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BORLUUTKERMIS VAN 15 T.E.M. 18 OKTOBER



TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Luxueuze recente villa in voormalige  
paardenhoeve.

TE KOOP -Afsnee 

Ruime, perfect onderhouden villa met 
wijds vergezicht.

5.576 m2

T. 0479 417 496

T. 0486 069 070

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be
Bel 09 282 82 82

VERKOCHT - Drongen 

Luxueus gerenoveerde  
landelijke villa op een  
domein van 2.3 ha.

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende waardebepaling. 

TE KOOP - Gent Kouter

118 m2

€ 625.000

T. 09 282 82 82

T. 0470 742 911

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Architecturale, energieneutrale  
cascowoning in het dorpscentrum.

150 m2

€ 348.000 T.  0479 417 496

TE KOOP - Sint-Martens-Latem  

Recente landelijke woning met zonnige 
tuin in het dorpshart.

238 m2

€ 1.150.000 T. 0486 069 070E
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TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 

Charmante villa met volgroeide tuin  
uitkijkend op het zwembad.

 300 m2  1.358 m2

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

354  m2

€ 948.000

150 m2

1.003 m2
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Prachtig gerenoveerd tweeslaapkamer- 
appartement op het Koophandelsplein.

295  m2 1.926 m2

€ 1.195.000 E
P
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Nieuws van de dekenij

Kermis Sint-Denijs-Westrem van vrijdag 15 t.e.m. maandag 18 oktober
Gelukkig zijn de coronamaatregelen soe-
peler geworden en kregen we uiteindelijk 
toch de tent zodat we holderdebolder 
de kermis met meerdere mogelijkheden 
kunnen organiseren. Verschillende eve-
nementen staan op het programma voor 
elke leeftijd. Het wordt dus echt kermis.

Je vindt het volledige programma in de 
INFO zodat je op tijd kan inschrijven waar 
nodig. 

Met dank aan het kermiscomité van De-
kenij Borluut: voorzitter: Marleen Dejae-
gher; secretaris: Magda Declerck; budget: 

Frieda Van Caeckenberghe. Meewerkende 
leden: deken Wim Van Lancker, Bert Sleurs 
(Scouts), Rose Desmet (Dekenij Borluut), 
Michiel de Meyer, Evert De Groote en  
Berten Vlerick (Rocktoberfest), 2 groeps-
verantwoordelijken van de scouts. 

Voorstelling verenigingen en hun activiteiten op de kermis:

Davidsfonds SDW/Afsnee: Boekententoonstelling
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober, 
van 14 tot 18 uur, stelt het Davidsfonds, 
tijdens de boekententoonstelling in het 
dienstencentrum te SDW, de nieuwe boe-
ken en cd’s voor het lidmaatschap van het 
werkjaar 2021-2022 voor, onder de titel  
“Vers Geperst”.
Door voor minimum € 40 boeken uit de 
cultuurgids 2021-2022 te kopen, word je 

automatisch lid van het Davidsfonds.
Wij stellen u ook ons zeer gevarieerd jaar-
programma voor. De bijdrage voor deze 
plaatselijke werking bedraagt € 20. U kan 
ook uitsluitend hiervoor inschrijven.
Vernieuwing van het plaatselijk lidmaat-
schap is dit jaar gratis voor de leden van 
het werkjaar 2020-2021 doordat er geen 
activiteiten konden doorgaan wegens de 

coronamaatregelen.
Leden die hun lidmaatschap vernieuwen 
tijdens de boekententoonstelling en 
personen die lid worden tijdens de boe-
kententoonstelling maken kans op een 
boekenpakket dat zal verloot worden.

Kermiscomité: Tentoonstelling in kasteel Borluut
Tentoonstelling van regionale kunste-
naars: Jos Decordier, wijlen haar echtge-
noot Jan Sileghem, Gaby Van Beveren en 

Katrien Heijse.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk 
van zaterdag 16 t.e.m. zondag 17 oktober 

telkens van 14 tot 17 uur. 

Info: www.dekenijborluut.be

Scouts De Zonnekerels: Quiz
Onze jaarlijkse quiz heeft plaats op 
vrijdag 15 oktober in de kermistent, 
Krijzeltand, SDW.
Schaaf nu al je algemene parate kennis 

bij en schrijf je team zo snel mogelijk in 
via: florisderore@gmail.com.
Tijdstip: 19 uur (aanmelden), 20 uur (start 
quiz) 

Deelnameprijs: € 20 per ploeg 
(max. 4 personen in een ploeg). 

VtbKultuur SDW: Wandeling
Zaterdag 16 oktober om 14 uur: links en 
rechts van spoorlijn 75, tussen kapel en 
kasteel: “de Soenenswandeling”:
Ooit gedacht dat ons dorp zulk een spe-
cifieke plaats in de wereldgeschiedenis 
inneemt?

Ons dorp waar keizers, koningen en ab-
ten passeerden met vredevolle of andere 
bedoelingen en de paus uit de hemel 
neerdaalde op de Loop.
Waarboven luchtgevechten het hemel-
ruim verstoorden en zelfs vliegtuigen als 

brandende toortsen uit de hemel vielen.
Ons dorp dat een rol speelde in het 
bezoek van de Duitse maarschalk 
Hermann Goering, die overnachtte in 
kasteel Puttenhove om het vliegveld van 
Sint-Denijs-Westrem en daarna Gent te 
bezoeken.
Waar burgemeesters uit vooraanstaande 
families zich bekommerden om het wel 
en wee van hun dorpsgenoten, hen een 
kunstwerk schonken en zelfs een kapel 
lieten bouwen.
Deze nieuwe wandeling van Wien Servaes 

voert ons langs de spoorlijn 75, met we-
tenswaardigheden en nieuwe inzichten.
Duur: 1.30 uur en 3.5 km 
Afspraak: Sint-Rochusplein hoek Oude-
heerweg
Deelname: leden vtbKultuur € 10;  
anderen: € 12
Inschrijven op:  
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be met 
vermelding naam, activiteit, datum, aantal 
deelnemers
Betalen op rekening vtbKultuur SDW: 
BE66 0001 5590 2743

Dekenij Borluut en de Speltafel: Fietszoektocht Borluut 2021
Spring op je fiets, alleen of samen. Laat je 
leiden door een vragen- en opdrachten-
blad vol afwisseling. Zo ontdek je wellicht 
plekjes die je nooit eerder zijn opgevallen, 
beleef je een prettige, gezonde en deugd-

doende namiddag.
De beschrijving, foto’s en vragen kan je 
vinden op www.dekenijborluut.be , “fiets-
zoektocht 2021”.

Veel succes! Er is nog tijd tot zaterdag 16 
oktober!

Rocktoberfest 
Na een onderbreking wegens corona zijn 
we weer aan zet zaterdag 16 oktober 
vanaf 18 uur in de feesttent met o.a. 
Partie Party, Zebras are timeless (Z.A.T.) 

en Dave en Danny. 
Foodtrucks zullen aanwezig zijn: traiteur 
Hilde, ALTA mobile food bar.
Wees er snel bij. 

Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.

Info: www.rocktoberfest.be of volg onze 
Facebookpagina
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TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 

Charmante villa met volgroeide tuin  
uitkijkend op het zwembad.

 300 m2  1.358 m2
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

354  m2

€ 948.000

150 m2

1.003 m2
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Prachtig gerenoveerd tweeslaapkamer- 
appartement op het Koophandelsplein.
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Okra SDW / Afsnee: Gezond ontbijt
In samenwerking met het kermiscomité 
organiseert Okra SDW/Afsnee een gezond 
ontbijt voor alle inwoners van SDW en Af-
snee ter gelegenheid van de kermis. Het 
ontbijt heeft plaats van 8 tot 10.30 uur in 

het Open Huis te SDW, Pastorijdreef 6 op 
zondag 17 oktober. Prijs: € 5, kinderen 
onder de 10 jaar gratis. 
Betalen op rekeningnummer: IBAN:  
BE81 8906 8403 3624, BIC: VDSPBE91  

met vermelding “Gezond ontbijt” en de 
namen van de deelnemers. Uw betaling 
geldt als inschrijving.

Ouderraad Sint-Paulus: Rommelmarkt
De ouderraad van de basisschool 
Sint-Paulus SDW organiseert n.a.v. de 
kermis voor het eerst een rommelmarkt 
binnen de muren van de school (ingang 
via de Loofblommestraat).

De rommelmarkt gaat door op zondag 17 
oktober van 9 tot 14 uur.
Reserveer snel een plaatsje via  
rommelmarkt.spsdw@gmail.com met ver-
melding van je naam, adres en telefoon-

nummer. (€ 10 per stand incl. 1 drankje)
Je krijgt een bevestigingsmail met verdere 
info. Je inschrijving is definitief na betaling.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn 
beperkt.

Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie
Vermits we nu toch kunnen beschikken 
over de kermistent kan Echo der Leie 
zondag 17 oktober optreden van 11.15 
tot 12 uur. Omwille van de coronamaatre-
gelen is er geen receptie voorzien en krij-

gen de muzikanten de kans om hun con-
cert zuiver naar de luisteraars te brengen 
die daar speciaal komen naar luisteren. 
Voor de bezoekers is de toegang gratis. 
De scouts zullen de bar openstellen zodat 

luisteraars en muzikanten vóór maar ook 
na het concert een glaasje kunnen aanko-
pen om nog wat na te praten. 

11.11.11: Kermisbuffet
Zondag 17 oktober: Kermisbuffet Take 
Away 2021
Er is keuze uit:
- stoverij van varkenswangetjes, aardap-

peltjes, slaatje  
- vol-au-vent, puree, slaatje  
- vispannetje, puree, slaatje  
- trio van gevulde groenten, vegetarisch 
- balletjes in tomatensaus voor de kinderen 
- chocomousse als dessert
Prijs: € 18 voor volwassenen, € 12 voor 
kinderen. Bestellen kan via overschrijving  
op rekening van 11.11.11 comité Sint-De-

nijs-Westrem BE23 0682 1176 7191, met 
vermelding van X maal vlees, X maal vis, X 
maal veggie,  X maal kinderen.
Inschrijven kan:
- via overschrijving     
- bij bakker Luc 
- telefonisch bij Eliane De Sloovere 

(09 221 54 21)
- via mail: erwinmeire@hotmail.com

De inschrijving is pas definitief na beta-
ling. Inschrijven kan tot donderdag 15 
oktober.

We brengen aan huis bij minder mobiele 
personen. Graag aanvragen per mail of 
telefonisch.
Klaargemaakt door traiteur Soigneur. 
Afhalen tussen 11.30 en 13.30 uur via 
ingang nieuwe school van Sint-Paulus, 
Oudeheerweg 3, SDW.

Info: Els Van den Brande;  
els.vandenbrande@miras.be

De Speltafel
Zondag 17 oktober van 14 tot 17 uur in 
de feesttent.
Door alle multimedia en digitale gelegen-
heden zijn we het een beetje verleerd 
om met een gezelschap thuis of met 

vrienden een gezelschapsspel te spelen. 
Er is mogelijkheid om dit terrein eens te 
komen verkennen zondagnamiddag op 
de kermis. 
Als je komt, kan je met iemand uit je 

eigen omgeving of met anderen een 
groepje vormen om nieuwe spellen te 
leren kennen, uit te proberen of gewoon 
samen een gekend spel te spelen.
 

Borluutjoggers: Kids Run
De 3de Kids Run van de Borluutjoggers 
heeft plaats zondag 17 oktober van 15 
tot 16 uur. 
De volgende afstanden zijn voorzien: 200 m 
voor de allerkleinsten, 600 m voor 1ste en 
2de lj., 900 m voor 3de en 4de lj. en 1200 m 

voor het 5de en 6de lj.
Aan de aankomst mag je rekenen op een 
leuke medaille, een verkwikkend drankje, 
een lekkere koek, een gezond stukje fruit 
en een verassingssnoep.
Er is tevens een cava-bar voorzien!

Inschrijven via info@borluutjoggers.be, 
dit t.e.m. zaterdag 16 oktober.
Afhalen van de borstnummers kan op de 
dag zelf van 13 tot ten laatste 14.45 uur.

Info: www.borluutjoggers.be. 

Parochie Sint-Denijs-Westrem en Afsnee: Eucharistieviering
De parochiegemeenschap Afsnee/SDW 
herdenkt op maandag 18 oktober de 
overledenen, van wie wij tijdens het voor-
bije jaar afscheid hebben genomen. Om 
10 uur gaat in de parochiekerk van 

Sint-Denijs-Westrem een viering door, 
waaraan iedereen kan deelnemen. Aan 
alle aanwezigen wordt een aandenken 
overhandigd, ter nagedachtenis van hen, 
die sinds kermismaandag vorig jaar zijn 

overleden. Samen met hun familie bewa-
ren wij de herinnering aan hen, die ons 
dierbaar blijven.  

Kermiscomité: Wandelzoektocht in de dorpskern van SDW
Basis van de zoektocht is het paneel “De 
Zingende Engelen” van het schilderij “Lam 
Gods” van Jan Van Eyck. Een fotokopie 
van het paneel is geafficheerd aan het 
raam van het Open Huis.
In de winkels van Sint-Denijs-Westrem 

werden verschillende puzzelstukken in 
de etalages geplaatst, telkens voorzien 
van een letter. Met al deze letters kunnen 
aandachtige zoekers een zin vormen die 
in verband staat met het “Lam Gods”.
Deze wandelzoektocht gaat door vanaf 

zondag 10 oktober t.e.m. zaterdag 16 
oktober om 18 uur.

De oplossing van de puzzel wordt af-
gegeven in een doos in het Open Huis. 
Prettige wandeling!

4



Nieuws van verenigingen

Jong Markant De Pinte / SDW

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 
Stadslaboratorium en analyseerde dage-
lijks voedingsmiddelen. Daar ontstond 
zijn passie voor de relatie tussen voeding 
en gezondheid. Op wetenschappelijke 

wijze, maar in verstaanbare taal, onder-
graaft hij een aantal mythen.  
Deze voordracht wordt georganiseerd in 
samenwerking met Davidsfonds De Pinte.

Jong Markant en Markant De Pinte / SDW

Maandag 15 november om 20 uur: voordracht: “Onze darmflora: sleutel tot gezondheid?”

Onze darmflora, of breder ons “micro- 
bioom”, bevat meer dan 100 triljoen cel-
len afkomstig van microben. Waar komen 
deze cellen vandaan? Wat beïnvloedt hun 
samenstelling? Welke rol spelen ze? Hoe 
kunnen we met hen leven zonder ziek te 
worden? Welke rol spelen ze bij darm-
ziekten? Kunnen we gezonder worden 

door ons dieet aan te passen? Door onze 
stoelgang te transplanteren? 
Prof. dr. Martine De Vos is verbonden aan 
de Universiteit Gent en brengt een ant-
woord op al deze prangende en actuele 
vragen.

Deelname: € 8 voor leden, € 10 voor 
anderen
Plaats: Raadzaal gemeentehuis 
De Pinte 
Inschrijving: www.markantvzw.be/
jong-markant-de-pinte-SDW of jong-
markant.dpsdw@gmail.com

Deelname: € 5 voor leden, € 8 voor 
anderen
Plaats: Raadzaal gemeentehuis 
De Pinte 
Inschrijving: www.markantvzw.be/
jong-markant-de-pinte-SDW of jong-
markant.dpsdw@gmail.com

Plaats: Gildenhuis, 
Loofblommestraat 10, SDW
Toegang: gratis voor leden Davids-
fonds SDW/Afsnee, Markant/De Pin-
te-SDW, € 1 voor Uitpas Regio Gent,  
€ 5 voor anderen

Davidsfonds SDW/Afsnee, Dienst Cultuur Gent en Markant

Dinsdag 5 oktober om 20 uur: lezing “Het licht in en op het Lam Gods” door Roland Wissaert

Ook wij die in een beeldcultuur zijn op-
gegroeid, staan in bewondering voor de 
wijze waarop de Van Eycks materie  
op houten panelen konden weergeven. 
Gouden borduursels, edelstenen, mid-
deleeuws laken, marmeren beelden, 
portretten, stillevens, planten, bloemen 
verschijnen met verbluffende effecten 
van licht en schaduw.
Na een algemene beschrijving van het 
meesterwerk, waarbij de nadruk ligt op 
de weergave van licht en de ruimtelijke 
voorstelling, volgt een overzicht van de 
onderzoeksmethoden die ontwikkeld 
en toegepast werden ter ondersteuning 

van het restauratieteam. Ze maakten het 
mogelijk om terug te keren tot op de oor-
spronkelijke picturale laag, die na bijna 
vijf eeuwen zich nu terug in weergaloze 
schoonheid aan ons openbaart.
Roland Wissaert is erelid en lid van de 
Reflexiegroep over de interactie tussen 
kunst, wetenschap en technologie van de 
Koninklijke Vlaamse Academie van België.
Hij kreeg de kans om de eerste voor- 
onderzoeken rond het restaureren van 
het Gentse Lam Gods Altaar te volgen: 
o.l.v. Prof. Marc De Mey benaderden toen 
een 20-tal specialisten uit Europese en 
Amerikaanse universiteiten het mees-

terwerk vanuit verschillende disciplines 
en toonden de rijkdom aan thema’s die 
daarbij opdoken.
Sindsdien was Roland in de ban van het 
Lam en volgde hij de restauratie en de 
verdere ontwikkelingen.

Flanders Expo

Van zaterdag 2 t.e.m. zondag 10 oktober: BIS, Bouw- en InspiratieSalon
Van vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 oktober: Second Home Expo: investeer in de perfecte vakantiewoning
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vtbKultuur SDW

Oktober wandelmaand

Zaterdag 2 oktober: “Chercher la fem-
me” op Gentse wijze
Pierre Vinck vergast ons op een ontdek-
kingstocht doorheen een stuk Gents 
Werelderfgoed patrimonium: het Klein 
Begijnhof aan de Lange Violettestraat dat 
bij Unesco bekend is als het Begijnhof 
O.L.V. ter Hoyen. 
Pierre laat ons kennismaken met de 
historiek van het begijnhof (opgericht in 
1235), met de leefwijze van de dames die 
uitgesproken gesteld waren op hun zelf-
standigheid en met het actuele gebruik 
van het complex.
Nadien loodst hij ons doorheen de stad 
op zoek naar aanknopingspunten met 
het leven en de werken van “straffe 
madammen”. Dames die omwille van hun 
intellect, hun sociaal engagement of hun 
devotie mee hun stempel hebben gezet 
op de maatschappelijke evoluties.
Natuurlijk is ook “de Maagd van Gent” 
(het stedelijke zinnebeeld) op de af-
spraak.

Afspraak: Klein Begijnhof om 13.30 uur, 
einde 16 uur
Bijdrage: voor leden € 10, voor anderen 
€ 12

Zaterdag 9 oktober: Let’s get out
In Bachte-Maria-Leerne, in een meander 
van de Leie nabij Sint-Martens-Latem, 
vindt de hele zomer een kunstenfestival 
plaats. Op twee verschillende locaties, 
op wandelafstand van elkaar, worden 
beelden, installaties en schilderijen van 
de hand van meer dan 30 voornamelijk 
actuele Belgische kunstenaars getoond.
Het kader van het kunstenfestival is uniek 

en combineert klassiek en avant-garde.
In het kasteelpark van het elegante 
Kasteel Ooidonk, eigendom van Graaf 
Henry t’Kint de Roodenbeke, exposeren 
verschillende gevestigde waarden. Een 
paar honderd meter verderop krijgt jong 
aanstormend talent de kans om zijn werk 
te tonen in het authentiek brute decor 
van de 17de -eeuwse hoeve “Goed te 
Reables”. 

Grote namen en jong geweld.
In het kasteelpark komt een homma-
ge aan Eugène Dodeigne (1923-2015), 
geboren in België maar uitgeweken naar 
Noord-Frankrijk. De prachtige overzichts-
tentoonstelling in La Piscine Roubaix 
was door de lockdown slechts kort te 
bezoeken, daarom zal een selectie ook 
te zien zijn tijdens Let’s Get Out. Pierre 
Clerk (°1928, Atlanta) was hetzelfde lot 
beschoren als Dodeigne. Zijn eerste Bel-
gische one-man show, bij Francis Maere 
in Gent werd eveneens getroffen door 
de lockdown. Daarom krijgt ook hij deze 
zomer een podium in Ooidonk alvorens 
de werken teruggestuurd worden. 
Daarnaast vormt het kasteelpark het 
speelveld voor grote namen uit de actu-
ele Belgische kunst. Tussen het groen zal 
werk te zien zijn van Arne Quinze, Kris 
Martin, Jan Fabre, Jean-Michel Folon, Han-
neke Beaumont, Etienne Desmet, Koen 
Vanmechelen, Philip Aguirre y Otegui, 
Kobe en Oscar Jespers. 

Afspraak: om 14 uur aan de Hoeve van 
het Kasteel, Ooidonkdreef
Deelname met gids: € 20 voor leden, € 22 
voor anderen 

Dinsdag 12 oktober: Privilege dag in 
Pairi Daiza
Pairi Daizi, “le jardin des mondes”, is niet 
zomaar een zoo. Als paradijs voor één 
dag biedt het park unieke ervaringen te 
midden van wilde dieren. Pairi Daiza 
herbergt meer dan 7000 dieren van over 
de hele wereld: vogels, zoogdieren, vis-
sen, reptielen… 
Het park is bovendien gelegen op het 
vroegere domein van de cisterciënzer- 
abdij van Cambron met zijn eeuwenoude 
bomen en talrijke historische gebouwen. 

Tijdens ons bezoek aan Pairi Daiza kun-
nen we genieten van een “privilege dag”. 
Bij aankomst worden we onthaald met 
een gebakje en koffie of thee, voor we het 
park verkennen. Vervolgens schuiven we 
’s middags aan voor een driegangenmaal-
tijd. Nadien nog een korte wandeling. 
We sluiten de dag af aan boord van de 
stoomtrein, voor een comfortabele reis 
door Pairi Daiza. 

Afspraak: om 8 uur parking Carrefour 
SDW
Bijdrage (bus + Privilege dag): € 80 voor 
vtb-leden, € 85 voor anderen

Voor elke activiteit: inschrijven op: 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be 
met vermelding naam, activiteit, da-
tum, aantal deelnemers
betalen op rekening vtbKultuur SDW: 
BE66 0001 5590 2743

KWB Afsnee /SDW
Vrijdag 19 november om 20 uur: 21ste KWB-quiz 

KWB Afsnee/ SDW blaast opnieuw ver-
zamelen voor alle quizliefhebbers. Na 
maanden afstand houden is het hoog tijd 
om elkaar terug (coronaproof) “in levende 
lijve” te ontmoeten. Voor de 21ste keer 
organiseren we een quizavond op maat 
en smaak van iedereen.  
Onze allereerste quizavond dateert 
van 27 oktober 2000: we speelden toen 
met 11 ploegen en de eerste prijs werd 
weggekaapt door de Bondies (Jack Carels, 
Edith Callens, Linde Van Dam en Eveline 
Van De Wiele), voor de Verlichte Geesten 
en de Benjamins.  
De KWB-quiz zorgt voor een gezellige 
avond, met gevarieerde vragen uit alle 

domeinen van het leven. Kortom: een 
ludieke quiz avond, zonder competitie 
voor bollebozen, waar iedereen zijn kans 
kan wagen en hoe dan ook in de prijzen 
valt. Dit alles dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers en met medewerking van tal 
van sponsors.  

Afspraak vanaf 19.30 uur in het Gilden-
huis te Sint-Denijs-Westrem: we geven 
het startschot om 20 uur. Verenigingen 
en groepjes familieleden en/of vrienden, 
telkens samengesteld uit vier personen, 
kunnen meedoen.  
Deelnemen via betaling van € 16 per quiz-
ploeg (€ 4 per deelnemer). 

Graag uw inschrijving voor 10 november 
bezorgen aan Piet Van Troos, Louis Dele-
becquelaan 29, SDW;  
piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80).    

Vermeld telkens de naam van alle deelne-
mers per groep en uw groepsnaam.
De betaling van € 16 kan gebeuren op 
rekening BE06 8906 8401 4022 van  
KWB Afsnee/ SDW.

Alvast bedankt voor de medewerking en 
alle succes toegewenst.  

6



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

Ouderraad Sint-Paulus SDW

Zondag 28 november:  
Winterwandeling en Breugelmaaltijd Sint-Paulus 

Na een succesvolle eerste editie in 2020 organiseert de 
ouderraad van Sint-Paulus opnieuw een winterwandeling, 
inclusief zoektocht voor de kinderen. Na de wandeling in 
de voormiddag kan er ‘s middags bijgebabbeld en  
opgewarmd worden tijdens de Breugelmaaltijd op de 
Sint-Paulusschool. Bijhorende streekbiertjes en wijnen 
worden voorzien. 

Meer info volgt later, maar reserveer alvast deze datum in 
uw agenda! 

Donderdag 17 februari 2022: lezing over krachtig 
en ontwikkelingsgericht ouderschap

Deze lezing wordt gegeven door kinderpsychologe Klaar 
Hammenecker, auteur van het boek “Wat elk kind nodig 
heeft”.
Blokkeer deze datum alvast in je agenda, later meer info. 

Parochie Gent Zuid  -  Afsnee en SDW

Vormsel 2022  -  startdag zondag 10 oktober

Binnenkort start de catechese in voor-
bereiding op het vormsel van 2022. 
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, begeleidt hen graag  
onderweg naar het vormsel.
  
We organiseren met alle kandidaat- 
vormelingen van onze parochie een grote 
startdag op zondag 10 oktober in de 
Oude Abdij te Drongen. Ben je geïnte-
resseerd in de voorbereiding van het 
vormsel of ben je ouder van een zoon of 
dochter, die voor het vormsel kiest? Dan 
zullen we je graag begroeten.  

We gaan van start om 10 uur en worden 
uitgenodigd op een boeiende vertelling 

over Jesjoea door woordkunstenaar 
Denijs Van Killegem. Kleopas is met zijn 
vriend Lucas op stap van Jeruzalem naar 
Emmaüs. Onderweg ontmoeten zij een 
vreemde man. Dit is de start van een  
theatermonoloog over het leven van 
Jezus.  

’s Middags gebruiken we samen de lunch: 
iedereen zorgt voor een eigen picknick, 
drankjes zijn beschikbaar aan € 2. In de 
namiddag houden we een groot parkspel, 
dat om 16 uur wordt afgerond met een 
eucharistieviering in de kerk van Drongen.
Hierop worden ook de ouders en de an-
dere kinderen van het gezin tegen 15.30 
uur uitgenodigd.  

Graag vooraf inschrijven via  
parochie.gentzuid@kerknet.be.

Hierbij vermeld je de naam en geboorte- 
datum van de kandidaat-vormeling, 
namen van de ouders, adres en telefoon-
nummer(s) van de ouders en de kerkplek 
waar catechese zal gevolgd worden (nl. 
Afsnee/Sint-Denijs-Westrem). Nadien 
ontvang je begin oktober verdere info  
in verband met het verloop van de  
catechese. 

Alvast bedankt voor alle medewerking. 

Info: ouderraad.spsdw@gmail.com

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

Bridgeclub Leie-oever

We bridgen wekelijks vanaf de eerste dinsdag in oktober om 14 uur.
Plaats: OC ‘t Oud Schoolke, Afsnee
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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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Markant De Pinte / SDW
Dinsdag 5 oktober om 20 uur: voordracht: “Het licht in en op het Lam Gods” door ir. Roland Wissaert. 

Voordracht in het kader van het Van Eyckjaar i.s.m. het Davidsfonds SDW/Afsnee,  
de Stad Gent en het initiatief “Van Eyck in de wijk”.
Voor meer info, zie bij Davidsfonds pag. 5.

Zaterdag 9 oktober om 20 uur: concertavond “Carousel profound” in het kader van het Festival van Vlaanderen

Een speelse bloemlezing van klassieke 
kamermuziek uit Oostenrijk en Italië door 
het Brussels kamermuziek-ensemble 
Carousel. 

Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos 
(OCP), Polderbos 20, De Pinte 
Toegang: groepsticket: € 13 p/p

Vrijdag 15 oktober in de namiddag: uitstap naar Waasmunster

Geleid bezoek aan de abdij Roosenberg, 
een architecturale parel en een stille plek 
in de bossen van Waasmunster. 

De tijdloze moderne architectuur vormt 
een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een 
hedendaags Gesamtkunstwerk, ontwor-
pen door de monnik-kunstenaar Hans 

van der Laan. Ook de kunstzinnige inte-
rieuruitrusting is door hem ontworpen 
en de aanpalende tuinen versterken de 
harmonie en ruimtelijke samenhang.
Een unieke kans om deze abdij te bezoe-
ken vooraleer ze een nieuwe bestemming 
zal krijgen.

Na deze boeiende rondleiding houden we 
een gezellige koffiestop in de buurt.  

Regio Gent - Markante Dialogen
Markant Regio Gent richt een boeiende 
reeks voordrachten in over actuele  
onderwerpen gebracht door gespeciali-
seerde voordrachtgevers, op een maan-
dagnamiddag vanaf oktober tot maart, 
telkens één per maand. Steeds toegan-
kelijk voor leden en anderen. Door de 

coronamaatregelen is inschrijven vooraf 
noodzakelijk. 

Maandag 11 oktober om 14 uur: “Actue-
le ontwikkelingen in de Europese politiek” 
door Prof. dr. Hendrik Vos, UGent 

Plaats: Vormingscentrum Guislain, Gent  

Regio Gent - Stappen met Markant 
Zondag 3 oktober om 10 uur en om 13.30 uur: “OMG, Van Eyck was here!”, het Gent van Van Eyck.

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

Info: Lucie Van Landeghem;  
(0475 56 56 04); 
markantedialogen@gmail.com; www.
markantvzw.be/markant/markan-
te-dialogen

Inschrijven: Anne De Prest-Vlieghe; 
annevlieghe@telenet.be; (09 329 79 58)

Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.  
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s,  
video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschiften 
en naslagwerken, folders en affiches van 
activiteiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 266 85 85; fax: 09 222 90 35 
e-mail: dcsd@stad.gent
Nieuwe openingsuren: 
ma., woe. en vrij.:  van 9 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16 uur 
Maandagavond open van 16.30 tot 19 uur
Donderdag open van 9 tot 12.30 uur 
Alles gebeurt volledig op afspraak.
Dit kan via Gentinfo (09 210 10 10) of via 
afspraken.gent.be
U kunt met bancontact betalen. 

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst na 19 en in het 
weekend; centraal oproepnummer: 1733 
Tandartsen: tijdens het weekend en op 
wettelijke feestdagen 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

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00

Zitdag antennewerking voor senioren; 
elke 1ste en 3de dinsdag van 13.30 tot 16 
uur in het Open Huis;  
ldc.demantel@stad.gent; 09 266 98 55

Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 
contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Nuttige info
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Burenbabbel met ere-Dekenin Frieda Van 
Caeckenberghe, een pittige dame die on-
dertussen de kaap van de 90 gerond heeft.

Frieda wie?
Velen kennen me als Frieda Sleurs. Vroeger 
‘erfden’ gehuwde dames de familienaam 
van hun echtgenoot. Bovendien lag Sleurs 
gemakkelijker in de mond dan mijn meis-
jesnaam met zijn veelvoud aan klinkers en 
medeklinkers. In de Artevelde Hogeschool, 
waar ik destijds les gaf, werd dat zelfs 
‘Sleurske’. 

Sommigen zegt ‘dekenij’ helemaal niets 
en anderen denken aan een kerkelijke 
organisatie die parochies overkoepelt in 
hun relatie met het bisdom. Hoe moe-
ten we ‘dekenij’ begrijpen?
Een ‘dekenij’ zit diep in onze geschiedenis 
verankerd. In de middeleeuwen waren de 
‘gebuurten’, de latere ‘dekenijen’, vereni-
gingen van burgers uit dezelfde buurt. Ze 
bekommerden zich om orde en veiligheid 
en vormden de schakel tussen gemeente-
bestuur en burgers. In Gent is die traditie 
in ere gehouden. Er zijn vandaag een 60-tal 
dekenijen binnen groot Gent. De meeste 
zijn gericht op feestelijkheden en de han-
delsbelangen van de buurt.  Onze dekenij 
is een buitenbeentje. Dekenij Borluut is 
een Sociaal-Culturele Dekenij die SDW en 
Afsnee omvat en heeft de juridische vorm 
van een vzw aangenomen. Het eerste is 
historisch gegroeid en zit in onze genen. 
Het tweede garandeert transparantie. 
Voorzitter Bart - bijgestaan door penning-
meester Lea en secretaris Marleen - zorgt 
samen met de bestuursploeg voor goed 
beheer. Ondertussen bestaat Dekenij 
Borluut dit jaar 45 jaar, een termijn om te 
vieren en zeker om fier te zijn op alle ver-
wezenlijkingen doorheen die jaren.

Wat betekent  ‘ere-Dekenin’, Frieda? 
Ik kreeg die eretitel omdat ik vele jaren ‘De-
kenin’ was. Ik hoor dat woord niet graag. 
Het is in geen woordenboek te vinden! 
‘Mevrouw de Deken’ klinkt beter. Toen ik 
na 20 jaar de fakkel doorgaf aan Michèle, 
werd ik door de Gentse Opperdekenij tot 
ere-Dekenin benoemd. Guido Delbaere, 
de toenmalige Deken, had me gevraagd 
de vierde Dekenin te worden van Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee. Ik kreeg meer 
dan voldoende ruimte om de hand aan de 
ploeg te slaan. 

Waarom denk je dat Guido jou indertijd 
aanzocht om Dekenin te worden?
Ik kende Guido vanuit het oudercomité van 

de lagere school en door ons gezamenlijk 
engagement in verschillende plaatselijke 
verenigingen. We streefden vooral naar de 
integratie van de vele inwijkelingen in die 
tijd. Dat ik net met pensioen was, droeg 
daar natuurlijk ook toe bij.

Wat maakt iemand tot een succesvolle 
Dekenin?
Vooral goed beseffen dat je niets alleen 
kan. Zo’n dekenij draaiende houden is 
ploegwerk. Niet altijd gemakkelijk omdat 
belangen en visies weleens uiteenlopen. 
In 1970 zong Johan Verminnen daar een 
liedje over. ‘Ieder met zijn vlag, ieder met 
zijn hymne…’. Hij zag dat goed. Als Dekenin 
moet je de kerk in het midden van het dorp 
houden, recht door zee gaan, alert blijven 
en compromissen kunnen sluiten. Men 
zegt weleens dat me dat gelukt is omdat 
ik luisterbereid, allergisch voor onrecht-
vaardigheid en positief geëngageerd ben. 
Mocht dat allemaal waar zijn, voeg ik daar 
zelf relativerende humor aan toe. Mijn 
achterban, 4 kinderen en 10 kleinkinde-
ren met diverse aanhang, hebben ervoor 
gezorgd dat ik steeds ‘mee’ was met de 
maatschappij van vandaag.

‘Sleurske’ is een koosnaam die niet me-
teen kordate daadkracht suggereert.
Ik denk dat die naam gegroeid is uit goede 
verstandhouding met mensen. Zonder dik-
doenerij. Dat wil echter niet zeggen dat ik 
met mij laat sollen. Een voorbeeld? Toen ik 
net gehuwd was, werkte ik voor het OCMW 
(toen COO). De secretaris, in de praktijk de 
grote baas, feliciteerde me met mijn huwe-
lijk. Enkele maanden later zei hij dat ik als 
gehuwde vrouw mijn ontslag moest geven. 
Na de discussie die daarop volgde, heeft de 
brave man dat nooit meer tegen een net 
gehuwde medewerkster gezegd. (lachje)

Dat is duidelijk. Waaraan bewaar je 
bijzondere herinneringen? 
De oprichting van het Kermiscomité in 
2012 was belangrijk. Marleen is nu voor-
zitter en Magda secretaris. Van oudsher is 
de oktoberkermis een stadskermis waarbij 
we weinig in de pap te brokken hadden. 
We blijven financieel afhankelijk van ‘de 
Botermarkt’, maar hebben reeds een voet 
tussen de kier zodat onze jeugd eigen 
initiatieven kan nemen. Er blijft echter nog 
werk aan de winkel. 

Ook op de uitbouw van onze INFO-redactie 
ben ik fier. Kristien en Paul zetten daar 
vandaag hun schouders onder. Zelf blijf ik 
beschikbaar voor redactiewerk in de geest 

van Jef Vandeveire die destijds mijn pen 
aanscherpte. 
Het liefst blik ik terug op de manier waarop 
verantwoordelijkheden naadloos werden 
overgedragen aan anderen op het ogenblik 
dat de tijd daar rijp voor was. Michèle als 
Dekenin, Marleen in het Kermiscomité, 
Kristien als verantwoordelijke voor de 
INFO. Zij doen dat schitterend. Kunnen 
loslaten, zorgt voor nieuwe impulsen en 
garandeert continuïteit.

Je bent nog erg aanwezig in het vereni-
gingsleven.
Ik ben vooral aanwezig als ‘papieren lid’ 
van verschillende verenigingen. De kar 
trekken is niet meer voor iemand van mijn 
leeftijd. Dat belet niet dat ik alles goed volg, 
dat ik contacten onderhoud en deelneem 
waar mogelijk, zoals aan de webinars van 
vtbKultuur in coronatijden. Het is belang-
rijk niet af te haken en mentaal fit te blij-
ven. Daarom heb ik na mijn pensionering 
een driejarige cursus milieumanagement  
gevolgd aan de VUB en organiseer ik nu, 
met acht vrienden, een wekelijkse  
samenkomst om onze kennis van Spaans 
te onderhouden. Het draagt bij tot fysieke 
paraatheid en houdt sluipende vereenza-
ming tegen. Zelf initiatieven nemen doe ik 
niet meer, maar om ergens een handje toe 
te steken, blijf ik graag beschikbaar. 
Onze maatschappij heeft het verenigingsle-
ven nodig.

(LVL)

Burenbabbel
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Programma

Kermis Sint-Denijs-Westrem 2021

vrijdag 15 oktober
19.30 uur: opening tentoonstelling door Marleen Dejaegher, kasteel Borluut (Kermiscomité),
19.35 uur: Officiële opening van de kermis, kasteel Borluut (Kermiscomité)
20.00 uur: quizavond, € 20 per ploeg, feesttent Krijzeltand (Scouts De Zonnekerels)

zaterdag 16 oktober
van 14 tot 17 uur: tentoonstelling, kasteel Borluut (Kermiscomité)
van 14 tot 18 uur:  boekententoonstelling “Vers geperst”, Dienstencentrum (Davidsfonds)
14 uur:  erfgoedwandeling door SDW met gids Wien Servaes, de Soenenswandeling, Sint-Rochusplein  

(vtbKultuur SDW)
van 14 tot 17 uur:  kindernamiddag: crocket, aan Open Huis (Kermiscomité)
van 14 tot 17 uur:  petanque voor volwassenen, aan Open Huis (Kermiscomité)
15.00 uur:  afgeven kindertekeningen, Open Huis (Kermiscomité)
vanaf 18.00 uur:  Rocktoberfest met o.a. Partie Party, Zebras are Timeless en Dave & Danny dj set, feesttent  

(Team Rocktoberfest i.s.m. Kermiscomité)

zondag 17 oktober
van 8 tot 10.30 uur:  Gezond Ontbijt, Open Huis, € 5 p.p., kinderen onder 10j. gratis (Okra)
van 9 tot 14 uur:   rommelmarkt, refter Sint-Paulusschool (Ouderraad Sint-Paulus)
van 10 tot 17 uur:  tentoonstelling, kasteel Borluut (Kermiscomité)
van 14 tot 18 uur:  boekententoonstelling “Vers geperst”, Dienstencentrum (Davidsfonds)
van 11.15 tot 12 uur:  concert, feesttent (Harmonieorkest Echo der Leie)
van 14 tot 17 uur:  gezelschapspellen, feesttent (De Speltafel)
van 15 tot 16 uur:  Kids Run, straten dorpsplein (Borluutjoggers)

maandag 18 oktober
10.00 uur:  eucharistieviering voor overleden parochianen, parochiekerk SDW (parochies)
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Kalender

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
Za 9 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 concertavond OCP De Pinte
Za 9 VTBKULTUUR SDW 14.00 bezoek “Let’s get out” Ooidonk
Zo 10 PAROCHIE GENT ZUID, AFSNEE EN SDW 10.00 startdag Vormsel 2022 Oude Abdij Drongen

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

Vrij 15 MARKANT DE PINTE / SDW namiddaguitstap Waasmunster
Za 16 VTBKULTUUR SDW 14.00 Soenenswandeling Sint-Rochusplein

Zo 17 OUDERRAAD SINT-PAULUS 09.00 rommelmarkt Basisschool Sint-Pau-
lus SDW

Zo 24 VTBKULTUUR SDW 7-daagse reis Wereldtentoonstelling Dubai
Za 30 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE kaas- en wijnavond 

november

Za 6 LA CHAPELLE SAUVAGE Chansons du Coeur MINI-garage Kortrijk-
sesteenweg 

Ma 8 WMM bestuursvergadering OC ‘t Oud Schoolke 
Afsnee

Ma 15 MARKANT EN JONG MARKANT 20.00 voordracht over darmflora Gemeentehuis De 
Pinte

Vrij 19 KWB AFSNEE / SDW 20.00 21ste quiz Gildenhuis SDW
Woe 24 DAVIDSFONDS EN KWB lezing “Misdaad en straf”

Do 25 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing over glaskunst

Zo 28 OUDERRAAD SINT-PAULUS Winterwandeling + maaltijd Basisschool  
Sint-Paulus SDW

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

januari
Zo 16 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE “Toast Literair” + receptie

februari
Di 15 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing door Stadsbouwmeester

Do 17 OUDERRAAD SINT-PAULUS lezing door Klaar Hammenecker
Woe 23 DAVIDSFONDS EN MARKANT lezing over stamcellen

maart
Do 17 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing over Floraliën

mei
Zo 1 VTBKULTUUR SDW 8-daagse reis Jersey, Guernsey
Zo 15 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE bezoek Industriemuseum Gent

juni
Za 11 DAVIDSFONDS EN VTBKULTUUR daguitstap Frans-Vlaanderen
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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:  
29 oktober 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 10 oktober 
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 26 november en 27 
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

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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&
Mondriaan I: uitverkocht 

Mondriaan II: 60% verkocht 

ICONISCHE V-LEGGING  
RESIDENTIE MONDRIAAN 

Toparchitectuur in zijn fijnste vorm.

Sint-Denijs-Westrem – In aanwezigheid van Rietveld Projects,  

CAAN Architecten en algemeen aannemer  

Deblaere werd de eerste iconische V-kolom van Residentie  

Mondriaan in Sint-Denijs-Westrem  ingehuldigd. Een  

eerbetoon  aan    de kunstschilder en -theoreticus Piet Mondriaan, 

die de wereld betoverde met zijn abstracte kunst in primaire kleuren.  

Victory in harmony.

Omdat toparchitectuur ons verbindt.

Rietveld Projects: dat is Peter en Thomas Moerman.  

Twee broers met een grote liefde voor toparchitectuur.  

Architectuur die al jaren de toon zet voor de gehele vastgoedmarkt.  

Rietveld inspireert, innoveert en bouwt tijdloze moderniteit. 

“Residentie Mondriaan is hierin geen uitzondering.  

Samen met het Gentse Architectenbureau CAAN creëerden wij een  

eenheid die rust uitstraalt. Een sierlijke compositie van horizontale en  

verticale lijnen met als kers op de taart de iconische V-kolommen die  

de gebouwen Mondriaan I en II als het ware optillen.  

Omdat toparchitectuur ons verbindt.“, zegt Peter Moerman van  

Rietveld Projects.

Vloeiende overgang met de natuur. 

De mooiste complimenten worden niet uitgesproken. De tuin 

van Residentie Mondriaan paalt aan een beschermd groenge-

bied. “Dit groengebied is private eigendom, maar bestemd als  

recreatief bosgebied.”, zegt Thomas Moerman van Rietveld  

Projects. “De tuin van Residentie Mondriaan zal dan ook worden  

aangelegd in een vloeiende overgang met het achterliggend  

beschermd groengebied. Het ontwerp en de aanleg van de tuin is op 

deze manier in harmonie met de gebouwen dat ze omringt. Hierdoor 

creëren wij een tuin met een ziel, een waar genot voor de gebruiker,  

dit van generatie tot generatie.”
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

MAAK NU UW AFSPRAAK

0470 749 911

www.residentiemondriaan.be 
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SAGOSKATT 2021
Pluchen speelgoed

4,99

Knuffelzachte vriendjes  
ontworpen door kinderen.

Deze tijdelijk verkrijgbare SAGOSKATT collectie is ontworpen door 
kinderen. Uit de 66.000 creatieve inzendigen uit onze tekenwedstrijd 
zijn er 5 tekeningen omgevormd tot echte knuffels. Dit is een van 
onze vele bijdragen die we doen om kinderrechten te promoten 
zodat ze kunnen spelen, zich ontwikkelen en plezier beleven. Net 
zoals alle landen hebben beloofd toen ze het VN-Verdrag inzake  
de Rechten van het Kind hebben ondertekend.


