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Nieuws van de dekenij
Dekenij Borluut heeft weer een werkjaar achter de rug. Om de werking bij te sturen is 
het nodig om het voorbije te evalueren.

Doelstellingen van de dekenij:
Samenwerking tussen de verschillende verenigingen van Sint-Denijs-Westrem stimule-
ren. Initiatieven nemen voor alle inwoners van de gemeenten Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee. Er zijn veel verenigingen in onze gemeente. Elke vereniging heeft een eigen 
ideologie en doelstelling waaruit het programma wordt opgesteld, evenementen ge-
organiseerd. De bestuursploeg tracht om een zo groot mogelijk aantal leden te boeien. 
Het wordt moeilijker om voldoende aanwezigen te verwelkomen op de samenkomsten,  
om jongeren te rekruteren voor de bestuursploegen om in de noodzakelijke opvolgingen 
te voorzien. Daarom is samenwerking een noodzaak in deze tijd. Dekenij Borluut wil in 
de mate van het mogelijke samenwerking bevorderen en de inwoners informeren over 
alle initiatieven en evenementen in onze gemeenten.
Tien maanden per jaar krijgen alle inwoners gratis de “INFO” in de brievenbus. Dekenij 
Borluut wil hiermee aan de verenigingen de kans geven om hun evenementen aan te 
kondigen en te bespreken. Dekenij Borluut hoopt hiervoor in ruil dat de verenigingen 
vrijwillig hun lidgeld betalen aan de Dekenij. De kalender in de rubriek “van week tot 
week” laat de verenigingen toe rekening te houden met reeds vastgelegde data van eve-
nementen en geen evenement te plannen op een datum die reeds werd vastgelegd door 
een andere vereniging. Naast informatie over de verschillende evenementen tracht de 
Dekenij te fungeren als informatieverstrekker i.v.m. stadsnieuws of wettelijke regelingen 
die van belang zijn voor de inwoners van onze gemeenten.

De INFO wil ook via de koopgids waarin de handelaars adverteren de weg tonen aan 
de bevolking om zoveel mogelijk bij deze handelaars aan te kopen of van hun diensten 
gebruik te maken. De handelaars ondersteunen door hun advertentie in de koopgids de 
uitgave van de INFO. U doet daar toch ook beroep op?

Dekenij Borluut nam zelf verschillende initiatieven in het voorbije jaar:
De nieuwjaarsreceptie wordt aangeboden aan de leden die een bijdrage hebben gestort 
als sponsor van ten minste € 25. Het is steeds een aangename ontmoeting van veel 
bekenden. Dank je wel sponsors. Jullie steun is een warme ondersteuning voor onze 
werking.
Het laatste weekend van januari werkt Dekenij Borluut mee aan een nieuwjaarsconcert, 
ingericht door ID+Art, met de Heemkring Scheldeveld en vtbKultuur. Dit concert zater-
dagavond en zondagvoormiddag is elk jaar uitverkocht en bewijst dat de inwoners van 
onze gemeente  cultureel geïnteresseerd zijn.

December

Sinterklaas stapt
heel voorzichtig

met zijn witte paard
over schoorstenen  en daken,

dropt zijn zak
met Zwarte Piet 

als hulpje aan zijn zijde 

Dan glijden we
naar kerst en nieuwjaar

om in warme genegenheid
van familie te genieten.

We zoeken vrede
in deze crisistijd.

We zoeken vrede  
en vriendschap

te beleven
alle dagen

die ons worden gegeven.

Wij danken van harte slagerij Isabelle & Marc voor de sponsoring tijdens de kermis.
Zij vielen door de mazen van het net bij onze bedanking in de vorige INFO.

Onze excuses daarvoor.



EEN NIEUWE AANPAK IN RELATIEBEMIDDELING

Missinglink begeleidt singles op latere leeftijd (35-75j) naar een
nieuwe relatie via een andere, zorgvuldige aanpak

WIJ GARANDEREN
grondige intakes - individuele follow-up

- persoonlijke coaching en bijsturing
- informatieve workshops

CONTACTEER ONS VIA
www.the-missing-link.be
info@the-missing-link.be

T. 0477 07 30 72



Colofon
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: 442-0038501-22 

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, 
wachtdiensten: 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 23 december. 
De teksten uIterlIjk tegeN 4 DeceMBer bezor-
gen bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003 of 2007 geschreven 
zonder bijzondere opmaak.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 
april en 25 mei 2012. Alle teksten moeten uiter-
lijk 17 dagen vóór die data binnen zijn. Graag 
alle activiteiten opgeven waarvan de datum al 
vast ligt. Die komen dan in de rubriek “worden 
verwacht”, zodat de andere verenigingen er re-
kening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, DA-
TUM, UUR van de activiteit vermelden.

De tweede zaterdag van juni organiseert Dekenij Borluut een gratis uitstap voor 
senioren en minder mobielen van de gemeenten. Met een liftbus kunnen ongeveer 45 
ingeschreven deelnemers genieten van een toeristisch namiddagprogramma gevolgd 
door een oponthoud in een leuk restaurant voor koffie en taart. Deze uitstap wordt 
mogelijk dank zij de medewerking van verschillende geëngageerde vrijwilligers.
Het hoogtepunt van het werkingsjaar van Dekenij Borluut beleven we ter gelegen-
heid van de kermis (derde weekend van oktober). Sedert twee jaar organiseert het 
“Kermiscomité”, gecreëerd in de schoot van de Dekenij, de kermis van Sint-Denijs-
Westrem. Deze stadskermis, gedeeltelijk gesubsidieerd door de Stad, wordt geleidelijk 
een hoogtepunt in het gemeenschapsleven van Sint-Denijs-Westrem. Het programma, 
opgemaakt voor alle leeftijdsgroepen, jong en oud, gericht op ontspanning, cultuur, 
beweging, ondersteuning van sociale werken, brengt veel volk op de been en laat het 
dorp “leven”.

Op 11 november legt ook Dekenij Borluut een bloemenkrans aan het monument van 
de gesneuvelden en wil hiermee aantonen dat vrede bewerkstelligen een belangrijk 
aandachtspunt is in de werking ook op kleine schaal.
Dekenij Borluut krijgt graag voorstellen voor nieuwe initiatieven die nuttig en wense-
lijk kunnen zijn voor de inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

NIeuwjaarscONcert 2012 IN kasteel MaalteBrugge
ID+ART - Dekenij Borluut - Heemkring Scheldeveld – vtbKultuur

Voor de nieuwjaarsconcerten van zater-
dag 28 (19.30 uur) en zondag 29 januari 
(11 uur) vermeldden wij reeds het op-
treden van een uniek ensemble, n.l. het 
fagotkwartet BonBonBasson.
Op de foto staan van links naar rechts
Deian Toptchiev, Joszef  Auer, Bram De 
Jong  en Lieselot Toorop.             
joszef auer is de oprichter en leider van de 
groep. Hij is Hongaar van geboorte en ge-
huwd met de harpiste An Van den Borre. Hij is laureaat van de “Franz Liszt Academie” 
van Boedapest waar hij het hoger diploma fagot en kamermuziek behaalde met de 
grootste onderscheiding. Hij was eerst verbonden aan de Nationale Opera van Boe-
dapest en nadien als eerste solist fagot van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van 
Vlaanderen (“De Filharmonie”). Thans is hij solo-fagottist bij het Brabants Orkest in 
Eindhoven. Hij treedt geregeld op als solist of in kamermuziekensembles, zowel in bin-
nen- als in buitenland en verleent zijn medewerking aan talrijke cd-opnamen. Joszef 
Auer is leraar fagot aan de muziekacademie van Turnhout en aan het conservatorium 
van Tilburg.
Van oorsprong Bulgaar, begon Deian toptchiev zijn studies in het conservatorium van 
Sofia, specialiseerde zich verder in Duitsland om tenslotte zijn meestergraad fagot te 
behalen aan het conservatorium van Brussel. Als solist trad hij op met diverse kamer- 
en symfonische orkesten in Europa en in Australië. Met o.m. de Filharmonie, De Munt, 
de Vlaamse Opera en het Symfonieorkest van Vlaanderen deed hij een ruime podium-
ervaring op. Hij is fagotleraar aan verschillende Vlaamse muziekacademies.
Ongeacht het feit dat Bram De jong geen conservatoriumstudies deed, heeft hij langs 
privéonderricht bij o.m. Jos van Acht, Brian Pollard en Joszef Auer een hoog niveau 
bereikt als solofagottist. In 2006 en 2008 won hij het Nederlands fagotconcours. Als 
gevolg daarvan kon hij masterclasses volgen bij Gustavo Nunez en John Steinman. 
Thans maakt hij deel uit van het professioneel ensemble “BonBonBasson”.
lieselot toorop behaalde het diploma docerend musicus aan het conservatorium van 
Rotterdam en het diploma uitvoerend musicus aan het conservatorium van Utrecht. 
Nu vervolmaakt zij zich bij Joszef Auer. Diverse Nederlandse orkesten en ensembles 
doen graag een beroep op haar als lid van de blazergroep. In het dubbelriet-ensemble 
Aulos Consort is zij de vaste fagottist en contrafagottist.

Toegang concert: € 12 (concert + receptie)
Kaarten bij: 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
Betalen kan ook op rekening 390-4095235-47 van Paul Van den Borre met vermelding 
“zaterdag of zondag”. De kaarten liggen klaar aan de kassa.
Het aantal plaatsen is beperkt; bestel tijdig uw kaarten.



    Week tot week
DeceMBer
Ma. 5 – MarkaNt De PINte / sDw
 bedrijfsbezoek Breydel (Gavere)
za. 10 – kON. HarMONIe ecHO Der leIe
20.00: candlelight-concert (Sint-Paulus SDW)
za. 10 – DavIDsFONDs sDw
 20.00: concert (Bijloke Gent)
zo. 11 – wzc zONNeHOve
 14.30-18.00: kerstmarkt
zo. 11 – sINt-caMIlluskOOr
 19.00: kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 12 – MarkaNt De PINte / sDw
 dialoog (Guislain)
Di. 20 – kvlv sDw
 kerstfeestje (catecheselokaal)

jaNuarI
zo. 8 – DavIDsFONDs sDw
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
Di. 10 – MarkaNt De PINte / sDw
 feestviering (Sint-Pietersabdij)
Ma. 16 – wMv sDw / aFsNee
 19.00: bestuursvergadering
 20.00: alg. stat. vergadering nr 213 (kernleden)
 (zaaltje café ‘in het Gemeentehuis’)
vrij. 20 – MarkaNt De PINte / sDw
 nieuwjaarsreceptie
za. 28 – ID+art, HeeMkr. scHelDevelD, vtBkul-
tuur, DekeNIj BOrluut
 19.30: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
z0. 29 – ID+art, HeeMkr. scHelDevelD, vtBkul-
tuur, DekeNIj BOrluut
 11.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)

FeBruarI
Do. 9 – DavIDsFONDs en MarkaNt
 voordracht (Gildenhuis)
Ma. 13 – MarkaNt De PINte / sDw
 dialoog: Europa (Guislain)
za. 25 – MarkaNt De PINte / sDw
 bedrijfsbezoek StoraEnso (Gent)

Maart
Ma. 1 – MarkaNt De PINte / sDw
 regioactiviteit “Gerechtsjournalistiek”
Di. 6 – DavIDsFONDs en kwB
 kerkmanifest (SBAT)
Ma. 12 – MarkaNt De PINte / sDw
 voordracht “lichaamstaal”
Ma. 12 - MarkaNt De PINte / sDw
 dialoog: Z-O-Azië (Guislain)
Ma. 19 – wMv sDw / aFsNee
 19.30: vergadering met publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Do. 22 – MarkaNt De PINte / sDw
 namiddaguitstap met bus

aPrIl
woe. 18 – MarkaNt De PINte / sDw
 kookles met asperges

MeI
vrij. 11 – DavIDsFONDs sDw
 bezoek werken Sint-Pietersstation

Nieuws dekenij (vervolg)
De DekeNIj eN Het OcMw INFOrMereN:

“BestrIjD De eeNzaaMHeID BIj OuDereN”

Verschillende wetenschappelijke studies wijzen er sinds jaar en dag op dat de 
sociale samenhang vermindert, dat de banden tussen mensen aan het wegval-
len zijn. Vooral senioren zijn een erg kwetsbare groep.
Gezien hun leeftijd is het sociaal netwerk van heel wat senioren verkleind of 
weggevallen. Daarenboven zijn de families doorgaans kleiner, wonen kinderen 
en kleinkinderen verder etc. 
Het OCMW Gent wil eenzaamheid aanpakken en bood zo iedere 80-plusser in 
Sint-Denijs-Westrem/ Afsnee een huisbezoek aan. Bij diegenen waarbij een ri-
sico op sociaal isolement werd vastgesteld, wordt samen met de senior naar 
een gepaste opvolging gezocht.
De beste observator tegen de eenzaamheid ben jij echter. Jij, die naast uw be-
jaarde buur woont, jij die uw bejaarde moeder tijdens het weekend bezoekt, 
jij die uw bejaarde vriend(in) geregeld opbelt… Merk je tekenen van vereen-
zaming op, roep dan onmiddellijk professionele hulp in van het Lokaal Dien-
stenCentrum van het OCMW. Dit is voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee het LDC 
“De Vlaschaard”, Jubileumlaan 219 te Gent (09 266 93 44); fax: (09 266 93 41); 
e-mail: ldc.de.vlaschaard@ocmwgent.be. 
Zij kunnen zorgen voor een snelle opvolging via buurtwerk, hulpverleners, of-
ficiële- en vrijwilligersinstanties, … zonder dat dit in ‘bevoogding’ moet uit-
monden. De bejaarde beslist nog steeds zelf of en welke hulp hij/zij wenst. Op 
die manier wordt onze gemeente ook voor de senior een stukje leefbaarder. Je 
moet hiervoor geen rekening houden met de leeftijd. Iedere senior (ook min 
80-jarigen) krijgt dezelfde mogelijkheden aangeboden.

In de INFO zullen voortaan alle contactgegevens van “De Vlaschaard” worden 
opgenomen op een gemakkelijk te vinden plaats (middenbladzijden), als een 
soort van noodnummer. Zo kan je je buur snel een “handje toesteken”.

Namens Dekenij Borluut & het Project “Voorkom eenzaamheid”
Karel Peeters, voorzitter Dekenij

bestrijd eenzaamheid bij ouderen
bel “De Vlaschaard”

Lokaal Dienstencentrum voor Sint-Denijs-Westrem & Afsnee
(09 266 93 44); ldc.de.vlaschaard@ocmwgent.be

extra exemplaren van de INFO zijn te vinden op een aantal openbare 
plaatsen zoals de bibliotheek, het dienstencentrum, de kerk en 

het clubhuis voor senioren

REDERIJKERSKAMER

De loofblomme
nodigt iedereen van harte uit op haar kerstproductie: 
“Ik dacht dat het een simpele dag zou worden maar dat was het niet”

Van: Gerda Dendooven
Regie: Sarah Smet
Dans: Sofie De Baere
Productieleiding: Inge De Schuyter en Isabel Vanruyskensvelde
In samenwerking met de Academie voor Podiumkunsten van Sint-Denijs-Westrem

Voorstelling op vrijdag 16 december om 19 uur en 20.30 uur, zaterdag 17 december 
om 19 uur en 20.30 uur en zondag 18 december om 11.30 uur.
Plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, Sint-Denijs-Westrem
Toegang: gratis
Nadien gezinsfeest met kerstsneukelingen op de speelplaats van Sint-Paulus.

&  www.loofblomme.be



Vereniging in de kijker

vOOrzItter 
Roger Van de Waeter

(09 222 75 05)

secretarIs
Monique Smeets 

(09 221 33 23)

Trefpunt  K.B.G. (Katholieke Bond Gepensioneerden) startte op 28 november 1956. 
In december 2011 vieren we het 55-jarig bestaan van onze nog steeds bloeiende vereniging. In 2006 onderging 
de bond een facelift en veranderde de naam in OKRA wat staat voor Open, Christelijk, Respect, Actief. 
Ons lokaal trefpunt telt op dit ogenblik 240 leden en volgt dus de eerder stagnerende gang van zaken in het 
sociale verenigingsleven niet. Een actief bestuur slaagt erin een aantrekkelijk programma aan te bieden waarin 
elk wat wils vindt, daarin gesteund door een gestructureerd regiobestuur. 

Ziehier een overzicht van de activiteiten:
Okra-reizen Nationaal biedt langs de jaarlijkse reisgids en een uitgebreide brochure een brede waaier van bin-
nen- en buitenlandse reizen aan en bouwde jaar na jaar een reputatie op als een uitstekend reisbureau.
Ons lokaal trefpunt doet het met dagreizen in eigen land. De uitstappen naar de Zwalmstreek, de bedevaart 
naar O-L-Vrouw van Zeven Smarten, gevolgd door een uitgebreid bezoek aan het portaal van Vlaanderen in Ter-
neuzen, de VRT en het legermuseum werden begeleid met bekwame gidsen. Het bezoek aan het havengebied 
werd een namiddaguitstap.
“Houden van” in het Antwerps Sportpaleis en “Stratoram” in Flanders Expo waren twee hoogtepunten van ons 
rijk cultureel aanbod.
Met de lentezon gaan we maandelijks op fiets- en wandeltocht onder begeleiding van onze toegewijde be-
stuursmensen.       
Plaatselijk is er een breed aanbod van allerlei activiteiten in samenwerking met het clubhuis voor senioren. 
Een gestaag groeiend groepje dames leeft zich uit in crea-activiteiten: schetsen, boetseren, Thai Chi Chuan, 
line-dansen enz.. vinden plaats onder leiding van bevoegde begeleiders.
De petanquebaan werd opnieuw in gebruik genomen. Op vrijdagnamiddag wordt deze ontspanningsport druk 
beoefend door onze sportieve senioren.
De afsluiter wordt onze eindejaarssamenkomst op 6 december in het Gildenhuis, de kers op de taart van een 
leuke jaarwerking.
Het Miljan trio brengt ons zigeunermuziek, muziek uit de Balkan, Beieren, Tirol, Wenen en Slovenië. 
Een geurige kop koffie en lekkere flantaart verhoogt de gezelligheid!

“ultio”
Dekenij Borluut stelt u graag een boek voor van een 
auteur uit sint-Denijs-westrem
Guido Strobbe is geboren en getogen in Sint-Denijs-
Westrem. Hij was 30 jaar verbonden aan KVV Sint- 
Denijssport, als speler en als trainer. Hij speelde toneel 
en was enige tijd lid van het bestuur van Rederijkers-
kamer De Loofblomme SDW. Hij werkt nog steeds mee 
achter de schermen bij het toneel en zit tevens in de 

raad van bestuur van het Gildenhuis. Hij geeft les in een technische school in 
Brugge en is getrouwd met Lienda Tollens.

Guido schreef een thriller die eind januari, begin februari op de markt komt. 
Uitgeverij Libris verzorgt de verdeling voor België. 

Het boek heet Ultio (Latijns voor wraak - ISBN/ISBN13: 9789461531537), speelt 
zich af in 3 steden waaronder Sint-Denijs-Westrem en wordt uigegeven bij As-
pect Nederland.

korte Inhoud
De plotse dood van een man en de brief die 
daarop verstuurd wordt, veroorzaakt een ket-
tingreactie en jaagt een parlementslid de stui-
pen op het lijf. Die laat het hier niet bij.  Ver-
schillende moorden worden gepleegd. 
Het verhaal speelt zich af in drie steden waar-
onder Brussel, waar op dit moment de reno-
vatie van het Atomium plaatsvindt. Een aan-
nemer, een politieagent en Erwin Fougard 
worden meegesleurd in een zoektocht naar de 
waarheid. Een zoektocht die moet verhinderen 
dat er nog meer onschuldige slachtoffers val-
len.
Het wordt een zoektocht die inzicht, scherpte 
en gedrevenheid vraagt van Erwin Fougard.

We publiceren dit bericht in de INFO omdat de 
auteur een inwoner is van Sint-Denijs-Westrem 
en de inhoud ook te maken heeft met o.a. Sint-
Denijs-Westrem.
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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

NIC-NAC
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

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

BLOEMEN DOROTHEA BVBA
Lauwstraat 34, SDW; tel: 09 222 56 17
dorothea@skynet.be
www.bloemendorothea.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
Gemeenteplein 10, 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 6, 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

cafés
CAFé GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u
 
CAFé LE TRAIN BLEU (bij Floris)
J.B. De Ghellincklaan 7, SDW; gsm: 0496 47 84 78
di open om 16u, woe-zo vanaf 12u
sluitingsdag: maandag

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

dagbladhandel
SARANEL saranel@telenet.be
postpunt-lotto-wenskaarten-tele- en internetkaarten
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW; tel: 09 222 65 36

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
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
kantoor-school-copy-cardshop 
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12.15u/13.30-18.30u, zat. 10-12.15/14-17u

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

TOECOURT: alles in vorm 
geboortekaarten, huwelijksdrukwerk, belettering
en printing, textieldruk, grafisch ontwerp
O. Soudanstraat 2, SDW; www.toecourt.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

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

    KANTOOR DE MAERTELEIRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

                    directeur: Bart Decin
                    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

fotografie
JAMES ARTHUR - www.jamesarthur.eu
Kleine Gentstr. 29, 9051 SDW; 0479 86 49 82
Reportages van al uw persoonlijke en bedrijfsevents

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

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
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
PDM HOME DECORATIONS 
originele geschenken voor de woning met 
landelijk karakter, alles aangepast in een waaier
van warme kleuren; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 245 18 64; fax: 09 245 18 66
www.pauldemeulemeester.be

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

kOOPgIDs dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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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 8u30-18u; zat 8u30-16u
Maandag gesloten; op afspraak, 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
Loofblommestraat 23, SDW; tel: 09 330 41 77

NIC-NAC
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

NUANCE
naaigerei-handwerk-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 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

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Oudeheerweg 34, SDW; gsm: 0496 70 23 85

   alleen na afspraak; www.marijkenails.be

meubelen
                    INTERIEuRINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

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

nagelstyling
MARIJKE BOSSCHEM
Oudeheerweg 34, SDW; gsm: 0496 70 23 85
alleen na afspraak; www.marijkenails.be

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

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 SUSHI EN DIM-SUM
Steenaardestraat 40, SDW; tel: 09 28 28 285

Zondag en maandag gesloten

TATTy & CO
Sint-Dionysiusstraat 13, SDW 
tel: 09 220 11 28; www.tattyenco.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 
Vennestr. 3, SDW; tel: 09 221 67 30; gsm: 0475 33 06 12
alle schrijnwerk - ramen en deuren - hout en pvc

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 CBFA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

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

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; CBFA 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; CBFA 061109 A

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

wasserij en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens, 
strijken met dienstencheques; Kortrijksestwg. 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
uniek 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

Diensten van de Stad
EENZAAMHEID - Bel “de vlaschaard” 09 266 93 44
Lokaal Dienstencentrum voor SDW / Afsnee

INFO BuRGERS - 09 210 10 10

INFO ONDERNEMERS - 09 266 93 44

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



Markant DE PINTE/SDW

woensdag 30 november om 13.30 uur: hobbyles
Beschilderen van een dienblad of -schotel met kerstmotief 
o.l.v. Nadine Van Neck.
Aan de hand van servetten met kerstmotief beschilderen we 
een houten dienblad naar keuze in kleur en motief naar keuze. 
Er is geen schildertalent vereist en iedereen gaat met een afge-
werkt product naar huis. 
Alle praktische gegevens bij nadine.vanneck@skynet.be.
Plaats: lokaal van de Gezinsbond, Sportwegel in De Pinte.

Maandag 5 december, voormiddag en avond: bedrijfsbezoek 
met aansluitend kookworkshop
“Vleeswarenbedrijf Breydel“ in Gavere
Voormiddag: begeleid bedrijfsbezoek
Middag: eerste kookworkshop met Breydelprodukten en 
degustatie van het menu 
Avond: herneming van de kookworkshop
Vooraf inschrijven bij R. M. Vanderheeren (09 330 01 28).

vrijdag 20 januari om 20 uur: nieuwjaarsreceptie met muzikale 
omlijsting - Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem.

11.11.11
Peru in actie tegen klimaatverandering met uw steun!
“Het peil van de plassen aan de gletsjer is 50 cm gezakt, net 
zoals dat van de rivieren. Want als er geen sneeuw is, is er geen 
water. De waterbronnen en de draslanden zijn niet meer de-
zelfde. De klimaatverandering heeft invloed op de begroeiing, 
op de ichu, het gras dat we aan de beesten voeren.”
Cayetano Huanca uit Cusco vertelt over waterschaarste, mis-
lukte oogsten, nieuwe plagen en ziektes die de kop opsteken. 
Peru is dan ook heel kwetsbaar omwille van de complexe wa-
terhuishouding. Bijna 90 % van de bevolking leeft in droge of 
halfdroge gebieden. Bovendien haalt een groot deel van de be-
volking haar inkomen uit de landbouw en de visvangst, twee 
sectoren die erg gevoelig zijn voor de impact van de klimaat-
verandering. Voor de boeren in Peru is de klimaatverandering 
een dagelijkse realiteit.

Smeltende gletsjers 
In Peru ligt 71 % van de tropische gletsjers van de Andesketen. 
Die gletsjers zijn een heel belangrijke bron van zoet water. Niet 
alleen de boeren, maar ook de landbouw en de steden aan de 
kust zijn afhankelijk van watertoevoer uit de bergen. De laatste 
dertig jaar smolt al meer dan 25 % van de gletsjers weg door 
de klimaatopwarming. De ontregeling van heel deze water-
huishouding heeft dramatische gevolgen en zoals steeds zijn 
het de armste mensen die de rekening betalen.

Groene long
Naast het smelten van de gletsjers, vormt de ontbossing en de 
hiermee verbonden ‘verandering in gebruik van het land’ de 
grootste bron van klimaatproblemen in de Andeslanden. Dat 
geldt ook voor Peru, dat voor ongeveer de helft uit tropisch 
woud bestaat.
Het Amazonewoud, één van de groene longen van de wereld, 
is niet alleen bedreigd door de klimaatopwarming maar ook 
door massale ontginning. Grote bedrijven en economische be-
langen ruiken winst. Het aantal concessies voor petroleum- en 
gasexploitatie stijgt spectaculair. Als alle geplande projecten 

worden uitgevoerd, blijft er over twintig jaar niet veel meer 
over van de Amazone.

Krachten bundelen
In het zicht van al deze klimaatproblemen sloegen Peruaanse 
organisaties en personaliteiten de handen in elkaar. Zo ont-
stond in 2008 de brede coalitie Movimiento Ciudadano Frente 
al Cambio Climático (MOCICC). De beweging wil verandering 
teweeg brengen door bewustmaking van de Peruaanse bevol-
king maar ook via druk op het beleid. Ook al is de opwarming 
veroorzaakt door de industrielanden, toch heeft de Peruaanse 
regering zelf grote verantwoordelijkheid.
De grootschalige uitverkoop van natuurlijke rijkdommen en de 
mijnbouw zorgen voor heel wat milieuschade en verergeren 
het klimaatprobleem.
Daarom richten organisaties als Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) en Cooperacción zich op meer specifieke ter-
reinen zoals het behoud van het Amazonewoud of de gevolgen 
van de mijnbouw. Dat doen ze telkens in nauwe samenwerking 
met de lokale gemeenschappen.

Het is voor die organisaties dat we op 11 november aan uw 
deur belden. Want ook uw steun is broodnodig! Misschien was 
u die dag niet thuis en wil u alsnog 11.11.11 SDW steunen. 
Dat kan! U kan nog steeds overschrijven op rekeningnummer 
BE 33 37510298 1646 BIC BBRUBEBB, 11.11.11 Gent-Sint-Denijs-
Westrem met mededeling +++731/0000/00072+++. Voor een 
gift vanaf € 40 ontvangt u eind maart 2012 automatisch een 
fiscaal attest. 

Opbrengst 2011
Dankzij vele enthousiaste vrijwilligers uit het 4de, 5de en 6de 
leerjaar van basisschool Sint-Paulus en sympathisanten van 
ons 11.11.11-comité haalden we € 1.526 op. Het kermisbuffet 
bracht € 1.840 in het laatje. Dit brengt ons voorlopig totaal op 
€ 3.366. Daarbij moeten nog de overschrijvingen komen die 
steeds stijgen in aantal. Overschrijven kan nog altijd. Alvast 
bedankt voor ieders bijdrage!

kvlv SDW/AFSNEE

Dinsdag 20 december om 14 uur: kerstfeestje
We verwachten jullie in het catecheselokaal waar we er een gezel-
lige namiddag zullen van maken.
Eerst nemen we tijd voor een korte bezinning. Daarna genieten we 
van een heerlijk kopje koffie/thee met gebak. Vervolgens is er een 
gratis tombola (iedereen prijs).
Gelieve in te schrijven bij Nadine De Meester, Meiklokjeslaan 16, 
SDW (09 222 29 38), ten laatste vóór 16 december.
Deelname in de kosten: € 3.

BridgeclubLEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.30 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)



wzc zonnehove 
SINT-DENIJS-WESTREM

kerstmarkt 
zondag 11 december organiseren we van 14.30 tot 18 uur in onze 
tuin en cafetaria een gezellige en sfeervolle kerstmarkt waar ieder-
een welkom is.
De kraampjes zullen gevuld zijn met decoratiespullen, ook door de 
bewoners zelf gemaakt: kerststukjes, glühwein, Hasseltse koffie, 
jenever, poffertjes, een reuzenrad voor de kinderen met een kleine 
verrassing,… In de cafetaria kan men ook gezellig bijpraten. 
Van harte welkom in het WZC Zonnehove, Loofblommestr. 4, SDW.
 

st-camilluskoor
SINT-DENIJS-WESTREM

kerstconcert
Het Sint-Camilluskoor zingt het jaarlijkse kerstconcert zondag 
11 december om 19 uur in de parochiekerk van Sint-Denijs-
Westrem.
Jullie kunnen genieten van een goed voorbereid en genuan-
ceerd concert als aanloop voor de kerstperiode (zie advertentie 
op laatste blz.).
Kaarten: € 7 (+60 jaar), anderen € 9

&    Joris Sleurs (09 222 03 01)

De Moester  SDW

D.A.C. De Moester, dagactiviteitencentrum, Putstraat 16 te Sint-
Denijs-Westrem.
Ontstaan uit vzw Hand in Hand, een organisatie voor beschut wo-
nen, een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen 
die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben.

De Moester spits zich vooral toe op ontmoeting en het aanbieden 
van een zinvolle dagbesteding voor volwassenen met psychologi-
sche- en/of sociale problemen.

De Moester bestaat uit verschillende afdelingen::
1. De Moester: in De Moester noemen we de cliënten medewer-
kers, om een verhouding te creëren die op gelijkwaardigheid be-
rust: de triade van de rehabilitatiegedachte. De begeleiding tracht 
de medewerkers direct of indirect te ondersteunen en hun vragen 
te beantwoorden. Bij de begeleiding is aandacht voor het eigen 
levensritme doorslaggevend als ontwikkelingskans en is samen-
werking een noodzaak. Voor veel medewerkers is het fijn om niet 
meer enkel als hulpvrager aanzien te worden, maar als persoon 
met eigen, soms voor henzelf verrassende vermogens.
De medewerkers kunnen op regelmatige basis deelnemen aan tal 
van activiteiten.
keukenwerk: elke dag wordt soep en een warme maaltijd bereid 
en ter beschikking gesteld tegen een eerlijke prijs. Wie wil kan 
meehelpen en zo nog iets bijleren over “gezond en lekker koken”. 
crea-activiteiten: kaarsen gieten, wenskaartjes maken, vilten, mo-
deltekenen, schilderen, boetseren… 
Bakatelier: brood bakken, koekjes maken… 
Er worden ook regelmatig gezelschapsspelletjes gespeeld en uit-
stappen georganiseerd vb. naar een pretpark, museum, natuur-
park…
2. arbeidszorgproject De wipplank: een houtatelier dat opdrach-
ten van particulieren aanvaardt waaronder meubelrenovatie, con-
structie van tuinmeubelen en het vervaardigen van vogelnestkast-
jes, voederplanken, bloembakken…
3. Dn’ hof: onderhoud van het domein, de moestuin en de serre. 
Op het domein van De Moester zijn verschillende dieren die in 
deze afdeling worden verzorgd.

Door het aanbieden van die verschillende activiteiten kan ieder-
een die hier aankomt deelnemen aan een activiteit die beant-
woordt aan eigen interesse en mogelijkheid.
De eindproducten worden verkocht: vers gebakken brood, groen-
ten, artisanale kaarsen. Van wat we oogsten op ons domein wor-
den natuurproducten gemaakt vb. kweepeergelei, vlierbessen-
siroop…

jammer maar waar!
Enkele weken geleden werd ingebroken in het houtatelier De Wip-
plank. Al wat niet te groot of te zwaar was is gestolen waardoor 
opdrachten in die afdeling niet langer kunnen uitgevoerd worden. 
Onze medewerkers zijn erg teleurgesteld dat ze niet langer terecht 
kunnen in De Wipplank. 
Daar het niet mogelijk is alles te vervangen met eigen middelen 
doen we een oproep voor steun:  een kleine gift of wat materiaal 
zou ons al een stuk vooruit helpen. Giften kunnen gestort worden 
op het rekeningnummer van De Moester (001-969020-93) met ver-
melding “steun voor De Wipplank”. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal 
aftrekbaar. 
U kunt ons altijd vrijblijvend een bezoekje brengen. 
Vic Vandenbroucke, coördinator De Wipplank  (0498 13 20 82) 

& www.vzwhandinhand.be/de-moester 



        

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. 
voortaan belt u naar het ceNtraal OPrOePNuMMer 09 220 66 66 en 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!

Wachtdiensten

 Van 29 november tot 2 december
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent  09 225 71 06
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 2 tot 5 december
VANDEKERCKHOVE, Kon. M. Hendrikaplein 42, Gent 09 222 33 88
 Van 6 tot 9 december
MORTIER, Prinses Clementinalaan 13, Gent 09 221 15 05
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth         09 385 40 40 
 Van 9 tot 13 december
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19
 Van 13 tot 16 december
ROUSSEAU, Rijssenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05

 Van 16 tot 19 december
ROOSENS, Zwijnaardesteenweg 82, Gent 09 222 12 83
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 20 tot 23 december
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent  09 222 46 16
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem  09 282 86 64
 Van 23 tot 26 december
segaert, loofblommestraat 55, sDw  09 222 75 81
 Van 27 tot 30 december
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent  09 222 51 25
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88

Welkom in de

‘World of TUI’
Het beste reisadvies bij uw vertrouwde Jetaircenter of VTB-reisagent:

Jetair Center
Gent

Vogelmarkt 14
9000 Gent

tel: 09 223 60 21
fax: 09 225 27 72

gent@jetaircenter.be

Jetair Center
Sint-Denijs-Westrem

(Carrefour)
Kortrijksesteenweg 1133
9051 Sint-Denijs-Westrem

tel: 09 221 02 55
fax: 09 222 02 53

stdenijs@jetaircenter.be

Jetair Center
VTB-Deinze

Gentstraat 41
9800 Deinze

tel: 09 386 65 00
fax: 09 380 00 19

deinze@jetaircenter.be



Heemkring
 scheldeveld
voorstelling 40e jaarboek
Ook Sint-Denijs-Westrem komt in dat Jaarboek goed aan zijn trek-
ken. Auteur Paul Van den Borre stort zich in het wereldje van de 
paardensport en zoals de titel van de bijdrage goed illustreert: “de 
verre roots van de Gentse Feesten”. 
Vertrekkend van midden 19e eeuw schetst de auteur het ontstaan 
van de wedrennen te Sint-Denijs-Westrem. In 1838 werd het ‘Wil-
lemsveld’ herschapen in een hippodroom met tribunes en stallin-
gen. Niet alleen de ‘elite’ van Gent als de volksklasse werd hier-
door aangetrokken. De feestelijkheden die er mee gepaard gingen 
waren de eerste buitenkerkelijke festiviteiten die jaarlijks plaats 
vonden en waarbij de ganse stad betrokken was. Ze kunnen bijge-
volg beschouwd worden als de voorlopers van de Gentse Feesten 
van vandaag. Met de eeuwwisseling werden de koersen terugge-
schroefd en nadien zelfs afgevoerd. Met alle gevolgen voor het 
sociale leven in de omgeving. Bij het begin van de 1e Wereldoorlog 
werd de hippodroom door de Duitse bezetter gesloten. De tribu-
nes, stallingen en alle bijhorende gebouwen werden afgebroken. 
Het was de bedoeling het koersplein om te bouwen en tot aan het 
station van Sint-Denijs-Westrem uit te breiden tot een volwaardig 
vliegveld.

De auteur beschrijft vervolgens hoe het vliegveld rond 1920 tot 
zijn oorspronkelijke proporties teruggebracht werd. Naast het 
oefenveld kwam de nieuwe hippodroom “Den Derby”, evenwel 
zonder tribunes en paardenstallen. “Estaminet Au Derby” werd af-
gebroken en vervangen door een café in Bretoense stijl. Regelma-
tig werden er wedstrijden georganiseerd maar de glans van rond 
de eeuwwisseling was verdwenen. Een tweede hippodroom werd 
begin de jaren ’30 aangelegd langs de Kortrijksesteenweg, gele-
gen rechtover het “Lusthof Bouvier”. Deze werd na het verdwijnen 
van de hippodroom in 1939 gesloopt en vervangen door de Galerij 
Rembrandt. Later werd ook De Rembrandt gesloopt en bouwde 
men de “Colmar grill”.
Juist voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog verdwenen deze 
twee zeer druk bereden koerspleinen. Na de oorlogsjaren wilde 
men opnieuw starten met de in het verleden zo populaire paar-
denwedrennen. Men vond een open terrein langs de Kortrijkse-
steenweg, rechtover de wasserij Schepens. Alhoewel er een bevre-
digende publieke belangstelling was, was de glans en de luister 
van rond de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen. 
De paarden renden er tot in 1948. 
De horecasector genoot mee van het succes van de paardenwed-
strijden. De cafés en afspanningen met namen die rechtstreeks 
verband hielden met de paardensport rezen als paddenstoelen uit 
de grond. Paul Van den Borre vernoemt een hele reeks uitbatin-
gen waaronder “Au Derby”, later “Den Derby”, “Het Peerdeken”, 
“In den Paardekop”, “Den Draver”, “’t Koersveld”, enz… Ook straat-
namen verwezen naar dat roemrijke verleden. 
Verder geeft de auteur een overzicht van de verschillende maat-
schappijen die de renbanen gebruikten en stelt hij Robert Robbens 
als verdienstelijke jockey in de schijnwerpers.

Ook is er nog een bijdrage van Albert De Clercq, Rudy van Elslande, 
Johan van Twembeke, Hendrik De Baets  en Walter Vlassenbroeck.
Het Jaarboek 2011 is te verkrijgen in het secretariaat van Heem-
kring Scheldeveld, bij Marilyn Couck (09 282 70 42) en bij Paul Van 
den Borre (09 221 19 51).
 JVT

24-urenloop
stralende 72-uren activiteit tijdens kermisweekend te sDw
Een prettige drukte van lopers, wandelaars en ultralopers onder 
een stralende najaarszon tijdens de 24-urenloop te Sint-Denijs-
Westrem. 
Bij de start zaterdag om 17 uur stonden 11 teams en 3 ultralopers 
paraat om de klok rond te bewegen. Na een koude maar droge 
nacht kwam het eindpunt meer en meer in zicht en werd de span-
ning opgedreven. De aanmoedigingen langs de zijlijn werden lui-
der, de supporters en deelnemers talrijker en de sfeer levendiger.
Uiteindelijk was de Gentse Roei- en Sportvereniging - voor de 
derde keer op rij - met 274 rondes of 315,1 km de winnaar. 
De school Sint-Paulus werd knap tweede met 231 rondes of 
265,65 km. Sporters voor Artsen Zonder Grenzen haalden de der-
de plaats met slechts 2 rondes minder.
Dit team kreeg ook te horen dat de 24-urenloop een recordbe-
drag van € 3.750 opgebracht heeft ten voordele van Artsen Zon-
der Grenzen.
Van de drie ultralopers slaagden Jos Van den Hende en Ludo 
Schaerlaekens beiden in het succesvol beëindigen van de 24-uren-
loop. Slotsom: een mooie 554 deelnemers op de 24-urenloop.

De twee andere 24-uren activiteiten waren een mooie aanvuller 
op de loop.
In ruil voor € 2  namen Mieke Demeulemeester, Annelies Carpen-
tier en 2 collega`s kinesisten met plezier de kuiten onder handen. 
Zij kondigden met terechte trots aan dat ongeveer 100 mensen 
van hun weldadige handen gebruik hadden gemaakt en ten min-
ste € 200 verzamelden voor een weeshuisproject in Rwanda.
Dirk Vanhaeren, 24-urenpottenbakker van dienst, wist te vertel-
len dat zijn gemaakte tassen en kommen bij verkoop goed zullen 
zijn voor ongeveer € 2.200 ten voordele van een pottenbakkerij 
in Rwanda.

St.-Denijs-Westrem mag trots zijn op een geslaagd kermisweekend.

einduitslag 24-urenloop:
1.  G.R.S.: 274
2.  Sint-Pauluschool 1: 231
3.  Sint-Paulusschool 2: 218 
4.  Sint-Paulusschool 3: 134
5.  Westerhem 1: 223
6.  Westerhem 2: 159 
7.  Scouts 1: 202
8.  Scouts 2: 95
9.  Borluutjoggers 1: 204
10.  Borluutjoggers 2: 88
11.  Loofblomme: 176

12. AZ Maria Middelares: 214
13. Jan Palfijn ziekenhuis: 63
14.  Latem Lopen: 214
15.  Supporters AZG 1: 229
16. Supporters AZG 2: 58
17. 11.11.11: 24
18. Ludo Schaerlaeckens: 143
19. Jos Van den Hende: 153
20. Peter De Vriese: 79
21.  INDIVIDUEEL: 344
22.  Luc Maes: 42



 

KERSTCONCERTKERSTCONCERTKERSTCONCERT   
Zondag 11 december 2011, om 19u00 

Parochiekerk Sint-Denijs-Westrem 

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

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

Kaarten aan € 9 en € 7 (plus-3-pas) 
(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   


