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Affinity 
for real estate.

Affinimmo is zeer actief in de 
discrete verkoop van 

opbrengsteigendommen. Bel

0496/701030

MERELBEKE (station)

Appartement met 2 slaapka-
mers, volledig gerenoveerd met 
mooie en duurzame materialen

319.000 €

GENT (Godshuizenlaan)

Ruim appartement van liefst 
170m2 met 4 slaapkamers. 

Licht  op te frissen.
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, Vv

Gvg, Wche, Gmo, Gvkr, Gvv - Epc 244

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

PDG_092022.indd   2PDG_092022.indd   2 19/09/2022   15:2019/09/2022   15:20



Het kermiscomité van Dekenij Borluut 
groeit naar haar hoogtepunt en bereidde 
de kermis van 2022 voor. De samen-
werking met verschillende verenigingen 
bewijst eens te meer dat de voorbereiding 
van de kermis  niet door het kermiscomité 
alleen gebeurt maar via samenwerking 
met diverse verenigingen uit onze 
gemeente.

Wie nog wil deelnemen aan de 
rommelmarkt op zaterdag 15 oktober, 
kan zijn plaatsje reserveren via 
rommelmarkt.borluut@gmail.com met 
vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer. Standgeld (2 tafels) bedraagt 
€ 7. Na je aanvraag krijg je een 
bevestigingsmail met verdere info en de 
betalingsuitnodiging. Je inschrijving is defi-
nitief na betaling. 

Dekenij Borluut mikt zondagvoormiddag 
tijdens het aperitiefconcert op “ontmoe-

ting”: samen genieten in een aangename 
sfeer, even bijpraten, nieuwe inwoners le-
ren kennen, vreugde delen bij een glaasje 
en een hapje. 
Om 13 uur ronden we de receptie af, zodat 
de tent kan klaargezet worden voor de na-
middagactiviteit: de voorstelling van onze 
verenigingen uit Sint-Denijs-Westrem.

De Stad subsidieert de kermis. Tot vorige 
edities nam de Stad ook veel organisato-
risch werk ter harte. Dit vervalt nu zo goed 
als volledig. We moeten zelf instaan voor 
de volledige logistiek: huren tent, aan-
sluiting water en elektriciteit, toelatingen 
regelen bij politie, brandweer, de Lijn…..
We vinden dat door de Stad de klok van sa-
menwerking heel erg wordt teruggedraaid 
en voelen ons echt aan ons lot over- 
gelaten. Is het nog wel een ‘stadskermis?’ 
De subsidies zijn nodig, al zijn ze ontoe-
reikend om een goed programma aan te 

bieden. Om alles geregeld te krijgen met 
vrijwilligers is er nood aan veel mankracht 
en initiatief, ook van jongeren. Of het haal-
baar blijft in de toekomst moet nog blijken. 

Hopelijk krijgt het kermiscomité van 
Dekenij Borluut hulp en creativiteit van 
jongeren om de kermis in Sint- 
Denijs-Westrem te kunnen behouden.

Als randgemeente van de Stad, worden 
we vaak stiefmoederlijk bedeeld. Al maken 
we door de fusie als randgemeente deel 
uit van de Stad, we blijven zoeken om als 
dorpsgemeenschap onze eigenheid te 
bewaren.  
We blijven geloven in de noodzaak dat er 
elk jaar een grote kermis plaatsvindt die 
gedragen wordt door het kermiscomité 
van Dekenij Borluut, de diverse verenigin-
gen en zeker door onze dorpsgenoten.  

Nieuws van de dekenij

Kermis Sint-Denijs-Westrem van vrijdag 14 t.e.m. dinsdag 18 oktober
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23 oktober 17.00 uur, kerk Afsnee

Cellosuites J.s. BaCh

Benjamin Glorieux is een vooraanstaand 
en polychroom cellist. Hij speelt met het 
Nationaal Orkest van België maar ook 
met hedendaagse rappers.

In Afsnee kerk brengt hij Cellosuites van 
J.S. Bach én Vlaamse vlasliederen.  
De Bachs op houten cello, de vlasliederen 
op de vlascello van Tim Duerinck.

Bachs Suites voor Cello Solo zijn groter 
dan een monument. Elke Suite is ietsje 
complexer dan de vorige, alle cello-tech-
nieken komen aan bod.

Bach haalde de mosterd bij originele 
dansen, zowel hoofse als volkse.  
Elk deeltje is een tableau vivant dat kort-
stondig tot leven komt.

De vlasliederen (de Kortrijkse Leiestreek) 
vertellen een soortgelijk verhaal. Van hoe 
muziek innig verbonden is met het leven 
en de dood, met dans en verdriet. 
Volksmuziek is de humus van wat we 
‘klassieke muziek’ noemen. Ze brengt 
zonder schroom 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. 

Tickets op Loofblomme.be 

3-4 december, Kasteel borluut 
ShakeSpeare en Ik 

Een tiental beeldende kunstenaars van 
Creato ex Animo zoeken de actuele 
relevantie van Shakespeare en brengen in 
kasteel Borluut een ode aan de schrijver.

Acteur Jacob Perceval brengt er twee 
avonden een Shakespeare-monoloog. 
Een vijftiental beeldende kunstenaars cre-
eren werken op dit thema.       

Vrije toegang.

Voorjaar 2023 
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. 

Info: wim.schamp@skynet.be

Alle ideeën en ondersteuning voor Borluut Borrlt zijn nog steeds welkom
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De Speltafel

Vrijdag 14 oktober om 20 uur: Spelletjesavond

Deze keer past onze spelavond in het 
programma van de jaarlijkse Borluutker-
mis. Daarom zorgen we voor een gamma 
eenvoudige en toegankelijke spellen, 
zodat iedereen zeker haar of zijn gading 

vindt in het aanbod.
Een uitstekende gelegenheid om eens te 
komen kennis maken in het Open Huis 
met dit aanbod!

Samana

Zondag 9 oktober: Dag Van De Chronisch Zieke Mens

Samana staat voor een organisatie waar-
in mensen met een chronische ziekte 
of zorgbehoefte én gezonden het voor 
elkaar opnemen. Samen en solidair. Ieder 
naar zijn eigen mogelijkheden. Met meer 
dan 25.000 leden in Vlaanderen brengen 
mensen met een chronische ziekte, be-
perking of zorgbehoefte en hun mantel-
zorgers dankzij Samana extra kwaliteit in 
elkaars leven en dit al meer dan 65 jaar.
Om onze doelstelling te realiseren, ver-
sterken we de weerbaarheid van mensen 
met een chronische ziekte, beperking 
of zorgbehoefte en hun mantelzorgers, 
vertrekkend vanuit vier basispijlers: 
ontmoeten, versterken, verademen en 
ondersteunen.
Het is niet voor iedereen evident om te 
komen tot warm, sociaal contact.
Voor sommige mensen zijn er te veel 
dagelijkse zorgen, voor anderen zijn de 
lichamelijke of psychische beperkingen 
een onoverkomelijke hindernis.
Soms gaan mensen eenzaam door het 
leven na verlies of een relatiebreuk.

Gelukkig zijn er vrijwilligers, die van harte 
bekommerd zijn om anderen en alles in 
het werk stellen om sociaal contact moge-
lijk te maken.
Vrijwilligers die tijd maken voor een be-
zoek aan huis, die mensen bijeen bren-
gen voor gezelligheid of vorming, die zin 
geven aan het leven van medemensen.
Vrijwilligers die van harte liefhebben en 
het beste van zichzelf geven.
 
Zondag 9 oktober vraagt Samana aan-
dacht voor wie kampt met een chronische 
aandoening of voor wie mensen met een 
chronische ziekte ondersteunt. Je vindt hen 
overal, in iedere buurt, in iedere straat. 
Zaterdagnamiddag 8 oktober organi-
seert onze vereniging een speciale dag, 
beginnend met een ziekenzalving voor de 
gelovige leden die graag het zieken- 
sacrament ontvangen. De vooravond 
wordt gevuld met een uitgebreide recep-
tie, gevolgd door een gezellige maaltijd. 
Behoor je tot de doelgroep, dan ben je 
zeker welkom.

Chronisch zieke mensen leven vaak wat 
vergeten in de rand van onze samen-
leving. Samana heeft zich altijd ingezet 
om het contact tussen zieke en gezonde 
mensen te bevorderen, als dam tegen 
de eenzaamheid. Maar ook als hefboom 
voor een warme buurt waar mensen 
aandacht hebben voor elkaar.
Ben je zelf of ken je in je buurt iemand 
met een chronische ziekte, beperking of 
zorgbehoefte of hun mantelzorger, laat 
het ons dan graag weten. Onze vereni-
ging is er voor jou.
Wens je gratis lid te worden van Samana 
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee? Neem dan 
gerust contact met ons op.

Peter Maenhaut
Kernverantwoordelijke SDW /Afsnee 

Rederijkerskamer De Loofblomme

De Loofblomme speelt: “Yvonne”

Een komedie van Witold Gombrowicz.
Bewerking en regie: Marlies Tack.
 
“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…
 
Spelen mee: 
Bjora Caushai, Zarah De Decker, Eline 
Devoldre, Januska De Weirdt, Ruben 
Lippens, Jolan Lippens, Anton Vandaele, 
Anne Vandepitte.
Muzikale ondersteuning door Hadewijch 
Vermeire en Gytha Parmentier.

Data: vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 
(20 uur), zondag 30 oktober (15 uur), 
donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 
november (20 uur)

Met dank aan Borluut BORRLT.

Nieuws van verenigingen

Info: www.speltafel.be; 
speltafel@proximus.be; 
(0485 36 39 63)

Info: (09 222 73 58);
peter_maenhaut@telenet.be; 
www.samana.be

Reservatie: (0477 08 92 49) of
www.loofblomme.be 

5



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

Open Huis   

Beste vrienden,

Nu het feest van 40 jaar bestaan van het 
“clubhuis”, nu Open Huis genaamd, voor-
bij is kijken we reeds uit naar de grote 
kermis op Sint-Denijs-Westrem met al 
haar festiviteiten.
Dit jaar doet ons Open Huis ook mee in 
de te bezoeken plaatsen met een ten-

toonstelling van schilderijtjes en zwart-wit 
getekende figuren uit de gemeente zelf. 
Deze zal open zijn op zaterdag 15 ok-
tober van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 
uur, op zondag 16 oktober van 14 tot 18 
uur. Op dit moment zal je ook petanquers 
zien spelen.
De bar is open, u kan er een koffietje met 
een pannenkoekje ofwel een fris biertje 

of ijsje verkrijgen.
We hopen veel volk te mogen begroeten.

vriendelijke groeten,
Marleen  

Davidsfonds SDW/Afsnee en Markant

Woensdag 26 oktober om 20 uur: “Oekraïne, verleden en heden”, lezing door Prof. Aleksey Yudin

Het Davidsfonds SDW/Afsnee en Markant 
proberen de actualiteit op de voet te 
volgen en bieden een bijzondere interes-
sante lezing aan over het verleden en het 
heden van Oekraïne.
Enige feitenkennis is een noodzaak om de 
achtergrond van de oorlog in Oekraïne te 
kunnen begrijpen.
Prof. Aleksey Yudin, geboren in Odessa, 
hoofddocent aan de UGent bij de vak-
groepen Slavistiek en Oost-Europakunde 

en Talen en Culturen, zal in deze lezing 
een veelzijdig beeld schetsen en duiding 
geven bij het huidige conflict. 
In 1991 heeft Rusland het bestaan van 
Oekraïne erkend; toch heeft het in 2014 
de Krim geannexeerd en toch begon 
Poetin op 24 februari 2022 een offensief 
tegen het land.

Is Oekraïne dan historisch en strategisch 
zo belangrijk?

Hij gebruikt bewust het woord ‘conflict’ in 
plaats van oorlog. 

We nodigen onze leden en sympathisan-
ten graag uit voor deze boeiende lezing. 

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Toegang: gratis voor leden Davidsfonds 
SDW/Afsnee en Markant, € 5 voor ande-
ren

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Waarvoor kan je terecht in de anten-
newerking?
- 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 dins-
dag 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.

Buurtmaaltijden voor oktober: 
- dinsdag 4 oktober + aansluitende voor-
dracht (ook voor niet deelnemers aan de 
buurtmaaltijd): “Premies en tegemoet-
komingen voor 55 plussers” door maat-
schappelijk werker Isabelle Vangaever. 
Van 13.30 tot 15.30 uur in het Open Huis. 
Toegang gratis.
- Dinsdag 25 oktober ipv 18 oktober. 

KWB Afsnee/SDW

Vrijdag 25 november om 20 uur: 21ste KWB-quiz

KWB Afsnee/SDW organiseert voor de 
21ste keer een quizavond op maat van 
iedereen. We geven het startschot 
om 20 uur in het Gildenhuis te 
Sint-Denijs-Westrem en begroeten je 
graag vanaf 19.30 uur.  

In 2020 speelde het coronavirus ons par-
ten en moesten we voor het eerst forfait 
geven, na 20 quizavonden op rij, jaar 
na jaar. Ook in 2021 hebben we nood-
gedwongen gekozen eerst voor uitstel, 
nadien voor afstel, omdat de pandemie 
ons parten bleef spelen. Maar nu ziet het 
ernaar uit dat we de draad weer kunnen 
opnemen.  

We hebben opnieuw een honderdtal 
ludieke en ongewone vragen klaar, uit 
het leven gegrepen. Aan jou en jouw 
team om naar de (juiste) antwoorden te 
zoeken. Iedereen kan meedoen: vereni-
gingen, familieleden of vrienden, telkens 
in groepjes van 4 personen.  

We voorzien een prijs voor elke deelne-
mer: hiervoor vragen we een bijdrage van 
€ 16 per ploeg (€ 4/deelnemer). Er is een 
verrassingsprijs voor de ploegen die als 
10de en 20ste eindigen. Tijdens de quiz 
bieden we ook enkele hapjes aan.  

Doe je mee? Mail of stuur uw inschrijving 
voor uiterlijk 10 november aan Piet Van 
Troos, Louis Delebecquelaan 29, SDW; 
piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80). 
Vermeld ook de naam van alle deelne-
mers per groep en uw groepsnaam.  

Graag vooraf € 16 overschrijven op 
rekening BE06 8906 8401 4022 van 
KWB Afsnee/SDW. Uw betaling geldt als 
inschrijving. Alvast bedankt voor de me-
dewerking en alle succes toegewenst. 
Met oprechte groeten van de KWB-ploeg 
Afsnee – SDW.  

Info: Nathalie.Samaes@Stad.gent; 
(0473 941 360)
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WMM

Werkgroep Milieu en Mobiliteit (W.M.M.) roept alle lezers op!  

W.M.M. heeft tot doelstelling de leefbaar-
heid en mobiliteit in Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee zo optimaal mogelijk te maken. 
Daarnaast wil zij ook alle inwoners dege-
lijk informeren over haar interventies en 
algemene punten via haar website en de 
Groene Milieubrief. Onze website werd 
recent aangevuld met:
- mobiliteitsinfo op homepagina;
- informatie over grondwaterbemaling 

en hergebruik van het water;
- het effect van een mogelijke “water-

bom” op SDW en Afsnee (vele wijken 
liggen lager dan u denkt);

Dit kan echter niet zonder de steun en 
medewerking van jullie allen en daarom 
deze oproep om:
- onderwerpen aan te brengen maar 

ook om feedback te bezorgen zodat 
de website kan aangepast worden 
naar jullie noden;

- het bezorgen van één e-mailadres per 
gezin zodat op termijn de communi-

catie sneller elektronisch kan bezorgd 
worden. Dit bespaart ook papier;

- lid worden van W.M.M. zodat wij de 
belangen van SDW en Afsnee op een 
voldoende wijze kunnen behartigen: 
zie de website.

Al het nodige hiervoor vind je op onze 
website onder tabblad “contact-lidmaat-
schap”.

Info: emile.rummens@telenet.be

Amicoro

Maandag 24 oktober om 19.30 uur: open repetitie   

Wie graag zingt en benieuwd is hoe een 
koorrepetitie er aan toegaat, is welkom 
op een open repetitie op maandag 24 
oktober om 19.30 uur in kasteel Borluut.
Amicoro (voorheen Sint-Camilluskoor) be-
staat uit een 25-tal enthousiaste zangers. 
Hoewel we vooral de mannenpartij willen 
versterken, zijn ook dames welkom. 

Wij repeteren wekelijks op maandag-
avond (19.30 – 21.30 uur) in kasteel Bor-
luut onder leiding van Marc Claeys. 
     
Amicoro en Cum Gaudio (Kamerkoor 
Sint-Martens-Latem) brengen een hart-
verwarmend kerstconcert op zaterdag 
17 december om 19.30 uur in de kerk 

van SDW.
Naast koorzang en muzikale intermezzi 
wordt het publiek uitgenodigd om samen 
enkele bekende kerstnummers te zingen. 
Verdere info volgt.

Info: (0474 29 99 54) of 
bourgois.leen@telenet.be

Buurtcomité Flanders Expo

Verslag vergadering Buurtcomité Flanders Expo

Op 13 september hield vzw Buurtcomité 
Flanders Expo in het Maaltebruggekasteel 
haar A.V. en een info-avond voor de bu-
ren van de Maaltewijk. Besproken werd 
o.a. het complexe dossier van het Vossen-
bos, diverse dossiers in en rond het Pleis-
park, de bouw van 20 appartementen aan 
de pijpekop van de Poolse Winglaan, de 
studie over de impact van een mogelijke 

“waterbom” in Vlaanderen, de Putkapel, 
de geluidschermen langs de E40 en de 
nieuwe Geluidstudie, de techno-fuiven in 
de Expo, enz.  
Tevens werd een warme oproep gedaan 
om lid te worden want enkel door krach-
ten en kennis te bundelen, krijgt men 
kans op resultaat. Men kan eenvoudig lid 
worden door € 15 te storten op 

BE53 7370 0492 8653 van het Buurt- 
comité. 
Na de vragenronde werd de avond afge-
sloten met een drankje en hapje en een 
gezellige babbel met de buren. 

Markant De Pinte / SDW

Maandag 10 oktober om 14 uur: Regio Gent: Markante dialogen

“Hoe gaat de politiek om met de publie-
ke opinie?” door Stefaan Walgrave, prof. 
Politieke wetenschappen UAntwerpen.

Plaats: Vormingscentrum IVV (voormalig 
vormingscentrum Guislain) Gent

Maandag 17 oktober om 13.30 uur: Workshop “Mooi zoals je bent”

Onder het thema “Creëer je eigen stijl“ 
geeft Veerle Raemdonck ons uitgebreid 
stijl- en kledingadvies, aangepast aan elk 
type persoon.

Plaats: boetiek Tiffanys, Kortrijksesteen-
weg 39, 9830 Sint-Martens-Latem 
Deelname: leden: € 15, anderen: € 20

Woensdag 26 oktober om 20 uur: voordracht i.s.m. Davidsfonds SDW

“Oekraïne, verleden en heden” door Prof. 
dr. Aleksey Yudin, vakgroep slavistiek 
UGent.
Een bijzonder interessante lezing om het 

huidige conflict beter te kunnen begrij-
pen.
Voor bijkomende info: zie Davidsfonds.
Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW

Inschrijven vooraf is niet nodig.
Deelname: leden gratis, anderen: € 5

Info en inschrijving: 
markantedialogen@gmail.com

Info en inschrijving (ten laatste op 9 
okt.): (09 221 40 36) of 
marleen.sansen@skynet.be
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Fem’ Westrem

Workshops naaien, breien en haken 

Fem’Westrem vliegt er weer in! Elke 
donderdagavond (buiten de school- 
vakanties) kan je ons vinden in het Open 
Huis (19.30-22.30 uur) waar we ons naai-, 
brei- en haakcafé open houden. Daar-
naast plannen we nog enkele workshops: 
soms voor de absolute beginner, soms 
voor mensen met een beetje ervaring, 
soms kan je bijna alles tijdens de work-
shop doen, soms zal je nog een beetje of 
meer huiswerk hebben. Contacteer ons 
snel voor meer info.

Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie

Na het succesvolle aperitiefconcert in het 
Borluutpark eind juni, zijn de muzikanten 
van het Koninklijk Harmonieorkest Echo 
der Leie opnieuw volop bezig met de 
voorbereiding van hun volgende muzikale 
evenementen in Sint-Denijs-Westrem: 

- aperitiefconcert op de Oktoberkermis 
op zondag 16 oktober

- opluisteren eredienst Wapenstilstand 
op vrijdag 11 november

- Candlelightconcert op zaterdag  
10 december

De harmonie repeteert iedere vrijdag van 
20 tot 22 uur in het koetshuis van kasteel 
Borluut. Beginnende en ervaren muzikan-
ten (houtblazers, koperblazers of slagwer-
kers) zijn steeds welkom om vrijblijvend 
deel te nemen aan een proefrepetitie.

Zaterdag 29 oktober vanaf 18 uur: kaas- en wijnavond

Dit jaar organiseert Echo der Leie op-
nieuw een gezellige kaas- en wijnavond 
in het Open Huis in Sint-Denijs-Westrem. 
Vanaf 18 uur bent u welkom om aan te 
schuiven voor een uitgelezen selectie aan 
verschillende soorten kazen. De prijs is  
€ 16 voor een volwassene en € 10 voor 
een kind (-12 jaar). 
Voor een vlotte organisatie vragen 
wij dat u zich vooraf inschrijft door het 
juiste bedrag uiterlijk tegen 23 oktober 

over te schrijven op de rekening 
BE21 8508 3829 3903 (BIC SPAABE22) van 
Echo der Leie met de vermelding “kaas- 
en wijn + aantal volwassenen / kinderen”. 
U kunt eveneens per e-mail 
(echoderleie@gmail.com) of telefonisch 
inschrijven bij Veerle Claerhout op 
(0460 75 63 93) of Aster Vanhaverbeke op 
(0471 93 73 02).

Meer informatie nodig? Aarzel niet ons 

te contacteren, of om langs te komen op 
één van onze repetities op vrijdagavond:
Koetshuis kasteel Borluut
Kleine Gentstraat 46
9051 Sint-Denijs-Westrem

Info: voorzitter Tom Verdonck, 
(0478 24 50 49) www.echoderleie.be; 
echoderleie@gmail.com

Info: Murielle Roels; (0473 92 97 91); 
femwestrem@gmail.com

Workshop – in te schrijven iedereen welkom

13/10 Herfst in huis Quilttops  
(kussens) 1/3

naai-, brei- en haakcafé

20/10 Trui breien 1/3 naai-, brei- en haakcafé

27/10 Herfst in huis Quilttops  
(kussens) 2/3

naai-, brei- en haakcafé

3/11 ------------------ ----------------- herfstvakantie

10/11 Trui breien 2/3 naai-, brei- en haakcafé

17/11 Herfst in huis Quilttops 
(kussens) 3/3

naai-, brei- en haakcafé

24/11 Plaid haken 1/3 naai-, brei- en haakcafé

1/12 Plaid haken 2/3 naai-, brei- en haakcafé

8/12 Trui breien 3/3 naai-, brei- en haakcafé

15/12 ------------------ naai-, brei- en haakcafé

22/12 Spiraalsokken breien 1/2 naai-, brei- en haakcafé

29/12 ------------------ ------------------

5/01 ------------------ ------------------ Kerstvakantie

12/01 Spiraalsokken breien 2/2 naai-, brei- en haakcafé

19/01 Plaid haken 3/3 naai-, brei- en haakcafé

26/01 ------------------ naai-, brei- en haakcafé

Flanders Expo

Zaterdag 8 t.e.m. zondag 16 oktober: 
Bis, bouw- en interieursalon: Bis, de 
grootste (ver)bouwbeurs van Vlaande-
ren. De ideale plaats om je (ver)bouw-
plannen te laten slagen!

Zaterdag 15 t.e.m. zondag 16 oktober: 
Second Home Expo: investeer in de 
perfecte vakantiewoning

Zaterdag 22 t.e.m. zondag 23 oktober: 
FACTS: fan van films, series, games en 
popcultuur? Beantwoord dan de 
sirenenzang van het Facts-Woud voor 
een magisch weekend.
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Borluutkermis 22002222:
Wij zijn er terug!

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

vind het volledige programma           
op www.dekenijborluut.be           

en in 'info'  oktober 2022           

EEnn  jjiijj??
aangeboden door                         een werkgroep van                        met de steun van

Kermisbijlage
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Programma Borluutkermis 2022
In aanloop naar de kermis en om de vermoeide spieren weer los te maken beginnen wij met een wandelzoektocht in ons schoon 
woongebied Sint-Denijs-Westrem.

Vanaf 15 september kan de wandelzoektocht van start gaan. Programma en traject van de wandelzoektocht is te vinden in het 
artikel in deze INFO en op www.dekenijborluut.be.

Vrijdag 14 oktober   
om 19.30: opening Borluutkermis en tentoonstelling
 plaats: kasteel Borluut
 toegang: op uitnodiging
 organisatie: kermiscomité
om 20.00: quiz
 plaats: feesttent
 toegang:€20, zie ook p.3
 organisatie: Scoutsgroep De Zonnekerels

Zaterdag 15 oktober 
09.00 – 13.30: rommelmarkt
 plaats: feesttent
 organisatie: kermiscomité
 toegang: gratis  
10.00 – 12.00: tentoonstelling ‘Een leven in kleur’ 
14.00 – 18.00:  van Lieva Van de Vijver
 plaats: Open Huis
 toegang: gratis
14.00 – 17.00: kunsttentoonstelling
 plaats: kasteel Borluut 
 toegang: gratis
14.00 – 18.00:  boekenbeurs
 plaats: dienstencentrum SDW
 organisatie: Davidsfonds
 toegang: gratis
14.00 – 17.00:  petanque voor volwassenen (recreatief)
                          plaats: velden van Open Huis
                          toegang: gratis
14.30 – 16.00:  poppenspel ‘Pierke van Gent’, gevolgd door 

pannenkoeken
                          plaats: feesttent
                          toegang: gratis
20.00 – 01.00:  Rocktoberfest
                          plaats: feesttent

Zondag 16 oktober
08.00 – 10.30:  Gezond Ontbijt
 plaats: Open Huis
 organisatie: OKRA
 toegang: inschrijven: zie artikel in INFO

11.00 – 13.00:  Aperitiefconcert door Echo der Leie
 receptie voor de bewoners van SDW
  plaats: feesttent
 organisatie: Dekenij Borluut 
 toegang: gratis
10.00 – 17.00:  kunsttentoonsteling
 plaats: kasteel Borluut
 organisatie: kermiscomité 
 toegang: gratis
14.00 – 18.00:  boekenbeurs
 plaats: Dienstencentrum
 organisatie: Davidsfonds
 toegang: gratis
14.00– 18.00: tentoonstelling ‘Een leven in kleur’  

van Lieva Van de Vijver
  plaats: Open Huis
 toegang: gratis   
14.00 – 17.30:  voorstelling verenigingen van SDW +  

optreden van Bella Forma
 plaats: feesttent
 organisatie: kermiscomité
 toegang: gratis
15.00– 16.00:  Kidsomloop
 plaats: openbare weg rond de feesttent
 organisatie: Borluutjoggers
  Deelname: gratis

Maandag 17 oktober 
10.00:  eucharistieviering
 plaats: parochiekerk SDW
14.30 – 16.00:  Seniorenfeest optreden van Jason Bradley
 plaats: feesttent
 organisatie: OKRA
 toegang: gratis
 koffie + koffiekoeken: € 3 mits inschrijving

Dinsdag 18 oktober 
12.00– 17.00:  Grootouderfeest
 plaats: feesttent
 organisatie: Basisschool Westerhem 
19.00– 23.00:  kaartavond
 plaats: feesttent
 organisatie: Vrienden van de Zonnekerels     

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober stelt 
de plaatselijke afdeling van het Davids-
fonds tijdens haar boekententoonstelling 
in het dienstencentrum nieuwe boeken 
en cd’s voor onder de titel “Vers geperst”. 
Tevens is het een gelegenheid om het 
lidmaatschap voor het komende werkjaar 
te vernieuwen. 
U vindt er een uitgebreid aanbod met 
thema’s als: Toerisme en lifestyle - Mens 

en actualiteit - Geschiedenis en kunst - 
Zingeving en spiritualiteit - Romans en 
poëzie.
Ook de kinder-en jeugdboeken zijn uitge-
breid vertegenwoordigd in ons aanbod.

Davidsfonds Nationaal heeft een nieuwe 
formule van lidmaatschap gelanceerd 
namelijk:
het jaarlidmaatschap van het overkoe-

pelend Davidsfonds bedraagt € 29. De 
aankoop van boeken is nu niet meer 
verplicht. Hiervoor geniet je van alle le-
denvoordelen zoals een korting van 10% 
op boeken en cd’s.
Tevens ontvang je zesmaal per jaar “Het 
Accent”. Deze exclusieve ledenkrant 
houdt je op de hoogte van het culturele 
reilen en zeilen in Vlaanderen en Brussel 
en prikkelt je om deel te nemen aan tal 

Davidsfonds SDW/Afsnee
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Zondag 16 oktober vanaf 8 uur: Gezond 
Ontbijt 
In samenwerking met het kermiscomité 
organiseert OKRA SDW/Afsnee een ge-
zond ontbijt voor alle inwoners van SDW 
en Afsnee ter gelegenheid van de kermis.
Wij verwelkomen u vanaf 8 tot 10.30 uur 
in het Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW.
Deelnameprijs: € 5, kinderen onder de 10 
jaar gratis.
Betalen kan op rekening BE81 8906 8403 
3624 met vermelding “gezond ontbijt” en 
naam van de deelnemers. Uw betaling 

geldt als inschrijving.
Uiterste datum van inschrijven: 9 oktober.

Maandag 17 oktober: seniorennamid-
dag
Op de seniorennamiddag kunnen we 
genieten van het optreden van de zanger 
Jason Bradley.
Jason Bradley zingt de prachtigste 
crooners aller tijden zowel in het Engels 
als in het Nederlands.
Hits van Tom Jones, Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Engelbert Humperdinck en nog 

vele anderen.
Plaats: Feesttent Krijzeltand.
Aanvang koffietafel: 14 uur, het optreden 
van Jason start om 14.30 uur
Deelname: koffietafel (koffie met koffie-
koeken: € 3) te storten op rek. BE81 8906 
8403 3624 met vermelding van het aantal 
personen.
Uiterste datum van inschrijven voor de 
koffietafel: zondag 9 oktober

Optreden van de artiest: gratis

Zondag 16 oktober om 15 uur: Kermis 
kidsrun 
Zondag 16 oktober uur organiseren de 
Borluutjoggers opnieuw een kidsrun.
De volgende afstanden zijn voorzien: 300 
meter (kleuters), 600 meter (1ste en 2de 
leerjaar), 900 meter (3de en 4de leerjaar) 
en 1.200 meter (5de en 6de leerjaar).
Iedereen loopt zijn of haar eigen tempo. 
Aan de aankomst zorgen wij voor een 
medaille, een verkwikkend drankje, een 
lekkere koek en een gezond stukje fruit.

Ook de ouders blijven niet in de kou 
staan, voor hen openen we een cava-bar!
 
Inschrijven is gratis en kan via e-mail op 
info@borluutjoggers.be, meer informa-
tie op www.borluutjoggers.be. Wij kijken 
ernaar uit om zoveel mogelijk kinderen te 
mogen verwelkomen.
 
Inschrijven en afhalen van de borstnum-
mers kan op de dag zelf van 13 tot 14.45 
uur.

 

Sportieve groeten!
Borluutjoggers vzw

Kermiszoektocht “Vreemde eendjes 
vissen”
Het Kermiscomité Borluut organiseert 
tijdens de Borluutkermis 2022 een zoek-
tocht “Vreemde Eendjes Vissen” langs 
lokale winkels en handelaars in Sint-De-
nijs-Westrem.
Van zaterdag 24 september t.e.m. zater-
dag 15 oktober is in een aantal etalages 
een voorwerp te vinden dat ‘vreemd’ is 
aan die handelszaak. Wie wil deelnemen, 
gaat op pad met een lijst van de deel-
nemende handelaars en noteert welke 
‘vreemde eend’ er te vinden is.
De deelnemingsformulieren zijn te vinden 
bij Slager-traiteur Everaert, Broodateljee 

Luc en op www.dekenijborluut.be.
Wie een correct ingevuld deelnemings-
formulier ten laatste zaterdagavond 15 
oktober vóór 19 uur deponeert in de 
brievenbus van Sint-Dionysiusstraat 9 of 
mailt naar borluutzoektocht@gmail.com, 
komt in aanmerking voor een prijsje. 
De uitslag wordt bekend gemaakt op zon-
dagavond 16 oktober in de kermistent.

Aperitiefconcert op zondag 
Dit jaar laat de harmonie om 11 uur de 
eerste muzieknoten door de feesttent 
klinken.
Er wordt u vervolgens een glaasje aange-
boden door Dekenij Borluut.

Om 13 uur ronden we de receptie af, 
zodat de tent kan klaargezet worden voor 
de namiddagactiviteit: de voorstelling van 
onze verenigingen uit SDW. Iedereen dus 
welkom om 11 uur!

Wie nog wil deelnemen aan de  
rommelmarkt op zaterdag 15 oktober, 
kan zijn plaatsje reserveren via: 
rommelmarkt.borluut@gmail.com met 
vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer. Standgeld (2 tafels) bedraagt 
€ 7. Na je aanvraag krijg je een bevesti-
gingsmail met verdere info en de beta-
lingsuitnodiging. Je inschrijving is defini-
tief na betaling. 

Wegens onvoorziene omstandigheden or-
ganiseren we dit jaar geen Kermisbuffet 
of Take-Away ten voordele van 11.11.11. 
Volgend jaar zijn we er weer!

We zullen wel aanwezig zijn op de kermis 
op zondag met een stand. Je kan ons 
vinden voor de ingang van de tent.
We geven informatie en verkopen een 

aantal producten ten voordele van 
11.11.11, Batwa Keramiek en Wereld-
winkel.

van nationale en lokale initiatieven van 
het Davidsfonds.
Tevens stellen wij er u het zeer gevarieerd 
jaarprogramma van onze plaatselijke af-
deling van het Davidsfonds voor met voor 
elke maand een activiteit zoals een cause-
rie, een museumbezoek, een concert, een 

daguitstap enz. 
De bijdrage voor onze plaatselijke wer-
king bedraagt onveranderd € 20. U hoeft 
geen lid te zijn van het Davidsfonds Natio-
naal om hierop in te schrijven.
Leden die hun lidmaatschap vernieuwen 
tijdens de boekententoonstelling en 

personen die lid worden tijdens de boe-
kententoonstelling maken kans op een 
boekenpakket dat zal verloot worden.
Wij verwachten u op zaterdag- en zondag-
namiddag van 14 tot 18 uur in het 
dienstencentrum van SDW.

Okra SDW/Afsnee 

Borluutjoggers

Kermiscomité

11.11.11 op de kermis
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Borluutkermis 22002222
''vvrreeeemmddee  eeeennddjjeess  vviisssseenn''

een initiatief van              met de steun van

een zoektocht langs onze lokale handelaars

van zaterdag 24 september
t.e.m. zaterdag 15 oktober

JJiijj  ddooeett  ttoocchh  mmeeee??
deelnameformulier bij

slagerij Everaert * broodateljee Luc
& op www.dekenijborluut.be
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Parochie Gent Zuid – Afsnee en SDW

Zondag 2 oktober: startdag catechese

De catechese en voorbereiding op het 
vormsel van 2023 zijn van start gegaan. 
Onze parochie organiseert op zondag 2 
oktober een grote startdag voor alle kan-
didaat-vormelingen in de gebouwen van 
het Technisch Instituut Don Bosco Sint- 
Denijs-Westrem (ingang Maaltemeers). 
Wie geïnteresseerd is in de vormselvoor-
bereiding, is van harte welkom.  
Onthaal om 10 uur. Nadien wordt de 
theatermonoloog “Damiaan” voorge-
steld, een boeiende schets van het leven 

van pater Damiaan. Na de lunch (eigen 
picknick en drank) presenteren we in de 
namiddag een origineel parkspel. Om 16 
uur ronden we de startdag af met een 
eigentijdse viering in de kapel van Don 
Bosco. Ouders en andere kinderen van 
het gezin zijn welkom vanaf 15 uur.  

Je kan deelnemen door vooraf in te  
schrijven via een e-mail naar   
parochie.gentzuid@kerknet.be.
In de mail vermeldt u: (1)  naam van de 

jongen/het meisje en geboortedatum, 
(2) namen van de ouders, (3) adres en 
telefoonnummer(s) van de ouders, (4) 
de kerkplek waar catechese zal gevolgd 
worden: Afsnee/Sint-Denijs-Westrem 
– Christus Koning/Sint-Pieters-Buiten – 
Sint-Paulus – Zwijnaarde.  

Wie zich aanmeldt, ontvangt een inschrij-
vingsformulier voor de vormselcatechese 
op de gekozen kerkplek. Een hartelijke 
groet vanwege de parochieploeg!

Zaterdag 8 oktober: ziekenzalving 

Pastoor Gino Grenson zal op zaterdag 8 
oktober om 16 uur in de kerk van SDW de 
ziekenzalving toedienen aan wie hiervoor 
kiest. U dient zich niet in te schrijven, 
noch vooraf te melden. 

Wie graag wordt afgehaald en terugge-
bracht, kan hiertoe contact opnemen met 
Peter Maenhaut (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be, voorzitter 
Samana Afsnee/SDW. 

Zie ook Samana op p.5.

11.11.11 SDW

Actie 11.11.11 - 2022

Al jaren streeft 11.11.11 naar klimaat-
rechtvaardigheid.
De klimaatcrisis treft niet iedereen even 
hard. Integendeel. De grootste gevolgen  
raken vooral de mensen en landen die er 

het minst verantwoordelijk voor zijn en 
die weinig middelen hebben om er iets aan 
te doen.
Samen schudden we overheden en be-
drijven wakker, financieren we lokale or-

ganisaties in Latijns-Amerika, Azië en Afri-
ka en zorgen we dat iedereen ter wereld 
de klimaatuitdagingen de baas kan. 
Samen pakken we klimaatonrecht aan. 
Nu het nog kan. 

Batwa Keramiek

Batwa Keramiek is een 4de pijlervereni-
ging die is aangesloten bij de koepelorga-
nisatie 11.11.11.
Ze beoogt sinds 2009 om de Batwa-be-
volking die behoren tot de armste groep 
binnen de Rwandese maatschappij te 
ondersteunen, in de eerste plaats via 
hun grootste activiteit, het pottenbakken, 
dat ze al eeuwenlang beoefenen en dat 
dus ook essentieel onderdeel is van het 
cultureel erfgoed van het land.
Daarnaast richten wij ook een deel van 

onze activiteiten op verschillende activi-
teiten die we ondersteunen om de Batwa 
uit de structurele armoede te halen waar 
ze zich al eeuwenlang in bevinden:
- kleinschalige landbouw
- menswaardige huisvesting
- sociale begeleiding
- onderwijs voor de kinderen van de 
Batwa 
Wij verkopen al jaren onze tasjes en 
kommetjes ter ondersteuning van onze 
projecten. Bovendien verkopen we het 

boek ‘Kinderen van de heuvel’, waarvan 
de opbrengst voor de volle 100% naar de 
projecten gaat.
In 2022 willen we graag van start gaan 
met een peter-/meterschap ter onder-
steuning van de Batwa kinderen die we 
graag verder naar school willen laten 
gaan. Zij betekenen voor de Batwa 
immers een garantie op een betere 
toekomst. 
Meer info daarover geven we graag op 
de stand van de Borluutkermis.  

Voorstelling boek “Redder”

In juni verscheen “Redder”, de debuutro-
man van Sint-Denijs-Westremnaar 
Hannes Dedeurwaerder. Hoewel niet 
autobiografisch, is het boek wel geba-
seerd op zijn jeugd in de strenggelovige 
en traditionele pinksterkerk. De eerste 
druk van “Redder” is zo goed als de deur 
uit, maar voor wie nog leesvoer zoekt 
in het najaar zijn er nog exemplaren 
beschikbaar.

Het boek, uitgegeven bij Bibliodroom, 
is te koop in de boekhandel (Standaard, 
Limerick, Bookz & Booze …), maar ook in 
De Blauwe Pen. 
Wie echter een gesigneerd exemplaar 
wenst, kan het boek kopen bij de auteur 
zelf op het Gemeenteplein 9 of dat bestel-
len via www.hannesdedeurwaerder.be. 

Varia

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

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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Info: Lea Vandeputte
09 221 13 98

koopgids@dekenijborluut.be

Kledij, accessoires en juwelen
Open ma-woe-do-vrij 14 tot 18u30, 
za 9u30 tot 18u.; Afsneedorp

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
Belle Optiek Sportbrillen op correctie, kinder-
brillen, zonnebrillen, brillen, contactlenzen, 
oogmetingen en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
www.belleoptiek.be open di-zat 10u-18u

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

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

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

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
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Burenbabbel: Rederijkerskamer De Loofblomme

In het mei-nummer hebben we een babbel 
opgezet over de lokale bibliotheek. Volgen-
de maand gaan we de sportieve toer op met 
onze voetbalclub KVV Sint-Denijssport. In 
dit nummer plaatsen we ons toneelgezel-
schap, rederijkerskamer De Loofblomme, in 
de schijnwerpers. Net zoals de bibliotheek 
en de voetbalclub viert De Loofblomme 
-aanvankelijk ‘Kunst Veredelt’- dit jaar een 
volle eeuw activiteit. In het boek: ‘Van hechte 
bond tot gezonde drieling’, beschreef Jan 
Monbaliu in 1997 de eerste 75 jaar reilen 
en zeilen van de drie geesteskinderen van 
onderpastoor Georges Marry en dokter 
Maurice Dewulf. 
Info-Borluut heeft via deze burenbabbel 
gepoogd een bescheiden stand van zaken 
op te maken nu de kaap van de 100 jaar 
bereikt is. 
Wat De Loofblomme betreft, gingen we te 
rade bij ‘hoofdvrouw’ (zeg maar voorzitter 
en als eerste een vrouw!) Inge De Schuyter, 
een stamboom-Sint-Denijse die tot op he-
den in de coulissen van het onderwijs haar 
sporen heeft verdiend.

Er was eens…. 
100 jaar activiteit en evolutie weergeven is 
onbegonnen werk. Enkele sleutelmomenten 
aanduiden, lukt beter. In de doelstelling, 
zoals ze omschreven werd in 1922, werd 
het DNA van ‘Kunst Veredelt’ vastgelegd: 
‘de verstandelijke ontwikkeling en voldoe-
ning zijner leden, maar ook het nut en het 
vermaak van het volk’. Vandaag klinkt dat 
onvermijdelijk oubollig, maar de open struc-
tuur die voor de vereniging werd vastgelegd 
zou vandaag voor zowat alle formaties een 
bron van democratische inspiratie kunnen 
zijn. Er was over nagedacht. Het ging vanaf 
de aanvang niet zomaar over kluchtig doen 
op toneelplanken.

Theatrale suffragettes…
‘Kunst Veredelt’ verrichtte overigens baan-
brekend bühnewerk. In 1958 speelde Truus 
Demedts als eerste vrouw een…vrouwen-
rol. Tot dan was die taak weggelegd voor 
gelegenheidstravestieten. Amper 64 jaar 
geleden was dat een gedurfde innovatie. De 
vraag (1962) aan het bisdom om ‘gemengd’ 
te mogen spelen, was dus niets anders dan 
hengelen naar toelating voor iets wat on-
dertussen verworven was. Het hek was van 
de dam en in 1963 stonden er zelfs 7 heuse 
danseressen op de planken!

Reanimatie van een rederijkerskamer…
1963 betekende de vervelling van ‘Kunst 
Veredelt’ tot ‘Rederijkerskamer De Loof-
blomme’. In archieven zijn sporen te vinden 
van een rederijkerskamer uit 1775 die, on-
der het motto ‘edelmoedige aert kan moei-
lijck zich verbergen’, haar steentje bijdroeg 
tot het evolueren van het Nederlands tot 
cultuurtaal. Onder leiding van Jef Demedts 
en Firmin Keuckeleire werd het blazoen 
van die vereniging na bijna 200 jaar terug 
opgepoetst. De naamsverandering stond 
meteen ook symbool voor de toenemende 
ernst waarmee producties op de planken 
werden gebracht.

Aanvankelijke successen… 
Die evolutie naar een meer ‘professionele’ 
aanpak van het amateurtheater werd me-
teen opgemerkt en beloond. In 1963 werd 
reeds een Provinciale Beker gewonnen en 
drie jaar later eindigde De Loofblomme als 
vijfde in het Koninklijk Landjuweel, zowat de 
hoogmis van het amateurtoneel in Vlaande-
ren. Jef Demedts en Cyriel Van Gent trokken 
in die tijd als regisseur de lijnen die naar 
latere successen hebben geleid.

Garantie voor lang leven? Verjonging!
Voor veel verenigingen is verjonging in het 
bestuur geen gemakkelijke klus. Startende 
leden hebben het veelal dermate goed 
onder mekaar dat aflossing van de wacht 
gewoon niet overwogen wordt. Maar van 
1979 tot 1983 deed zich een uniek feit voor: 
onder impuls van Jan Monbaliu en Dirk 
Vanmeirhaeghe werd in 1978 de Werkgroep 
Expressie en Kreativiteit (WEK) opgericht. 
Het werd de aanloop naar een welgekomen 
verjonging van de rederijkerskamer.

Over ‘Hoofdmannen’ en ‘Prinsen’…
Traditie heeft ook haar rechten. Dat geldt 
ook bij de rederijkerskamers die hun wortels 
hebben tot in de 15de eeuw en verklaart 
de eerder ongebruikelijke titels ‘Hoofdman’, 
waarbij verwezen wordt naar de voorzitter 
terwijl ‘Prins’ eerder een eretitel is zonder 
specifieke functieomschrijving. Inge heeft 
als eerste ‘hoofdvrouw’ de fakkel overgeno-
men van Dirk Vanmeirhaeghe. Eerder waren 
Mark Tack, Jan Monbaliu en Jan De Schuyter 
hoofdmannen. De eerste ‘Hoofdman’ was 
Gerard Demedts. Dokter Ignace Deaulme-
rie, kleinzoon van dokter Maurice Dewulf is 
actueel ‘Prins’ van De Loofblomme. Hij nam 

de fakkel over van zijn vader dokter Norbert 
Deaulmerie.

Meten is weten…
Cijfers zijn veelal weinig poëtisch maar 
zeggen veel over de levenskracht van een 
vereniging. De rederijkerskamer telt van-
daag 12 bestuursleden, kan terugvallen op 
een dertigtal acteurs en zeer veel vrijwil-
ligers. Ze zet ieder jaar een 14-tal opvoe-
ringen op de planken, gespreid over een 
herfst- en een lenteproductie/sneukeltocht 
en verzorgt jaarlijks een kerstspel i.s.m. de 
lokale basisscholen en de Academie voor 
Podiumkunsten. Alles samen goed voor 
ongeveer een half jaar repeteren. Anders 
gezegd: amateurtoneel op de rand van het 
semi-professionalisme waarbij decorbouw, 
klank, belichting, grime en logistiek in eigen 
regie tot stand komen met dank aan vele 
vaardige handen en inventieve geesten.

Professionele regie
Jef Demedts en Cyriel Van Gent, theaterico-
nen uit een vorige generatie, regisseerden 
De Loofblomme reeds in de zestiger jaren 
naar een hoog amateurniveau. Met dank 
aan de netwerken van bestuursleden werd 
samenwerking met bekende regisseurs/
acteurs uit de toneelwereld een traditie. Os-
wald Versyp, Dré Poppe, Pascale Platel, Alain 
Platel, Jan Sobrie, Sarah Smet, Marlies Tack… 
zijn daar slechts enkele voorbeelden van. 
Enerzijds opent samenwerking met profes-
sionelen onmiskenbaar vele deuren. Met 
‘Mouchette’, onder regie van Alain Platel, 
werd zowat gans Vlaanderen doorkruist met 
een reeks van 30 voorstellingen. Ander-
zijds hoort daar natuurlijk een onvermij-
delijk spanningsveld bij tussen acteurs en 
regisseurs. Voor de ene is het een hobby, 
weliswaar met hart en ziel beleefd, voor de 
andere gaat het om initiëren en handha-
ven van professionele standaards. Soms 
duurt het even vooraleer de violen gestemd 
geraken.
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Kalender

Toneel? Ploegwerk!
Uiteraard zijn het de acteurs die met dank 
het applaus van de toeschouwers in ont-
vangst nemen. De buiging die ze daarbij 
maken is er ook één naar alle collega’s 
die niet op de planken staan. De technici, 
de decorbouwers, vele ‘duivels-doe-al’, de 
mensen van de grime, de secretaris die de 
administratieve beslommeringen (Stad Gent 
en Open Doek bvb.) behartigt, de penning-
meester die de kaartenverkoop, sponsoring 
en subsidiëring in het oog houdt, de com-
municatie etc…  iedereen draagt zijn steen-
tje bij. Allemaal ‘amateurs’ die hun hobby 
koppelen aan hun beroepsactiviteiten.
Dat ploegwerk komt ook tot uiting op nood-
lot-momenten. Iedere acteur kan wel eens 
ziek worden. Een amateurgezelschap kan 
zich uiteraard geen doublures veroorloven. 
In zo’n situatie heeft ‘Prins’-dokter Ignace 
reeds meermaals bewezen dat hij genees-
KUNST weet te bedrijven of komt één van 
de acteurs van het reservebankje om na een 

slapeloze nacht en uren memorisatiewerk 
een zieke collega te depanneren. Simon 
Monbaliu presteerde zo’n krachttoer in De 
Nachtbloeiers.

De nabije toekomst
Op 28, 29, 30 oktober en 3, 4, 5 november 
2022 brengt De Loofblomme de jongeren-
productie ‘Yvonne’ in een regie van Marlies 
Tack. Wordt het glimlachen of een traan 
wegpinken? Tijdens de voorstelling zal het 
voor veel toeschouwers allicht een opeen-
volging van beiden worden. Absurde situa-
ties kunnen immers best ontroerend zijn.
Sarah Smet zal de regie voor rekening ne-
men van het traditionele kerstspel dat i.s.m. 
de lokale scholen gerealiseerd zal worden 
op 16, 17 en 18 december 2022.
Voor de lenteproductie in 2023 ligt 
de samenwerking vast met het duo 
Elke De Gezelle en Sven Duym.
Uiteraard zullen de opvoeringen, traditiege-
trouw, plaatshebben in de zaal van 

Het Gildenhuis.
Dit seizoen wil de rederijkerskamer Faust de 
loef afsteken. Van die eigenzinnige produc-
tie konden maar liefst 1000 toeschouwers 
genieten, gespreid over 8 voorstellingen. 
Een absoluut hoogtepunt! Als fitte honderd-
jarige wil De Loofblomme de lat nog hoger 
leggen. Iedere Info-Borluutlezer is met deze 
uitgenodigd om daartoe bij te dragen!

www.loofblomme.be 

LVL

oktober
Zo 2 PAROCHIE GENT ZUID  startdag catechese Don Bosco SDW
Di 4 ANTENNEWERKING 13.30 voordracht Open Huis SDW
Zo 2 PAROCHIE GENT ZUID  startdag vormelingen Don Bosco SDW
Za 8 SAMANA & PAROCHIE GENT ZUID  ziekenzalving parochiekerk SDW
Ma 10 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Markante dialogen Gent
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Ma 17 MARKANT DE PINTE / SDW 13.30 workshop boetiek Tiffanys
Zo 23 BORLUUT BORRLT 17.00 Benjamin Glorieux - cello parochiekerk Afsnee
Ma 24 AMICORO 19.30 open repetitie kasteel Borluut
Woe 26 DAVIDSFONDS & MARKANT 20.00 lezing over Oekraine  Open Huis SDW
Vrij 28 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “Yvonne” Gildenhuis SDW
Za 29 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “Yvonne” Gildenhuis SDW
Za 29 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 18.00 kaas- en wijnavond Open Huis SDW
Zo 30 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 15.00 “Yvonne” Gildenhuis SDW

november
Do 3 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “Yvonne” Gildenhuis SDW
Vrij 4 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “Yvonne” Gildenhuis SDW
Za 5 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “Yvonne” Gildenhuis SDW
Vrij 11 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Vrij 11 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 11.00 opluisteren eredienst parochiekerk SDW
Di 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE   lezing door stadsbouwmeester
Vrij 25 KWB AFSNEE/SDW 20.00 KWB-quiz Gildenhuis SDW

december
Za 3 BORLUUT BORRLT - CREATO EX ANIMO  “Shakespeare en ik” kasteel Borluut
Zo 4 BORLUUT BORRLT - CREATO EX ANIMO  “Shakespeare en ik” kasteel Borluut
Woe 7 DAVIDSFONDS & KWB  lezing “misdaad en straf” 
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 10 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE  Candlelightconcert 
Vr 16 BASISSCHOOL WESTERHEM 16.00 kerstmarkt Kerkdreef 9 SDW
Za 17 AMICORO & CUM GAUDIO 19.30 kerstconcert parochiekerk 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
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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:  
28 oktober. 

De teksten uiterlijk tegen 
10 oktober 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 25 november en  
23 december. 
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 / website 
pr@dekenijborluut.be 
Rik Rosseeuw
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Nieuws van de Stad

Het wijkbudget komt naar Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

De Stad geeft aan elke Gentse wijk een 
budget om wilde dromen in werkelijk-
heid om te zetten. Er is een bedrag van 
€ 150.000 beschikbaar. Elke Gentenaar, 
Gentse organisatie, vereniging of onder-
nemer kan zijn kans wagen om zijn idee 
gerealiseerd te zien.

Donderdag 15 september kwam onze wijk-
regisseur Ann Manhaeve wat meer uitleg 
geven hierover in het kasteel Borluut.
Er kwamen een 20-tal enthousiaste 
bewoners opdagen met verschillende 
ideeen waaronder een bankenplan, meer 

speelruimte voor jong en oud, digitale 
informatieborden, een wekelijkse markt, 
een cafeetje in het koetshuis van kasteel 
Borluut….
Al deze ideeën zullen meegedeeld worden 
op de website www.wijkbudget.gent.
Wie niet aanwezig kon zijn, maar wel nog 
een goed idee heeft, kan dit zelf doorgeven 
op deze website tot ten laatste woensdag 
30 november 2022.

Het wijkbudget verloopt in vier stappen. 
Elke stap gebeurt in dialoog met de wijk en 
de Stad. Hierbij speelt het gelote wijkpa-

nel een belangrijke rol. 500 bewoners uit 
SDW/Afsnee, met zorg geselecteerd, kre-
gen een brief in de bus met de vraag om 
deel te nemen aan dit wijkpanel. Misschien 
was jij er ook bij? Mis deze kans niet en stel 
je kandidaat via de antwoordstrook op die 
brief. We selecteren 20 kandidaten.

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

Donderdag 17 november: Help mee het verkeer in je straat tellen  

Op de wijkmarkt in april bezorgden jullie 
ons al heel wat nuttige suggesties over 
mobiliteit en de ruimtelijke invulling in 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Op basis 
van jullie ideeën werken we momenteel 
aan een wijkmobiliteitsplan en een struc-
tuurschets voor jullie dorpen. De invoering 
van het wijkmobiliteitsplan is voorzien in 
2025. Omdat we zo precies mogelijk de 
werkelijke gevolgen van het wijkmobili-
teitsplan willen kennen, starten we in het 
najaar van 2022 op verschillende locaties 

met tellingen van de huidige verkeerssitu-
atie. Als we dezelfde metingen herhalen na 
de invoering van het wijkmobiliteitsplan, 
kunnen we in combinatie met de meetdata 
van de Stad Gent de effecten van het plan 
goed inschatten. Indien nodig kunnen we 
dan nog bijsturen. 

Wil je ons helpen door het verkeer in je 
straat te tellen? Stuur dan een mail naar 
ann.manhaeve@stad.gent en laat weten 
waar je wil tellen (straat en huisnummer).

Hoe gaat de verkeerstelling in zijn werk? Op 
donderdag 17 november, tussen 17 en 18 
uur, tel je het verkeer dat in je straat pas-
seert. We bezorgen je hiervoor minstens 
een week op voorhand alle informatie. Je 
krijgt van ons ook een handig telformulier 
waarop je het aantal voetgangers, fietsers, 
auto’s, bestelwagens, bussen en vrachtwa-
gens kan noteren. 

Alvast bedankt voor je (tel)hulp.
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TE KOOP - Gent

Modern drieslaapkamerappartement met 
zicht over de Bijloke en de Leie.

VERKOCHT

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling.2 m2

T. 0474 253 139

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

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

TE KOOP - Sint-Amandsberg

172  m2

€ 495.000 T. 0474 253 139

TE KOOP - Gent 

Ruime villa aan de Leie op toplocatie met 
prachtig aangelegde tuin.

453 m2

€ 1.450.000 T. 0486 069 070

TE KOOP - Drongen

Instapklare, landelijke woning met 
zwemvijver en 270° vergezicht.

8.216 m2

€ 1.825.000 T. 0479 417 496
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

125  m2

941 m2
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Karaktervolle, instapklare burgerwoning 
met stadstuin.

€ 465.000

113 m2

T. 09 282 82 82
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340  m2

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Volledig gerenoveerde gezinswoning nabij 
de Koninklijke Tennisclub Sint-Denis.

876 m2

€ 890.000 T. 0472 454 007 E
P

C
: 2

0
0

 k
W

h
 /

 m
² 

| 
V

g
, V

v,
 W

g
, G

v
k

r,
 G

m
o

 |
 U

C
: 2

6
4

3
16

8

362  m2

TE KOOP -Afsnee

Aan de oevers van de Leie, in een rustige,  
landelijke wegel, vindt u deze sfeervolle villa 

met binnenzwembad terug. 

De villa biedt u een prachtig groen vergezicht 
op achterliggende velden. Het interieur werd 
afgewerkt met karaktervolle, kwaliteitsvolle 

materialen.

T. 0479 417 496prijs op aanvraag

477  m2 2.830 m2
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ASPSKOG 
Geurkaars in glas met deksel/3 lonten, 
pittige pompoen/oranje, 25 hr

11,99

Nieuw

Onze ASPSKOG geurkaars brengt 
sfeer in huis en is bovendien 
gemaakt van plantaardige was. 

IKEA Gent is open op zondag 30 oktober
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