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Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Overweegt u te verkopen? 

Onze erkende vastgoedmakelaars zijn ervaren 
en gespecialiseerd in uw buurt.
Met meer dan 800 residentiële verkopen menen 
wij dé lokale vastgoedspecialist te zijn. 

Ontdek onze succesvolle werkwijze op
irres.be/nl/verkopen 

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling? 
Contacteer ons. 

irres - passie voor vastgoed en mensen
Kortrijksesteenweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem  

T. 09 282 82 82 E. welkom@irres.be

PASSIE VOOR VASTGOED EN MENSEN
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Nieuws van de dekenij

Nieuw werkjaar 
Voor Dekenij Borluut is het nieuwe werk-
jaar opnieuw gestart. 
Corona was voor alle verenigingen een 
grote hindernis om evenementen te or-
ganiseren conform aan de maatregelen. 

Daardoor kregen we weinig artikels bin-
nen van de verenigingen die hun werking 
noodgedwongen on hold moesten zetten. 
Daar komt nu stilaan verandering in. Dat 
merk je aan deze INFO. Hopelijk krijgen 

we bestendiging van de versoepelingen 
om de zomer af te sluiten en een nieuwe 
herfst en winter in te gaan vol nieuwe 
uitdagingen.

Oktoberkermis 2021
Wie kermis zegt, zegt kermiszoektocht! 
Naar jaarlijkse traditie zullen er ook dit 
jaar twee zoektochten zijn, weliswaar met 
enigszins aangepast concept. 
De fietszoektocht kan al vanaf nu gedaan 
worden. Zo kan je nog genieten van de 
laatste dagen van augustus om er op uit te 
trekken voor een mooie tocht van 25 km;  
dit jaar rijden we in de richting van 
Drongen-Baarle en Ooidonk. Onderweg 
kijk je goed rond en stop je af en toe 
eens om een antwoord te geven op de 20 
fotovragen en 5 algemene vragen. Je kan 
uiteraard ook stoppen om iets te drinken 
of gewoon te verpozen en te genieten van 
het uitzicht. 

Praktisch:
- De routebeschrijving en vragen zijn 

te vinden op www.dekenijborluut.be, 
daar kan je ze zelf afprinten in kleur. 
Ook bij enkele plaatselijke handelaren 
kan je de zwart-wit-beschrijving vinden 
(Bakkerij Luc, ‘t Pompoentje en Slagerij 
Everaert).

- Je oplossingen mail je bij voorkeur door 
naar borluutzoektocht@gmail.com. In-
dien je ze toch liever op papier indient, 
kan dit bij Johan Witters, Sint-Dionysi-
usstraat 9, SDW. Let op, dit doe je ten 
laatste op zaterdag 17 oktober om 12 
uur.

- De plechtige prijsuitreiking gebeurt 
tijdens de oktoberkermis.

De wandelzoektocht wordt pas kort 
voor de kermis vrijgegeven. Hou dus de 
komende INFO en de kermisinfo goed in 
de gaten. 

Aanvankelijk kreeg het Kermiscomité 
geen fiat van de Stad om een kermis te 
organiseren. De gewone subsidies wer-
den niet toegekend en werden vervangen 
door een knaldrangfonds. 

In juli kregen we dan toch een akkoord 
van de Stad om de kermis te organise-
ren, zowel binnen als buiten, weliswaar 
zonder tent, maar met de nodige subsi-
diëring.

Onmiddellijk hebben we de verenigingen 
aangesproken om mogelijks nog evene-
menten te organiseren. Hierdoor kunnen 
we een kermis aanbieden in verkorte ver-
sie voor 2021, nl. zaterdag 16 en zondag 
17 oktober. Het wordt zeker de moeite 
waard om op die dagen een stapje in het 
dorp te zetten om kermis te vieren en 
eens uit de bol te gaan. 

Voorlopig programma:
vrijdagavond: quiz scouts
zaterdag en zondag: tentoonstelling
zaterdagnamiddag: boekenbeurs Davids-
fonds, croquet voor kinderen, petanque 
voor volwassenen, afgeven kinderteke-
ningen
zaterdagavond: Rocktoberfest 
zondagvoormiddag: Gezond Ontbijt, 
rommelmarkt
zondagmiddag: take away 11.11.11, Echo 
der Leie
zondagnamiddag: gezelschapspellen

Welzijnsschakel Borluut
In de week van 23 augustus werden kin-
deren uit gezinnen in armoede, die door  
Welzijnsschakel Borluut ondersteund 
worden, uitgenodigd tot een muziekkamp 
in Gent.
Dit event was georganiseerd door het 
Festival van Vlaanderen en meer bepaald
dankzij de medewerking van de afdeling 
KidsOdeGand. Het kamp ging door van 
maandag tot en met vrijdag. De kinderen 
werden met dit kamp niet alleen onder- 
gedompeld in de wereld van muziek 
maar werden daarenboven dagelijks 
verrast met een biologische lunch en een 
vieruurtje.
Welzijnsschakel, de kinderen en de 
ouders danken de organisatoren van het 
Festival van Vlaanderen en de animato-
ren van KidsOdeGand voor dat mooie 
geschenk. De kinderen hebben hierdoor 

een bijzondere kampweek kunnen bele-
ven.

Tennisinitiatie
Maandag 30 augustus krijgen de kinde-
ren die geholpen worden door Welzijns-
schakel een ééndaagse tennisinitiatie op 
de tennisvelden aan Kasteel Borluut. 
Dit event wordt verzorgd door “Tennis-
club Borluut”  met de medewerking van 
“Happy4” onder leiding van de bekenden 
Bob Bierkens en Lili-Roos.
Deze initiatie draait onder de vlag van de 
vereniging “Tweety vzw”.
Op de middag wordt in kasteel Borluut 
een spaghetti lunch aangeboden, voorbe-
reid door Welzijnsschakel Borluut met de 
hulp van de ouders van die kinderen.
Het vieruurtje: pannenkoeken, tiramisu... 
wordt afgesloten met een prijsuitdeling.

Dank aan “Tennisclub Borluut”, “Happy4” 
en Tweety vzw”.

Bijdrage gevraagd
Wegens het stijgende aantal gezinnen 
die in armoede geraken, hebben wij een 
tekort aan basisproducten in de sector 
voeding.
Suiker, bloem, koffie, eieren, deegwaren… 
alsook wasproducten en diverse hygiëne-
producten zijn enorm gegeerd.
Wie een financiële steun wil verlenen aan 
de Welzijnsschakel Borluut, kan dit doen 
door een gift over te schrijven op rek. nr. 
BE51 7350 4159 1362.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Michèle Bouverne, voorzitter Welzijns-
schakel Borluut
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Wij wensen de Red Lions,  

in het bijzonder onze eigen 

Florent van Aubel, 

van harte proficiat met 

de gouden medaille hockey 

op de Olympische Spelen!
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De Stad Gent – dienst Cultuur – herhaalt 
dit nieuwe cultuurjaar zijn subsidies. 
Na een aarzelende start in 20/21 heeft 
BORLUUT borrlt een nieuw program-
ma in petto voor 21/22.

De tentoonstelling les Invite(é)s van de 
kunstenaars-residenten was wervend en 
inspirerend. 

Het minifestival Dioniss Intiem lokte 
twee avonden 400 bezoekers en toonde 
in de verte het rijk der vrijheid.

Het jubileumconcert van vtbKultuur 
bracht sprankelende musici van eigen 
bodem in de parochiekerk. 

Staan op het programma :
• Zondag 29 augustus om 15 uur: gra-

tis openluchtconcert Echo der Leie in 
het park Kasteel Borluut.

• Zondag 12 september: Open Monu-
mentendag in Kasteel Borluut met 
tentoonstelling Heerlijkheid – Lusthof 
– Trefpunt.

• Vrijdag 17 september: Requiem van 
Mozart door La Chapelle Sauvage in 
de parochiekerk.

• Zaterdagavond 16 oktober:  
Rocktoberfest op de kermis. 

• Zaterdag 6 november: Chansons du 
Coeur door La Chapelle Sauvage in de 
muzikaal aantrekkelijke MINI-garage 
aan de Borluutdreef.

• November: Zinkae Fotofest in Kasteel 
Borluut 

Tegelijk doen we hier een warme oproep 
aan iedereen met knaldrang of culturele 
kriebels om nog meer activiteiten voor te 
stellen.

WS

NIEUW TE SINT-DENIJS-WESTREM

Leiepark 15 te 9051 Sint-Denijs-Westrem
info@bankmakelaar.be

jubileumconcert, 50j vtbKultuur
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Nieuws van verenigingen

Gezelschapspellenclub De Speltafel

September 1998: twee inwoners van SDW 
startten met een gezelschapspellenclub 
in de Sint-Coleta-parochiezaal te Gent.
September 2020: ze krijgen te horen dat 
de zaal zal verkocht worden en dat ze dus 
op zoek moeten gaan naar een nieuwe lo-
catie voor de maandelijkse spelavonden.
September 2021: vanaf de 2de vrijdag van 
september zullen ze hun gezelschapspel-
lenclub De Speltafel post-corona herstar-
ten in het Open Huis in SDW.
Dus…
- speel jij graag gezelschapspellen en wil 

je er wel eens wat nieuwe leren kennen
- ben je nog vrij op de 2de vrijdagavond 

van de maand (10 september, 8 okto-

ber, 12 november…) tussen 20 en 24 
uur

- wil je nieuwe mensen ontmoeten – uit 
Sint-Denijs-Westrem en ruime omstre-
ken - om mee samen te spelen of wil je 
met je eigen groepje spelen

kom dan zeker naar het Open Huis, 
Pastorijdreef 6 (naast het Gildenhuis) te 
Sint-Denijs-Westrem voor de maande-
lijkse spelavond. Kinderen zijn welkom in 
gezelschap van minstens 1 volwassene 
die met hen speelt. 
We vragen een bijdrage per avond van  
€ 2 als gebruiksvergoeding voor de 
spellen die wij mee brengen en die we 

gebruiken om nieuwe spellen aan te 
kopen of spellen die beschadigd raken te 
vervangen. 
De bar zal uitgebaat worden door de 
vrijwilligers van dekenij Borluut en de op-
brengst van de bar gaat naar de Welzijns-
schakel Borluut van Sint-Denijs-Westrem.

Wil je meer lezen over onze spellenclub, 
surf dan naar onze website:  
speltafel.wordpress.com. 

KWB 
KWB organiseert nieuwe zoektocht

Tweede zoektocht 
In juli 2021 lanceerden we onze tweede 
zoektocht. Deze keer verkennen we de 
Assels en het Leiemeersengebied ter 
hoogte van de Ringvaart, tussen Afsnee 
en Drongen. Een mooie en gezonde trip, 
over iets meer dan 11 km: een stevige 
wandeling, die je in één of twee keer kan 
afleggen of een deugddoend fietstochtje.  

Een ideale gelegenheid om op een 
zomerse, warme dag de fysieke conditie 
wat bij te schaven en om tegelijk één en 
ander aan de weet te komen over deze 
2 buurtgemeenten. We hernemen de 

formule van vorig jaar: je kan fietsen en/
of wandelen zoals het je best uitkomt en 
je oplossing wordt verwacht tegen half 
oktober.  

Hoe doe je mee?  
Op eenvoudig verzoek (een telefoontje 
of e-mailtje) bezorgen we je een route-
plan, de vragenlijst voor onderweg en het 
blad waarop je de antwoorden invult. Je 
kan onze zoektocht ook downloaden via 
www.kwbeensgezind.be  -  zomerzoek-
tochten Oost-Vlaanderen. Bovendien kan 
je met de smartphone via een QR-code 
alle nuttige documentatie opladen.  

Deelnemen is gratis. Uw formulier met 
de berekening bezorg je via e-mail of in 
de bus van Dirk Morel of Piet Van Troos 
tegen uiterlijk zondag 17 oktober 2021. 
Onder de juiste inzendingen worden 20 
mooie prijzen uitgeloot. Warm aanbevo-
len en alvast veel succes gewenst.  

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

Info: e-mail: speltafel@proximus.be 
of bel (0485 36 39 63)

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

Parochie Gent Zuid  -  Afsnee en SDW
Vormsel 2022  -  Aan de ouders, vader of moeder van een zoon of dochter, geboren in 2010  

Geachte ouders,
uw zoon of dochter, geboren in 2010, 
heeft de leeftijd bereikt om zich voor 
te bereiden op het vormsel. Sinds lang 
maakt het vormsel deel uit van wat in 
onze parochie leeft. Een parochie bestaat 
uit gewone mensen, kinderen en jonge-
ren, mannen en vrouwen, die zorg dragen 
voor elkaar en hun best doen om goed 
en zinvol samen te leven vanuit een open 
geest, geïnspireerd door het levensver-
haal van Jezus van Nazareth.  

Kinderen die werden geboren in 2010 en 
gedoopt zijn, kunnen catechese volgen 
in Afsnee of Sint-Denijs-Westrem. Een 
groepje vrijwilligers van onze parochie, de 
catechisten, zal uw kind graag begeleiden 
onderweg naar het vormsel.  

Wij willen ons geenszins opdringen en 
hebben alle respect voor ouders die hun 
kind niet laten vormen. Indien u voor 
het vormsel kiest, nodigen wij u uit om 
met ons mee te werken aan de voorbe-
reiding en begeleiding van uw kind naar 

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

Hartelijke groeten van pastoor Gino 
Grenson en de catechisten.
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Fem’Westrem SDW
Najaar- en winterworkshops naaien, breien en haken 2021

Continentaal breien - sokken 
We startten deze workshop op 1 oktober 
2020 maar na 1 les zijn we omwille van 
Corona moeten stoppen. De reeks van 
2020 telde 2 lessen waarvan er een door-
ging. Je betaalde toen € 28 en we hebben 
je de € 14 van de tweede les niet terugbe-
taald. We hernemen deze reeks nu, mét 
een extra les, voor de deelnemers van 
2020. 
Data: donderdag 2 september, 9 sep-
tember en 14 oktober.
Prijs: Femma-leden € 42 euro, anderen: 
€ 54.

Continentaal breien – vest met fair isle 
Scandinavische motieven en sjaalkraag
Data: donderdag 23 september, 7 okto-
ber, 25 november en 16 december.
Prijs voor de les: Femma-leden € 56, 
anderen: € 72. 

Naaien met de hand – naaldenboekje 
(stond op planning voorjaar 2020)
We maken een boekje voor je naainaal-
den. 

Data: donderdag 14 oktober en 28 
oktober
Prijs voor de les: Femma-leden € 28, 
anderen: € 36.

Winterspecial dagcursus - naaien van 
een winter- of kerstdecoratie
Een donderdag en een feestdag … laten 
we eens iets bijzonders doen en een 
ganse dag samen handwerken en over de 
middag gezellig samen warm eten.
Datum: donderdag 11 november van 
9.30 tot 17 uur
Prijs voor de les: Femma-leden € 45, 
anderen: € 55.

Haken – Handtas met ‘Coco’-allures
Dikke wol, een mooie haaksteek en hou-
ten handvaten of een leren riem, meer 
is er niet nodig om na twee ontspannen 
lessen een prachtig resultaat te hebben. 
Data: donderdag 2 december en 9 
december
Prijs voor de les: Femma-leden € 28, 
anderen: € 36. 

Naai- en breicafé
Omwille van corona zal je je voor ons 
naai- en breicafé op voorhand moet 
inschrijven. 
Tijdens het naai- en breicafé krijg je geen 
professionele uitleg van een lesgeefster.
Prijs: Femma-leden: € 2 per avond, € 14 
voor een 8-beurtenkaart. Anderen: € 3 
per avond, € 20 voor een 8-beurtenkaart.

Plaats: catecheselokaal, Pastorijdreef 
SDW
Tijdstip: telkens op donderdag van 
19.30 tot 22.30 uur

Inschrijven is verplicht:  
femwestrem@gmail.com.
Betaling voor de lessen op rekening 
BE 33 9733 5712 6146 van Fem’Westrem. 

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

vtbKultuur SDW

Dinsdag 14 september om 20.30 uur: 
start ontspannende conditietraining
Info: www.vtbkultuur.be/sint-denijs-west-
rem

Donderdag 16 september: met vtbKul-
tuur naar de Plantentuin in Meise
Expo: “Straffe Koffie!”, voor iedereen 
met een boon voor koffie
Koffie is niet alleen een zeer populaire 
drank, maar ook een van de belangrijkste 
handelsgoederen ter wereld. Het is ook 
de belangrijkste bron van inkomsten voor 
miljoenen gezinnen in veel landen in het 
Zuiden. De koffieplant en zijn familiele-
den is ook één van de belangrijkste on-
derzoeksthema’s van Plantentuin Meise. 
De expo Straffe Koffie combineert 
geschiedenis, tradities, plantkunde en 
wetenschappelijk onderzoek en neemt 
je mee op een ontdekkingsreis naar de 
vele aspecten van koffie. Je ontdekt het 
verhaal achter je dagelijkse kopje koffie in 
deze unieke expo in het prachtige kader 
van Plantentuin Meise.

Expo in drieluik 
In de Vlaamse Hoeve bij de inkom van 
de Plantentuin zal je ontdekken welke 
rol België speelde in de wetenschap en 
de handel of ook welk effect koffie heeft 
op de gezondheid. In de serres van het 

Plantenpaleis maak je kennis met echte 
koffiestruiken maar ook met alternatieve 
dranken. En in de koffiebar op het Pacht-
hof beleef je de verhalen over zetten en 
de cultuur van het koffiedrinken. Je kan er 
natuurlijk ook het verschil proeven tussen 
tal van koffievariëteiten.

Vertrek: 9.30 uur parking Carrefour SDW
Deelnameprijs: € 80 (toegang + gids in de 
Plantentuin, lunch, koffieproeverij, trans-
port in comfortabele autocar)

Donderdag 23 september: kunstmin-
nend bezoek aan de Maneblussers
Mechelen is één van de oudste steden 
in onze gewesten. Tussen de 9de en het 
einde van de 16de eeuw vervulde het een 
prominente rol in onze geschiedenis. De 
zetel van het Aartsbisdom Mechelen- 
Brussel is daar een laatste getuige van.

We starten ons bezoek in de geklasseer-
de gotische Heilige Geestkapel, recht 
tegenover de Sint-Romboutskathedraal. 
Dit pand was gedurende vele jaren de 
vaste stek van het wijdvermaarde pop-
pentheater Contryn en werd heringericht 
als tentoonstellingsruimte. Vandaag is 
er het succesvolle project “Kunstuur” 
ondergebracht. Het toont ons 233 werken 
van 19 kunstenaars uit de periode 1880-

1950. Dat betekent een ganse waaier aan 
kunststromingen waarbij de Latemse 
school prominent aanwezig is. Audiovi-
sueel worden we begeleid door tal van 
bekende Vlamingen, waaronder “onze” 
Jo De Meyere die de levensloop van de 
kunstenaars commentarieert, terwijl de al 
even “onze” Dirk Brossé voor ondersteu-
nende muziek zorgt.

Na de lunch wandelen we o.l.v. Rudi Van 
de Poele langs de Dijle tot aan de wereld-
vermaarde ateliers van de Koninklijke 
Manufactuur De Wit, die wandtapijten 
maakt en restaureert voor opdrachtge-
vers in alle continenten. De manufactuur 
is nog steeds gevestigd in de 15de-eeuwse 
“refuge” van de Abdij van Tongerlo.

Vertrek: 8.15 uur parking Carrefour SDW 
met de bus
Deelnameprijs (autocar, rondleiding, 2 
museabezoeken, lunch): € 80 voor leden 
en € 85 voor anderen

Inschrijven:  
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be,  
betaling: BE66 0001 5590 2743. 
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Plaats: Kasteel Borluut, Kleine Gent-
straat, SDW

Markant De Pinte/SDW

Maandag 20 september in de namid-
dag: Markante Ontmoeting in het 
Kasteel Borluut 
Contactnamiddag met voorstelling van 
het Jaarprogramma. Een gezellige namid-
dag voor onze leden en alle belangstel-
lenden die we graag welkom heten.
Inschrijven is niet nodig.

Maandag 27 september in de namid-
dag: uitstap naar Gent 
Groepsbezoek aan het nieuwe Bezoekers-
centrum “Het Lam Gods” in de crypte van 
de Sint-Baafskathedraal in Gent. In “aug-
mented reality” beleeft elke toeschouwer 
individueel de  geschiedenis van Van Eyck 
en zijn beroemd schilderij alsof hij in die 
tijd erbij was. Op het einde zien we de 
schitterende nieuwe ophanging van het 
schilderij in de kathedraal zelf. 

Tijdsslots: 14.30 uur, 14.45 uur en 15 uur, 
telkens in kleine groepen.

Inschrijving en info: bij voorkeur per mail 
bij M. Van Meerbeeck, (09 222 56 47);  
vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be.
 

Ouderraad Sint-Paulus SDW
Samen voor duurzame mobiliteit in een verkeersveilig SDW

Ouders met jonge kinderen zullen het 
beamen: de verkeerveiligheid voor fiet-
sers en wandelaars in SDW is erbarmelijk. 
Dagelijks moeten de ouders die het aan- 
durven om hun kind te voet of met de 
fiets naar school te brengen angsten 
uitstaan. Het vele sluipverkeer, zware 
verkeer door het dorp, gebrek aan fiets- 
en voetpaden, de overdreven snelheid… 
werden door de scholen en oudervereni-
gingen van SDW reeds meermaals aange-
kaart bij het stadsbestuur Gent. 
De intenties om dit op termijn op te 
lossen zijn heel goed, maar de realisatie 
wordt keer op keer uitgesteld. We vragen 
tijdelijke maatregelen om ook op korte 
termijn een veiliger dorp te hebben, maar 
tot op heden is het stadsbestuur niet van 
plan deze te voorzien. 
Met een burgemeester uit deze kanten 
van Gent hadden we eigenlijk op een 
snellere aanpak gehoopt, maar wat niet 
is, kan nog komen, nietwaar?
Het is gelukkig niet alleen kommer en 
kwel: dankzij een constructieve samen- 
werking met het Mobiliteitsbedrijf 
hebben de 3 scholen van SDW (zijnde 
Sint-Paulus, Westerhem en de Academie 
voor Podiumkunsten APK) het voorbije 
schooljaar subsidies gekregen om duur-
zame mobiliteit aan te moedigen en de 
verkeersveiligheid voor de schoolgaande 
jeugd te verbeteren.  
Mogelijkheden genoeg in SDW om daar 
nuttige dingen mee te doen. 

We hadden o.a. volgende acties:
• Aanwezigheid van gemachtigde opzich-

ters die de kinderen helpen oversteken 
aan het gemeenteplein ‘s morgens. 
Dit zal het volgende schooljaar ook 
nabij Westerhem en APK starten. De 
opzichters stellen keer op keer vast 
dat chauffeurs weigeren te stoppen 
aan het zebrapad… Wie bereid is om 
als gemachtigd opzichter af en toe de 
kinderen te helpen oversteken (8u15 - 
8u30): contacteer ons aub:  
ouderraad.spsdw@gmail.com.

• Vlaggetjes uithangen die de aandacht 
vestigen op de zone 30.

• Zebrapad aangevraagd tussen dreef 
van kasteel Borluut en Parkbos waar 
dagelijks vele mensen oversteken. 
Agentschap Wegen en Verkeer, AWV, 
blijft voorlopig dwarsliggen, maar deze 
strijd is nog niet gestreden. 

• Kinderen die te voet of met de fiets 
naar de SP-school kwamen, krijgen 
spaakreflectoren en coole Monkey 
Lights om hun zichtbaarheid te ver-
beteren. Belangrijk weetje: de meeste 
aanrijdingen met fietsers gebeuren zij-
delings en net dat probleem proberen 
we te verhelpen door het plaatsen van 
deze lichtjes.

In Westerhem en APK wordt volop ingezet 
op fluohesjes en ook daar worden leuke 
acties uitgerold.

• De defecte verlichting bij 2 zebrapaden 
van het gemeenteplein (naast de SP 
school) werd eindelijk hersteld en er 
werd beloofd dat ook de andere zebra-
paden verlichting zullen krijgen. Maar 
wanneer??

• De ouderraden van de scholen hebben 
samen een kar gebouwd die de aan-
dacht vestigt op de aanwezigheid van 
de schoolkinderen. Zie foto onderaan. 

En bij deze doen we ook een oproep aan 
u als bewoner om het goede voorbeeld 
te tonen en samen te werken aan een 
verkeersveilig SDW. Ga eens te voet of 
met de fiets en houd u strikt aan de 
snelheidslimiet wanneer u toch met de 
auto bent. Ieder van ons is een deel van 
de oplossing

Zondag 17 oktober van 9 tot 14 uur: rommelmarkt

Goed nieuws voor snuisteraars en liefhebbers van tweedehandse spullen: de ouder-
raad van Sint-Paulus Sint-Denijs-Westrem organiseert naar aanleiding van de kermis 
voor het eerst een rommelmarkt binnen de muren van de school.  
Heb je je zolder opgeruimd en wil je enkele spullen een tweede leven geven? Reser-
veer dan vanaf 5 september een plaatsje (€ 10 per stand).

Info: rommelmarkt.spsdw@gmail.com

Stappen met Markant – regio gent

Zondag 3 oktober om 10 uur en om 13.30 uur: “OMG Van Eyck was here!”,  
wandeling door het Gent van Jan Van Eyck 
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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 Desterbeck erkend bemiddelaar/advo-
caat; sociale conflicten, onderwijsrecht = advies 
en efficiënte oplossing; gsm: 0475 59 34 89; 
myriam.desterbeck@gmail.com

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: ma en do: 7-19 uur 
 di-woe-vrij: 7-17 uur  

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

Bed & breakfast

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

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

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

Bloemen en planten

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

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

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

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

Boekhouding en fiscaliteit

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

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 31 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
maandag 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: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak

Fietsen

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

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenkaan 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

              Axa bank & verzekeringen  tel: 09 310 90 95
               zakenkantoor Soetaert Comm.V 

Schoonzichtstraat 21, SDW

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

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

Gezondheid

Diëtist & Voedingscoach, J. Ensorlaan 36, SDW;
            tel: 0479 18 47 66; 

 www.balanse.be

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 Redken
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; op 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; info@kineandmore.be
Tel: 09 222 33 45; gsm: 0495 40 09 42

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’ advisor Gent
Thermomix/workshops/demo’s/verkoop
Tel: 0465 07 36 03; www.cookingwithnan.be
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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

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

’t Pompoentje algemene voeding,warme bakkerij 
zondagvoorm. open, ma. gesloten; leveringen aan 
huis; Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Medische voetverzorging

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

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

Uw voeten, mijn zorg - Eelt, likdoorn, schimmel, 
ingegroeide nagel. Boek online uw afspraak. 
info@pedicurepatricia.be; gsm: 0476 77 31 39

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; za namid., zo & ma gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

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

Osteopaten

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

Papierhandel

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

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

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

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

Renovatie en karweien

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

Restaurants-Tearoom

Le temps d’une chanson
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

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

Traiteur

Elke weekdag een verse
 dagschotel; Ma-vrij 11.30u-13u

& 15u-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

De Hainaut | Groep Blancquaert 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 0470552641
tel: 09 221 74 47; www.groepblancquaert.be

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

Wellness

Privé Wellness Eau Bleue, Soenenspark 6, SDW
Luxury for the body and mind. Reservatie: 
www.eaubleue.be of info@eaubleue.be

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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Jong Markant De Pinte / SDW

Vrijdag 17 september om 19.30 uur: contactavond Jong Markant 

Ontspanning en cultuur beleef je bij Markant! Ben je een actieve vrouw, jong van 
geest en benieuwd naar het jaarprogramma 2021 – 2022 van Jong Markant De Pinte 
– Sint-Denijs-Westrem? Kom dan vrijblijvend naar de contactavond en ontdek onze 
waaier aan activiteiten. We verwelkomen je graag met een hapje en een drankje. 
Breng gerust vriendinnen en kennissen mee.  

Inschrijving vóór 12 september via  
www.markantvzw.be/jong-markant-de-pinte-SDW of jongmarkant.dpsdw@gmail.com.

Woensdag 13 oktober om 20 uur: voordracht: 
 “Over zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade: fabels en feiten over voeding”

Over voeding doen heel wat verhalen de ronde en stellen mensen zich nog meer 
vragen. Eric De Maerteleire was tot zijn pensioen diensthoofd van het Gentse Stads- 
laboratorium en analyseerde dagelijks voedingsmiddelen. Daar ontstond zijn passie 
voor de relatie tussen voeding en gezondheid. Op wetenschappelijke wijze, maar in 
verstaanbare taal, ondergraaft hij een aantal mythen.  
Deze voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met het Davidsfonds De Pinte.
Inschrijving via www.markantvzw.be/jong-markant-de-pinte-SDW of via 
jongmarkant.dpsdw@gmail.com.

WMV is WMM geworden

Na 25 jaar inzet van onze Werkgroep 
voor het Milieu en aandacht voor de 
Verkeersproblematiek (WMV), werd op 
de bestuursvergadering van 5 juli beslist 
onze naam aan te passen en “Verkeer” 
te vervangen door het ruimere begrip 
“Mobiliteit”. Vandaar WMM. 
Ons contactadres blijft ongewijzigd: 
Lauwstraat 73 in 9051 SDW. Voorlopig 
e-mailadres: WMV@telenet.be.

De Toekomstboom
De stad organiseert dit project samen 
met Gents Milieu Front (GMF). Het is 
evident dat we daar onze medewerking 
aan verlenen. Ken je in jouw buurt een 
“verloren plek(je)” waar één of meerdere 
bomen zouden kunnen geplant worden, 
laat het ons dan weten voor dinsdag 
5 oktober. Indien je ook een idee hebt 
aangaande de boomsoort die er best zou 
passen, is die suggestie zeer welkom. 
Rekening houden met het toekomstige 
kruinvolume is uiteraard aangewezen. 
WMM waardeert bijzonder de deelna-
me van haar leden aan publieke acties 
georganiseerd door het beleid of grotere 
verenigingen en gericht op milieu, natuur 
en vergroening.

Voorbereiding “wijkplan” en “wijkmo-
biliteitsplan”
Naar het jaareinde toe gaat het stads-
bestuur in SDW en Afsnee een aanvang 
nemen met de opbouw van beide plan-
nen in het kader van het ruimere project 
“Ruimte voor Gent”. Het is de bedoeling 

de burgers daar nauw bij te betrekken. 
WMM kan daarbij, als erkende milieu- 
groep, een belangrijke rol spelen. Alle 
suggesties, vragen, petities zijn welkom 
op ons contactadres voor iedere 15de 
van de maand. We groeperen ze dan en 
maken ze over aan de betrokken instan-
ties. Wat inhoud betreft, kan het gaan 
over alles wat raakt aan het milieu en het 
dagelijks leven in onze deelgemeenten.

Vossenbos
Ten noorden van “the Loop” (kant van 
Ringvaart en AZ MM) dreigt 5400m² 
waardevol natuurgebied opgeofferd 
te worden aan een nieuwbouwproject. 
Hiertegen rees verzet. Gehoopt wordt 
dat de bevoegde instantie (ANB) ervan 
overtuigd geraakt geen kapvergunning af 
te leveren.

Uitbreiding natuurgebieden met Dud-
degem-bosje
Dankzij grondaankoop door vzw Natuur-
punt werd recent 11ha toegevoegd aan 
bestaande natuurgebieden. WMM zet 
zich in om daar ook het Duddegem-bosje 
te laten aan toevoegen zodat de “groen-
pool” ten westen van de stad verder 
uitgroeit van Bourgoyen tot en met het 
Parkbos. De Rosdambeekvallei fungeert 
daarbij als as in SDW. De groene ontwik-
keling is volop bezig.

Vissersnieuws
Het was bemoedigend te vernemen dat 
er recent in de Rosdambeek paling op-
gemerkt werd. In de Leie werd dan weer 

een 2 meter (!) lange dode vis gevonden. 
De soort kon moeilijk bepaald worden, 
maar het was in elk geval geen vissersla-
tijn. Voortekenen van een kentering ten 
goede?

Interne keuken
Ondanks de hinderlijke pandemie zijn we 
niet bij de pakken blijven zitten. We heb-
ben ook onze interne keuken herschikt. 
Onze 13 wijkverantwoordelijken maken 
deel uit van het bestuur dat voortaan om 
de 2 maand zal samenkomen.

De eerstkomende bestuursvergadering 
gaat door op maandag 6 september (DC 
in SDW), de volgende op maandag 8 no-
vember (OC in Afsnee). Het aanvangsuur 
is telkens 19.30 uur.
In de tussentijd worden onze acties 
gestroomlijnd door een dagelijks bestuur. 
Via een website zullen we constant in 
communicatie kunnen gaan met alle geïn-
teresseerde burgers.

Om onze initiatieven te ondersteunen 
kan iedereen lid worden mits het storten 
van € 15/kalenderjaar op rekening  
BE16 068093309074. We zijn ervan over-
tuigd dat onder meer de deelnemers aan 
de Grote Vogel- en Vlindertellingen deze 
uitnodiging om lid te worden van onze 
werkgroep positief zullen beantwoorden.

Info: wmv@telenet.be; 
Lauwstraat 73, SDW

Plaats: Raadzaal Gemeentehuis 
De Pinte 
Deelname: € 8 voor leden, € 10 voor 
anderen

Plaats: Kasteel Borluut, Kleine Gent-
straat 46, SDW 
Deelname: Gratis
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Nieuws van de Stad
Zondag 12 september van 10 tot 18 uur:  

Open Monumentendag: kastelen-fietsroute van 17 km

Ontdek kastelen, kasteelparken en het mooie Parkbos 
met de fiets
Zin in een combinatie van erfgoed, groen en beweging? 
Kies dan voor deze 17 km lange fietsroute langs kastelen en 
kasteelparken en geniet van de unieke sfeer van het Parkbos. 
Een heel stuk van de route fiets je over de oude spoorwegver-
binding tussen Gent en station De Pinte.

De route brengt je langs Kasteel Hanet (gegidste rondleidin-
gen - reservatie verplicht), Kasteel Maaltebrugge (gegidste 
rondleidingen - reservatie verplicht. Het kasteelpark is vrij 
toegankelijk), Kasteel Scheldevelde en de Zeven Dreven 
(doorlopend gids ter plaatse aan de Zeven Dreven) en Kas-
teel Borluut (kasteel en kasteelpark vrij toegankelijk). In het 
kasteel Borluut kan je de tentoonstelling “Heerlijkheid-Lust-
hof-Trefpunt” bezichtigen.

Met wat geluk tref je op je fietstocht de schaapsherder, die 
met de hulp van 200 schapen en enkele geiten het gras langs 
de paden kort houdt. 

Info en gedetailleerde fietsroute: 
www.stad.gent/openmonumentendag.

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

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

Davidsfonds SDW/Afsnee en KWB
Donderdag 16 september om 20 uur: lezing “Achter de schermen van het Vaticaan” door Tom Zwaenepoel

Vaticaanstad is de kleinste staat ter we-
reld en ligt verborgen achter hoge, dikke 
muren. 
Paus Franciscus is niet alleen het hoofd 
van de rooms-katholieke Kerk maar heeft 
ook de leiding van Vaticaanstad als staat. 
Tom Zwaenepoel geeft een kort overzicht 
van de belangrijkste gebouwen: de vier 
hoofdbasilieken, de Vaticaanse musea en 
tuinen, de Sixtijnse Kapel en het aposto-
lisch paleis. 

Verder stelt hij de protagonisten van 
deze ministaat voor en bespreekt hij kort 
het leven in Vaticaanstad. Zo komen het 

protocol en de veiligheidsdiensten van de 
paus aan bod.
Hij werpt ook een licht op enkele bekende 
tradities en legendes. 
In het tweede deel van de lezing gaat hij 
uitvoerig in op het Argentijnse pontificaat. 
In welke mate is paus Franciscus een 
“revolutionaire” paus? Wat heeft hij tot nu 
toe al gerealiseerd en wat zijn de grootste 
hindernissen in zijn plan om de Romeinse 
Curie te hervormen?

Tom Zwaenepoel (1970) studeerde aan 
de universiteiten van Gent en Bayreuth 
en is doctor in de Germaanse talen. Hij 

publiceert boeken over religieuze en 
spirituele thema’s bij Uitgeverij Lannoo. 
In de Vlaamse media geeft hij regelmatig 
duiding als Vaticaankenner.
Hij is verbonden aan de Universiteit Gent 
(lerarenopleiding Duits), de Universität
Bayreuth in Beieren (taalverwerving Ne-
derlands) en de Abdijschool van Zeven-
kerken (Duits).

Markant De Pinte / SDW en Davidsfonds SDW / Afsnee
Dinsdag 5 oktober om 20 uur: voordracht: Licht in en op “het Lam Gods” door ir. Roland Wissaert 

Na de grote tentoonstelling over het werk van Van Eyck en nadat velen van ons het 
nieuwe bezoekerscentrum van het Lam Gods in de kathedraal hebben gezien en 
beleefd, kunnen we in deze voordracht horen wat de “optische revolutie” bij Van Eyck 
eigenlijk is en hoe hij door gebruik te maken van het licht zulke unieke resultaten kan 
bekomen. Een voordracht voor de kunstliefhebbers!
Inschrijven is niet nodig. 
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Peter Maenhaut: wereldburger, imker 
en voorzitter van Samana

Hoe denk je dat de mensen je kennen, 
Peter?
Dat zal nogal verschillend zijn. Sommigen 
zullen zich herinneren dat ik de kleinzoon 
ben van de voormalige uitbaters van  
“ ’t Gemeentehuis” aan het Gemeente-
plein, anderen zullen verwijzen naar de 
pilotendynastie waar ik de middenschakel 
van ben en er zullen er zonder twijfel ook 
zijn die me als imker of als voorzitter van 
Samana kennen. 

Pilotendynastie? Vertel eens.
Mijn vader, een beenhouwerszoon uit 
Afsnee, had er als militair piloot behoorlijk 
wat vlieguren opzitten toen hij de overstap 
maakte naar Air Congo, toen een dochter-
bedrijf van Sabena. Dat verklaart meteen 
waarom ik in 1959 geboren ben in de voor-
malige kolonie. Toen ik 1 jaar oud was, ben 
ik in Sint-Denijs-Westrem aangeland waar 
zowat iedereen mijn ouders kende. Mijn 
moeder was één van de vier cafédochters, 
die onder streng toezicht van mijn groot-
moeder de klanten bedienden. Mijn vader 
was vooral berucht als piloot, die telkens 
hij de kans zag onfatsoenlijk laag over de 
gemeente te vliegen, dat met de nodige 
decibels deed om zijn liefde te betuigen 
aan zijn verloofde. Zijn lokale reputatie was 
dus niet onverdeeld positief.

Naar vaderlijk voorbeeld ben je dan ook 
piloot geworden.
We hebben toen ik een jonge gast was, een 
tijdje in Tripoli gewoond. Mijn vader was 
er met zijn DC3 verantwoordelijk voor de 
bevoorrading van de mensen die werkten 
in de olie-exploitatie. Leven te midden van 
zo’n arabische omgeving liet natuurlijk een 
diepe indruk na. Overigens gold dat niet 
alleen voor mij. Mijn broer Paul werd door 
dezelfde microbe gebeten en we begonnen 
in 1978 samen de studies aan de school 
voor burgerluchtvaart. Onze fascinatie 

voor het beroep werd niet uitsluitend 
gevoed door het avontuurlijke kantje. De 
verantwoordelijkheid en de noodzaak om 
voortdurend bij te studeren vormden een 
even grote aantrekkingskracht. Dat het 
evenzeer om een zware job gaat, waarbij 
fysieke paraatheid essentieel is, hebben we 
nadien ondervonden. Net zoals we hebben 
kunnen vaststellen dat het ‘macho-imago’ 
louter bruikbaar bleek voor het kruiden 
van straffe verhalen. Mijn neef Maarten 
en mijn zoon Stijn hebben ondertussen 
onze plaats in de cockpit overgenomen. 
We kunnen dus wel spreken van een 
pilotendynastie. Het Canvasprogramma ‘de 
raconteurs’ heeft er ooit nog een aflevering 
aan besteed.

Je bent ondertussen met pensioen. Mis 
je dat turbulente pilotenleven niet?
Eigenlijk had ik tijdens mijn loopbaan een 
prima voorbereiding op dat pensioen. 
Ik vloog op het einde van mijn loopbaan 
vooral op Afrikaanse bestemmingen. Dat 
betekende 5 dagen intense activiteit afge-
wisseld met evenveel recuperatiedagen 
thuis. Op die manier kwam ik niet plots en 
onvoorbereid voor dat beruchte ‘zwarte 
gat’ te staan. Toen een collega- 
piloot me sprak over de bijenteelt was 
ik meteen verkocht. Het paste perfect 
bij de aandacht voor de natuur en de 
onwaarschijnlijk boeiende cycli die zich 
daarin afspelen. Na een opleiding aan de 
landbouwschool in Roeselare ben ik dus 
hobby-imker geworden.

Niet bang om gestoken te worden? 
Het zijn geen wespen, hé! Er is zelfs een 
puntje van gelijkenis met mijn pilooterva-
ring. Zolang je uit de aanvliegroute blijft, 
dreigt er geen gevaar. Het blijft natuurlijk 
mogelijk dat je in één van de bakken een 
agressieve populatie krijgt. Dat heeft dan 
alles te maken met de koningin. In zo’n 
uitzonderlijk geval helpt er geen lievemoe-
deren en moet dat bijenvolkje vernietigd 
worden. Normaal leeft een bijenpopulatie 
echter een vredig, gestructureerd en sei-
zoengebonden leventje. Ieder diertje heeft 
zijn rol en een afzonderlijke bij vergelijk je 
best met een lichaamsdeel met een spe-
cifieke functie. Geïsoleerd is zo’n beestje 
zonder betekenis. Centraal in zo’n populatie 
staat de koningin. Zij wordt gevoed door de 
werksterbijen. In de zomer leven die zes 
weken en vormen een kolonie van 60.000 
insecten. In de winter overleven ze per po-
pulatie met 20.000 eenheden gedurende 6 
maanden.

Je vertelt over ‘werksterbijen’ en ‘konin-
gin’. Waar zitten de mannetjes? 
De darren, zo noemen ze, hebben een erg 

kortstondige maar essentiële rol in het 
bijenbestaan. Ze doen haast niets tenzij 
de koningin bevruchten. In tegenstelling 
tot de werksters die de larven voeden, 
de huishoudelijke schoonmaak verzor-
gen, bewakingsopdrachten uitvoeren en 
stuifmeel en water aanvoeren, hebben 
darren slechts die éne opdracht. Nadien 
sterven ze. Het is boeiend om zien hoe een 
koningin uitvliegt en zich uitsluitend laat 
bevruchten door darren uit andere popula-
ties. Voortplanting en vermijden van inteelt 
gaan hier harmonieus samen. De koningin 
zal na haar ‘stapje in de wereld’ dagelijks 
zo’n 2000 eitjes leggen. De werksters, die 
zelf onvruchtbaar zijn, nemen er meteen 
de zorg voor over. De geboorte van 4 à 5 
koninginnen per kast, gevoed met ko-
ninginnebrij, beloont hun inspanningen. 
Nadien ontstaat er een junglescenario. 
Alleen de sterkste koningin overleeft en zal 
de scepter zwaaien in de kast.

Net zo boeiend als het observeren van 
menselijke samenleving! Is het ook 
rendabel?
Dat is een vraag zonder voorwerp. Het gaat 
om een ‘verrijkende’ hobby, maar niet in de 
financiële betekenis. Op dit ogenblik heb 
ik 2 productieve populaties en 2 in ‘kweek’. 
Mijn lente- en zomeroogst samen kan me 
maximaal 50 kilo honing opleveren. Met de 
natte en koude lente die we beleefden zal 
dat veel minder worden dit jaar. Ik zal dus 
enkele buren moeten teleurstellen, maar 
dat is dan ook het enige probleem. Mijn 
tuin aanleggen met natte zones, die beest-
jes in hun samenleven gadeslaan, genieten 
van de natuur…daar gaat het om.

Je bent honingleverancier voor een 
beperkt aantal gelukkigen in de buurt. 
Heb je ook bindingen met het vereni-
gingsleven in onze deelgemeente?
Mijn vrouw Lut is verpleegster en heeft 
reeds lang contacten met Samana, het 
vroegere Ziekenzorg van de CM. Toen  
Nicole Coucke liet weten dat ze het voorzit-
terschap van Samana wou overlaten, heb 
ik haar mogen opvolgen. Corona heeft het 
niet allemaal gemakkelijk gemaakt, maar 
met een 20-tal vrijwilligers is het ons toch 
gelukt contact te houden met zowat 125 
buren die onze bezoeken of attenties op 
prijs stellen. Afgezien van onze activiteiten 
‘onder de kerktoren’ vraagt de organisatie 
van vakanties in binnen- en buitenland ook 
behoorlijk wat aandacht. Effectief handen 
uit de mouwen steken, is tijdens die weken 
ook nooit ver weg. Deze maand (septem-
ber) gaan we overigens een tandje bijste-
ken om Samana beter te laten kennen. Dit 
gesprek draagt daar zeker toe bij.  

Burenbabbel
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Kalender

september
Do 2 FEM’WESTREM start najaarsworkshops catecheselokaal SDW
Za 4 VTBKULTUUR SDW wandeling Klein Begijnhof Gent
Za 4 CAMILLUSWIJK-SCHRIJVERSWIJK 14.00 Speelstraat
Zo 5 CAMILLUSWIJK-SCHRIJVERSWIJK 14.00 Speelstraat
Ma 6 WMM 19.30 bestuursvergadering DC SDW
Vrij 10 DE SPELTAFEL start gezelschapspellenavond Open Huis SDW
Vrij 10 VTBKULTUUR SDW 6-daagse cultuurreis Lermoos, Beieren
Zo 12 STAD GENT 10.00 Open Monumentendag Parkbos, kastelen, tent
Di 14 VTBKULTUUR SDW 20.30 start turnlessen sportzaal Sint-Paulus SDW
Do 16 DAVIDSFONDS EN KWB 20.00 lezing over Vaticaan Gildenhuis SDW
Do 16 VTBKULTUUR SDW 09.30 bezoek plantentuin Meise met expo parking Carrefour SDW
Vrij 17 JONG MARKANT DE PINTE / SDW 19.30 contactavond kasteel Borluut SDW
Vrij 17 LA CHAPELLE SAUVAGE 20.00 Requiem parochiekerk SDW
Ma 20 MARKANT DE PINTE / SDW Markante Ontmoeting kasteel Borluut SDW
Do 23 VTBKULTUUR SDW 08.15 daguitstap naar Mechelen parking Carrefour SDW
Ma 27 MARKANT DE PINTE / SDW 14.30 uitstap naar Lam Gods Gent
Do 30 VTBKULTUUR SDW webinar over “Poollicht” via Zoom

oktober
Za 2 VTBKULTUUR SDW 13.30 wandeling met gids Klein begijnhof Gent
Di 5 MARKANT, DAVIDSFONDS EN STAD 

GENT
20.00 voordracht “Licht in/op het Lam 

Gods”
Gildenhuis SDW

Di 12 VTBKULTUUR SDW 08.00 privilegedag in Paira Daiza parking Carrefour SDW
Woe 13 JONG MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht over voeding Gemeentehuis De Pinte
Zo 17 OUDERRAAD SINT-PAULUS 09.00 rommelmarkt BS Sint-Paulus SDW
Zo 24 VTBKULTUUR SDW 7-daagse Wereldtentoonstelling Dubai
Za 30 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE kaas- en wijnavond 

november
Za 6 LA CHAPELLE SAUVAGE Chansons du Coeur MINI-garage Kortrijksestwg 
Ma 8 WMM bestuursvergadering OC ‘t Oud Schoolke Afsnee
Ma 15 MARKANT EN JONG MARKANT 20.00 voordracht over darmflora Gemeentehuis De Pinte
Do 25 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing over glaskunst

december
Do 2 VTBKULTUUR SDW Militair concert met Belle Perez Capitole Gent
Woe 8 DAVIDSFONDS EN KWB lezing “Misdaad en straf”
Za 11 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Candlelightconcert

Zaterdag 4 en zondag 5 september: Speelstraat in de Lettelbroeklaan

Dit jaar gaat de Speelstraat door op 4 en 5 september in de Lettelbroeklaan (van het 
rond punt met de Boesbeeklaan tot aan het kruispunt met het Hemingplein). Die dag 
zijn de kinderen baas in de straat tussen 14 en 19 uur om naar hartenlust te spelen, 
fietsen … . Maar niet alleen kinderen zijn welkom op de speelstraat. Iedereen uit de 
nabije of verre buurt is hartelijk welkom om (op een coronaveilige manier) een babbel-
tje te slaan met bekenden of nieuwe buren te leren kennen. We zijn volop bezig met 
de organisatie van activiteiten voor de kids en dankzij Samen aan Zet van Stad Gent 
hebben we budget hiervoor. 
Volg onze facebookpagina “speelstraat Camilluswijk – Schrijverswijk” voor alle nieuw-
tjes en het programma van de speelstraat. 

Varia
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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:  
24 september 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 5 september 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.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 29 oktober en 26 no-
vember. 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

Medewerkers 
Magda Declerck, 
Luk Van Loock

Reclame en advertenties 
Rose Desmet 
Kleine Gentstraat 17, SDW 
09 221 46 62 
advertentie@dekenijborluut.be

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

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

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

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

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

&
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
Reini Van Alboom
Pieter-Jan Uyttendaele
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
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79
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PASSIE VOOR VASTGOED EN MENSEN

Hoogstaand nieuwbouwproject  
op wandelafstand van centrum  

Sint-Denijs-Westrem.

0470 742 911
residentiemondriaan.be

TE KOOP  
  

SINT-DENIJS-WESTREM

MAAK NU UW AFSPRAAK



Er valt altijd iets te  
beleven in IKEA Gent.

KUNGSBLOMMA
Dekbedovertrek  
met 2 kussenslopen,  
240x220/50x60 cm

29,99

©
 Inter IKEA system

s B.V. 2021

Neem een kijkje op  
IKEA.be/gent of scan  
de QR-code.

IKEA Gent is open op zondag 29/08 en 05/09


