht, beperkt aantal plaatsen.

donderdag 11 februari: kinderatelier: maak zelf je juweeltjes
van 17 tot 19 uur.
Maak je eigen unieke juweeltjes voor spotprijzen. Kies zelf welk 
motiefje bij je past en ga creatief aan de slag!
Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem.

Prijs: € 3  –  € 2 als mama een Femma-pashouder is (incl. hapje 
en drankje).
Materiaal ter plaatse te betalen (prijsvoorbeeld: € 2 voor oor-
bellen, € 1 voor haarspeld).
Inschrijven verplicht, beperkt aantal plaatsen.

Wens je meer informatie of heb je zelf een idee voor een  
boeiende Femma-avond?
Neem gerust contact met ons op!
Wil je graag gewoon eens langskomen om de sfeer te komen 
opsnuiven? Altijd welkom tijdens één van bovenstaande avon-
den. We wensen iedereen een creatief jaar toe.

Meer info en inschrijvingen via onze contactpersoon: 
Vanhoef An (0479 70 93 80); femwestrem@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/femma.westrem

Femma-leden en hun inwonende gezinsleden worden tijdens 
de vermelde activiteit verzekerd onder de ledenpolis van Fem-
ma, de anderen vallen niet onder deze polis. 

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ontmoetingscentrum 
De Graet Sint-Kristof te Afsnee, behalve gedurende de Gentse 
Feesten en tussen kerst en Nieuwjaar.

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

Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
pietdebleye@telenet.be

BTw BE  0740.411.886



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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st.-Camilluskoor
nabeschouwing kerstconcert
Het Sint-Camilluskoor zingt 45 jaar en heeft nu in het 40ste 
kerstconcert bewezen hoe het koor is uitgegroeid tot een vol-
waardig koor dat in het samen zingen aandacht heeft voor 
nuancering en homogene warme klanken waarin de verschil-
lende stemmen evenwichtig uit gebalanceerd zijn.  
Dat het jaarlijks kerstconcert een traditie is tijdens de  kerst- 
periode blijkt uit de verwachting van trouwe luisteraars die 
graag zo vroeg mogelijk kaarten kopen. Dit trouwe publiek 
maakt het mogelijk dat het koor beroep kan doen op een bij-
zonder ensemble om samen met het koor en ook afzonderlijk 
een mooi programma aan te bieden.

Het programma werd opgebouwd in verschillenden delen.
Het ensemble bestaande uit Leen Van der Roost, harp, Femke 
Van Leuven, fluit, Raphaël Meulemans, cello en Luc Tooten 
cello bracht ons in de stemming met de Berceuze van Fauré. 
Dat hier professionele muzikanten aantraden werd onmiddel-
lijk bevestigd. De warme, diepe klank van de cello’s, met de 
harp en de fluit toverden van bij de aanvang rust en muzikaal 
genieten in de kerk.
Het koor vertolkte Ave Maria van Gounod samen met het en-
semble. Een hele geruststelling dat we onbevangen konden 
luisteren en genieten, gedreven op de ontspannen uitvoering 
van zoveel enthousiaste vertolkers.

Doorheen a capella-uitvoeringen van diverse liederen in de 
kerstsfeer kregen we kans ook het koor te beoordelen. Elk jaar 
zeggen we, het is nog beter dan verleden jaar, zodat we den-
ken dat het dit jaar de beste uitvoering was en dat het wel-
licht niet beter kan. Ook mooie werken op het programma als 
het Ave Maria van E. Cjauusson brachten ons in vervoering. De 
eenvoudige, niet operastem van Marleen Sleurs tilden ons om-
hoog uit de dagdagelijkse sleur. De degelijke uitspraak van de 
liederen trof ons. We konden elk lied volgen met alle woorden.
De opbouw van het programma was heel evenwichtig samen-
gesteld waarin het ensemble en het koor samen of afzonderlijk 
het repertorium kon uitvoeren en toch tot een op elkaar afge-
stemd geheel kon uitgroeien.

Laudate Dominum van Mozart vertederde ons. De sopraan 
Marleen Sleurs beroerde ons met haar eenvoudige en zuivere 
klank in samenspel met het koor en het ensemble.
De samenzang van Stille nacht, gezongen door alle luisteraars 
blijft veel toehoorders ontroeren.
Het bisnummer, herhaling van het tweede deel van de uitge-
voerde Christmas Sanctus beleefden we als een ware apothe-
ose.
We kunnen niet anders dan de dirigent Lieve Strybos feliciteren 
voor deze muzikaal hoogstaande uitvoering. 
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het Parkbos
Het is verheugend vast te stellen dat, zeker op een zonnige dag, 
veel wandelaars en fietsers de weg vinden naar het Parkbos, hoe-
wel het project nog niet af is. Er wordt hard verder gewerkt op 
vele fronten, wat niet altijd zichtbaar is. Ruim 211 ha werd al 
verworven of is in erfpacht en over alle andere gronden zijn dos-
siers lopende.

ruilverkavelingsoperatie schelde en leie 
De Ruilverkavelingsoperatie Schelde en Leie werkt sedert 2006 
het Parkbos verder af vanaf de Rijvisschestraat tot aan de N34 
in Deinze en tussen de Kortrijksesteenweg en de E17-snelweg, 
een gebied van 2.690 ha. De VLM, (Vlaamse Landmaatschappij) 
onderzocht tot 2014 het nut van de operatie door allerlei enquê-
tes, informatie, afbakening van het hele RV-gebied en organisa-
tie van o.a. een openbaar onderzoek. Deze operatie behelst een 
technische, economische, juridische, stedenbouwkundige en 
soms een financiële operatie, overwegend in landbouwgebied, 
waarbij tussen bossen, percelen worden herschikt toebehorende 
aan dezelfde eigenaren. Die gronden komen dan dichter te liggen 
bij hun eigenaren en uitbaters, tevens worden soms perceelsvor-
men aangepast, vallen landwegen weg, komen andere erbij als 
gevolg van die herindeling (soms met nieuwe bermgrachten). 
Ook wordt het dwarsen van landbouwverkeer met drukke wegen 
maximaal vermeden. Daarbij wordt o.a. het natuurbehoud, het 
waterprobleem, het aanleggen en uitbaten van een veiliger fiets-
verkeer (10 km paden erbij) aangepakt. 

ontwerp ruilverkavelingsplan (orP) nabij de kasteelsite Putten-
hove
Bij “ons” situeert het “Ontwerp Ruilverkavelingsplan”(ORP) zich 
nabij de kasteelsite Puttenhove. Dit omslachtige werk kan nog 
invloed hebben op het tracé van wandel- en fietswegen en, bij 
uitbreiding, ook op het Parkbosproject zelf dat maar een zevende 
deel is van dat ORP. Uiteraard zijn diverse adviserende comités 
erbij betrokken. Het is positief dat ruilverkavelingen o.a. sedert 
1970 bij wet mogelijk zijn. In het kader van de integrale aanpak 
van het Parkbosgebied (dat uiteindelijk veel groter zou kunnen 
worden dan de huidige plannen) worden het Stadsbos van Dein-
ze (Astene - Gampelare) en de Kapittelbossen (tussen De Pinte en 
Nazareth, nabij de E17) vernoemd. Deze drie bossen zouden met 
een fietspad kunnen verbonden worden om een lus te vormen 
met de fietssnelweg in aanleg langsheen de spoorweg Deinze- 
De Pinte.

waterafvoerproblemen in de omgeving van de Pinte    
De omgeving van De Pinte kent al langer waterafvoerproblemen. 
Dit noopt o.a. tot de aanleg van een bufferbekken op de Duiver-
beek tussen de plek gekend als “Heetschure” en “De Duiver”. Dat 
kan het peil van de Rosdambeek beïnvloeden. In de Soenenswijk 
wordt de riolering aangepakt. De stad Gent maakt grondig werk 
van het opsplitsen van het rioolnet (bv. per verkaveling), door de 
vuile waters afzonderlijk af te voeren, los van de hemelwaters. 
Het zuiver water moet onder de spoorweg worden gesifoneerd 
om er uit te stromen in de Scheidbeek. (WMV noemt dat water 
voortaan liever de “Scheidingsbeek”, zoals het was tussen twee 
gemeenten). Dat water mondt uit in de Ringvaart. De timing van 
dat ingrijpend werk ligt nog niet vast (WMV deed navraag).                  

Fietspaden
Voor fietsers komt een pad binnendoor tussen SDW en Zwijnaar-
de vanaf de tunnel op de Kortrijksesteenweg, nabij Puttenhove, 
aansluitend op de oude spoorwegberm of de as (in de streek 
nog steeds “De Pintelaan” genoemd). Op aandringen van WMV 

wordt dit zowel wandelpad als fietspad, om zo de gevaarlijke Put-
straat te vermijden. VLM zou het idee steunen om geen specifiek 
fietsverkeer (o.a. campus- en schoolgericht) in te richten langs 
de gevaarlijke en te smalle Reyvisschestraat (WMV vroeg aan de 
Stad om ook daar de snelheidsgrens te verlagen naar 50 km/u). 
De fietsers zouden een nieuw pad volgen, bijna evenwijdig met 
de E40 dat nabij de Scheidingsbeek in de haakse bocht van de 
Putstraat getraceerd wordt tussen het nieuwe kantorencomplex 
en een geplande groep gebouwen voor huisvesting. Dit leidt in 
de Reyvisschebuurt tot nog meer verkeer. Dat fietspad zou aan-
sluiten op de geplande fietsbrug over de E40 (2016 -2017?), kruist 
daar de oude spoorbedding, gaat dan richting Don Boscocollege 
via een droge landrug, loopt allicht onderdoor de Oudenaardse-
steenweg om dan via de UG-campus aan te sluiten op het fietsnet 
aldaar. Dit alles werd op 14 november ter plaatse bekeken. Het 
zou kunnen dat een nieuw straatprofiel voor de Reyvisschestraat 
geen fietspad zou hebben wegens te talrijke onteigeningen. Ho-
pelijk komen dan aan beide kanten verhoogde paden die met 
hun boordstenen de weg alvast optisch smaller zouden maken. 
Palen horen dan in de berm. 
Langs de spoorweg in De Pinte wordt het smalle fietspad ver-
breed in het verlengde van de Oude Gentstraat.           
De nieuwe kruispunten op de hoofdas door het Parkbos, n.l. 
de oude spoorbedding met de Klossestraat en met de Reyvis-
schestraat zouden nu moeten klaar zijn. Nog op die as wordt de 
Oude Gentstraat grondig aangepakt. Meer oostwaarts ter hoog-
te van De Pinte komen langsheen de E17 geluidsmuren.
De Provincie onderhandelt met het Reyvisschekasteel over ooit 
realiseerbare functies. Pas dan ziet men wat er gebeurt met het 
voorziene Parkbosportaal “de Ghellinck”, op amper 600 m. In het 
dossier van dit ontoegankelijke de Ghellinckbos zit helaas weinig 
beweging omdat het een complex en apart dossier geworden is. 

lopende inrichtingsplannen
In die hele aanpak vermelden we kort dat een achttal inrichtings-
plannen (deelprojecten) lopende zijn: 
-  het Rosdambeekpad: dit werk wordt verder uitgevoerd (in mei 

wegens een droge werfsituatie), vanaf de Blauwpoort naar de 
Moeistraat en de Westerplas

-  het Speelbos (gebied Scheldeveld), het Hemelrijkgebied en het 
portaal De Beer (N60/E17), allen in De Pinte, worden dit jaar 
aangepakt. Er zijn ook de 2 fietsbruggen (over E40 en Ring-
vaart) waarvan de stedenbouwkundige vergunningsprocedure 
lopende is (start werken al in 2016?). Er lopen her en der nog 
technische studies. Het Mobiliteitsplan voor het Parkbos komt 
er ook aan en wordt nog met de klankbordgroep besproken, zo 
ook het Inrichtingsplan Reyvissche en Maaltepark. 

Onder de varia wordt vermeld dat de wc-infrastructuur, de aan-
gepaste bewegwijzering en de grote infoborden worden bekeken 
per deelgebied. Er komen ook nog banken bij. Noteer ook dat 
mountainbiken enkel mag op de ruiterpaden en dat paarden ze-
ker niet horen op het fraaie, houten pad in de Rosdamvallei. 
Tot slot gaan scholen eind januari weer plantgoed aanplanten. 
De weersomstandigheden bepalen de timing en de vordering 
van de initiatieven in dit uitgestrekte projectgebied.              

WMV wenst iedereen een goed en gezond 2016 en dankt voor de 
overschrijving van je lidgeld 2016 (minstens € 10) op de bankre-
kening BE16 0680 9330 9074 van WMV, Lauwstraat 73, 9051 SDW.  

&		WMV-Contact: p/a Lauwstraat 73, 9051 SDW
 E-mail: wmv@telenet.be
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HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be

Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN

              Graag stellen wij onze nieuwe tandartsenpraktijk aan U voor. 
 

 
 
 Tandarts Diedrik Van Cauter 

Algemene tandheelkunde 
Prothetische tandheelkunde  ̶   Kroon- en brugwerk 

 
Tandarts Dominic Walcarius 

Algemene tandheelkunde 
 

Gemeenteplein 12 
9051 Sint-Denijs-Westrem 

 
09/398.35.37 

HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be

Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 422.263 (excl. btw)  |  0486 069 070

3 gevel-app. met 2 slpks. Op het zonnige 

terras geniet u volop van de rust en het groen.

Opp. appartement: 133 m2. Opp. terras: 15 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 245.000  |  Gsm: 0468 191 788

Te renoveren gesloten bebouwing op een 

commerciële ligging in het centrum. 

Terrein opp.: 170 m2. Bew. opp.: 160 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 598.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruime gezinswoning van bouwjaar 2000; 

rustig gelegen in het centrum van Latem. 

Terrein opp.: 1.021 m2. Bew. opp.: 313 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 524.000  |  Gsm: 0486 069 070

Bouwrijp perceel met maximale privacy en 

een lange privatieve oprijlaan. 

Terrein opp.: 2.358 m2. Geen bouwverplichting.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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224.500  |  Gsm: 0468 191 788

Ruim 2 slaapkamer appartement met 

garage op goede locatie te Gentbrugge. 

Terrein opp.: 838 m2. Bew. opp.: 86 m2.

|   GentbruggeTE KOOP

E
P

C
 7

4
7 

K
w

h
/m

2  
 | 

 W
g

, G
vv

, V
g

, G
vk

r, 
G

d
v 

 | 
 U

C
 1

8
0

6
73

1

€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met zwembad & 

jaccuzzi in een doodlopende straat. 

Terrein opp.: 511 m2. Bew. opp.: 210 m2.

|   Grammene (Deinze)TE KOOP
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€ 389.000 (excl. btw)  |  0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slaapkamers en 2 bdkrs in het centrum. 

Bew. opp.: 205 m2. Prijs excl. kosten.

|   AfsneeTE KOOP
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www.IRRES.be  |  Gsm: 0486 069 070

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

U verkoopt?

€ 788.000  |  Gsm: 0479 417 496

Gerenoveerde & lichtrijke woning met 7 slpks. 

Ideaal in combinatie voor vrije beroepen.

Terrein opp.: 1.377 m2. Bew. opp.: 375 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 765.000  |  Gsm: 0479 417 496

Rustig gelegen en lichtrijke gezinswoning 

met 4 slaapkamers en volgroeide tuin. 

Terrein opp.: 1.585 m2. Bew. opp.: 330 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 465.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met gunstige 

oriëntatie nabij de dorpskern.

Terrein opp.: 1.051 m2. Bew. opp.: 190 m2.

|   De PinteTE KOOP
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