
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Om de werking bij te sturen is het altijd goed het voorbije werkjaar te evalueren. On-
dertussen kunnen we aan de lezers van de INFO een beeld geven van de activiteiten die 
in het voorbije jaar werden opgezet. 
De INFO, uitgegeven door Dekenij Borluut, is de spreekbuis van de verenigingen van 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee voor alle inwoners van beide gemeenten.

Doelstelling van de dekenij:
1. De samenwerking tussen de verschillende verenigingen van Sint-Denijs-Westrem en 

Afsnee stimuleren.
 Dekenij Borluut neemt maandelijks (10 keer per jaar) alle informatie op die de vereni-

gingen tijdig aan de redactie van de INFO bezorgen. Dit geeft een beeld van de tal-
rijke activiteiten die maandelijks door de verschillende verenigingen ofwel zelfstan-
dig, ofwel in samenwerking met andere verenigingen worden georganiseerd. Het is 
een bewijs dat er veel initiatieven worden genomen en dat Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee een bloeiende gemeenschap is, niettegenstaande de druk van de verstedelij-
king als randgemeente van de Stad Gent.

 De kalender van week tot week laat toe dat de verenigingen rekening houden met 
reeds vastgestelde data wanneer ze hun evenement plannen, zodat ze niet in het 
vaarwater van een andere vereniging komen.

2. Informeren over initiatieven zowel privé als van de Stad of de Overheid die belangrijk 
zijn voor de lezers van de INFO. Dekenij Borluut is een pluralistische vereniging en 
wil zich in al haar activiteiten pluralistisch opstellen en zal derhalve geen politieke 
of ideologische standpunten aanbrengen, verdedigen of afwijzen.

3. De handelaars van de gemeente adverteren in de koopgids en steunen zo de uitgave 
van dit informatieblad. Het is belangrijk dat de lezers zoveel mogelijk beroep doen 
op de plaatselijke middenstand. De aanwezigheid van de plaatselijke middenstand 
is in zekere zin een barometer voor de leefbaarheid van een gemeente.

4. Een van de sociale initiatieven van Dekenij Borluut is een gratis namiddaguitstap 
voor senioren en andersvalide personen. Daarvoor wordt een liftbus gehuurd voor  
ongeveer 45 personen, met aan het einde van een rondrit met gids een traktatie met 
koffie en gebak. 

5. Om de leden van Dekenij Borluut te bedanken voor hun trouw lidmaatschap, wordt 
elk jaar een tombola gehouden van de nummers van de lidkaarten tijdens de recep-
tie van de oktoberkermis. De waardebons als prijzen kunnen besteed worden bij de 
handelaars die in de koopgids adverteren.  

6. Dekenij Borluut richtte in haar schoot een Kermiscomité op om de kermis nieuw 
leven in te blazen. Het Kermiscomité coördineert de evenementen die door verschil-
lende verenigingen worden georganiseerd, neemt ook zelf initiatieven en maakt een 
volledig kermisprogramma op voor de Stad. Het Kermiscomité voert de besprekin-
gen met de Dienst Feestelijkheden van de Stad Gent die een voorstel voor subsidië-
ring opmaakt dat wordt bekrachtigd door de Gemeenteraad. Door het Kermiscomité 
komt er stilaan een kermissfeer in Sint-Denijs-Westrem waarnaar wordt uitgekeken 
het derde weekend van oktober.
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December
We zien december in feestgewaad

sinterklaas en zwarte Piet,

kinderfeest, het schoentje zetten 

voor het paard van sinterklaas,

cadeautjes, symbool van goedheid

want de echte sint bestaat.

 Advent, kerstdag komt eraan.

Welzijnszorg, nu voedselbank,

de armen onder de aandacht

we zijn er ook voor hen….

De sneeuw van kerstdag

al jaren mislukt:

donkere dagen 

gewoon open en toe, 

in weer en wind

maar in ons hart,

groei naar het licht.
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www.dekenijborluut.be

webhosting by @TX

Bestuur Dekenij Borluut vzw:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
fax 09 243 41 08
voorzitter@dekenijborluut.be

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

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

Deken: Wim Van Lancker
Dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rek. Dekenij Borluut: 
Be06 4420 0385 0122  BiC / kreDBeBB 

reDaCtie inFo: info@dekenijborluut.be
verantwoorDelijke uitgever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

rubriek “verenigingen”: Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW (09 221 19 51)

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(T.&F. 09 245 67 28)

Medewerker, contacten met verenigingen: 
Magda Declerck
Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41)

reclame & advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
advertentie@dekenijborluut.be
prijzen zie www.dekenijborluut.be

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

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

aanDaCHt: naargelang van de aard van de mede-
delingen, contact via de opgegeven mailadressen.
website: webmaster@dekenijborluut.be

BeriCHt van De reDaCtie:
De volgende INFO verschijnt op 21 december. 
De teksten uiterlijk tegen 4 DeC.  bezorgen bij 
Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003. 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 tek-
sten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 
april, 24 mei 2013. Alle teksten moeten uiterlijk 
17 dagen vóór die data binnen zijn. Graag alle ac-
tiviteiten opgeven waarvan de datum al vast ligt. 
Die komen dan in de rubriek “worden verwacht”, 
zodat de andere verenigingen er rekening kunnen 
mee houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de 
activiteit vermelden.

 Alle leden-sponsors, de sponsors tijdens de kermis en in de koopgids, en de 
verenigingen worden uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie de derde zondag 
van januari, 20 januari 2013 in Kasteel Borluut. Het is steeds een aangename 
ontmoeting van veel bekenden. Dank je wel sponsors. Jullie steun is een wel-
kome aanmoediging voor onze werking.

7. Het laatste weekend van januari werkt Dekenij Borluut mee aan een nieuw-
jaarsconcert ingericht door ID+Art, met de Heemkundige Kring Scheldeveld en 
vtbKultuur. Dit concert zaterdagavond en zondagvoormiddag is elk jaar uitver-
kocht en bewijst dat de inwoners van onze gemeente cultureel geïnteresseerd 
zijn.

 U ziet, beste lezer dat Dekenij Borluut niets aan het toeval overlaat om het 
welzijn van de dorpsgemeenschap te bevorderen. Op de maandelijkse vergade-
ringen van het bestuur worden alle activiteiten goed voorbereid. 

 Langs deze weg zoeken we nieuwe bestuursleden om deel te nemen aan het 
bestuur van de dekenij. We zullen je met open armen ontvangen.

nieuwjaarsConCert 2013

Maaltebruggekasteel: nieuwjaarsconcert met het harpkwartet “Harpes d’or”
Traditiegetrouw en dit voor de 8ste keer organiseren ID+ART vzw, Heemkring  
Scheldeveld, Dekenij Borluut en vtbKultuur twee nieuwjaarsconcerten in het  
Maaltebruggekasteel en dit zaterdag 26 januari om 19.30 uur en zondag 27 januari 
om 11 uur.  
Tokkel-, snaar- en blaasinstrumenten, telkens in kwartetvorm, wisselden elkaar af. 
Zo kregen wij vorig jaar met “Bonbonbasson” zeer geslaagde concerten met vier 
fagotspelers. Dit jaar is zoals in 2007 een harpkwartet te gast, weliswaar in een 
andere samenstelling.
An Van den Borre, lid van het “Harpe Diem”-harpkwartet, heeft een nieuw ensem-
ble opgericht nl. “Harpes d’or”, met twee afgestudeerde conservatoriumstuden-
ten en met dochter Lotte. 
De benaming komt van een gekende Franse studiemethode voor harp.       
Meer details in verband met het programma komen in de volgende INFO.

Toegang concert: € 14 (concert + receptie)
Kaarten: Griet Vanderghote; (09 242 88 22); griet.vanderghote@de-palmenaer.be
 Mia Bogaert; (09 222 31 76); bogaert.mia@skynet.be
 Paul Van den Borre; (09 221 19 51); vandenborrep@skynet.be

Kaarten te verkrijgen vanaf heden door te storten op rek. BE 22 3904 0952 3547 
van Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW met vermelding “zaterdag” of “zon-
dag”.
De kaarten liggen klaar aan de kassa. Aantal kaarten is beperkt; bestel tijdig!  

oktoBerkerMis: reCHtzetting

In de vorige INFO was het telefoonnummer van Lea Schepens-Vandeputte 
verkeerd vermeld.
De handelaars kunnen de waarde van de aankoopbons bij haar afhalen na 
afspraak op (09 221 13 98).

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetingscentrum De Graet Sint-Kristof 
te Afsnee, behalve tijdens de Gentse Feesten en tussen kerst en Nieuwjaar.

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



nieuws VAN DE stad
Herinrichting De sterre
De Sterre is één van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen. Deze verkeers-
onveilige situatie wordt nu aangepakt. vanaf maart 2013 start het Agentschap  
Wegen en Verkeer (AWV), in samenwerking met de Stad Gent en TMVW, met de 
heraanleg van dit verkeersknooppunt. Er komt niet alleen een nieuwe rotonde, 
ook de omliggende verkeersinfrastructuur zal veranderen. AWV wil van dit moei-
lijk knooppunt een vlot en veilig verkeersplein maken voor alle weggebruikers. 
Eind 2013 moeten de werken afgerond zijn. In het dienstencentrum en de biblio-
theek vindt u een informatiefolder.
Aan De Sterre komen verschillende invalswegen samen. Nu is dit een complexe 
situatie met onduidelijke voorrangsregeling. Fietsers moeten de rijweg delen met 
het autoverkeer. Een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie. De aanleg van een 
langgerekte rotonde met een aparte tunnel voor fietsers en voetgangers moet 
zorgen voor meer veiligheid, een duidelijk verkeersbeeld en vlottere doorstro-
ming van openbaar vervoer, auto- en fietsverkeer. 

kluifrotonde
De huidige rotonde wordt vervangen door een kluifrotonde met twee rijstroken. 
Dat is een langgerekte rotonde die eruit ziet als twee rotondes die in elkaar zijn 
versmolten. Het geheel lijkt op de kluif van een hond. Wat deze rotonde onder-
scheidt van een ‘gewone’ rotonde is dat automobilisten ruim voor ze de rotonde 
oprijden een keuze moeten maken voor hun eindbestemming (en dus welke af-
slag ze willen nemen). Signalisatie boven of naast de rijweg zorgt ervoor dat ze 
tijdig voorsorteren. Eens op de rotonde, kan niet zomaar van rijstrook worden 
gewisseld. Dat zorgt voor een vlotte doorstroming en bevordert de veiligheid.

Fiets- en voetgangerstunnel
Er is bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers. Een fiets- en voetgangers-
tunnel onder het groene middeneiland van de rotonde zorgt voor een veilige 
oversteek van noord naar zuid en omgekeerd. Hierdoor moeten fietsers veel min-
der de rijweg oversteken en wordt het knooppunt een stuk veiliger. Fietsers rijden 
langs de rotonde op een fietspad met dubbele rijrichting, gescheiden van de rij-
baan. Dat moet de veiligheid verbeteren en de verkeerssituatie verhelderen. Aan 
de zebrapaden zorgen middenbermen voor extra veiligheid bij het oversteken. 

Heraanleg voskenslaan
De Voskenslaan wordt volledig heraangelegd tussen De Sterre en de Maaltebrug-
gestraat. Hier komen gescheiden fietspaden, nieuwe voetpaden en een nieuwe  
riolering. Ten slotte zorgt een nieuwe vrije busbaan voor vlotter openbaar vervoer. 

Heraanleg kortrijksesteenweg
Ook de Kortrijksesteenweg krijgt een facelift. Tussen De Sterre en het kruispunt 
met de Maaltebruggestraat volgt de aanleg van een nieuw wegdek, gescheiden 
fietspaden en een nieuwe riolering. 

verkeersdoorgang
Het verkeer in de richting van het station neemt best de R4 en kiest vervolgens 
voor de nieuw aangelegde Valentin Vaerwyckweg tussen Flanders Expo/The Loop 
en de ondergrondse pendelparking aan het station Gent Sint-Pieters.
De doorgang naar de Kortrijksesteenweg richting Sint-Martens-Latem blijft gedu-
rende een deel van de werken open. Op dat moment beschikt het verkeer over 
één rijstrook in elke richting. 
De gedetailleerde en meer concrete timing en wegomleggingplannen worden 
momenteel nog opgesteld in overleg met de verschillende projectpartners, de 
Stad Gent en de lokale politie. Van zodra die gekend zijn, zal de buurt daarvan zo 
snel mogelijk worden ingelicht.
Midden 2013 voert Waterwegen en Zeekanaal NV onderhoudswerken uit aan de 
Maaltebrug. Hiervoor zal de brug tijdelijk afgesloten zijn voor alle verkeer. De 
Kortrijksesteenweg tussen de Maaltebrug en De Sterre zal op dat moment enkel 
toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. 

timing en info
De werken starten in maart 2013 en lopen tot eind 2013. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer  
(www.wegenenverkeer.be/desterre). Van zodra de details over de fasering, timing 
en omleidingen van de werken bekend zijn, zal dit gecommuniceerd worden via 
deze website. Vragen? Mailen kan naar wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be.
Telefonisch bereikt u Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via (09 241 74 74). 

     
 
Week tot week

DeCeMBer

za. 1 – vzw vrienDen vD zonnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
Do. 6 – Markant De Pinte / sDw
 20.00: voordracht (Brasserie ’t Klooster De Pinte)
za. 8 – wMv aFsnee / sDw
 09.30: opkuisactie Duddegembosje
Do. 13 – DaviDsFonDs sDw / aFsnee
 klassiek pianoconcert (Handelsbeurs Gent)
za. 15 - DaC De Moester
 14.00: kerstmarkt (Putstraat 16, SDW)
za. 15 – Markant De Pinte / sDw
 18.00: opera in de cinema (Kinepolis Gent)
za. 15 – kon. HarMonieorkest eCHo Der leie
 20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus SDW)
zo. 16 – sint-CaMilluskoor
 19.00: kerstconcert (parochiekerk De Pinte)
Do. 20 – vtBkultuur sDw
 muzikale lezing (Maaltebruggekasteel)
vrij. 21 & za. 22 – reDerijkersk. De looFBloMMe
 19.00 en 20.30: kerstspel (Gildenhuis)
zo. 23 – reDerijkersk. De looFBloMMe
 11.00: kerstspel (Gildenhuis)

jAnuAri

zo. 6 – DaviDsFonDs sDw / aFsnee
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
Do. 10 – Markant De Pinte / sDw
 hobbyles glazen schaal
Ma.14 – wMv aFsnee / sDw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
vrij. 25 – Markant De Pinte / sDw
 nieuwjaarsreceptie met optreden
za. 26 – iD+art, HeeMkr. sCHelDevelD, vtBkul-
tuur, Dekenij Borluut
 19.30: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
zo. 27 – iD+art, HeeMkr. sCHelDevelD, vtBkul-
tuur, Dekenij Borluut
 11.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
zo. 27 – kvlv sDw
 mis + receptie
Di. 29 – DaviDsFonDs sDw / aFsnee
 causerie “Europa in het moeras”

FeBruari

za. 2 – vzw vrienDen vD zonnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
Di. 19 – kvlv sDw
 Yakult (promotieactiviteit)
woe. 20 – DaviDsFonDs en Markant
 causerie over Wereldtentoonstelling 1913 
 in Gent

Maart

za. 2 – vzw vrienDen vD zonnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
za. 16 – DaviDsFonDs sDw / aFsnee
 bezoek aan Sint-Baafskathedraal



Candlelight
Concert

2012
Dirigent

Manuel Herrebaut

Koninklijk Harmonieorkest
Echo Der Leie

sportzaal van het Sint-Paulusinstituut (Loofblommestraat 2, Sint-Denijs-Westrem)
15 december 2012 20u00

zaterdag

I

Toegang: VVK: 9 Eur I  kassa: 10 Eur
Deuren open om 19u30

Kaarten in voorverkoop:
GSM 0478 24 50 49 (Tom Verdonck) of 0495 59 04 94 (François Wuyts)

candlelight@echoderleie.be





Cultuurplatform, wMv & Heemkring 
scheldeveld
Historische vondst in het Maaltebosje aan Flanders expo
In 1820 kocht de regering der Nederlanden voor haar Gentse 
garnizoen in Maaltebrugge een stuk vrij droge grond gelegen 
op het hoogste punt van Sint-Denijs-Westrem ( 9 tot 11 m bo-
ven de zeespiegel) met een oppervlakte van 27 ha. voor de som 
van 40.000 gulden.
Deze gronden behoorden vroeger aan de Sint-Pietersabdij en 
werden in 1796 eigendom van de Commissie van de Gentse 
Godshuizen, het latere OCMW. Het was de bedoeling er een 
oefenveld aan te leggen voor het garnizoen van de stad Gent, 
gelegerd in de Citadel, het huidige Citadelpark. 
Het kreeg de naam “Marsveld” of “willemsveld”, genoemd 
naar koning Willem Van Oranje. Het plein werd voor de eerste 
maal in gebruik genomen in 1828.
Na 1830 kreeg het de naam “Plaine d’Exercice de la Ville de 
Gand”, kortweg in de volksmond genoemd: “sint-Denijsplein”.  

Hoekpaal met Hollandse leeuw en jaartal 1824
Op de vier hoeken van het rechthoekig Willemsveld werd een 
hoekpaal geplaatst met de Hollandse leeuw en het jaartal 1824 

er op aangebracht. 

Drie palen zijn nooit 
teruggevonden en ver-
moedelijk verdwenen 
tijdens de nivellering 
en uitbreiding van het 

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
lessen tai Chi Chuan: dinsdag van 14.30 tot 16 uur uitgezon-
derd elke derde dinsdag van 15.30 tot 17 uur
line dans: dinsdag van 16.30 tot 18 uur, voor iedereen toegan-
kelijk
knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
Boetseren: 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen ? Je kunt 
beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

DAC De Moester
Sint-Denijs-Westrem

zaterdag 15 december: kerstmarkt
U bent van harte welkom van 14 tot 20 uur voor een hapje en 
drankje, wijnstand, kinderanimatie…
De verschillende ateliers stellen hun producten voor.

& De Moester / Wipplank / dn’Hof, Putstraat 16, SDW;
 (09 221 99 46); hih.moester@gmail.com

Sint-Denijsplein door het Duitse leger in 1915.
Het plein werd gebruikt als:
1820: exercitieplein
1838: hippodroom 
1914: vliegveld
1920: hippodroom en vliegveld 

De vondst  in 2004
Een hoekpaal werd door de heer Tillo Behaeghe in 2004 tijdens 
een wandeling ontdekt in het Maaltebos op het einde van de 
Kapellestraat. 
Na 186 jaar, op 14 september 2010, werd door de Dienst Wegen 
Sector Zuid o.l.v. François Deschacht de paal uitgegraven en 
overgebracht naar het depot in de Borluutstraat te Sint-Denijs-
Westrem.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft reeds de 
toestemming gegeven de historische hoekpaal een definitieve 
bestemming te geven in de onmiddellijke omgeving van de 
Putkapel. 

Een werkgroep opgericht met leden van het Cultuurplatform, 
WMV en de Heemkring hebben tijdens een vergadering een 
werkplan voorgesteld voor het plaatsen van de paal in het 
voorjaar van 2013.
De paal werd tentoongesteld in de bibliotheek tijdens de Bor-
luutkermis 2012.
 PVDB

oCMw gent
start buurtmaaltijden vanuit de antennewerking voor sint-
Denijs-westrem door oCMw gent
Zin om eens gezellig uw voetjes onder tafel te schuiven en 
te genieten van een heerlijke maaltijd in het gezelschap van 
vrienden, buren en kennissen? Kom dan langs op onze buurt-
maaltijd.
De buurtmaaltijd is een nieuw initiatief vanuit de antennewer-
king van Sint-Denijs-Westrem door het OCMW Gent in samen-
werking met het Clubhuis voor Senioren en Okra.
Aan de prijs van € 5 kunt u genieten van een lekkere maaltijd: 
een dagsoep, hoofdgerecht en dessert.

Plaats: Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, SDW
Datum: vanaf 4 december 2012, telkens op de 1e en 3e dins-
dag van de maand van 11.30 tot 13.30 uur.

Inschrijven kan tot 8 dagen op voorhand:
- in het Clubhuis voor Senioren bij Marleen Ransschaert op 

maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 17 uur
- in het Dienstencentrum van Sint-Denijs-Westrem bij Natha-

lie Samaes, maatschappelijk werker OCMW,  dinsdag van 10 
tot 12 uur.

 
Gelieve onmiddellijk te betalen bij inschrijving.
Van harte welkom.

34x34x139 cm, 670 kg
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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
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 11 tot 19u. 6/7.
tel. 09 245 03 11

advocaten
ABBELOOS & SIERJACOBS advocatenkantoor
Maaltebruggestraat 298, 9000 Gent
tel: 09 233 10 12; tel: 09 233 04 46; fax: 09 225 31 12

KAREL PEETERS
Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02; fax: 09 243 41 08 
e-post: advocaten.peeters@pkp.be

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

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

autokeuring 

                     Poortakkerstraat 127, SDW
tel: 09 221 51 16; www.sbat.be

balletschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-zumba-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.be

batteriJen
 www.batterystreet.be
 Kortrijksesteenweg 1092, SDW

 Tel: 09 245 46 00; gent@batterystreet.be

bed & breakfast
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

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

GEBR. DE COCKER-NV JONOCO
alle formaliteiten, crematie; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
jonoco@skynet.be; gsm: 0475 429 265

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten 
Lauwstraat 74, SDW;  tel/fax: 09 221 15 85

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

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, Krijzeltand 4a, SDW 
tel/fax: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

brasserie
BRASSERIE OLIVE
belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 09 221 35 12

brood en banket
BAKKERIJ LUC (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten

PATISSERIE SUFFYS
Loofblommestraat 59, SDW tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem tel: 09 282 40 33

‘T OUD BAKKERIJTJE (Dirk Van Der Sypt)
belegde broodjes; Hogeheerweg 29, SDW tel: 09 221 77 23
woensdag gesloten

’T POMPOENTJE
maandag gesloten, eigen 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
 
CAFé NEW INN - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 09 222 88 68, 0473 49 10 71
zaal voor 150 personen; maandag en dinsdag gesloten

digitale foto print & scanservice
KLEURCOPYCENTER MARIE BOULARD
Kortrijksesteenweg 1194, SDW; tel: 09 221 56 37; pasfoto
kleurkopie-fun foto; Doorl. open van 9 tot 18u, zat. tot 12u

drukwerk
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; tel: 09 220 94 74
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor riJbewiJs

                      Poortakkerstraat 131, SDW

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

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

              AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                    Peirsman-Verplaetse, Kortrijksestwg. 1266 

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

 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

DEUTSCHE BANK
Kortrijksesteenweg 1149, SDW
tel: 09 240 77 77

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

VDK SPAARBANK
Christophe Landrieu
Kerkdreef 3, SDW – 09 220 33 11

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

BIG.T.CArS BVBA  Aankoop auto’s en bestelwagens
Kortrijksesteenweg 1185, SDW
Ook onderhoud en herstelling; tel: 0476 49 53 53

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens open 7/7
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

GARAGE-CARROSSERIE DIRK CLAUWAERT
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

GARAGE-CARROSSERIE G. DE PAEPE NV
                             onderhoud en herstelling alle merken,

 carrosserie, verdeler Seat-VW-Skoda-Audi
Hogeheerweg 24A, SDW; tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be

GARAGE GEERT VANMEIRHAEGHE
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

GARAGE BART VAN TROOS BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens 
Poortakkerstraat 47, SDW 
tel: 09 221 05 84; vantroosbart@hotmail.com

geschenkartikelen
AT HOME - KLEUR EN INTERIEUR 
Exclusieve en milieuvriendelijke Nieuw-Zeelandse
interieurartikelen, hebbedingen en decoratie
Hemelrijkstraat 21, SDW; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be

geZondheid
SWANLAKE welzijnscoach voor jong en oud
herboriste - Herbalife®ambassadeur
Caroline Geirnaert - Nieuwstraat 19, SDW
www.swan-lake.be – info@herba-swanlake.be
enkel op afspraak - tel: 0474 24 25 94

kooPgiDs dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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CLUB WOMEN (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

CYNTHIA HAIR & BEAUTY SALON
Hogeheerweg 36, SDW; tel: 09 221 49 35
di. tot zat. op afspraak

HAIRSTYLISTE DE SPIEGEL REDKEN
Schoonzichtstraat 31, SDW; di-vrij 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; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

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

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

ELEGANCE
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

kunst
KUNST- EN KERAMIEKBOETIEK “TAURUS”  
                        Dirk Vanhaeren
                        Hogeheerweg 15, SDW

 open: wo.– za. 9-12.30 & 14-19u & op afspraak
tel: 09 221 54 21; dirkvanhaeren.blogspot.com

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, meeneempasta’s
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“IN DE RADIJS” –GROENTEN EN FRUIT
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zon- en ma. gesloten

’T POMPOENTJE
algemene voeding - eigen bakkerij; zondagvoormiddag open
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverZorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Ook manicure en gel !

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

meubelen
                    INTErIEurINrICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

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

papierhandel
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
kantoor-school-copy-cardshop 
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

postpunt - dagbladhandel
DEDETE
lotto - wenskaarten - tele- en internetkaarten
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW; tel: 0478 293 498

reiZen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

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

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

FONTEIN KERSE
la double vie culinaire; Broekkantstraat 52, Afsnee 
tel: 09 221 53 02; www.fonteinkerse.be

TAMPOPO 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;
kleuradvies bij u thuis; deskundig advies aan doe-
het-zelvers; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - MARTINE NEYT
spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
individueel advies voor make-up; manicure;
pedicure; zonnebank; enkel volgens afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60

schriJn- en timmerwerken
GEBR. DE COCKER nv Jonoco; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
kasten-keukens-renovatie-nieuwbouw
hout-alu-pvc ramen & deuren – eigen productie.

VANAELST BVBA 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
zondagnamiddag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

KEURSLAGER FILIP & PEGGY 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

SLAGERIJ ISABELLE EN MARC
donderdag gesloten
Sint-rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakeriJ
SLOTENMAKERIJ ‘MARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
Sint-Dionysiusstraat 33, SDW; tel/fax: 09 221 94 69

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Hogeheerweg 26, SDW; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; tel: 09 222 71 96
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

TUINARCHITECT. & BOOMVERZORGING
Groep Groen bvba; tel: 09 221 05 81; 
Bokstraat 73, 9870 Machelen; gsm: 0474 33 39 70

TUINARCHITECT HUGO VERVONDEL BVBA
ontwerpen, uitvoeren van tuinen 
Leieriggestr. 6, Afsnee; tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

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

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

verwarming
VEPI BVBA (PIERRE VERENGHEN)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling, 
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; fax: 09 329 61 43

verZekeringsagenten
KBC VERZEKERINGEN STEYAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

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

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

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

kooPgiDsdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee



sint-Camilluskoor
zondag 16 december om 19 uur: kerstconcert in de kerk van 
De Pinte
Wegens restauratiewerken aan de parochiekerk van Sint- 
Denijs-Westrem kan het traditionele kerstconcert hier niet 
plaats hebben, maar kunnen we uitwijken naar de parochie-
kerk van De Pinte waar E.H. Pastoor zijn kerk spontaan en gast-
vrij voor ons koor openstelt. 

Het Sint-Camilluskoor onder leiding van dirigent Lieve Strybos 
doet beroep op de professionele solisten Inge Van Esch (viool), 
Hendrik Ide (viool), Lieve Dreelinck (altviool) en Ludo Ide (cel-
lo) om u samen met een goed voorbereid koor met een mooi 
programma en een hoogstaande uitvoering in de kerststem-
ming te brengen.
Kaarten in voorverkoop bij de koorleden: € 8; kassa € 10.

&		 Joris Sleurs (09 222 03 01)

KONINKLIJK HARMONIEORKEST 

echo der leie
zaterdag 15 december: Candlelightconcert 2012 
Heeft u die dag al plannen? Dan geeft het Koninklijk Harmo-
nieorkest Echo der Leie haar jaarlijks Candlelightconcert of zeg 
maar –spektakel in de gebouwen van het Sint-Paulus-instituut. 
U kon de affiches reeds zien verschijnen op het kermisaperitief. 
Wie er vorige jaren bij was, weet dat we ons niet beperken tot 
het brengen van een aangenaam twee uur durend muzikaal pro-
gramma, maar dat er hier en daar ook een verrassing te beleven 
en zelfs te proeven valt. Aangezien dit jaar de rode draad door-
heen de avond “water in al zijn vormen” is, zullen we voor iedere 
zeeman en landrot toegankelijk zijn. Iedere geheelonthouder en 
levensgenieter van jong tot oud is welkom, iedere stormfanaat 
en liefhebber van lentebuien zal zijn gading vinden. 
Wij komen graag nog eens persoonlijk bij u langs om meer 
uitleg te geven. De eerste zaterdagen van december mag u 
ons aan uw deur verwachten. Wie wil, kan dan kaarten in voor-
verkoop aanschaffen. We brengen ook onze chocoladetruffels 
mee om uw zoete bekje en onze kas te spijzen. 

BASISSCHOOL 

sint-Paulus
Sint-Denijs-Westrem

Zin in een chanson Française of een soiree à l’anglaise?
vrijdag 30 november gaan de deuren van praatcafé Cave 
saint-Pol open vanaf  20 uur. Alle ouders van leerlingen, toe-
komstige of oud-leerlingen zijn welkom om een glas te komen 
drinken. Zomaar, voor een gezellige babbel en een lekkere 
knabbel. Inkom is gratis, drankjes betalend. Zoals in een echt 
café dus.
Het jaarthema van de school luidt  “ik knap, jij knap, samen 
super megaknap”. Met dit jaarthema werkt de school haar 
visie op meervoudige intelligentie uit, vanuit de overtuiging 
dat ieder kind op zijn manier knap is. Een kind kan via verschil-
lende ingangen kennis opdoen, niet alleen cognitief, ook via 
beweging of muziek. November stond in het teken van “beeld-
knap”. De kinderen gingen creatief aan de slag en die creaties 
mochten ouders komen bewonderen op de vernissage van 22 
november.
Voorts kijken de kinderen nu uit naar de komst van sinter-
klaas. Als de kinderen even flink en knap blijven als altijd, 
zal hij dinsdag 4 december zeker onze school niet overslaan. 
Maar hoe zit het eigenlijk met de pieten Petronella en Julio 
die vorig jaar, met onze kinderen als getuigen, elkaar het ja-
woord gaven? Hopelijk vernemen we meer van hen en beleeft 
het bruidspaar nog altijd heerlijke wittebroodsweken.
Maandag 17 december nemen de leerlingen van het vierde 
leerjaar deel aan “Al met de bal” in Zwijnaarde. Het wordt een 
fantastische sportdag. 
Dinsdag 18 december gaat de hele lagere school dan weer 
schaatsen op de openluchtpiste in Gent.
Er valt dus heel wat te beleven voor de leerlingen van basis-
school Sint-Paulus. En zo wordt het weer bijna Kerstmis en zit 
de eerste helft van het schooljaar er op. Wat worden ze vlug 
groot, onze oogappels.

& Basisschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3, 
 9051 Sint-Denijs-Westrem; (09 221 32 73)

Markant DE PINTE / SDW

Donderdag 6 december om 20 uur: voordracht “evolutie in de 
sociale media en hun invloed op het dagelijks leven” door Stijn 
Vercamer.

Onze communicatiemogelijkheden zijn de laatste jaren enorm 
veranderd. Door de opkomst van de verschillende soorten so-
ciale media zoals Facebook, Twitter en andere, kunnen we de 
hele dag in contact zijn met iedereen en de nieuwe media zo-
als Ipad, Iphone en digitale tv, zetten er ons toe aan om de 
hele dag met alles contact te houden.

Wat kennen wij daarvan en hoe zal de verdere evolutie zijn? 
Kunnen wij nog mee met onze kinderen en kleinkinderen?
Onze gastspreker (projectmanager communicatie) zal uitleg 
geven over deze nieuwe media en tevens wijzen op hun impact 
op hoe we communiceren en hoe de volgende generatie zal 
communiceren en welke voor- en nadelen er aan deze sociale 
netwerken zijn.
Plaats: bovenzaal Brasserie ‘t Klooster De Pinte. 

zaterdag 15 december om 18 uur: opera in de cinema, kine-
polis gent 
Operavoorstelling vanuit de Metropolitan in New York: “Aïda” 
van G. Verdi 
Kinepolis brengt opnieuw een bekende opera in high defini-
tion op groot scherm terwijl deze live wordt opgevoerd in de 
Metropolitan-opera. Hierdoor krijgen we een unieke kans om 
de beroemdste en getalenteerde stemmen uit de operawereld 
live en in optimale omstandigheden aan het werk te zien.
Kaarten reserveren bij het bestuur van Markant. 

Donderdag 10 januari in de namiddag: hobbyles “glazen schaal 
met versiertechniek“ door Nadine Van Neck, bestuurslid

vrijdag 25 januari: nieuwjaarsreceptie met muzikale omlijsting
Optreden van de groep “Sol Meunière” met woord en muziek.



 

KERSTCONCERTKERSTCONCERTKERSTCONCERT   
Zondag 16 december 2012, om 19u00 

Parochiekerk De Pinte 

o.l.v. Lieve Stryboso.l.v. Lieve Stryboso.l.v. Lieve Strybos   

Vrij van zegel, art. 198 
Verantw. Uitgever: Joris Sleurs 

Kaarten: voorverkoop € 8 / kassa € 10 
(Kinderen onder de 12 jaar: gratis)  

Meer inlichtingen: Joris Sleurs 09 222 03 01 

IngeIngeInge   Van Esch Van Esch Van Esch    
VioolVioolViool   

HendrikHendrikHendrik   Ide Ide Ide    
VioolVioolViool   

LieveLieveLieve   DreelinckDreelinckDreelinck   
AltvioolAltvioolAltviool   

LudoLudoLudo   Ide Ide Ide    
CelloCelloCello   

Wegens renovatiewerken in de kerk van Sint-Denijs-Westrem 
gaat het concert door in de parochiekerk van De Pinte. 



Snoeien en vellen van bomen

onderhoud van tuinen en bedrijfsterreinen

- maai- en onderhoudswerken gazons

- snoeien van struiken en heesters

- vormsnoeien van buxus, taxus, …

- renovatie van tuinen

Nicolas van damme

Groenstraat 4 - 9800 deinze - gsm 0473 634 834
info@arbonivada.be

www.arbonivada.be



Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

Kantoor Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 8
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 09 242 97 70

Parochies 
AFSNEE EN SINT-DENIJS-WESTREM

welzijnszorg 2012
Een verjaardag is feest: mooie wensen, 
warme gezelligheid, leuke attenties …  
Dat jaartje extra neem je erbij en stilaan 
schuif je op van een veertiger naar een 
vijftiger, medioren worden senioren, ge-
pensioneerden zeventigplussers. Elke dag 
worden we een beetje ouder. Ook mensen 
in armoede blazen jaarlijks een kaarsje 
uit.  

Hun feest heeft echter een bittere na-
smaak, want armoede verjaart niet. Wie 
in armoede leeft, vecht dagelijks om de 
eindjes aan elkaar te knopen …vaak gedu-
rende vele jaren. Op hogere leeftijd uit ar-
moede geraken, is nog zoveel moeilijker. 

De parochies Afsnee en Sint-Denijs-
Westrem werken mee aan de actie Wel-
zijnszorg en organiseren een inzamelactie. 
De Belgische Voedselbanken vieren hun 
25 jaar bestaan. Wij willen daadwerkelijk 
meewerken aan de actie van de Voedsel-
banken. Concreet: wij zamelen materiaal 
in voor “’t Geraarke”, Harelbekestraat 64, 
9000 Gent, “de Tinten”, Nederpolder 6A, 
9000 Gent en “Toontje”, Louis Van Hout-
testraat 64, 9050 Gentbrugge.

Wat zamelen we in: conserven, soepen, 
droge voeding, koffie, betterfood, vitabis, 
potjes babyvoeding enz. Geen producten 
met vervallen datum. 

Wij nodigen u graag uit om aan ons pro-
ject mee te werken. Tijdens de week van 
maandag 3 december tot vrijdag 7 decem-
ber kan u dagelijks tussen 9 en 11 uur 
droge voeding afgeven op de pastorie te 
Sint-Denijs-Westrem. 

Tijdens de weekendvieringen van zater-
dag 8 december (om 17.30 uur in Afsnee) 
en zondag 9 december (om 10 uur in de 
kapel van Sint-Camillus) wordt een getui-
genis gebracht over kansarmoede. Voor 
en na de viering(en) kan eveneens droge 
voeding worden afgegeven.  Wie armoede 
lijdt zal uw bijdrage en medewerking met 
dank aanvaarden.  

&	 parochiesecretariaat Afsnee en SDW,
 Pastorijdreef 2, SDW; (09 222 80 34); 
 parochie.asdw@kerknet.be

REDERIJKERSKAMER 

De loofblomme
 
kerstproductie: De Bremer stadsmuzikanten
Regie en bewerking: Jaak Lema
Productieleiding: Inge De Schuyter en Isabel Van Ruyskensvelde
 
Jaak Lema bewerkte het klassieke sprookje van Grimm tot een eigentijds verhaal. Meer 
dan 25 kinderen en jongeren staan op de planken en brengen een sfeervol kerstverhaal!

Plaats: zaal Gildenhuis, Sint-Denijs-Westrem
Inkom: gratis
Data: vrijdag 21 en zaterdag 22 december telkens om 19 en 20.30 uur en zondag 23 
december om 11 uur.
 
Nadien bent u van harte welkom op de kerstmarkt met kerstsneukelingen.



          

weekenDDienst Huisartsen - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-
meld. Bij een gesplitste weekenddienst wisselt de wacht de zondagochtend om 8 uur. 
Centraal oProePnuMMer: 09 220 66 66, u wordt direct doorverbonden met de arts die de wachtdienst heeft voor zwijnaarde,  
sint-Denijs-westrem, afsnee, sint-Martens-latem en Deurle.

waCHtDienst tanDartsen
Centraal oproepnummer: 09 033 99 69
Bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 18 uur.  Betalend nummer aan € 1.5 per minuut.

veeartsen - Wachtdienst: 09 217 00 62

waCHtDienst aPotHeken 
De wachtdienstweek is opgesplitst in een WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19 uur tot maandagavond 23 uur en een WEEKDIENST van 
dinsdagochtend 9 uur tot vrijdagavond 19 uur. Voor de apothekers uit het Leie-gebied: de WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19.30 uur 
tot dinsdagochtend 8.30 uur; de WEEKDIENST van dinsdagochtend om 8.30 uur tot vrijdagavond 19.30 uur. 
Na 23 uur kunt u bellen naar het centraal oproepnummer 09 236 50 00. Een operator zal u doorverwijzen.
OPGELET: om praktische redenen is het niet mogelijk om tijdens de wachtdienst met een bankkaart te betalen!

vanaf nu vermelden we enkel het centraal oproepnummer van de apothekers van wacht, geen adressen meer. 
Om veiligheidsredenen zijn de private telefoonnummers tijdens de wacht niet meer beschikbaar.

Wachtdiensten

vtbkultuur 
SINT-DENIJS-WESTREM

Donderdag 20 december: afspraak 
met Haydn en jos Meersman in het 
Maaltebruggekasteel: “scheppend 
vuur – Haydn vertelt”
Mei 1809. Napoleon heeft Wenen 
gebombardeerd. Ook in het voor-
tuintje van Haydn is een projectiel 
terechtgekomen. De oude compo-
nist is aangeslagen en verontwaar-
digd. De verwarring neemt toe. 
Muziek uit het verleden zingt in zijn 
hoofd, maar ook nieuwe melodieën. 
In zijn laatste heldere uren vertelt 
hij de belangrijke en vertrouwelijke 
dingen uit zijn leven aan zijn vriend 
Albert Christoph Dies, die zijn be-
langrijkste biograaf zal worden.

Gelardeerd met 16 muziekfragmenten horen we hoe het Haydn 
verging vanaf zijn jeugd vol ontbering, over zijn vaste dienst bij 
de vorsten van Esterhaz tot zijn internationale roem en zijn reizen 
naar Londen. Zijn huwelijk was niet bepaald gelukkig. Maar bo-
venal was er de trouwe vriendschap met Marianne von Genzinger, 
die hem inspireerde en die hem het mooiste schonk wat een com-
ponist zich kan dromen…….
Auteur en verteller is Jos Meersmans, musicoloog en leraar mu-
ziekgeschiedenis. Hij reist sinds 1983 rond in Vlaanderen en Neder-
land, eerst als klavierspeler, nadien als verteller in vele honderden 
optredens. “Haydn vertelt” is zijn laatste creatie.

Deelnameprijs:  € 15 (vertelling + receptie)
Inschrijven noodzakelijk vóór 15 december bij 
bogaert.mia@skynet.be en storten op 
vtbKultuur  Sint-Denijs-Westrem BE66 0001 5590 2743 

11.11.11 
kliMaatCaMPagne 2012

Onze straatactie zit er al weer op. 
Heel wat enthousiaste medewerkers trokken de straat op 
ten voordele van de klimaatcampagne van 11.11.11.. Helaas 
konden we niet alle straten doen. Daarom willen we u nog 
steeds de mogelijkheid bieden om uw steun over te schrij-
ven op ons rekening-
nummer :  
BE33 3751 0298 1646. 
Wie meer dan € 40 
stort zal automatisch 
een fiscaal attest 
ontvangen.

Dankzij  de inzet van 
velen kunnen we al 
een voorlopige op-
brengst meedelen. 
Het kermisbuffet 
bracht € 1560 op en 
van deur tot deur 
€ 1668,75. Helaas 
kregen we dit jaar 
geen toelating om 
aan de Carrefour te 
staan wat jammer is. 
Toch inden we tot nu een steun van € 3228,75.
We willen iedereen die onze acties steunt, op welke manier 
dan ook van harte bedanken.

Ook de scholen zetten zich in. 
Zo nam de basisschool Sint-Paulus deel aan de actie Sing for 
the climat@school samen met 700 andere basisscholen in 
Vlaanderen. 
Het filmpje kan u zien via www.sintpaulussdw.be.



IKEA FAMILY:
voordelen voor iedereen!

Voor Jos en Maria & voor Piet hun studerende zoon & voor 
Jan en Frank hun buren & voor Ella het nieuwe lief van Piet 
die nog een kamer deelt met Joke & voor Leentje de zus van 
Maria die sinds kort gescheiden is van Joris die op zijn beurt is 
ingetrokken bij Lieve die twee kinderen heeft met Alex die ze 
één week op twee heeft...

voor iedereen die echt álles uit IKEA 
wil halen: van inspirerende ideeën tot 
straffe aanbiedingen!

GRATIS
STOPP ANTISLIP

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 25/11/2012 t.e.m. 25/12/2012 
en enkel in IKEA Gent. 1 STOPP ANTISLIP per bon.

IKEA.be/Gent

Wil je ook genieten van alle straffe aanbiedingen, 
kortingen op het IKEA FAMILY assortiment, levenslang 
ruilrecht en nog veel meer, schrijf je dan nu gratis in 
op IKEA.be/familylidworden of in IKEA Gent. 
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IKEA.be/Gent

maandag-donderdag: 10u-20u 
vrijdag 10u-21u 
zaterdag: 9u-20u

Openingstijden:

Openbaar vervoer : Tramlijn 1
E 40 : Afrit “ Expo”

BON
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BIJ AANKOOP 
TAPIJT NAAR 
KEUZE



Restaurant Nenuphar
Afsneedorp 28, 9051 Afsnee (Gent)

T 09 221 22 32
info@restaurant-nenuphar.be 
www.restaurant-nenuphar.be

n e n u p h a r
17         95


