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TE KOOP - Gent

Luxueus nieuwbouw villa-appartement met 
zicht op het oud justitiepaleis.

VERKOCHT - Sint-Denijs-Westrem

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling.12 m2

T. 0470 742 911

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

Ontdek ons volledige aanbod op irres.be
Bel 09 282 82 82

TE KOOP -St.-Denijs-Westrem

Bezoekmoment
Zaterdag 10/9 van 10u tot 12u.

Bevestig uw komst via 0470 742 911.
Oplevering eind 2022.

www.residentiemondriaan.be

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

258  m2

€ 995.000

T. 0470 742 911

T. 0486 069 070

TE KOOP - Afsnee 

Statige villa met binnenzwembad, zeer 
rustig gelegen aan de Leie.

477 m2

€ 2.750.000 T. 0479 417 496

TE KOOP - Gent

Nieuwbouwappartement nabij de Oude 
Houtlei door CAAN architecten.

11 m2

€ 535.000 T. 0470 742 911
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

199  m2

2.830 m2
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Instapklare, ruime villa met zuidelijk 
geörienteerde parktuin.

€ 1.295.000

1.910 m2

T. 09 282 82 82
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101  m2

excl. aankoopkosten

BEZOEKMOMENT ZA. 10/9

TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Subliem afgewerkte nieuwbouwwoning in 
het dorpscentrum.

420 m2

€ 765.000 T. 0479 417 496 E
P
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218  m2

excl. aankoopkosten

vanaf € 293.800
excl. aankoopkosten



TE KOOP - Gent

Luxueus nieuwbouw villa-appartement met 
zicht op het oud justitiepaleis.

VERKOCHT - Sint-Denijs-Westrem

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling.12 m2

T. 0470 742 911
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EN MENSEN

Ontdek ons volledige aanbod op irres.be
Bel 09 282 82 82

TE KOOP -St.-Denijs-Westrem

Bezoekmoment
Zaterdag 10/9 van 10u tot 12u.

Bevestig uw komst via 0470 742 911.
Oplevering eind 2022.

www.residentiemondriaan.be
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€ 995.000
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rustig gelegen aan de Leie.

477 m2

€ 2.750.000 T. 0479 417 496

TE KOOP - Gent
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Houtlei door CAAN architecten.

11 m2

€ 535.000 T. 0470 742 911
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

199  m2

2.830 m2
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Instapklare, ruime villa met zuidelijk 
geörienteerde parktuin.

€ 1.295.000

1.910 m2

T. 09 282 82 82
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Subliem afgewerkte nieuwbouwwoning in 
het dorpscentrum.
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Borluut Borrlt, een onderdeel van dekenij 
Borluut, verdeelt de cultuursubsidies van 
de Stad. 
Zo krijgen we op zondag 4 september in 
het Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW, een 
concert van 11 t.e.m. 13 uur door de New 
Orleans Jazz Fellows. 
Jean-Pierre Roelant, Sint-Denijzenaar en 
drummer stond in de jaren ‘60 aan de 
wieg van de legendarische Cotton City 
Jazz Band. Verder in de INFO vind je een 
burenbabbel met hem. 

Dagelijks nog beroert hij de base drum, 
snare drum, cimbalen, cow bell en wood 
block. Met zijn kompanen The New 
Orleans Jazz Fellows brengt hij een 
wervelend programma van Dixieland Jazz. 
Dansschoenen meebrengen.

Tickets: € 13,50, te kopen via Uitbureau.

Nieuws van de dekenij

Zondag 4 september: jazz optreden t.v.v. Welzijnsschakel Borluut

Na 2 jaar kunnen we eindelijk opnieuw 
kermis vieren zoals voorheen. Het 
Kermiscomité is al volop bezig met de 
voorbereidingen. We zullen weer kunnen 
genieten van de quiz, tentoonstellingen, 
Rocktoberfest, kidsomloop….
Het volledige kermisprogramma zal in de 
INFO van oktober gepubliceerd worden.

Dit jaar organiseert het Kermiscomité ook 
een rommelmarkt. 
Deze gaat door in de kermistent op 

zaterdag 15 oktober van 9 tot 13.30 uur. 
De toegang voor bezoekers is gratis.

Heb je je zolder opgeruimd en wil je 
enkele spullen een tweede leven geven? 
Reserveer dan vanaf 3 september een 
plaatsje via 
rommelmarkt.borluut@gmail.com 
met vermelding van je naam, adres en 
telefoonnummer. Standgeld (2 tafels) 
bedraagt € 7. Na je aanvraag krijg je een 
bevestigingsmail met verdere info en de 

betalingsuitnodiging. Je inschrijving is 
definitief na betaling. 
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn 
beperkt.
Aline Cadron.

Er loopt een zoektocht ingericht door 
KWB. Het Kermiscomité programmeert 
de mededeling van de uitslagen op de 
zondag van de kermis. Het deelnamefor-
mulier en het routeplan zijn te vinden op 
www.dekenijborluut.be.

Borluutkermis van vrijdag 14 t.e.m. dinsdag 18 oktober

Het Sint-Rochusplein, een driehoekig 
pleintje gelegen op het snijpunt van 
wegen (Oude- en Hogeheerweg, Octaaf 
Soudan- en Nieuwstraat), is een pleintje 
waarvoor een comité van buren en WMM 
een plan uitwerkten om het opnieuw 
gezelliger en groener te maken. Dekenij 
Borluut ondersteunt dit initiatief.

Het kapelletje waarnaar het plein is 
genoemd, dateert van circa 1869 en werd 
gebouwd in opdracht van de familie 
Soenens nadat in Gent en omstreken een 
niets ontziende cholera epidemie ontel-
bare slachtoffers had gemaakt.
Na technische controle door de dienst 
Monumentenzorg bleek dat het kapelletje 
dringend aan restauratie toe was.
Een kleine werkgroep (Wim Van Lancker, 
Emile Rummens, Guy Goditiabois, Jean 
Soenens en Wien Servaes) hebben toen 
“De Vrienden van de Sint-Rochuskapel” 
opgericht. De bedoeling is om geld in te 
zamelen en de restauratie stap voor stap 
aan te vatten, volgens de aanbevelingen 
van de Dienst Monumentenzorg.

De kapel komt in aanmerking voor subsi-
dies van de Provincie Oost-Vlaanderen als 
‘waardevol klein erfgoed’.
Zo zullen eerst de dakbedekking, de 
natuurstenen dekstenen en de topbe-
kroning op de nok aangepakt worden, 
waarna kapconstructie en zolder de volle 
aandacht zullen krijgen. 
In deze eerste fase vergeten we ook niet 
het groen rondom het kapelletje: met het 
snoeien van de struiken werd overigens 
reeds begonnen.
Wie de inspanningen ter behoud en 
vrijwaren van dit bescheiden stukje erf-
goed gunstig gezind is, roepen wij op dit 
initiatief te steunen door het storten van 
een bijdrage op het hieronder vermelde 
rekeningnummer:

BE73 7350 5966 2260 
van Kapel Sint-Rochus

Dit is een specifieke projectrekening bij 
Dekenij Borluut, zodat de besteding veilig 
en gecontroleerd gebeurt. 

Zaterdag 3 september om 14 uur start 
“de Soenenswandeling-Links en rechts 
van spoorlijn 75, tussen kapel en kasteel” 
met vertrekpunt aan de kapel.

Inschrijven: www.gandante.be.

Er komt schot in … het Sint-Rochuskapelletje

©Mario De Witte
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BORLUUT BORRLT 
Programma 2022 – 2023  

De cultuursubsidies van de Stad Gent 
worden nog een jaar verlengd. 
BORLUUT BORRLT poogt een boeiend en  
gevarieerd programma te presenteren. 
Nieuwe ideeën blijven steeds welkom. 

Het voorlopig onvoltooid programma: 

- Dixieland Jazz door de New Orleans 
Jazz Fellows – Open Huis

- Cellosuites van Bach en meer, door 
Benjamin Glorieux – kerk Afsnee

- Toneelstuk Yvonne door Rederijkers-
kamer de Loofblomme - Gildenhuis

- Filmmuziek van Hans Zimmer door La 
Chapelle Sauvage – kerk SDW

- Shakespeare-monologen door Jacob 
Perceval – Kasteel Borluut

- Gospel Spirituals door Echo der Leie 
- Brel Alive door Filip Jordens in het 

Gildenhuis

4 September 11.00 uur, Open HuiS

The New orleaNs Jazz Fellows

Sint-Denijzenaar en drummer 
Jean-Pierre Roelant stond in de jaren 60 
aan de wieg van de legendarische Cotton 
City Jazz Band. Met zijn kompanen van 
The New Orleans Jazz Fellows brengt hij 
een benefietconcert ten voordele van de 
Welzijnsschakel van Dekenij Borluut.

Tickets bij UitBureau Gent. 

23 oktober 17.00 uur, kerk Afsnee

Cellosuites J.s. BaCh

Benjamin Glorieux brengt in het
romaanse kerkje van Afsnee de iconische 
Cellosuites van J.S. Bach, een monument 
gebouwd op de muzikale rijkdom van 
originele dansen, volks en hoofs. 

De cellist speelt ook oude vlasliederen uit 
de Kortrijkse Leiestreek. Volksmuziek is 
de humus van de ‘klassieke muziek’.
Ze brengt de mooiste bloemen voort.

Tickets bij UitBureau Gent.  

28/10 tot 5/11, Gildenhuis 
Jongerentheater ‘Yvonne’

‘Yvonne’ is een hilarisch verhaal over 
ene kroonprins Filip die zich verlooft 
met Yvonne, het eerste beste meisje dat 
hij tegenkomt. Maar Yvonne heeft geen 
sexappeal en zegt geen woord, tot groot 
ongenoegen van de hele hofhouding. 

Ze doen hun uiterste best om haar de 
etiquette van het hof bij te brengen. Tot 
de verwende prins haar beu wordt. 

Regisseur Marlies Tack en de cast van 
twintigers van de Loofblomme geven het 
beste van zichzelf. 

nAjAAr, kerk sdW 
Filmmuziek hans zimmer

La Chapelle Sauvage brengt met klas- 
sieke instrumenten een filmisch concert 
met de kaskrakers van componist Hans 
Zimmer: Interstellar, Inception, Pirates of 
the Caribbean, the Lion King, Gladiator.

Zeer toegankelijke en herkenbare muziek 
vol emotie, spanning … en opluchting. 

Datum en tickets nog te bepalen.

3-4 december, kAsteel borluut 
shakespeare en ik 

Kunstenaars van Creato ex Animo zoeken 
de actuele relevantie van Shakespeare.
Ze brengen een aangepaste ode aan de 
grote schrijver in Kasteel Borluut.
Acteur Jacob Perceval brengt er twee 
avonden een Shakespeare-monoloog. 
Een vijftiental beeldende kunstenaars 
creëren werken op dit thema.       
Vrije toegang.

Info: wim.schamp@skynet.be
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Gezinsbond SDW/Afsnee

Vrijwilliger gezocht: coördinator Kinderoppasdienst (KOD)

Via de Kinderoppasdienst (KOD) van de 
Gezinsbond kunnen gezinnen beroep 
doen op een betrouwbare oppasser bij 
een avondje uit (€ 5 per uur). Oppassers 
en gezinnen genieten tijdens het oppas-
sen van een verzekering en aan de oppas-
sers (min. 15 jaar) worden regelmatig 
vormingsdagen aangeboden.
(meer info op http://www.gezinsbond.be/
kinderoppasdienst)
Een vrijwillige coördinator leidt dit alles 

in goede banen. De coördinator fungeert 
als aanspreekpunt, heeft intake gesprek-
ken met de nieuwe oppassers, contacten 
met de gezinnen en ziet erop toe dat de 
oppasbeurten goed verlopen. Sinds onze 
dienst digitaal verloopt, is de belasting 
voor de coördinator merkelijk afgeno-
men.
Sinds een tiental jaar ben ik voor de 
afdeling Sint-Denijs-Westrem/Afsnee 
KOD-coördinator. In de nabije toekomst 

wil ik graag de fakkel doorgeven. Ben je 
ouder dan 20 en heb je interesse om dit 
boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk 
van mij over te nemen? Of wil je graag 
nog wat meer informatie? Laat het me 
weten!
Alvast bedankt!

De Speltafel

Vrijdag 9 september om 20 uur: Spelletjesavond

Tijdens de vakantiemaanden was het stil 
rond De Speltafel. Maar op vrijdag 9 sep-
tember verandert dat. We hervatten ons 
maandelijks ritme en zetten de tafels en 
spellen opnieuw klaar in het Open Huis. 
Iedereen is welkom om mee te komen 
spelen.

Iedereen vindt vast haar of zijn gading in 
het ruime gamma aan kaart- en bord-
spellen. Enkele bestuursleden staan klaar 
om je wegwijs te maken in het aanbod. 
En, ben je de enige in je kenniskring die 
graag speelt? Geen probleem: je vindt ter 
plekke gegarandeerd gezelschap.

Wie zin heeft is welkom van 20 tot 24 
uur, en van dan af opnieuw elke tweede 
vrijdagavond van de maand.
Plaats: Open Huis

Nieuws van verenigingen

Markant De Pinte / SDW

Zaterdag 24 september om 20 uur: concertavond “Cello Encounters”

Vier jonge muzikanten brengen arrange-
menten van oude en nieuwere muziek; 
in het kader van Festival in Oost-Vlaande-
ren-De Pinte.

Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos 
(OCP), Polderbos 20, De Pinte 
Prijs: groepsticket: € 13 p.p 

Maandag 26 september om 14 uur: Op stap met Markant

“Soenenswandeling, links en rechts van de 
spoorlijn” o.l.v. stadsgids Wien Servaes.

Deelname leden: € 5 p.p

Donderdag 29 september om 14 uur: Markante ontmoeting

Contactnamiddag met voorstelling van 
het jaarprogramma met als thema: “Veel-
zijdig”.
Een gezellige namiddag voor onze leden 

en alle belangstellenden die we heel 
graag verwelkomen. 
Plaats: Moerkensheide, Parkwegel 1, De 
Pinte (voor wie met de wagen komt: 

instellen GPS: Nieuwstraat 78, en wegwij-
zers Sportpark volgen).

Inschrijven vooraf is niet nodig.

Dinsdag 4 oktober om 20 uur: Regio-activiteit: Filmavond

Film: “Nowhere” van Peter Monsaert (re-
gisseur) met o.a. Noa Tambwe Kabati en 
Koen De Bouw. Deze film was in januari 

jl. de openingsfilm van het Filmfestival 
Oostende.
Plaats: Zaal Sphinx, Gent 

Info: Erna De Maeyer; (0472 01 83 94); 
kod.sdw.afsnee@gmail.com

Info en inschrijving: (09 329 79  58) 
of annevlieghe@telenet.be

Info en inschrijving: (09 221 40 36) of 
marleen.sansen@skynet.be

Info: (09 329 79  58) of 
annevlieghe@telenet.be

Info: www.speltafel.be (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be; 
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Davidsfonds SDW-Afsnee

Op de boekententoonstelling tijdens het 
kermisweekend van 15 en 16 oktober, 
kunnen onze leden het lidmaatschap van 
het Davidsfonds vernieuwen en ook de 
nieuwe lidkaart van de plaatselijke afde-
ling bekomen. Tijdens de boekententoon-
stelling “Vers Geperst” maken personen 
die lid worden en alle aanwezige leden 
kans op het winnen van een boekenpak-
ket. De bijdrage voor onze plaatselijke 
werking blijft onveranderd € 20.

Wij zijn heel blij dat we u het nieuwe 
programma voor het werkjaar 2022-2023 
kunnen voorstellen: 
Donderdag 22 september: “North Sea 
Port”, lezing over de haven van Gent 
door ceo Daan Schalck, i.s.m. DF Zwijn-
aarde
Zaterdag 15 en zondag 16 oktober: 
“Vers Geperst”, boekententoonstelling
Woensdag 26 oktober: “Oekraïne verle-
den en heden”, lezing door prof. Aleksey 
Yudin i.s.m. Markant 
Dinsdag 22 november: “Ruimtelijke 
kwaliteit en architectuurbeleid in de 
stad”, lezing door Peter Vanden Abeele, 
Stadsbouwmeester van de Stad Gent
Woensdag 7 december: Lezing “Mis-

daad en straf – Ervaringen van een ad-
vocaat voor het Hof van Assisen”, i.s.m. 
KWB
Zondag 22 januari 2023: “Toast Literair”, 
Johan Desmet vertelt over “Karel en Ik”, 
gevolgd door de nieuwjaarsreceptie
Donderdag 23 februari: “Glaskunst in 
onze buurt”, lezing door Aletta Rambaut, 
kunsthistorica en conservator glaskunst
Maart 2023: Lezing “Cybercriminaliteit – 
computerveiligheid”, i.s.m. DF Zwijnaarde 
Dinsdag 18 april: “Immuun voor kan-
ker?”, lezing door Prof. dr. Tessa Kerre, 
i.s.m. DF Zwijnaarde
Mei 2023: Lezing over “Edmond Sacré, 
portret van een stad”
Zaterdag juni: daguitstap i.s.m. Cul-
tuursmakers (voorheen vtbKultuur SDW)

Wijzigingen aan ons programma kunnen 
we niet uitsluiten.

Donderdag 22 september om 20 uur: 
lezing “North Sea Port” door Daan Schalk
North Sea Port is een fusie tussen de 
zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissin-
gen.
Op 1 januari 2018 werd de fusieovereen-
komst tussen deze havens getekend.

Alle aandeelhouders stemden in met 
de fusie. In Vlaanderen zijn dat de stad 
Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en 
de gemeenten Evergem en Zelzate.
Langs Nederlandse kant zijn dat de 
provincies Zeeland en de gemeenten 
Borsele, Terneuzen en Vlissingen.
Er werd gekozen voor een nieuwe naam 
die vernieuwing en ambitie uitdrukt, met 
een tikkeltje bravoure.
De fusiehaven staat voor een 60 kilome-
terslang grensoverschrijdend havenge-
bied. De naam is internationaal en geeft 
het nieuwe havenbedrijf een bewust 
Europese uitstraling.

Daan Schalck, ceo, werkte een strate-
gisch ontwikkelingsplan uit: de verdere 
ontwikkeling van de haveninfrastructuur, 
de invulling van de haventerreinen en 
de uitbouw van een tweede zeesluis 
behoorden tot de prioriteiten.
Al deze en andere aspecten komen aan 
bod tijdens de lezing.

Plaats: Gildenhuis SDW 

KWB Afsnee/SDW

Toegang: gratis voor leden Davids-
fonds SDW/Afsnee, € 5 voor anderen

Info: Dirk Morel, Wittepaalstraat 6, 
Afsnee; (09 222 63 99); 
dirk.morel1@telenet.be 
Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 
29, SDW; (09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be

Vrijdag 25 november: KWB-quiz

Onze jaarlijkse KWB-quiz werd door de 
coronapandemie tot twee keer toe uit-
gesteld, maar we proberen het opnieuw 
(derde keer, goede keer). We nodigen je 
graag uit op vrijdag 25 november om 

20 uur in het Gildenhuis te Sint-Denijs- 
Westrem voor de 21ste editie van onze 
quizavond. Verder nieuws volgt nog: bin-
nenkort verspreiden we de uitnodigingen 
met alle nuttige info en kan je (opnieuw)

inschrijven. Noteer alvast de datum: 
we nemen de draad op van vroeger en 
presenteren een leuke quiz op maat van 
iedereen.  

Derde zoektocht

Voor de derde opeenvolgende keer pre-
senteert KWB – dankzij onze creatieve en 
sportieve medewerker Dirk Morel – een 
wandel-, fiets- en zoektocht doorheen 
Sint-Denijs-Westrem, waaraan iedereen 
kan meedoen. Het parcours beloopt 
ongeveer 11 km, die je alleen, met het 
gezin of in groep kan afleggen, per fiets 
of te voet.  

Een tochtje met veel afwisseling en een 
33-tal eenvoudige vragen. Deze keer 
staat niet (zozeer) de natuur in de kijker, 

maar nemen we de omgeving rond “the 
Loop” in het vizier (of onder de loep). Je 
kan fietsen en/of wandelen zoals het je 
best uitkomt en het resultaat van jouw 
berekeningen wordt verwacht tegen 1 
oktober.  

Hoe doe je mee? Het routeplan en de 
vragenlijst voor onderweg vind je op: 
www.dekenijborluut.be/nieuwsberichten.  

Deelnemen is gratis. Jouw formulier met 
de berekening bezorg je via e-mail of 

in de bus van Dirk of Piet tegen uiterlijk 
zaterdag 1 oktober. Onder de juiste 
inzendingen worden 10 mooie prijzen 
uitgeloot. Alvast veel succes en plezier 
gewenst.  

Info:  Vera Ringoot (0473 51 58 16); 
Jeanine Clauwaert (0494 68 23 28)

Bridgeclub Leie-oever

Wij zijn verhuisd van Afsnee naar het 
Open Huis in Sint-Denijs-Westrem. 
Nu spelen we de 1ste en de 3de dinsdag om 
16.15 uur, de 2de en de 4de donderdag 

en de 5de dinsdag om 14 uur. 
Gelieve op voorhand je deelname te 
melden.
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Parochie Gent Zuid - Afsnee en SDW

Vormsel 2023  -  Aan de ouders, vader of moeder van een zoon of dochter, geboren in 2011   

Geachte ouders,
uw zoon of dochter, geboren in 2011, 
heeft de leeftijd bereikt om zich voor 
te bereiden op het Vormsel. Sinds lang 
maakt het Vormsel deel uit van wat in 
onze parochie leeft. Een parochie bestaat 
uit gewone mensen, kinderen en jonge-
ren, mannen en vrouwen, die zorg dragen 
voor elkaar en hun best doen om goed 
en zinvol samen te leven vanuit een open 
geest, geïnspireerd door het levensver-
haal van Jezus van Nazareth.  

Kinderen die werden geboren in 2011 en 
gedoopt zijn, kunnen catechese volgen 
in Afsnee of Sint-Denijs-Westrem. Een 

groepje vrijwilligers van onze parochie, de 
catechisten, zal uw kind graag begeleiden 
onderweg naar het Vormsel.  

Wij willen ons geenszins opdringen en 
hebben alle respect voor ouders die hun 
kind niet laten vormen. Indien u voor het 
Vormsel kiest, nodigen wij u uit om met 
ons mee te werken aan de voorbereiding 
en begeleiding van uw kind naar een 
eigentijds, christelijk engagement. 

U kan uw kind laten inschrijven voor de 
catechese via e-mail of op het parochie-
secretariaat, Pastorijdreef 2 te Sint-De-
nijs-Westrem (09 336 65 17).  

Stuur je e-mail naar pastoor Gino 
Grenson via gino.grenson@telenet.be. 
De pastoor is ook telefonisch bereikbaar 
via (0475 837 984). U wordt daarna geïn-
formeerd over het verder verloop van de 
catechese. 
Alvast deze info: op zondag 2 oktober 
worden alle vormelingen verwacht op een 
startdag in Don Bosco SDW.  

Hartelijke groeten van pastoor Gino 
Grenson en de catechisten.

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Nathalie Samaes is de antennemedewer-
ker vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
De Mantel voor de regio Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee.
Bereikbaar: maandag en dinsdag van 9 
tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur. 

Waarvoor kan je terecht in de antenne-
werking?
- vragen over hulp- en dienstverlening en 
de administratie die daarbij komt kijken.
- praktische vragen rond thuiszorg, 
aanpassingen aan je woning, vervoer, 
opname assistentiewoning of WZC...
- vragen rond vrije tijd: activiteiten in de 
lokale dienstencentra, vrijwilligerswerk ...

- Buren voor Buren: de antennemedewer-
ker brengt behulpzame buren in contact 
met ouderen die hulp kunnen gebruiken 
voor kleine zaken.
- Buurtactiviteiten: samen met bewoners 
uit de buurt en buurtverenigingen.
Buurtmaaltijd: elke 1ste en 3de dinsdag om 
11.30 uur. Een heerlijke verse maaltijd, 
klaargemaakt door IKOOK, het restaurant 
van de Stad Gent. Prijs: € 5,50 voor soep, 
hoofdgerecht en dessert. Inschrijven met 
betaling kan tot 1 week voor de maaltijd.   

De nieuwe data voor de buurtmaaltij-
den en aansluitende voordrachten zijn:
Dinsdag 13 september (ipv 6 september!) 
Dinsdag 20 september +  gratis voor-
dracht: “Vroegtijdige zorgplanning” 
door Sien Duquennoy, psycholoog. Van 
13.30 tot 15.30 uur.  
Dinsdag 4 oktober + gratis voordracht: 
“premies en tegemoetkomingen” door 
Isabelle Vangaever, maatschappelijk wer-
ker. Van 13.30 tot 15.30 uur.  

Ook niet deelnemers van de buurtmaal-
tijd zijn van harte welkom op de voor-
dracht.   

Woensdag 7 september om 9 uur: op-
start pilootproject: straatambassadeur 
Burenzorg voor 65+ in SDW en Afsnee
Veel Gentenaars maken af en toe wat tijd 
vrij voor hun buren. Een kleine moeite 
maakt al een groot verschil! Zeker voor 
wie wel wat hulp kan gebruiken. Per wijk 
zijn we op zoek naar een sleutelfiguur 
die de schakel wil zijn tussen het Lokaal 
Dienstencentrum en de 65 plussers in 
de wijk. Op die manier houden we de 
zorg in de buurt warm en is de stap naar 
professionele ondersteuning dichtbij. 
Voel jij je aangesproken om ons buren-
zorgproject mee te helpen ondersteunen? 
Kom gerust en vrijblijvend langs op onze 
infovoormiddag! Tijdens dit infomoment 
verwennen we jullie met een lekker 
ontbijt en wordt het project inhoudelijk 
voorgesteld. 
Plaats: Dienstencentrum De Mantel, Hut-
sepotstraat 29 A, Zwijnaarde 
Inschrijven: nathalie.samaes@stad.gent; 
(0473 941 360) 

Open Huis

Ontmoetingsplaats voor en door 55+   

Het Open Huis staat open voor alle leef-
tijdsgenoten, zowel buren als vrienden of 
voorbijgangers, om elkaar te ontmoeten 
voor een gezellige babbel met koffie en 
pannenkoek of drankje bij een zelfgeko-
zen activiteit.
Er worden reservekaarters gevraagd 
(wiezen).

We zijn tot uw dienst op maan-, woens- 
en vrijdag van 13.30 tot 17 uur. 
Op dinsdag en donderdag is het Open 
Huis gesloten, uitgezonderd de 1ste en 
3de dinsdag van de maand, dan is er de 
buurtmaaltijd en is het Open Huis open 
tot 14 uur.
De buurtmaaltijden vinden plaats tussen 
11.30 en 13.30 uur, inschrijven liefst 

1 week op voorhand of op de zitdag van 
de Antennewerking.
Welzijnsschakel Borluut: voedselbedeling 
elke vrijdag van 9 tot 12 uur.

Info: gino.grenson@telenet.be; 
(0475 837 984)

Info: voorzitter Marleen Ransschaert 
(09 221 08 00); (0478 44 08 20) tijdens 
de openingsuren

Info: Nathalie.Samaes@Stad.gent; 
(0473 941 360)
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Werkgroep Milieu en Mobiliteit W.M.M.

Behalve het Mobiliteitsplan voor SDW 
en Afsnee (dat vanaf eind september 
wat meer concrete vorm zal krijgen) zijn 
er nog ontwikkelingen die WMM actief 
opvolgt zoals:
1. het behoud van het bedreigde bosje 
aan de Gentiaanlaan in de Vennewijk
2. de vervanging van de Goedingenbrug 
in Afsnee, waar een ondertunneling zowel 
voor Afsnee als Sint-Martens-Latem een 
mooier alternatief zou zijn

3. het project om het afrittencomplex van 
de E40 te Drongen te vervangen met als 
gevolg grote vernietiging van de Keuze-
meersen
4. in deze tijden van extreme droogte zijn 
er nog bronbemalingen die niet steeds 
correct gebeuren. Het (ingewikkelde) re-
glement hiervoor staat op onze website 
5. op suggestie van een buur diende 
WMM bezwaar in tegen het rooien van 
een grote eik (hoek Kleine Gentstraat/3 

sleutels ) die nog deel uitmaakte van het 
kasteel Herry.

Elke inwoner van SDW en Afsnee kan via 
onze website (https://wmm.gent/) vragen 
of punten agenderen. Wij verzoeken u 
ook om uw e-mailadres te geven om op 
termijn sneller en goedkoper te kunnen 
communiceren. (we zullen uw e-mailadres 
niet misbruiken noch doorgeven).
Beste dank!

Flanders Expo

Zondag 11 september: Stoffenspektakel: 

internationaal bekende stoffenaanbieders presenteren en verkopen de nieuwste stoffencollecties.

Buurtcomité Flanders Expo

Dinsdag 13 september: Algemene Vergadering 

Het Buurtcomité werd eind 2001 opge-
richt om het woon- en leefmilieu te be-
schermen van de wijken van Maalte d.i. 
het gebied tussen de Ringvaart, de E40 
en de spoorweg. Dit omvat alle wijken 
van en rond The Loop, de Putkapelstraat, 
Poolse Winglaan, Derbystraat, Pleispark, 
Dutrieuxlaan.  
Dinsdag 13 september om 20 uur hou-

den we eerst een Algemene Vergade-
ring voor alle leden (duurt 10 minuten), 
gevolgd door een uiteenzetting voor alle 
inwoners over de verschillende lopende 
dossiers zoals het Vossenbos, de Drieko-
ningenstraat, bouwprojecten in en naast 
Pleispark enz. Na een uurtje eindigen we 
met een drankje en een gezellige babbel. 
Van harte welkom. Inwoners die zich be-

kommeren om hun wijk kunnen steeds 
lid worden of zich kandidaat stellen om 
bestuurder te worden. 
Plaats: Maaltebruggekasteel, Kortrijkse-
steenweg

Info: emile.rummens@telenet.be

Zaterdag 3 en zondag 4 september: Speelstraat Lettelbroeklaan

Op 3 en 4 september is er opnieuw een 
speelstraat in onze wijk. Tussen 14 en 
20 uur ruimen de auto’s even baan in de 
Lettelbroeklaan tussen de Boesbeeklaan 
en het Hemingplein. Die dag zijn de 
kinderen baas in de straat tussen 14 en 
19 uur om naar hartenlust te spelen, 
fietsen … . 
Maar niet alleen kinderen zijn welkom 
op de speelstraat. Iedereen uit de nabije 
of verre buurt is hartelijk welkom om 
een babbeltje te slaan met bekenden of 
nieuwe buren te leren kennen. We zijn 
volop bezig met de organisatie van acti-

viteiten voor de kids met hulp en budget 
van Samen aan Zet van Stad Gent en de 
jeugddienst van Stad Gent. Zo is er een 

kruipdoolhof, lasershooting,  … 
Zaterdag 3 september is er om 16 uur 
een drink voor alle buren.  
Zondag 4 september is er om 15 uur tot 
16.30 uur een sessie kinderyoga voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Geen inschrij-
ving nodig, kom gewoon af en neem een 
matje of een handdoek mee om op te 
liggen.  

Alle activiteiten plaatsen we in de loop 
van de volgende weken ook op de Fa-
cebookpagina Speelstraat Camilluswijk 
Schrijverswijk. 

Zondag 11 september: Open Monumentendag: Putkapel 

Tijdens het weekend van Open Monu-
mentendag zal de opnieuw ingerichte 
H. Sacramentskapel, beter bekend als de 
‘Putkapel’ open zijn voor het publiek op 
zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag 
van 11 tot 18 uur.

De H. Sacramentskapel is het oudste 
gebouw van Sint-Denijs-Westrem en is 
een bij besluit van de Vlaamse Regering 

dd. 30-05-1996 beschermd monument. 
Ze werd in 1687 in barokstijl met een 
karakteristieke pilastergevel en een in- 
en uitgezwenkte top met een decoratief 
uitgewerkt portaal en gevelnis opgericht 
onder het abbatiaat van M. Verschueren 
van de Gentse Sint-Pietersabdij en door 
de befaamde architect J. Bethune met 
een neogotisch koor in 1868 uitgebreid.  
Tot WO II was de Putkapel een belang-

rijk bedevaartsoord. In 1944 werd ze 
gedeeltelijk vernield door een brand, 
waarna arch. H. Bressers ze in 1958-1960 
heropbouwde.
De kerkfabriek van Sint-Dionysius tracht, 
als eigenaar, de kapel in ere te herstellen 
en heeft ze ondertussen opnieuw van de 
nodige liturgische voorwerpen voorzien.

Varia
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Info: www.wijkbudget.gent; Eline 
Schmidt, Dienst Beleidsparticipatie – 
Stad Gent; Eline.schmidt@stad.gent, 
(0494 44 53 06)
i.s.m. Ann Manhaeve, wijkregisseur

Info: 
Mattias De Backer; (0485 94 08 85); 
placecompanybelgium@gmail.com

Het wijkbudget komt naar Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

De grootste experts in de wijk? Dat zijn 
jij en je buren, natuurlijk. De Stad geeft 
aan elke Gentse wijk een budget om wil-
de dromen in werkelijkheid om te zetten.  
In deze tweede ronde van het wijkbudget 
is SDW/Afsnee aan de beurt. Er is een 
bedrag van € 150.000 beschikbaar. Ben 
je Gentenaar, een Gentse organisatie, 
vereniging of ondernemer? Het Wijkbud-
get Gent geeft jou de kans jouw idee te 
realiseren.

Luidop dromen mag! Elk sterk project 
start immers met een creatief idee. 
Misschien broed je al langer op iets? 
Zie je oplossingen waar anderen pro-
blemen zien? Wissel voorstellen uit met 
anderen of neem plaats op een van de 
hoge stoelen en laat je inspireren door 
het ongewone perspectief. Want uitzicht 
brengt inzicht.  

Maak samen plannen voor Sint-De-
nijs-Westrem/Afsnee
Het wijkbudget verloopt in vier stappen. 
Elke stap gebeurt in dialoog met de 
wijk en de Stad: van het verzamelen en 
uitwerken van ideeën tot het kiezen en 
uitvoeren van een project. Hierbij speelt 
het gelote wijkpanel een belangrijke rol. 
500 bewoners uit SDW/Afsnee, met zorg 
geselecteerd, krijgen een brief in de bus 
met de vraag om deel te nemen aan dit 
wijkpanel. Misschien ben jij er ook bij? 
Mis deze kans niet en stel je kandidaat 
via de antwoordstrook op die brief. We 
selecteren 20 kandidaten.

De eerste stap van ideeën verzamelen 
start vanaf 14 september 2022. Tijd dus 
voor jouw plannen voor Sint-Denijs-West-
rem/Afsnee! Werk een idee samen met 
anderen uit en deel het ten laatste op 
woensdag 30 november 2022 op 
www.wijkbudget.gent. Laat je inspire-
ren door andere ideeën op de site en 
door wat leeft rondom jou.

ps: Eline komt het Wijkbudget nog wat 
toelichten op donderdag 15 september 
om 20 uur in het kasteel Borluut. Iedereen 
is welkom, mits een berichtje van aanwezig-
heid via info@dekenijborluut.be.

Donderdag 29 september: Kom naar de Toekomstdialoog over Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 

De afgelopen maanden startte de Stad 
Gent, samen met een ontwerpteam, 
met de opmaak van een wijkplan voor 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Onder 
andere op basis van jouw input, brach-
ten we het DNA van het dorp in kaart. In 
de volgende stap richten we ons op de 
toekomst van het dorp. Een belangrijke 
stap daarin is de ‘Toekomstdialoog’ voor 
de bewoners, handelaars, gebruikers van 
de wijk die we organiseren op donderdag 
29 september. 
Benieuwd naar de ambities van de wijk-
structuurschets? Wil je meepraten over 

de toekomst van enkele belangrijke plek-
ken voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee? 
Schrijf je dan in voor de Toekomstdialoog 
over Sint-Denijs-Westrem en Afsnee op 
donderdag 29 september van 19 tot 22 
uur. 
Om praktische redenen is het aantal 
deelnemers beperkt tot 60 personen. 
Schrijf je dus snel in via go.stad.gent/toe-
komstdialoogSDWA. Inschrijven kan tot 
en met 18 september. Geen internet? Bel 
Gentinfo op het nummer (09 210 10 10).
Als meer dan 60 personen zich inschrij-
ven, kiezen we uit de inschrijvingen op 

basis van een spreiding van de deel-
nemers over de verschillende buurten, 
over mannen en vrouwen, leeftijden en 
beroepsgroepen (handelaar, zelfstan-
dige, landbouwer …). Diegene die eerst 
ingeschreven zijn, krijgen de voorkeur bij 
deze selectie. In de week van 19 septem-
ber ontvang je een definitieve uitnodi-
ging met meer info over de agenda en de 
locatie. 

Jongeren gezocht met een visie 

Zoals je weet maken we samen met de 
bewoners, handelaars, scholen en bedrij-
ven werk van een wijkplan. Zo’n wijkplan 
bepaalt wat de prioriteiten en de uitda-
gingen zijn op het vlak van mobiliteit, 
wonen en werken, zorg en ontspanning. 
Momenteel missen we hierbij nog de 
stem en visie van de jongeren in Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee. Gezien het ook 
over hun toekomst gaat wil het project-

team graag ook met hen in gesprek gaan. 
Gesprekken zouden plaatsvinden begin 
september op plaats en tijdstip van hun 
voorkeur.

Heb je een (klein)kind, buurmeisje/jon-
gen, neef of nicht tussen 12 en 18 jaar 
oud? En zouden die ons willen rondlei-
den of vertellen welke noden zij ervaren 
in Sint-Denijs-Westrem en/of Afsnee, 

welke plekken voor hen belangrijk zijn, 
en hoe zij hun buurt graag zien verande-
ren in de toekomst? Laat Mattias De Bac-
ker van het projectteam dan iets weten. 

Nieuws van de Stad
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Koopgids

Aankoop
WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
HUKES@SKYNET.BE

Accessoires | mode | handtassen

Babazou Exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie - babazou.com 
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Advocaten

Advocatenkantoor De Smet Hilde
Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77

Karel Peeters
Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02 - fax: 09 243 41 08
advocaten.peeters@pkp.be

Myriam Van den Abeele tel: 0486 65 22 56
Onderwijsrecht, ambtenaren- en tuchtrecht 
mvandenabeele@bdlt.be

airco-verwarming-onderhoud

 info@flex-c.be; tel: 09 430 76 70
 L.Delebecquelaan 18, SDW

 Particulieren, bedrijven, nieuwe 
HVAC installaties + onderhoud van bestaande

Autohandel

www.cabriokappen.be
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW;  
op afspraak:  
maan- en donderdag: 7-19 uur 
 dins-, woens- en vrijdag: 7-17 uur  

www.sbat.be; tel: 078 15 12 43

Bed & breakfast

Borluut (short en long stay)(Van Aubel- Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

Uitvaartzorg John Verniers-Lydia 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
www.verniers-jossa.be

Kristof De Cocker BV
Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BV
www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchi-
deeplanten; Lauwstraat 74, SDW; tel: 09 221 15 85

Florist Patric Schepens
Interflora; bloemenschepens@telenet.be
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

De Pinte tel: 09 281 22 94;  
Baron de Gieylaan 1/1, De Pinte; 
 sb.depinte@standaardboekhandel.be

Boekhouding en fiscaliteit

Kristien De Beule
boekhouding-fiscaliteit; tel: 09 220 28 35;  
gsm: 0479 65 57 24; Duddegemstraat 22, Afsnee

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 32 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48 
johan@genv.be; www.genv.be

Brood en banket

Broodateljee Luc
Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur; dinsdag gesloten

Patisserie Suffys
Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33

‘t Pompoentje algemene voeding
maan- en dinsdag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

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

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW 
gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, 

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 131, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: alle cat.: op afspraak online
praktijk: op afspraak, cat B. online, cat. 
A, C en D via telefoon

Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling  
(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; info@fietsen-koen.be

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenlaan 37, SDW
www.platteband.be; gsm 0498 48 54 50

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

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

BANKMAKELAAR.BE
Leiepark 15, 9051 SDW; tel: 09 373 81 59
info@bankmakelaar.be

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be

Garage Vanmeirhaeghe VOF
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

Garage Bart Van Troos BV
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
VOLLEDIGE INBOEDELS OPKOOP EN LEEGMAAK
KESTELEYN@SKYNET.BE

Kapsalons

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

Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 0479 62 97 57

Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten

Kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14

Pascal haarmode
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
Open op: dinsdag, woensdag, vrijdag en zater-
dag na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

www.kineandmore.be
Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; Tel: 09 222 33 45;  
gsm: 0495 40 09 42; kineandmore@hotmail.com

Sterk Te Been 
Valpreventie en kinesitherapie, ook aan huis
www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Gsm: 0497 35 95 21; info@sterktebeen.be

Keukentoestellen

Cooking with Nan
 Thermomix, workshops, demo’s, 
 verkoop; Tel: 0465 07 36 03;  
 www.cookingwithnan.be

Kleding en textiel

Close-up trendy & betaalbaar, wekelijks nieu-
we stukken, ruime parkeermogelijkheid, ma tot 
vrij 10-18u / zat 10-18.30u; www.close-up.be 
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77
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Koeltechnieken

plaatsen en onderhoud airco/
warmtepomp, algemene koeling 
loicburgelman@hotmail.com;  
tel: 0471 17 08 13

Levensmiddelen

“in de radijs” – groenten en fruit
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zo en ma gesloten

Medische voetverzorging

Bellalice 
Medische pedicure, manicure en visagie.
Enkel aan huis; gsm Berdien: 0486 312 617 (na 18u)

Elke Fivez standaard voetverzorging, likdoorns… 
Gespecialiseerd in behandeling en preventie van 
ingegroeide nagels. Wees goed voor je voet! 
Ik kom aan huis. Tel: 0486 089 908.

Hilde Buyl gespecialiseerde 
voetverzorgster aan huis,
 Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

Meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
 badkamer, echt maatwerk,

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

Mobilehome Verhuur

 Mobilhomes te huur 
 van 2 tot 5 personen. 

 Gillard-Sleurs, Lauwstraat 52, SDW 
0475 540 560; mobilhomehein@gmail.com

Naaiwerk

Nuance
herstellen van kledij; open di-zat 9 tot 13 uur
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Optiek Cassiers BV Brillen, kinderbrillen, zon-
nebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, SDW 
tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

Osteopaten

Tim Van Wassenhove
Osteopaat D.O.
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u

Pleister- en schilderwerken
 
 binnen en buiten-gyproc-kaleie
 Afsneestraat 1, SDW; 0484 02 17 00

 www.strac.be

Psychische gezondheid

TOEK voor 4 tot 18-jarigen  
Feestjes, Krachtontwikkeling - Creakampen ;  
Petra Depoorter, toek.be;  
tel: 0496-78 45 19; Kleine Gentstraat 31, SDW

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

loog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-
out coach, relatie-, gezins- en systeempsychothe-
rapeut; Krijzeltand 2a, SDW; www.vivolinio.com; 
info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

Renovatie en karweien

Stones renovatie, herstellingen sanitair en ver-
warming, schilderwerken, betegeling, bevloe-
ringen; stones@telenet.be; 0477 60 22 84

Restaurants-Tearoom

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

Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Vietnamees restaurant Anders
Ook afhaal en bezorging. Hogeheerweg 29, 
tel: 09 328 52 55; info@ofietsanders.be
Nieuw: Vietnamese pralines

Sanitair en centrale verwarming

 
 

hers     sanitair en centrale  
              verwarming; 0476 371 147

  evertdegroote@live.be

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be

                 Installatie, onderhoud en 
 
 
herstellingen van sanitair, 

centrale verwarming en gas (Cerga gecertifi-
ceerd); info@svoprojects.com; 0472 32 28 91

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv, tel: 09 245 18 64
Particulieren en bedrijven; Schilder- en decora-
tiewerken binnen en buiten; Hemelrijkstraat 21; 
www.pauldemeulemeester.be
info@pauldemeulemeester.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle,  Belgiëlaan 44, SDW, na afspraak
Gelaatsverzorging, epilatie, manicure, gelcolor, 
pedicure; Tel: 09 221 98 60; gsm: 0475 69 10 03; 
info@schoonheidsinstituut-pourelle.be

Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bv; Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

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

Taxi en luchthavenvervoer

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

Thuisverpleging

Individuele, warme zorg op maat. Wij werken 
samen met alle mutualiteiten. Tel: 0465 084 866

Traiteur

Verse dagschotels van  
 dinsdag tot vrijdag; 11.30 -13u 
& 15-18u, Nieuwstraat 11, SDW, 09 360 71 60 
www.soigneur.gent

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

tuinarchitect Hugo Vervondel bv ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be

Verkoop en verhuur
Louis Delebecquelaan 46, SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Verwarming

VEPI bv (Pierre Verenghen)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, 
regeling, vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

Verzekeringsagenten

Steyaert Kortrijksesteenweg 1166, SDW; FSMA 
048332A; Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40
FSMA nr 0470552641

Fobe Remi bv verzekeringsmakelaar 
David Tenierslaan 9, SDW; tel: 09 221 93 55
FSMA 0480 208 297; info@foberemi.be

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 44a, Sint-Martens-Latem
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

Zalen-evenementen

Gildenhuis
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
info@gildenhuis-sdw.be

O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

Info: Lea Vandeputte
09 221 13 98

koopgids@dekenijborluut.be

11



Burenbabbel

30 jaar geleden vestigde Jean-Pierre 
Roelant zich met zijn echtgenote in 
Sint-Denijs-Westrem. Voor de meesten 
onder ons allicht voldoende lange ter-
mijn om hen als ‘echte’ buren te aanvaar-
den. Op het stadhuis is hij gekend als 
80-jarige. Die leeftijd halveert hij wan-
neer hij op het stoeltje van zijn drumstel 
wipt. Tijdens ons gesprek illustreert hij 
dat trouwens meermaals. We hadden 
een burenbabbel met de allicht oudste 
actieve drummer in het land. In elk geval 
wat zijn voorkeurgenre betreft: New 
Orleans jazz.

Ben je een geschoold muzikant, 
Jean-Pierre?
JP: ik heb een paar lessen gevolgd om 
te weten hoe ik best de drumstokken en 
-borstels hanteerde. Een partituur lezen 
zou me echter niet lukken. 
Eigenlijk is het mijn oudere broer die 
me naar de muziek en het New Orleans 
Jazz-genre geleid heeft. Zijn bijzonder 
uitgebreide platencollectie was wereld-
wijd bekend. Toen ik 23 was, had de 
microbe me al stevig te pakken en begon 
ik te roffelen op een occasiedrumstel 
terwijl ik naar een fonoplaat luisterde. Op 
die manier leerde ik andere muzikanten 
ondersteunen en ruilde mijn Ferre-Grig-
nard-‘washboard’ voor de stokken en 
borstels. Sindsdien heb ik die nooit meer 
uit handen gegeven. 
In dat binnenskamers geroffel kwam 
gauw verandering toen de Gentse Cotton 
City Jazzband zonder drummer viel. Voor 
mij werd het de ontdekking van de actieve 
muziekwereld.

Hoe loopt het leven van zo’n Jazzband, 
Jean-Pierre?
JP: Erg hectisch en al even flexibel. We 

traden soms tot 3 maal per week op. 
Natuurlijk niet altijd onder dezelfde kerk-
toren. Er is geen stad(je) in het land waar 
we niet zouden gespeeld hebben. De Lazy 
River Jazzclub was zowat onze thuisbasis, 
maar ook op de Gentse Feesten en ver-
schillende Jazz Festivals doorheen Europa 
hebben we op de affiche gestaan.
Overigens ben je als muzikant niet mo-
nogaam gehuwd met één band. Met de 
Kortrijkse Superior Jazz Band, de NONO 
van trompetist Joris De Cock, de Foundy 
River Side Bullit Band uit Willebroek en 
uiteraard de Cotton City Jazzband heb ik 
talloze optredens meegemaakt.

New Orleans Jazz is typisch Afro-Ameri-
kaanse muziek. Niet meteen volksmu-
ziek uit Sint-Denijs.
JP: Klopt. Het is een genre met wortels 
in de gospelsongs, schurkt tegen folklo-
remuziek en negro-spirituals aan en is 
evenzeer verwant met de soul-muziek. 
Vanuit het diepe zuiden van de Verenigde 
Staten is het universele muziek gewor-
den. De fonoplaten die we samen met 
zwarte muzikanten zoals Alton Purnele 
maakten, lieten ons toe de wereld van 
de lokale muziek te overstijgen. Het zijn 
prachtige souvenirs. Onze band met zijn 
banjo, trompet, piano, trombone, klari-
net en drumstel was trouwens perfect 
uitgerust om alle aspecten van het genre 
harmonieus aan bod te laten komen.
Spijtig toch dat het genre zo goed als uit 
de ether verdwenen is. Voor Klara allicht 
niet elitair genoeg en voor andere zen-
ders onvoldoende ‘trendy’ waarschijnlijk.

Wat maakt van een ongeschoolde mu-
zikant een veelgevraagde drummer, 
Jean-Pierre?
JP: het sleutelwoord is ‘feeling’. Aanvoe-
len waar de solisten naartoe willen en in 
functie daarvan het tempo aanhouden 
en het volume beheersen. Drummen is 
in wezen dienstbaarheid aan de andere 
muzikanten. Na verloop van tijd ken je 
mekaar natuurlijk erg goed, maar toch 
blijft het steeds nodig goed functioneren-
de antennes uit te steken zodat je kan 
anticiperen op wat je voelt komen. Ook 
al bereik je als band een zekere routine, 
toch is het noodzakelijk om als drum-
mer een behoorlijke portie aan de dag 
te leggen van wat in andere contexten 
‘empathie’ heet. 

De tweede helft van de vorige eeuw 
was voor jou de drukste periode, 
Jean-Pierre. Tal van optredens moes-
ten gecombineerd worden met ge-
zinsleven en beroepsloopbaan. Niet 
simpel! Ook al omdat in die periode 
‘muzikant’ dikwijls geassocieerd werd 
met drank, seks en rock&roll.
JP: meerdere ballen tegelijk in de lucht 
houden, vroeg natuurlijk erg veel energie. 

Tot daar ben ik het eens. Wat het overige 
deel van de vraag betreft, moet ik je te-
leurstellen. Na een optreden dronken we 
inderdaad wel eens twee of drie pintjes, 
maar voor drankorgels was er in ons gen-
re eigenlijk geen plaats. New Orleans Jazz 
heeft een totaal verschillende cultuur dan 
popmuziek bijvoorbeeld…..dat wil niet 
zeggen dat ik het woord ‘groupie’ niet zou 
kennen…maar ik heb daar niet overdre-
ven veel last van gehad. (binnenpretje).

Hoe ziet er tegenwoordig jouw muzika-
le agenda uit, Jean-Pierre?
JP: volledig aangepast aan mijn leef-
tijd. Dat wil zeggen dat ik constant blijf 
oefenen en nog sporadisch optreed  naar 
aanleiding van de opening van een win-
kel, een familie- of verenigingsfeest. Zelfs 
voor begrafenissen worden we gevraagd. 
Musiceren is mijn lang leven. Aangepast 
aan de omstandigheden en met respect 
voor authenticiteit. Om de “base drum’ 
(de verticaal staande grote trommel); de 
‘tom-tom’ en de ‘snare drum’ (de beide 
andere trommeltjes); de cymbalen; de 
‘cowbell’ en de ‘woodblock’ te versjou-
wen en te (de)monteren reken ik echter 
met plezier op helpende handen. Het is 
tenslotte een vrij complexe installatie. Al 
goed dat de trommelvellen ondertussen 
van synthetische makelij zijn en niet tel-
kens dienen opgespannen te worden.  

Afgezien van de drums, welk instru-
ment geniet jouw voorkeur, Jean-Pier-
re?
JP: (aarzeling) …de trompet…of neen, de 
saxofoon. Zo’n sensuele klanken! 

Voor de vierde keer tijdens het gesprek 
wipt Jean-Pierre op het drumstoeltje om 
‘sticks’ en ‘brushes’ hun werk te laten 
doen en te illustreren wat hij bedoelt met 
ritme als noodzakelijk complement voor 
melodie en harmonie. Die drie begrippen 
vormen immers in hun samenhang zijn 
definitie van muziek. 
Als toemaat voor de kennismaking verrast 
Jean-Pierre tenslotte met een potpour-
ri van chansons. Allemaal in volledige 
versie en ‘a cappella’ toonvast gebracht in 
onnavolgbare imitatie van verschillende 
stemmen. Tino Rossi, Charles Aznavour, 
Jean Ferrat, Georges Brassens…ze komen 
als het ware beurtelings binnengewan-
deld. Spijtig dat drummen en écht zingen 
haast niet te combineren zijn!  
LVL

Je kan Jean-Pierre en zijn band bezig zien 
op 4 september om 11u in het Open Huis, 
tickets via Uitbureau.
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Kalender

september
Za 3 CAMILLUSWIJK SCHRIJVERSWIJK 14.00 speelstraat Lettelbroeklaan SDW
Zo 4 CAMILLUSWIJK SCHRIJVERSWIJK 14.00 speelstraat Lettelbroeklaan SDW
Zo 4 DEKENIJ BORLUUT 11.00 jazz optreden t.v.v. Welzijnsschakel Open Huis SDW
Woe 7 ANTENNEWERKING 09.00 opstart Burenzorg 65+ De Mantel Zwijnaarde
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Di 13 BUURTCOMITE FLANDERS EXPO 20.00 algemene vergadering Maaltebruggekasteel
Do 15 DEKENIJ BORLUUT EN STAD GENT 20.00 toelichting Wijkbudget kasteel Borluut SDW
Di 20 ANTENNEWERKING 13.30 voordracht Open Huis SDW
Do 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE & ZWIJNAARDE 20.00 lezing “North Sea Port” Gildenhuis SDW
Za 24 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 concert “Cello encounters” OCP De Pinte
Ma 26 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 op stap met Markant SDW
Do 29 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Markante ontmoeting Moerkensheide De Pinte
Do 29 STAD GENT 19.00 Toekomstdialoog

oktober
Di 4 ANTENNEWERKING 13.30 voordracht Open Huis SDW
Zo 2 PAROCHIE GENT ZUID  startdag vormelingen Don Bosco SDW
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Woe 26 DAVIDSFONDS & MARKANT  lezing over Oekraine 

november
Vrij 11 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Di 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE   lezing door stadsbouwmeester
Vrij 25 KWB AFSNEE/SDW 20.00 KWB-quiz Gildenhuis SDW

december
Woe 7 DAVIDSFONDS & KWB  lezing “misdaad en straf”
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW

januari
Zo 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE   Toast Literair + receptie

februari
Do 23 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE  lezing over glaskunst

april
Di 18 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE & ZWIJNAARDE  lezing over kanker

De beste pianomerken onder 1 dak in Sint-Denijs-Westrem :
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

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

Huur een kwaliteitspiano vanaf 35 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 
Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 

Met de steun van Piano’s Maene

Publi Borluut Magazine 2017.indd   1 21/12/17   12:23
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester
Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be
 
Deken
Wim Van lancker
deken@dekenijborluut.be
Dekenin
Michèle Bouverne
dekenin@dekenijborluut.be; 
0475 96 05 95

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
30 september. 

De teksten uiterlijk tegen 
11 september mailen naar: 
info@dekenijborluut.be.

Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk 
te willen doorsturen, geschreven in 
het lettertype Times New Roman 12, 
zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten. 

De daarop volgende INFO’s verschijnen  
vermoedelijk op 28 oktober en 25 
november. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
voor die datum binnen zijn. 

Graag alle activiteiten opgeven waarvan 
de datum al vast ligt, zodat de andere 
verenigingen er rekening mee kunnen 
houden. Telkens plaats, datum en uur 
van de activiteit vermelden.

Redactie Info info@dekenijborluut.be

Colofon
Website www.dekenijborluut.be 
Facebook Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem VZW

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

Verantwoordelijke uitgever 
Kristien Van Hessche 
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
09 245 67 28

Rubriek “Verenigingen” 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21, SDW 
09 221 19 51

Rubriek “Nieuws dekenij” 
Frieda Van Caeckenberghe 
Lettelbroeklaan 3, SDW 
09 222 03 01

Medewerker 
Luk Van Loock
Reclame en advertenties 
Kristien Van Hessche 
09 245 67 28 
Lea Vandeputte
09 221 13 98 
advertentie@dekenijborluut.be

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.
com 
Secretaris Magda Declerck 

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

Welzijnsschakel Borluut 
Michèle Bouverne 
0475 96 05 95 
michele@simonne.be

BE51 7350 4159 1362
Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst 

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

Fluvius (elektriciteit en gas):
defect 078 35 35 00
gasgeur 0800 65 0 65
Farys (water) 09 240 02 11

Geestelijke hulp
Pastoor SDW/Afsnee
Gino Grenson
gino.grenson@telenet.be

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

Administratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 266 85 85
Bibliotheek 09 220 20 15
Gentinfo 09 210 10 10                            

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard &  
Evelina Mancas

09 220 04 36

Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter
Ine Leyman
Anthonie De Maere
Dr. Amir Moinzadeh
Dr. Wim Verhaeghe

09 398 35 37

Apotheken
Apotheek Pharmaspace 09 221 93 39
Apotheek S&H Pharma 09 222 75 81
Apotheek Pharmaphie 09 222 66 59

Huisartsen SDW
lgnace Deaulmerie 09 221 34 09
Hilde Vanmarcke/Liesbet 
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck/Wout Pieters

09 221 30 30

Dierenartsen
Jana Meyers
P. Wantiez (gezelschapsdieren)

09 395 39 40
09 220 78 79
0475 20 78 79

Wachtdiensten
Huisartsen: 
wachtdienst na 19 en in het weekend; centraal 
oproepnummer: 1733 

Tandartsen: 
tijdens het weekend en op wettelijke feest- 
dagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 09 033 99 69 

Dierenartsen: 
09 217 00 62 

Apotheken: 
centraal oproepnummer: 0903 922 48 of via 
www.geowacht.be

Tentoonstellingslaan 104 - 9000 Gent - www.affinimmo.be

MERELBEKE (station)

Appartement met 2 slaapkamers,
volledig gerenoveerd met mooie

en duurzame materialen.

319.000 €

GENT (Godshuizenlaan)

Ruim appartement van liefst 170m2

met 4 slaapkamers. 

495.000 €

Tentoonstellingslaan 104 I Gent I 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

BACHTE-MARIA-LEERNE

Private woonerf in het pitto- 
reske Bachte, vlakbij het 
SInt-Pieterskerkje en het  
pleintje van bachtekerke. 

Op een boogscheut van de 
Oude Leie en omgeven door de 
talloze wandel- en fietspaden 
langs de Leie en de omgeving 
rond het Kasteel van Ooidonck.

Instapklare BEN woningen  
(Bijna EnergieNeutraal).

Heel mooi afgewerkt met duur-
zame en superieure materialen!

Prijzen vanaf 410.000 €

Patrick  
0496/70.10.30
 
Delphine 
0495/10.83.96

Bezoek nu de woningen 
 

Opendeurdag  
op afspraak  

 
28 maart 11-14u

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv - Epc 131

Gvg, Wche, Gmo, Gvkr, Gvv - Epc 244
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Volg Manu op zijn tocht langs 
alle Belgische IKEA-winkels!

Kom tussen 6 & 22 september met de fiets naar IKEA Gent en krijg 
een gratis IKEA fluovestje mee naar huis. 

Bovendien houden we alle gefietste km’s bij. Als we eindigen op minstens 3200 

km (heen- en terug naar de Zweedse hoofdstad Stockholm) krijgen alle IKEA 

Family-leden die meegedaan hebben nog geen leuke verrassing in hun mailbox. 

Kraftsamla*!  

Bij IKEA vinden we zorgen voor mens & planeet belangrijk. Daarom focussen we in 
september op duurzame mobiliteit! Tussen 6 september & 10 september kan je daarom 
Manu, onze medewerker uit IKEA Gent, virtueel volgen op zijn tocht langs al onze 
Belgische IKEA-vestigingen. Zijn tocht zal 777  km lang zijn en 5 dagen in beslag nemen. 
Bovendien doet hij dit op een zelfgemaakte fiets aangedreven door zonne-energie. 

Wil je weten wanneer Manu in welke winkel is? Surf dan even naar www.ikea.be/gent en klik door op zijn foto

* Kraftsamlan betekent ‘samen sterk’ in het Zweeds. 

Nog geen IKEA family-lid? 
Scan dan de QR-ocde en word gratis lid.

Enkel voor 

IKEA Family

leden


