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Dit jaar moest het kermiscomité voor alles 
zelf instaan en dat was een zware klus. 
Toch konden we rekenen op ondersteu-
ning van de Stad zodat alle problemen die 
zich stelden tijdig opgelost werden. 
Ondertussen hebben we een draaiboek 
gemaakt om in 2023 alles gemakkelijker 
geregeld te krijgen.
De tentoonstelling van diverse kunstenaars 
uit onze gemeente in kasteel Borluut was 
getuige van grote creativiteit en expressie.
Schepen van Feestelijkheden Bram van 
Braeckevelt opende de kermis officieel, 
gevolgd door een receptie.
De scouts deden hun quiz en hebben 
heel het weekend de bar verzorgd zodat 
er weer een beetje geld in de scoutskas 
kwam.
De receptie van Dekenij Borluut lokte wat 
minder aanwezigen door het wegvallen 
van de 11.11.11- maaltijd wegens omstan-
digheden. Het comité beloofde volgend 
jaar de maaltijd in ere te herstellen.
De kermis van Sint-Denijs-Westrem is enig 
in haar soort omdat ze gedragen wordt 
door verschillende verenigingen en zich 

richt op alle leeftijden. Het geheel wordt 
gebundeld door het kermiscomité van 
Dekenij Borluut dat een heel werkjaar de 
voorbereiding op zich neemt. 

Dank je wel vrijwillige medewerkers
van Dekenij Borluut voor jullie inzet 
gedurende de hele kermis. Met jullie 
hulp en enthousiasme kunnen we 
spreken van een geslaagde kermis. 
Op naar volgend jaar!

Het is een traditie dat de dekenij ter gele-
genheid van de kermis uit de lidkaarten 
door een lottrekking waardebonnen geeft 
aan de winnaars.
De waardebonnen kunnen gebruikt wor-
den bij handelaars die in de koopgids van 
de INFO vermeld staan. De handelaars 
wisselen de waardebonnen om bij de 
penningmeester van de dekenij 
Lea Vandeputte (09 221 13 98).

Winnen een waardebon:

Naam: waardebon:
Verstraete-Compernolle  € 10
Van Hove Katleen  € 10
Steenhoudt Roland  € 10
Smeedts Monique  € 10
Mergaert-Derre  € 10
Maes Guy  € 10
Heyndrickx Christine  € 10
De Smet Debbie  € 10
De Sloovere-Maenhout  € 10
Constandt Roger  € 10
Van Den Brande Elisabeth  € 15
Karas Halina  € 15
De Forestier- De Saegher  € 15
De Bruyn Beatrice  € 15
Steyaert Jacques  € 20
Hooft-Blockeel  € 20
Planckaert Rosita  € 25
Kint Willy  € 25
De Loor-De Vreese  € 25
Bliki & Jansen Elisa  € 25

Nieuws van de dekenij

Kermis 2022
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Zoektocht “vreemde eendjes vissen”, de 
antwoorden:
Vers fruit bij de slager, haarverzorging bij 
de schoenmaker …
Het leek de voorbije weken alsof de hande-
laars in Sint-Denijs-Westrem hun gamma 
wilden uitbreiden met artikelen die tot nu 
toe bij collega’s gekocht werden. Het ging 
echter niet over een concurrentieslag, 
maar over de Borluut Kermiszoektocht 
2022. Daardoor doken in tal van etalages 
‘vreemde eendjes’ op.
Tal van deelnemers konden een volledig 
correct deelnemingsformulier inleveren; 
het was dus de schiftingsvraag die de 
winnaars moest aanduiden. De schoenzool 
in de etalage van ‘Ateljee Taurus’ woog 
welgeteld 334 gram.

Deze deelnemers benaderden dit gewicht 
het best:
1. Elina Raes (Boesbeeklaan)
2. Erna Rogge (Lauwstraat)
3. Nicole Verdonck (Sint-Rochusstraat)
Proficiat! Zij kunnen hun prijsje afhalen bij 
Frieda Van Caeckenberghe (09 222 03 01).

1 Argenta Haarvlecht (kapper Katrien Heijse)

2 Babazou Haarverzorging (Cynthia)

3 Belle Optiek Kaartlezer (Argenta)

4 Boetiek Marie-Louise Keramiek vaasje (Broodateljee Luc / Vero’s 
Kleikunst)

5 Broodateljee Luc Kam (De Spiegel)

6 Bulthaup Kopspelden (Nuance)

7 Club Women Zonnebril (Belle Optiek)

8 De Blauwe Pen Haarverzorging l’Oréal (Club Women)

9 De Spiegel Keramiek vaasje (Ateljee Taurus)

10 Hair & Beauty Cynthia Doosje vleessalade (Everaert)

11 In de Radijs Paneeltje Babazou

12 Kapper Katrien Heijse Doosje vleessalade (Keurslager)

13 Keurslager Filip & Peggy Patisseriedoosje Suffys

14 Nuance Spatel (Bulthaup)

15 Pascal Haarmode Wenskaartje ‘Konijntjes’ (De Blauwe Pen)

16 Patisserie Suffys Eau de Cologne (Boetiek Marie-Louise)

17 Schoenmaker Marc Haarverzorging Redken (Pascal Haarmode)

18 Slagerij Everaert Aankondiging ‘Vijgen’ (In de Radijs)

19 Ateljee Taurus Schoenzool (Schoenmaker Marc)

Schifting Schoenzool bij Taurus 334 gram
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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. 

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.

Kasteel Borluut – vrije toegang.

Voorjaar 2023  
Filmmuziek Hans zimmer 

La Chapelle Sauvage brengt met 
klassieke instrumenten een filmisch 
concert met de kaskrakers van 
componist Hans Zimmer:
Interstellar, Inception, Pirates of the 
Caribbean, the Lion King, Gladiator. 
Toegankelijke en herkenbare muziek vol 
emotie, spanning … en opluchting. 

Datum en tickets nog te bepalen.

Voorjaar 2023   
OctaaF sOudan revisited 

Octaaf Soudan ging eind negentiende 
eeuw in Gent naar de Kuldersschool. Al 
heel jong wordt hij schilder decorateur en 
volgt hij lessen aan de Gentse Academie. 

In de streek tussen Gent en Deinze ont-
popt hij zich in de tijd van de tweede La-
temse school als landschapsschilder. Hij 
overlijdt in 1947 in Sint-Denijs-Westrem, 
en laat er zijn atelier na aan zijn zoon.

Schilderijen, etsen, tekeningen en spullen 
uit zijn atelier evoceren deze vergeten 
schilder uit eigen huis.

Kasteel Borluut – vrije toegang.

In blIjde VerwachtIng :  
Jacques Brel – een HOmmage 

U welbekend.

Gildenhuis

gOspel mass van JacOB de Haan 

De Nederlandse componist Jacob de 
Haan componeerde deze missa brevis 
voor blaasorkest en gemengd koor. 
Gebaseerd op traditioneel Amerikaans 
gospel, clapping incluis, verovert ze de 
wereld via Pavarotti en Cecilia Bartoli.
Echo der Leie en Artemusicale wagen zich 
aan deze swingende en oorstrelende har-
monie van stemmen, koper en hout.  
Kerk SDW

Info: wim.schamp@skynet.be

Alle ideeën en ondersteuning voor Borluut Borrlt zijn nog steeds welkom

Yvonne
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NSB SDW

Beste oud-strijders en Vrienden van de Oud-Strijders,

het jaar loopt stilaan ten einde, dus het 
lidmaatschap voor het jaar 2022 komt 
ook aan zijn einde. Om te vermijden 
dat alle kosten op het einde van het jaar 
samen vallen, doen wij heden een 
beroep op jullie om het lidgeld voor het 
aanstaande jaar 2023 te vereffenen. 

Dinsdag 1 november 
Herdenkingsdienst om 10 uur in de 
parochiekerk van SDW voor overleden 
oud-strijders gevolgd door een bloemen-
hulde aan het monument op het kerkhof 
en het blazen van de “Last Post” door 
het Koninklijk Harmonieorkest “Echo der 
Leie” en het zegenen van de graven van 
de oud-strijders door E.H. Pastoor.

Vrijdag 11 november
Herdenkingsdienst om 11 uur in de paro-
chiekerk van SDW voor de gesneuvelde 
overleden oud-strijders. Deze dienst 
wordt ook opgeluisterd door het Konink-
lijk Harmonieorkest “Echo der Leie”. Daar-
na brengt E.H. Pastoor een zegen aan het 
monument van de gesneuvelde  soldaten 
van onze gemeente, gelegen aan de kerk-
muur, gevolgd door een bloemenhulde 
door de verschillende verenigingen en 
afvaardigingen van de scholen. 
Daarna is er zoals elk jaar ons feestmaal 
in het Open huis. Verder nieuws hierover 
zal later medegedeeld worden.
Wij hopen jullie in goede gezondheid te 
mogen begroeten voor al onze activitei-

ten en het lidgeld voor 2023 te mogen 
ontvangen. 
Graag het lidgeld van € 15 per persoon 
voor 2023 overmaken op het nummer 
BE13 8906 8400 6039 met mededeling 
“Lidgeld NSB SDW 2023”.    

Namens het dagelijks bestuur onze op-
rechte dank voor jullie medewerking.

Davidsfonds SDW/Afsnee

Dinsdag 22 november om 20 uur: lezing “Samen stad maken, een
Stadsbouwmeester aan de slag in Gent”, door Peter Vanden Abeele

De stad van vandaag staat voor uitdagin-
gen waar we nu nog niet aan denken.
We moeten durven kiezen om de uitda-
gingen anders aan te pakken. Dat vraagt 
om een trendbreuk in de manier waarop 
we vandaag te werk gaan. We mogen 
vooral niet verder bouwen zoals we van-
daag of gisteren deden.
We kunnen niet langer kortzichtig zijn. 

Een beeld bieden op de stad van over-
morgen helpt om vandaag al vooruit te 
werken naar morgen.

Sinds 1 november 2017 is Peter Vanden 
Abeele stadsbouwmeester van de stad 
Gent. Hij houdt een wakend oog op de 
ruimtelijke kwaliteit en het architectuur-
beleid van de stad. 

In de lezing zal hij een aantal speerpun-
ten of belangrijke thema’s belichten voor 
een goed functionerende en kwalitatieve 
stad. 

Plaats: Gildenhuis SDW 
Toegang: € 5, gratis voor leden.

Samana

(h)Eerlijke honing

Even herinneren: Samana is een ver-
eniging die zich inzet voor de chronisch 
zieken, de mantelzorgers en de personen 
die zorg nodig hebben. Hier in 
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee is dit een 
actieve vereniging met ongeveer 125 
leden en een 20-tal vrijwilligers. Onze 
leden betalen geen lidgeld. Onze enige 
inkomsten zijn een kleine subsidie van 
CM en onze eigen fondswerving (meer 
info op www.samana.be).

Er is steeds veel interesse in (h)eerlijke, 
zuivere en gegarandeerde 100% natuur- 
lijke honing. Misschien wist je dat de 

Samana-voorzitter een gepassioneerde 
imker is. Helaas, voor de bijen in SDW 
was deze zomer geen vruchtbare honing-
zomer. Onze imker-voorzitter kan geen 
honing uit de kasten uit zijn tuin aanbie-
den. 

Maar niet getreurd… Graag biedt Samana 
u, net als vorig jaar, (h)eerlijke zomerho-
ning aan van een bevriend imker, Roland 
Fierens, die zijn kasten staan heeft aan 
de rand van Bulskampveld / Lippensgoed 
in Hertsberge en dit om de kas te spijzen 
van onze lokale Samana-afdeling.
Wens jij ons te steunen, wens jij onze 

(h)eerlijke honing te proeven, stort dan 
€ 8 of een veelvoud op onze rekening 
BE37 8906 8405 3428 van Samana SDW/
Afsnee met mededeling “honing”. Je 
pot(ten) worden je graag thuis bezorgd. 

Hartelijk dank, 
Peter Maenhaut, Kernverantwoordelijke 
SDW/Afsnee

Nieuws van verenigingen

Info: Dirk Dentyn, 
voorzitter / secretaris; Belgiëlaan 5, 
9051 Sint-Denijs-Westrem

Info: (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be
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Info en inschrijving: 
patricia.denys@skynet.be

Info en inschrijving: 
www.markantvzw.be/markant/
markante-dialogen 

Info en inschrijving: Annick Thoonen: 
hendrik.thoonen@telenet.be; 
(09 282 68 25) 

Markant De Pinte / SDW

Donderdag 10 november om 10 uur: kookles

Praktische kookles met etentje door 
Claudine Struyvelt. Thema: “Feestmenu!”

Plaats: Lokaal van de Gezinsbond, Sport-
wegel 1, De Pinte

Maandag 14 november om 14 uur: Regio Gent “Markante dialogen”

“Artificiële Intelligentie” door Lode 
Lauwaert, prof. KULeuven, Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte.

Plaats: Vormingscentrum IVV (voormalig 
vormingscentrum Guislain) Gent

Maandag 21 november: halve-daguitstap naar Brugge

Namiddaguitstap naar Brugge per trein 
met geleid bezoek door het circuit van 
het Concertgebouw: een parcours met 
oog voor de architectuur, de heden-

daagse kunstcollectie en de interactieve 
klankinstallaties en geleide wandeling 
in de nabijheid van het nieuwe Beurs-, 
Meeting- en Congrescentrum.

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Nathalie Samaes is de antenne-
medewerker vanuit het Lokaal Diensten-
centrum De Mantel voor de regio 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

Bereikbaar: maandag en dinsdag van 
9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur. 

Waarvoor kan je terecht in de 
antennewerking?
- 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.   
Buurtmaaltijd voor november: 
dinsdag 15 november. 

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.

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

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

Yvonne
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KWB en Davidsfonds Afsnee/SDW

Woensdag 7 december om 20 uur: gespreksavond “Misdaad en straf”  

Strafrecht gaat niet alleen over zware, 
criminele feiten. Zodra je in een verkeers-
ongeval wordt betrokken of slachtoffer 
bent van een diefstal, krijg je al te maken 
met strafrecht. Bovendien brengen de 
media dagelijks verslag uit over rechtban-
ken en criminaliteit. Justitie is dus nooit 
veraf, maakt deel uit van ons dagelijks 
leven en roept de meest uiteenlopende 
vragen op.  

Hoe verloopt een strafprocedure in de 
praktijk? Kan je als slachtoffer wel degelijk 
voldoening bekomen bij de rechtbank? 
Waarom verdedigt een advocaat de ene 

cliënt niet en de andere wel? Hoe kan een 
dader best gestraft worden en hoelang 
moet een gevangenisstraf duren?  Wat als 
iemand, die een misdrijf heeft gepleegd, 
toch vrijuit gaat, bijvoorbeeld wegens 
verjaring of procedurefouten?  

Aan de hand van deze en andere vragen 
maakt Mr. Filip Van Hende, ere-advocaat 
aan de balie te Gent, ons wegwijs in de 
doolhof van het strafrecht. Mr. Van Hen-
de is niet alleen een bekende naam in de 
advocatuur, maar tevens een vertrouwd 
gezicht bij het groot publiek. Als student 
in de rechten was hij al fel begaan met de 

toegankelijkheid van justitie en sloot zich 
aan bij de oprichters van de wetswinkel.  
Later bleef en blijft hij als advocaat so-
ciaal bewogen en ijveren voor een open 
en bereikbare rechtspraktijk. Hij legt zich 
vooral toe op het strafrecht en is intussen 
in meer dan 70 zaken voor het Hof van 
Assisen opgetreden.
Misschien leerde u hem destijds kennen 
als panellid in het debatprogramma 
“Recht van Antwoord” op VTM.  

Plaats: Gildenhuis, SDW 
Toegang: leden gratis, anderen € 5 

KWB Afsnee/SDW

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

We begroeten je graag om 20 uur in het 
Gildenhuis te Sint-Denijs-Westrem. Deu-
ren geopend vanaf 19.30 uur.  

De laatste editie van onze quiz dateert al 
van 8 november 2019. Vorig jaar en ook 
in 2020 stak het coronavirus een stevige 
stok in onze wielen. We moesten voor 
het eerst forfait geven, na 20 quizavon-
den op rij, jaar na jaar. Maar nu ziet het 
ernaar uit dat we terug de draad kunnen 
opnemen.  

We hebben opnieuw een 100-tal ludieke 
en ongewone vragen klaar gezet, uit het 

leven gegrepen, (hopelijk) op maat en 
smaak van iedereen. Aan jou en jouw 
team om naar de (juiste) antwoorden 
te zoeken. Iedereen kan mee quizzen: 
verenigingen, 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 als 20ste eindigen. Tijdens de 
quiz bieden we ook enkele hapjes aan.  

Doe je mee? Mail of stuur uw inschrijving 

voor 16 november aan Piet Van Troos, 
Louis Delebecquelaan 29, SDW; 
piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80).  
Vermeld ook de naam van alle deel-
nemers 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 medewerking en 
alle succes toegewenst. 

Met oprechte groeten van de KWB-ploeg 
Afsnee – Sint-Denijs-Westrem.  

Bridgeclub Leie-oever

We spelen de 1ste en de 3de dinsdag om 
16.15 uur, de 2de en de 4de donderdag 
en de 5de dinsdag om 14 uur in het Open 

Huis in Sint-Denijs-Westrem.  
Gelieve op voorhand je deelname te 
melden.

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

Cultuursmakers SDW

Programmatie Cultuursmakers 2022 – 2023

Elke dinsdag om 20.30 uur: turnen, 
wekelijkse conditietraining in de sportzaal 
van het Sint-Paulusinstituut

April 2023: bezoek aan het Arboretum 
in Wespelaar, namiddaguitstap
Info: www.cultuursmakers.be

Mei 2023: Kunstuur Mechelen en bezoek 
Dossin kazerne

Juni 2023: daguitstap i.s.m. het Davids-
fonds: boottocht in de Waaslandhaven

Webinars i.s.m. het ROC:
Donderdag 10 november om 14.30 uur: 
“Leven en dood”, rituelen rond sterven en 
gedenken, door Dr. Johan Mattelaer

Donderdag 17 november om 14.30 uur: 
“De metamorfose van Thessaloniki” door 
RL Wim Vanhoorne

Zaterdag 26 november om 10 uur:  
“De kunstschatten van Padua, Mantua en 
Ferrara” door kunsthistoricus Rudy De 
Meulemeester.

Info: 
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be
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WMM

Zin en onzin van lokale verenigingen?

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee zijn nog 
diverse lokale verenigingen rijk in een 
divers gamma, gaande van cultuur over 
fanfare naar sport of kaarting tot buurt-
comité’s. Een groot deel hiervan wordt 
“gedragen” door ouderen. Maar het aan-
trekken van jongere leden is zeer moeilijk, 
zodat vergrijzing bij vele verenigingen 
dreigt. Als reden wordt dan aangehaald 
dat die mensen geen tijd meer hebben 
voor het verenigingsleven. Dat klopt deels 
maar spelen ook geen andere factoren 
mee? Waarom sluiten jongeren zo moei-
lijk aan? 

De leefwereld van jongeren en vele wer-
kenden is dankzij social media, reizen en 
buitenlandse stages of contacten enz. veel 
ruimer geworden dan de lokale gemeen-
schap, en dat is fijn. Een brede kijk op de 
wereld is nuttig in vele opzichten. De tijd 
dat men heel zijn leven in dezelfde wijk 
woont, is finaal voorbij en heimwee naar 
het “dorp van vroeger” klinkt mooi maar 
is echt niet realistisch. Maar bevredigt de 
moderne manier van leven ook het so- 
ciale aspect? Deels wel, deels niet. Contac-
ten via Zoom, WhatsApp, FB, Instagram, 
TikTok zijn veelal prima (afgezien van de 
vele onzin en bagger) maar kunnen ze 
“real-life” contacten evenaren? Hebben 
we niet allen de behoefte om onze buren 
te kennen? Sociaal isolement is geen 
monopolie van bejaarden maar komt ook 
voor bij jongeren. En is een goede buur 
soms niet beter dan een verre vriend?

Elke mens is fundamenteel een sociaal 
wezen, veel meer dan we zelf beseffen. 
En wetenschappers stellen dat juist 
dit onze sterkte is vergeleken met alle 
andere zoogdieren. Bovendien is het 
wetenschappelijk bewezen dat mensen 
die socialer leven niet enkel gezonder en 
langer leven maar ook gelukkiger, terwijl 
mensen die zich opsluiten net omgekeerd 

evolueren. Eenzaamheid kort het leven 
in, bevordert Alzheimer enz. Zelfs maat-
schappelijke of politieke overtuigingen 
evolueren anders al naargelang men 
sociale contacten heeft of niet. Waarom 
zijn ca. 10 à 20% van onze inwoners actief 
in diverse verenigingen maar komt 80% 
amper hun deur uit? Geeft een avond tv 
kijken of op de pc surfen of gamen dan 
meer voldoening dan een babbel met 
vrienden of kennissen, of een concertje 
of interessante lezing? Gezond en mobiel 
zijn is hiervoor nodig zo niet is de nood 
aan sociaal contact eigenlijk des te groter; 
wat doet de gezonde medemens hier-
voor?

Betekent dit dan dat we met ons allen 
moeten aansluiten bij verenigingen? Ja en 
nee. Die vereniging moet ook zichtbare 
toegevoegde waarde bieden en functio-
neren op een manier die jongere mensen 
aantrekkelijk of gebruikelijk vinden. Zo 
moet er meer “fun” te beleven zijn, en 
moet die vereniging modern functione-
ren. Werkende mensen werken samen of 
communiceren op hun job op moderne, 
efficiënte manieren en willen hun schaar-
se vrije tijd dan ook spenderen op een 
leuke, nuttige en efficiënte manier. Om 
jongeren aan te trekken moet het doel 
van de vereniging ook aansluiten op de 
veranderende normen en belangstelling: 
waarom slagen milieubewegingen erin 
om jaar in, jaar uit te groeien met jonge 
en minder jonge leden? 

Uiteraard heeft elke vereniging haar 
eigen doel en eigen DNA: zo bvb. hoeft 
een kaartclub zich niet te oriënteren naar 
milieu, maar hoewel manillen of wiezen 
erg boeiend kunnen zijn, zien jongere 
mensen meer fun in poker. Daarom is 
aansluiting zoeken bij de leefwereld van 
“jongere” dorpsgenoten via nieuwe initi-
atieven broodnodig. Dat is een delicate 

evenwichtsoefening want het gros van de 
bestuurders en leden waarop de vereni-
ging draait is daarmee niet vertrouwd, en 
onbekend maakt onbemind. 

Naast het sociale aspect zijn verenigingen 
ook maatschappelijk nuttig. De Dekenij, 
Welzijnsschakel, de voedselbank zijn maar 
enkele voorbeelden. In vele materies 
kan een individu weinig bekomen van 
de overheid maar een vereniging vaak 
wél. Buurtcomité’s zijn hiervan een goed 
voorbeeld. Maar dan moet elk ook verder 
kijken dan zijn of haar eigen deur. “Ieder 
voor zich” werkt echt niet tenzij men for-
tuinen aan advocaten spendeert. Samen 
met je buurt een barbecue organiseren, 
of een gezamenlijke zwerfvuilopruimactie 
of een klein monumentje in je buurt op-
frissen, of bomen en bloemen planten, of 
een petitie organiseren geven je meestal 
een voldaan gevoel. Hoe intellectueler 
onze jobs worden, hoe groter het genot 
om een tastbaar resultaat te zien van 
onze eigen inzet. Jongeren kunnen hier 
een grote rol spelen: wie de wereld wil 
verbeteren begint best aan zijn of haar 
voordeur…

Vandaar mijn warme oproep aan allen, 
jong en oud, om te kijken welke vereni-
ging beantwoordt aan uw belangstelling. 
Sluit u aan en wees vooral actief. Actief 
met suggesties, nieuwigheden, verbete-
ringen en effectieve acties. Het zal niet 
enkel uzelf ten goede komen maar heel 
onze gemeenschap. Als ons verenigings-
leven hier zou uitsterven dan is het effect 
hiervan groter dan het verdwijnen van 
al onze middenstand. Willen we dat? 
Willen we een anonieme, duffe slaapstad 
worden?

Emile Rummens, 
voorzitter W.M.M.

Open Huis

Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis staat open voor alle 
leeftijdsgenoten, zowel buren als 
vrienden of voorbijgangers, om elkaar te 
ontmoeten voor een gezellige babbel 
met koffie en pannenkoek of drankje bij 
een zelfgekozen 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: voorzitter Marleen Ransschaert 
(09 221 08 00); (0478 44 08 20) tijdens 
de openingsuren
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Parochie Afsnee en Sint-Denijs-Westrem

Zondag 4 december om 10 uur: Samen Solidair

Een tijdje geleden organiseerde onze 
parochie Gent Zuid Afsnee/SDW een 
solidariteitsactie voor het project van An-
nemie Van Egghen. Deze actie werd met 
veel sympathie onthaald en door heel wat 
mensen gesteund. Net toen we afsluitend 
een actiedag wilden lanceren, trok het 
coronavirus een streep door al onze plan-
nen. We willen nu terug de draad opne-
men en tegelijk onze actie afronden.  

Annemie Van Egghen woonde tot haar 25 
jaar in Sint-Denijs-Westrem. Zij was actief 
in de jeugdbeweging en in het sociale 
leven van ons dorp. Na haar huwelijk had 
zij gedurende 35 jaar een tandartsenprak-
tijk in Drongen. Nadien sloot zij zich als 
vrijwilliger aan bij de niet-gouvernemen-

tele organisatie Resala. Deze beweging 
zet zich in voor mensen, die in Egypte 
verstoken blijven van de meest elementai-
re gezondheidszorgen, zoals tandzorg.  

Sinds een 6-tal jaren trekt Annemie nu 
en dan naar Luxor (midden Egypte) en 
behandelt er patiënten van 3 tot 93 jaar, 
vooral vrouwen en kinderen met gezond-
heidsproblemen en in grote armoede, 
zo’n 150 patiënten op één week, bijna uit-
sluitend extracties. Om haar project, dat 
in een vereniging zonder winstoogmerk is 
opgenomen, in stand te kunnen houden 
en verder uit te bouwen, heeft Annemie 
medische toestellen en materiaal nodig. 
Dat was dan ook het opzet en de doelstel-
ling van onze actie.  

We hebben Annemie Van Egghen uitgeno-
digd op zondag 4 december in het Open 
Huis aan de Pastorijdreef 6 te Sint-De-
nijs-Westrem. Van 10 uur tot ’s middags 
is iedereen van harte welkom. Wij zorgen 
voor een kom soep of een ander drank-
je en Annemie zal je één en ander over 
haar project vertellen. We zullen je graag 
begroeten.  

Het parochieteam van Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem. 

Info:  pastoor Gino Grenson; 
gino.grenson.telenet.be;
(0475 83 79 84)

De Speltafel

Vrijdag 11 november om 20 uur: Spelletjesavond

Misschien heb je tijdens de kermisdagen 
kennis gemaakt met “De Speltafel”, de 
Gentse gezelschapsspellenclub die sinds 
ruim een jaar thuis is in het Open Huis 
van Sint-Denijs-Westrem?
Of heb je die kennismaking gemist, maar 

zegt het je wel wat om gezelschap, spellen 
en gezelligheid op te zoeken?

Dan ben je op vrijdagavond 11 november 
tussen 20 en 24 uur zeker welkom op 
onze volgende spellenavond!

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Deelname in de kosten: € 2 per persoon 
(max. € 5 per gezin)

Info: www.speltafel.be; (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be
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Ontdek je nieuwe Bio-Planet in
Sint-Denijs-Westrem

Wat goed is voor jou én voor de planeet, dat smaakt altijd 
naar meer. Daarom hebben we bij  Bio-Planet alles in huis 
voor wie bewust duurzame keuzes wil maken. Benieuwd? 

Kom zeker eens  langs en gebruik deze bonnen voor  
2 gratis producten. Zo kan je ons uitgebreide  

assortiment meteen leren kennen. Tot snel!

Boni Bio
lijnzaadolie
250 ml

Kastanjepompoen
los

Actie geldig van 21/11 t.e.m. 26/11/2022 in Bio-Planet 
Sint-Denijs-Westrem op vertoon van deze bon. 
Zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met 
andere bonnen. Niet inwisselbaar in contant geld. 
Enkel originele bonnen worden aanvaard.

Actie geldig van 26/12 t.e.m. 31/12/2022 in Bio-Planet 
Sint-Denijs-Westrem op vertoon van deze bon. 
Zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met 
andere bonnen. Niet inwisselbaar in contant geld. 
Enkel originele bonnen worden aanvaard.

Actie geldig van
 21/11 t.e.m. 26/11/2022 

Actie geldig van
 26/12 t.e.m. 31/12/2022 

V.U.: nv Bio-Planet, V. Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle, 
BTW BE 0472 405 143, RPR Brussel

V.U.: nv Bio-Planet, V. Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle, 
BTW BE 0472 405 143, RPR Brussel

1
gratis

bij aankoop  
vanaf € 15 aan  

Boni Bio-producten
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Burenbabbel

Precies 100 jaar geleden sloegen 
onderpastoor Georges Merry en 
huisdokter Maurice Dewulf, twee 
sociaal bewogen dertigers, de handen 
in mekaar. Ze stichtten de Sint-Denijse 
Jongelingenbond. Het werd de bakermat 
van onze lokale bibliotheek, de huidige 
Rederijkerskamer De Loofblomme 
en de voetbalclub KVV Sint-Denijssport. 
In dit nummer vieren we de voetbal- 
kampioenen. 

De voorzitter
Reeds meer dan 20 jaar is Filip Pieters - 
een gepokt en gemazelde Sint-Denijze-
naar- voorzitter van de voetbalclub waarin 
hij startte als speler. Zijn imposante figuur 
maakte hem voorbestemd tot centrale 
verdediger, die echter ook regelmatig 
kopbaldoelpunten scoorde. Na zijn actieve 
spelerscarrière bleef hij aan de ploeg 
verbonden als kinesist om, na een periode 
als ondervoorzitter, de leiding van de 
vereniging over te nemen. In combinatie 
met zijn leeropdracht in Don Bosco 
Zwijnaarde betekent dat zo goed als twee 
voltijdse banen. Hij maakt ons wegwijs in 
diverse aspecten van een voetbalclub waar 
niet uitsluitend aan doelpunten gedacht 
wordt.

Promotie naar eerste provinciale
Het voetbalseizoen ’21-’22 zal voor eeuwig 
in de annalen van de club opgetekend 
blijven. Na aanvankelijk in de op- en 
neergaande lift gezeten te hebben tussen 
vierde en derde provinciale in de periode 
’22-’73 en nadien tussen ’74-’93 een vaste 
waarde in derde provinciale geweest te 
zijn, speelde de club tussen ’93 en ’22 haast 
onafgebroken in tweede provinciale. 
Na de regulier competitie ’21-‘22 werd 
onze KVV laureaat van de eindronde in die 
afdeling en speelt dus volgend seizoen in 
eerste provinciale tegen de andere 17 beste 
amateurploegen uit Oost-Vlaanderen. 
De kers op de verjaardagstaart!

Het recept
Het sportieve succes doet natuurlijk deugd, 
maar andere aspecten van de club krijgen 
zo mogelijk nog meer aandacht van Filip. 

Voetbal is voor hem een solide draad in het 
lokale sociale weefsel. Die gedachte zit in 
het DNA van de club en wordt uitgedragen 
door een team van 70 vrijwilligers, die een 
mooi stuk van hun vrije tijd investeren in het 
sportieve verenigingsleven. Enthousiasme, 
beschikbaarheid, ‘plezante ernst’ en kame-
raadschap zijn daarbij  basisingrediënten 
van het succesrecept. Dàt gedurende 100 
jaar in stand houden en verder uitbouwen 
is een prestatie op zich. Talloze jongeren 
genieten ervan in hun fysieke en mentale 
ontwikkeling.

Sprekende cijfers
Het voorbije voetbalseizoen traden 28 
groen-witte ploegen in competitie. Alles sa-
men - van de eerste ploeg tot de ‘duiveltjes’ 
(de jongste spelertjes)- betekent dat zo’n 400 
spelende leden of ongeveer 350 betrokken 
gezinnen. Sinds 4 jaar wordt met succes ge-
werkt aan de uitbouw van meisjesploegen. 
Vandaag zijn er reeds 50 speelsters. In de 
club krijgt iedereen de kans om te spelen. 
Ook diegenen die niet in de wieg gelegd zijn 
om hoge sportieve toppen te scheren. Het 
maakt deel uit van het imago van KVV en 
verklaart mee de aantrekkingskracht van de 
vereniging. 
33 trainers, waaronder meerdere over 
een gehomologeerd diploma beschikken, 
stroomlijnen de inspanningen én het plezier 
van al die jonge gasten. De jongsten leren 
de eerste voetbalvaardigheden van hun 
oudere clubgenoten, terwijl Jean-Marie 
Alexander, voormalig speler en trainer van 
de eerste ploeg, die uitgebreide trainers-
groep aanstuurt.

Jeugd dynamiseert en geduld loont
De meeste voetballers wonen in Sint-Denijs. 
Op die manier lukt het ongeveer de helft van 
de 24-koppige kern van de eerste ploeg uit 
de eigen jeugdwerking te rekruteren. Ook 
jonge voetballers ontsnappen natuurlijk niet 
aan de grillen van puberteit en adolescentie. 
Het vergemakkelijkt die doorstroming niet 
altijd. Geduld, aanmoediging en beginsel-
vastheid bij de stafleden betekenen voor 
veel jonge spelers echter een wereld van ver-
schil. Niet uitsluitend op het sportieve vlak 
trouwens. Het zijn voor de club essentiële 

principes die de reputatie in de 
regio uitmaken. Op die manier 
wordt ‘eigen kweek’ spontaan 
aangevuld met spelers die bij 
andere ploegen op iets minder 
ondersteuning kunnen rekenen 
en graag bij KVV Sint-Denijs-
sport aansluiten.

Samenwerkingsverbanden 
Natuurlijk leeft KVV niet op een 
planeet. De banden met AA 
Gent zijn reëel, ook al worden 
ze bewust in evenwicht gehou-
den met een autonoom beleid. 
Samen met een tiental andere 
clubs uit het Gentse heeft KVV 

zich ingeschreven in het ‘Elk Talent Telt’- net-
werk waarbij de Buffalo’s een stimulerende 
rol vervullen. 
Ook met de stad bestaan traditioneel goede 
relaties. De sportterreinen zijn, via Farys, 
stadseigendom waarvoor huur betaald 
wordt. Het onderhoud is echter voor eigen 
rekening. Net zozeer als alle clubleden trots 
zijn op de sportieve en sociale prestaties zijn 
ze fier op de complimenten die ze krijgen 
voor de perfect onderhouden infrastruc-
tuur, die vele ploegen uit hogere afdelingen 
kunnen benijden.

Koken kost geld, sporten ook
Het jaarbudget, zo’n € 300.000, wordt ge-
voed vanuit vier bronnen. Sponsoring, 
kantine-uitbating, ticketverkoop en lidgel-
den. Die laatste zijn goed voor ongeveer 
een derde van de inkomsten. Wat sponsors 
betreft zijn er tal van lokale ‘neringdoeners’. 
Grote bedrijven worden ondanks de finan- 
ciële verlokking bewust op afstand gehou-
den. De wil om baas te blijven op eigen ter-
rein is essentieel. Financiële afhankelijkheid 
van grote geldschieters bedreigt dat onver-
mijdelijk. Ticketverkoop brengt natuurlijk 
ook geld in het laatje. Een gewoon jaarabon-
nement kost € 75 (€ 4,5 per match), een los 
ticket kost een halve euro meer. Natuurlijk 
wordt de financiële steun van alle ereleden 
en beschermleden bijzonder gewaardeerd. 
De kantine heeft de voorbije jaren onvermij-
delijk onder Corona-beperkingen geleden, 
maar de tapkraan functioneert ondertussen 
terug naar behoren. Ouders van spelers en 
supporters allerhande kunnen zich daar 
naar believen komen van vergewissen. Wat 
aanbod, netheid, inzet van de vrijwilligers en 
comfort betreft, krijgt de kantine overigens 
ook niets dan jaloerse blikken van bezoe-
kende ploegen.

Zuiver op de graat 
Regelmatig horen en lezen we cowboyver-
halen over financiële wanpraktijken in de 
voetbalwereld. Ook op dit vlak houdt de 
club het principieel correct. Ver weg van 
‘gefoefel’ dat toch nooit blijft duren. Spelers 
krijgen een heuse loonfiche en trainers een 
formele vrijwilligersvergoeding. Vermits er 
ruim gerekruteerd wordt uit eigen jeugd en 
spelers uit omliggende ploegen maar al te 
graag aansluiten bij KVV, worden automa-
tisch de bananenschillen vermeden die wel 
eens op de weg van de transfers liggen.

Hoe doen ze het nu in eerste provinciale? 
Schitterend! Half oktober heeft KVV nog 
maar één keer verloren en is een solide 
middenmoter geworden. De talrijke draws 
bewijzen het: KVV kan zijn voet zetten naast 
de meeste andere ploegen uit de hoogste 
provinciale afdeling! 

Contact en info:
www.kvvsintdenijssport.com; (09 245 27 45); 
filip-an.pieters-vdb@telenet.be
terreinen: Kleinkouterken 13, 9051 SDW
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Kalender
november

Di 1 NSB SDW EN ECHO DER LEIE 10.00 herdenkingsdienst parochiekerk SDW
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
Do 10 MARKANT DE PINTE / SDW 10.00 kookles Gezinsbond De Pinte
Vrij 11 NSB SDW EN ECHO DER LEIE 11.00 herdenkingsdienst + feestmaal parochiekerk SDW/Open Huis
Vrij 11 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Ma 14 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Markante Dialogen IVV Gent
Di 15 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis SDW
Do 17 STAD GENT  verkeerstelling 
Ma 21 MARKANT DE PINTE / SDW  uitstap naar Brugge 
Di 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE  20.00 lezing door stadsbouwmeester Gildenhuis SDW
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
Zo 4 PAROCHIE AFSNEE / SDW 10.00 Samen Solidair Open Huis SDW
Woe 7 DAVIDSFONDS & KWB 20.00 lezing “misdaad en straf” Gildenhuis SDW
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 10 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE  Candlelightconcert 
Vrij 16 BASISSCHOOL WESTERHEM 16.00 kerstmarkt Kerkdreef 9, SDW
Vrij 16 MARKANT DE PINTE / SDW  daguitstap naar Antwerpen 

januari
Vrij 20 MARKANT DE PINTE / SDW  nieuwjaarsreceptie
Zo 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE   Toast Literair + receptie
Di 24 MARKANT DE PINTE / SDW  voordracht over drinkwater

februari
Vrij 10 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over ‘bubbels’
Do 23 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE  lezing over glaskunst

maart
Vrij 3 MARKANT DE PINTE / SDW  aerobic dance
Za 4 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 eetfestijn Kerkdreef 9, SDW
Ma 20 MARKANT DE PINTE / SDW  voordracht over ons brein

april
Di 18 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE & ZWIJNAARDE  lezing “immuun voor kanker?”
Di 18 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over kruiden

mei
Vrij 5 MARKANT DE PINTE / SDW  3-daagse naar Nederland

juni
Za 3 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 schoolfeest Kerkdreef 9, SDW
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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, Sint-Rochusplein 10, 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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GARAGE PITOU
Bij Garage Pitou in Sint-Denijs-Westrem 

kan u reeds 33 jaar terecht 
voor de aankoop van uw nieuwe of tweedehandswagen.

 
Ook voor onderhoud, herstelling en carrosseriewerken 

aan uw wagen kan u bij ons terecht. Wij bedienen alle merken en types van wagens.

Het voordeel dat u bij ons hebt is dat u nog kan genieten 
van de uitstekende persoonlijke service die enkel een kleinere garage u kan bieden.

NIEUWE WAGENS

U kan bij Garage Pitou reeds meer dan 33 jaar terecht 
voor de aankoop van uw nieuwe Volkswagen, Audi, Seat, Mercedes, Renault of Skoda.

 

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

U bent bij Garage Pitou steeds welkom voor het onderhoud en de herstelling van uw wagen.

Garage Pitou blijft open!!Garage Pitou blijft open!!
Beukenlaan 86B, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T: 09 221 92 07  -  M: 0475 73 59 27  -  garage.pitou@skynet.be

OPENINGSUREN: Maandag - Vrijdag: 6-12 u. & 13-18 u.  —  Zaterdag en zondag: Gesloten



Nieuws van de Stad

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 verkeers-

situatie. Als we dezelfde metingen her-
halen na de invoering van het wijkmobi-
liteitsplan, kunnen we in combinatie met 
de meetdata van 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 passeert. We bezorgen je hiervoor 
minstens een week op voorhand alle in-
formatie. Je krijgt van ons ook een handig 
telformulier waarop je het aantal voetgan-
gers, fietsers, auto’s, bestelwagens, bussen 
en vrachtwagens kan noteren. 

Alvast bedankt voor je (tel)hulp.
 

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.
Er zijn al verschillende ideeën voorgesteld 

waaronder een bankenplan, meer 
speelruimte voor jong en oud, digitale 
informatieborden, een wekelijkse markt, 
een cafeetje in het koetshuis van kasteel 
Borluut….
Wie nog een goed idee heeft, kan dit 
doorgeven op www.wijkbudget.gent tot 
ten laatste woensdag 30 november 2022.

Info: ann.manhaeve@stad.gent

Info: www.wijkbudget.gent; Eline 
Schmidt, Dienst Beleidsparticipatie – 
Stad Gent; Eline.schmidt@stad.gent, 
(0494 44 53 06)
i.s.m. Ann Manhaeve, wijkregisseur
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 (na 19u) 
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:  
25 november. 

De teksten uiterlijk tegen 
6 november 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 verschijnt  
vermoedelijk op 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

&
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 I T 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be 

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

Affinimmo is zeer actief in de 
discrete verkoop van 

opbrengsteigendommen. Bel

0496/701030

MERELBEKE (station)

Appartement met  
2 slaapkamers, volledig  
gerenoveerd met mooie  

en duurzame materialen

299.500 €

GENT (Godshuizenlaan)

Ruim appartement van liefst 
170m2 met 4 slaapkamers. 

Licht  op te frissen.

445.000 €

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

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv - Epc 131
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TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Te renoveren, halfopen bebouwing met 
gunstige bereikbaarheid.

TE KOOP - Deurle

Zuidgerichte villa in rustige, residentiële 
wijk nabij het dorpscentrum.

318 m2

T. 0470 403 203

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

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

TE KOOP - Gent - Sterre

234  m2

€ 750.000 T. 0474 253 139

TE KOOP - Gent 

Ruime villa aan de Leie in de Gordunakaai 
met prachtig aangelegde tuin.

453 m2

€ 1.475.000 T. 0479 417 496

TE KOOP - Drongen

Instapklare, landelijke woning met 
zwemvijver en prachtig vergezicht.

8.216 m2

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

155  m2

941 m2
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Karaktervolle woning met kantoor en 
garage nabij de Sterre.

€ 298.000

600 m2

T. 0472 454 007
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340  m2

TE KOOP - Astene

Prachtig perceel aan de Leie met te 
renoveren villa en weids vergezicht.

1.669 m2

€ 950.000 T. 0479 417 496 E
P
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266  m2

VERKOCHT -St.-Martens-Latem

In de Eikeldreef, één van de mooiste dreven 
van het pittoreske Latem, verkochten we recent 

deze twee prachtige eigendommen.

Overweegt u ook te verkopen? 

Contacteer ons voor een 
vrijblijvende waardebepaling.

T. 09 282 82 82

319  m2 1.057 m2

€ 995.000 E
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