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INFO Nieuws van de Dekenij, de verenigingen,  
de handelaars en de Stad Gent.
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Onbewust milieubewust  
shoppen bij IKEA.
Droom je van een milieuvriendelijke slaapkamer? Bij IKEA is  
het mogelijk. Dit TARVA bedframe is gemaakt van verantwoord  
geproduceerd hout. Bovendien komt de vulling van dit STJÄRNBRÄCKA 
dekbed van 100% gerecycleerde bronnen. En de PUDERVIVA lakens  
zijn van 100% linnen, een milieuvriendelijk materiaal. Een kleine  
verandering voor jou, een grote impact voor de planeet.

TARVA bedframe, 
160x200 cm

169,99

Voor jou en  
de planeet

#Allebeetjeshelpen 
Kijk op IKEA.be/gent voor meer  
duurzame producten en ideeën.



Nieuws van de dekenij

Kermis
Een beetje geschiedenis
Kermis en foor, dat was in Vlaanderen 
het jaarlijkse volksfeest met amusement. 
Kermis komt eigenlijk van kerk-mis, het 
feest waarmee vanaf de 11de-12de eeuw 
de inwijding van de parochiekerk gevierd 
werd; deze viering werd vaak opgeluis-
terd door een processie. 
Met “foor” – van het Latijnse forum, 

markt(plaats) – verwees men naar de 
jaarmarkt die in de middeleeuwen in 
vrijwel ieder dorp gehouden werd en 
meestal samen met de “kerk-mis”. Ze 
werd georganiseerd omdat de kerkviering 
veel volk, ook uit de naburige dorpen, op 
de been bracht, want het bijwonen van 
de kerk-mis leverde in die tijd een volle 
aflaat op, een soort instant-vergiffenis 

van alle zonden. 
Ondertussen is er veel veranderd. De 
maatschappij is veranderd door een digi-
tale boost. Het internet houdt ons in de 
tang, verenigingen en vrijwilligers komen 
in het gedrang en nu steekt covid-19 het 
cultuur- en amusementsleven in brand.

Oktoberkermis 2.0
Wegens de steeds wijzigende corona-
maatregelen stelt de Stad geen tent ter 
beschikking. Vandaar de noodzaak om 
praktisch alle evenementen af te gelas-
ten.
Het kermiscomité had nochtans al een 
thema klaar: “met Borluut en Van Eyck 
aan tafel”, wat perfect paste in het Van 
Eyckjaar. 
Dit jaar dus geen recepties, tentoonstel-
ling, kindernamiddag, Rocktoberfest, op 
zondag samen Schuun Bruud eten…we 
hopen van harte dat we dit volgend jaar 
weer allemaal mogen beleven.

Dit staat wel op het programma:

Een wandeling “Afsnee tussen woord 
en beeld’ was voorzien voor tijdens de 
kermis maar heeft nu plaats op zaterdag 
10 en zaterdag 17 oktober, ingericht 
door vtbKultuur. De wandeling van 10 
oktober is reeds volgeboekt.

De loting uit de lidkaarten door Dekenij 
Borluut wordt wel georganiseerd, de 
winnaars worden vermeld in de volgende 
INFO. Er zijn waardebonnen van € 5, € 10, 
€ 15 en € 20 te winnen die men kan be-
steden bij handelaars uit onze koopgids.

De 11.11.11- maaltijd in de overdekte 
speelplaats van Sint-Paulus wordt vervan-
gen door afhaalmaaltijden (zie verder in 
de INFO).

De wandel- en fietszoektocht is geor-
ganiseerd en hoopt op veel enthousiaste 
deelnemers.
De deelnemingsformulieren liggen klaar 
vanaf zaterdag 12 september bij de 
handelaars: Slagerij Everaert, Loofblom- 
mestraat; bakkerij Luc, Octaaf Soudan- 
straat; ’t Pompoentje, Hemelrijkstraat.
Deelnemingsformulieren kunnen ook 
gedownload worden van de website van 
de dekenij: www.dekenijborluut.be.
Doe een of beide tochten. We voorzien 
prijzen voor de winnaars.
Deze opdrachten koppelen interesse, 
beweging, goede buitenlucht, samen 
werken in bubbel aan een soms moeilijke 
opdracht. Dat kan een leuke uitdaging 
zijn. Pomp de fietsbanden maar op, voor 
de wandelaars haal je stapschoenen 
maar uit de kast, neem stift en papier 
mee enz….
We verwachten veel formulieren terug 
ten laatste op vrijdag 16 oktober.
De uitslagen en de antwoorden worden 
gepubliceerd in de INFO van november. 

De eucharistieviering in de parochiekerk 
ter herdenking van de overledenen uit de 
gemeente heeft ook plaats op maandag 
19 oktober om 10 uur. De coronamaat-
regelen worden strikt opgevolgd. Zo komt 
de oorsprong en het verband kerk-mis en 
de kermis nog eens heel nadrukkelijk op 
het appel.

En we vieren een beetje kermis in onze 
INFO.
Op de middenpagina kan u kermisspelle-
tjes spelen. De antwoorden mag u opstu-
ren naar speltafel@proximus.be.  
Uit de juiste antwoorden van de 2 wed-
strijden, enerzijds het 10-letterwoord vin-
den, anderzijds de 10 foto’s herkennen, 
wordt telkens een winnaar getrokken die 
een bon van € 20 wint, te besteden bij 
onze handelaars uit de Koopgids.

Laat ons zoveel mogelijk aandacht 
hebben voor elkaar: een telefoontje, een 
bezoekje waar mogelijk, een hulp waar 
het kan, in een woord nabij zijn ondanks 
de corona.

Welzijnsschakel Borluut
Project verkoop mondmaskers ten 
voordele van Welzijnsschakel Borluut
Onze dekenin en voorzitster van de 
Welzijnsschakel Michèle heeft zich ingezet 
om mondmaskers te maken ten voordele 
van Welzijnsschakel Borluut.
Ze worden te koop aangeboden voor € 12 
met hoesje om veilig op te bergen in de 
handtas of auto. Er is onderscheid tussen 
de mondmaskers voor dames of heren. 
Zonder hoesje € 10/stuk. Bij aankoop van 
5 stuks krijg je er gratis een 6de bij.
Er gaat voor elk verkocht mondmasker € 4 

naar de Welzijnsschakel.
De mondmaskers worden ook te koop 
aangeboden bij kapsalon Club Women in 
de Sint-Dionysiusstraat. Er zijn regelmatig 
nieuwe bedrukkingen.

Onbewust milieubewust  
shoppen bij IKEA.
Droom je van een milieuvriendelijke slaapkamer? Bij IKEA is  
het mogelijk. Dit TARVA bedframe is gemaakt van verantwoord  
geproduceerd hout. Bovendien komt de vulling van dit STJÄRNBRÄCKA 
dekbed van 100% gerecycleerde bronnen. En de PUDERVIVA lakens  
zijn van 100% linnen, een milieuvriendelijk materiaal. Een kleine  
verandering voor jou, een grote impact voor de planeet.

TARVA bedframe, 
160x200 cm

169,99

Voor jou en  
de planeet

#Allebeetjeshelpen 
Kijk op IKEA.be/gent voor meer  
duurzame producten en ideeën. Info: michele@simonne.be 

(0475 96 05 95)
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11.11.11 SDW
11.11.11-campagne 2020: Changemakers

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers 
op een voetstuk.
Changemakers zijn sterke mensen en 
straffe organisaties die actie onderne-
men. In alle uithoeken van de wereld 
strijden ze voor beter. Voor mensenrech-

ten, voor democratie, voor een planeet 
die blijft draaien. Broodnodig werk dus. 
Daarom versterken wij hun inzet.

Je kan de campagne financieel steunen 
door deel te nemen aan onze corona-

vriendelijke take - away die het jaarlijkse 
kermisbuffet vervangt. Dit jaar gaan we in 
zee met een nieuwe plaatselijke traiteur 
uit Sint-Denijs-Westrem. Er zijn verschil-
lende gerechten waaruit u kan kiezen. 

Zondag 18 oktober: Kermisbuffet Take Away 

De gerechten kunnen afgehaald worden 
tussen 11 en 13 uur aan de speelzaal van 
de Sterrenschool, Oudeheerweg 3, 9051 
Sint-Denijs-Westrem. Het spandoek van 
11.11.11 zal zichtbaar uithangen.

Wat staat er op het menu? 
Vlees:
 vol-au-vent/ aardappelpuree/ fris slaatje 
 en/of
 lamsburger/ portsaus/ herfstgroenten/ 

gebakken krielaardappelen/ fris slaatje

en/of Vis:
 tournedos van lengfilets/ wittewijnsaus/ 

Juliennegroenten/ fris slaatje

en/of Veggie: 
 poke bowl/ falafel op bedje van wok-

groentjes

Voor de kids: 
 balletjes in tomatensaus/ aardappel- 

puree/ fris slaatje

Dessert: brookie met walnoten.

Prijs: kinderen: € 10, volwassenen € 16 
per gerecht

De inschrijving is pas definitief na beta-
ling. Inschrijven kan uiterlijk tot donder-
dag 15 oktober.
We brengen aan huis bij minder mobiele 
personen. Graag aanvragen per mail of 
telefonisch.
 
Hou jullie gezond en tot kermiszondag 
18 oktober!

Inschrijven kan:
via overschrijving: 
BE23 0682 1176 7191, 11.11.11-comité 
Sint-Denijs-Westrem met vermelding …. 
X vol €16, …. X lam €16, …. X vis €16, …. X 
veggie €16 of .… X kids €10. 

bij bakker Luc via bestelformulier 

telefonisch op (0473 93 34 87) na 18 uur 
(Els Van den Brande)

via mail: erwinmeire@hotmail.com.

11.11.11- Sint-Denijs-Westrem

Nieuws van verenigingen

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Buren voor buren
Zin om een buur te helpen bij kleine 
boodschappen of klusjes? 
Of heb je zelf nood aan een helpende 
hand? Of een babbel?
Contacteer antennemedewerker Fran.
 
Buurtmaaltijden
Dinsdagen 6 en 20 oktober.
Open Huis, Pastorijdreef 6, Sint-Denijs- 
Westrem.
Vanaf 11.30 uur; € 5,50 voor soep, dag-
schotel en dessert.
Het aantal deelnemers is ten gevolge van 
de veiligheidsvoorschriften gelimiteerd, 
neem contact op met Fran voor meer 
informatie.

Aandacht: inschrijven met betaling kan 
tot een week voor de maaltijd.
 
Zitdag
Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand, 
aansluitend op de buurtmaaltijden.
Vanaf 13.30 tot 16 uur.
Maak bij voorkeur op voorhand een af-
spraak. Fran komt op vraag ook aan huis.
Uitzonderlijk geen zitdag op dinsdag 6 
en 20 oktober.

Info: Fran Debrouwere (0473 36 13 59);  
of Lokaal Dienstencentrum De Mantel 
(09 266 98 55)
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SAMANA

Zondag 11 oktober: Dag van de Chronisch Zieke 
Mens

Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde mensen. 
Dat is wat Samana altijd heeft gedaan, al 70 jaar lang.
Samana is mensen heel nabij en moedigt het spontane 
contact tussen mensen aan. Of je nu ziek of gezond bent.
Samana, dat ben jij. En samen dragen we zorg voor elkaar 
en maken we werk van een warme buurt.

Op de tweede zondag van oktober maakt Samana traditie-
getrouw extra werk van die warme buurten: “De dag van 
de Chronisch Zieke Mensen”. Het is een jaarlijks momen-
tum waarop we allemaal extra aandacht vragen voor – en 
geven aan mensen met een chronische ziekte en lichame-
lijke beperking. Op zondag 11 oktober zal dat niet anders 
zijn. 

Ben je zelf chronisch ziek, ben je mantelzorger, voel je je 
eenzaam, dan ben je welkom bij Samana. Wij zorgen voor 
een vrijwilliger die je regelmatig een bezoekje brengt. Je 
wordt uitgenodigd voor onze activiteiten als je daar inte-
resse voor hebt. En lidmaatschap is gratis.
Geïnteresseerd? 

Parochie Afsnee/ SDW

Parochie Afsnee/SDW en corona
Misschien – je weet maar nooit – heb je je 
al afgevraagd hoe het met de parochie in 
Afsnee en Sint-Denijs-Westrem is gesteld 
in deze coronatijden. Wat gebeurt er met 
de vieringen waarop kinderen, jongeren, 
vrouwen en mannen elkaar op zondag in 
onze kerk ontmoeten? Is de grote inzet 
van de vele vrijwilligers in onze parochie 
bestand tegen het geweld van de corona- 
crisis?  Hoe blijven we, wanneer we 
afstand moeten houden, toch verbonden 
met elkaar en solidair met kwetsbare 
mensen? 

Opeens viel het stil 
Eind december 2019 sloten we het jaar af 
met een pittige gezinsviering. Een enthou-
siast koor verdreef de winterkoude met 
enkele gekende klassiekers en na afloop 
bleven velen nog wat napraten met een 
glaasje en een hapje. Op zondagmiddag 
2 februari 2020 vierden we Lichtmis met 
een grote groep ouders, grootouders, 
kinderen en kleinkinderen. Na de kinder-
viering in Afsnee werkten zij met smaak 

en zonder moeite een 200-tal pannenkoe-
ken naar binnen.  
In maart was alles klaar voor onze solida-
riteitsactie: op 22 maart werd iedereen 
naar goede, jaarlijkse gewoonte uitge-
nodigd op een sober maal, waarvan de 
opbrengst was bestemd voor het project 
van dorpsgenoot Annemie Van Egghen. 
En plots ... doorkruiste het coronavirus al 
onze plannen en parochiale activiteiten.  

Helemaal anders en toch verbonden
Vanaf half maart werden in het ganse 
land alle publieke liturgische samenkom-
sten opgeschort. Doopsels, huwelijken en 
uitvaarten mochten niet of enkel in zeer 
beperkte kring doorgaan. Niet alleen de 
zondagsvieringen, maar ook de litur- 
gische hoogtepunten rond de Goede 
Week, Pasen en Pinksteren konden enkel 
digitaal meebeleefd worden. Ook de 
eerste communie en het vormsel zijn 
noodgedwongen uitgesteld.  
Pas vanaf half juni werd het opnieuw 
mogelijk om met een beperkte groep 
aanwezigen in de kerk bijeen te komen, 
mits nauwkeurig op te volgen veiligheids- 

voorschriften. Dankzij de hulp van ste-
wards en vrijwilligers wordt sindsdien 
alles in goede banen geleid. Intussen 
hebben we geprobeerd om voelbaar met 
elkaar verbonden te blijven via e-mail, 
telefoon en skype, begroetingen aan het 
vensterraam, kleine attenties, het paro-
chieblad enz ....  

Uitnodiging
Toch is de tol van de coronacrisis voor 
heel wat gezinnen en families zwaar 
geweest, zeker wanneer zij tijdens de 
lockdown moesten afscheid nemen van 
iemand die hen dierbaar was.  Wij willen 
de herinnering aan hen die tijdens de 
voorbije periode van ons zijn heengegaan 
levendig houden tijdens een bijzondere 
eucharistieviering op (kermis)maan-
dag 19 oktober om 10 uur in de kerk 
van Sint-Denijs-Westrem. Wij nodigen u 
hiervoor graag uit en zullen u van harte 
begroeten.  

Pastoor Gino Grenson en het parochie-
team van Afsnee/SDW

Info: Peter Maenhaut; (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be
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vtbKultuur SDW

Van woensdag 14 tot vrijdag 16 oktober: gastronomische driedaagse naar Sint-Truiden

Met verblijf in het Kasteel van Ordin-
gen**** en diners in Restaurant Aurum.
Corona verplicht ons thuis te blijven, 
maar dan heeft zij of hij zonder de vin-
dingrijkheid van de Vlaming gerekend. 
vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem en het 
ROC vzw gingen en vonden een schitte-
rend alternatief om de afzondering door 
te komen. 
Wij nodigen u graag uit voor een drie-
daagse in eigen land. Drie dagen genieten 
van ongerepte natuur, vorstelijk logeren 
en gastronomisch dineren. 

Van woensdag 14 tot vrijdag 16 okto-
ber verkennen we Sint-Truiden en om-
geving. Onze uitvalsbasis is niets minder 
dan het Kasteel van Ordingen****, een 
voormalige commanderij van de Duitse 
Orde. 

Het kasteel werd over een periode van 20 
jaar grondig gerestaureerd en schittert 
momenteel terug in volle glorie. U logeert 
in het kasteel zelf, in statig ingerichte ka-
mers naar de inzichten van de befaamde 
decorateur Pieter Porters. 

Woensdag- en donderdagavond genieten 
we van een gastronomisch diner, een cre-
atie van tweesterrenchef Gary Kirchens.
Op onze heenreis vanuit Mol, Antwerpen 
en Gent verkennen we eerst het Unesco 
werelderfgoed in de stad Sint-Truiden, 
haar stadhuis en belfort en het Sint- 
Agnes begijnhof. De dagsluiting beleven 
we in hemelse sferen op de abdijsite van 
Sint-Trudo met de 18de eeuwse keizer-
zaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, of 
toch niet? De hoogmis vieren we vast en 
zeker op culinaire wijze. 

Een rondrit doorheen Haspengouw 
brengt ons naar de basilieken van Kor-
tenbos en Tongeren, de sacramentstoren 
in de collegiale kerk van Zoutleeuw, de 
wijngaard van het kasteel van Duras, … 
Als afsluiter bezoeken we het nationale 
jenevermuseum en de voormalige 
gevangenis van Hasselt en bezinnen ons 
vooraleer we huiswaarts keren, in de 
Japanse tuinen.

Zaterdag 17 oktober: wandeling Afsnee, tussen Woord en Beeld, o.l.v. bestuurslid en historica Wien Servaes 

Afsnee, liefelijk dorp in de Leiebocht, 
waar de tijd lijkt stil te staan. De enige 
randgemeente van Gent die niet grenst 
aan de stoere hoofdstad van Oost-Vlaan-
deren. Het is ook één van de weinige 
gemeenten in onze provincie zonder 
eigen postcode. Die deelt ze dan maar 
met Sint-Denijs-Westrem. 
Hoewel Gentse deelgemeente sluit 
Afsnee cultureel en landschappelijk aan 
bij de Leiestreek. Zowel schrijvers als 
schilders voelden zich hier thuis. We 
treden in hun voetsporen en gaan er op 
verkenning! 

We starten de wandeling in Sint-Denijs- 
Westrem, aan het voormalig “kasteel 
Hamelinck”, ook bekend als “Kasteel 
Delebecque” en later eigendom van de 

familie de Ghellinck. Sinds 1936 is er het 
Sint-Camillusinstituut (nu Karus) geves-
tigd (psychiatrische instelling).
Onderweg ontdekken we het Leiepark, 
de pastorij, blijven even vertoeven in het 
romaanse kerkje, gaan met het veer naar 
de overkant, maken een wandeling langs 
de dijkweg waar vroeger steenbakkerijen 
de lucht vervuilden, komen terug naar de 
overzet. 
We eindigen met of zonder lunch in res-
taurant de Nenuphar. Je kan inschrijven 
voor de lunch:
- glas Cava met hapje of glaasje vers 

fruitsap
- mosselen “natuur”, groentjes met verse 

frietjes of vol-au-vent van Mechelse 
Koekoek, bladerdeegje en verse frietjes

- overige dranken voor eigen rekening 

Praktisch: 
Aantal deelnemers: maximum 18 perso-
nen. 
Vertrek: om 9.30 uur aan de parking van 
Karus (bushalte Paardekop, Steenaarde-
straat 42) 

Deelname: leden vtbKultuur: € 45 (wan-
deling + lunch), enkel wandeling: € 10; 
anderen: € 48 (wandeling + lunch). 
Inschrijven noodzakelijk: mail naar 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be + 
storten op rekening van vtbKultuur SDW: 
IBAN BE66 0001 5590 2743.

Aandacht: de wandeling van zaterdag 
10 oktober is volzet.

Donderdag 22 oktober: Sacred books & Secret libraries: daguitstap Brugge 

Eind februari ging in Brugge het gloed-
nieuwe project “Sacred Books & Secret Li-
braries” van start. Twee unieke, bewoon-
de kloosters in de historische binnenstad 
openden voor het eerst hun deuren voor 
het grote publiek. 
Het Engels Klooster en het Karmelieten-
klooster in Brugge zijn gesticht in de 17de 
eeuw. Beide kloosters zijn dan ook onlos-
makelijk verbonden met de geschiedenis 
en de ontwikkeling van de stad. 
Zowel het onroerend patrimonium met 
de kloostergebouwen, de tuinen en de 
indrukwekkende kerken, als het roerend 
patrimonium, met het meubilair, kerke- 
lijke gewaden en vaatwerk en de biblio-
theken, hebben een onschatbare erf-
goedwaarde. 

Elk klooster beschikt over een prachtige 
bibliotheek, die bij dit exclusieve bezoek 
voor het eerst wordt opengesteld. 

Het Engels Klooster bewaart enkele inte-
ressante kronieken en handschriften (o.a. 
van Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach 
en Hugo Verriest) en het Karmelieten-
klooster beschikt over een intacte kloos-
terbibliotheek met ruim 23.000 boeken. 
Enkele parels uit de collectie zijn: een 
polyglotbijbel uit Parijs die dateert van 
1619 alsook een nieuwe bijbeldruk van 
Plantijn, die verscheen kort na het Conci-
lie van Trente. 
Samen met uw stadgids van Brugge krijgt 
u inzage in enkele prachtige stukken. 

Covid maatregelen: groepen van 9 pers.

Programma: samenkomst om 9 uur in 
de grote hal van het station in Brugge. 
Geleid bezoek. Wandeling door de stad 
12.00 uur: warme lunch
14.00 uur: geleid bezoek Engels Klooster
Ca. 15.45 uur: einde aan het station.

Info: www.sacredbooksbruges.be
Deelnameprijs: € 65 voor leden, voor an-
deren € 70; inbegrepen: alle toegangen, 
gidsen, warme lunch.
Inschrijven: sint-denijs-westrem@vtbkul-
tuur.be 
Betaling op rekening BE66 0001 5590 
2743 van vtbKultuur, vermelden vis of 
vlees voor het menu. 

Info en inschrijving via de web-
site van vtbKultuur: https://www.
vtbkultuur.be/sint-denijs-westrem/
activiteiten of sint-denijs-westrem@
vtbkultuur.be
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KWB en OKRA Afsnee/SDW 

Donderdag 1 oktober om 14 uur: vertelling “Sweethearts” door Dirk Musschoot

Honderden Vlaamse vrouwen werden na 
de bevrijding in 1944 verliefd op een Brits 
militair.  Soms leidde dat tot een flirt of 
een kortstondige relatie, maar even vaak 
beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Som-
mige koppels vestigden zich in ons land, 
andere zochten hun geluk in Groot-Brit-
tannië.
Wie waren die tommy’s die met een 
meisje van hier aan de haal gingen? Wie 
waren die oorlogsbruiden die zich in de 
armen gooiden van een soldaat, die soms 
vreselijke dingen had meegemaakt?  
Journalist Dirk Musschoot reisde jaren-

lang België en Groot-Brittannië af en 
vond tientallen love story’s van Brits-Bel-
gische bevrijdingskoppels. Verhalen vol 
ontroering, maar vaak ook van eenzaam-
heid en gemis.

KWB en OKRA verwelkomen u graag op 
donderdag 1 oktober om 14 uur in het 
Gildenhuis voor een boeiende vertelling 
met beeldprojectie, afgerond met koffie 
en versnaperingen.  

Bijdrage in de onkosten: € 4 per persoon 
(ter plaatse te betalen). Alles corona- 

proof en volgens de veiligheidsvoor-
schriften. Gelieve uw mondmasker niet te 
vergeten.  

Graag vooraf verwittigen via: 
- Jacqueline Verdonck, Lauwstraat 23, 

SDW; (09 282 65 33) na 18 uur of 
- Piet Van Troos, Louis Delebecquelaan 

29, SDW; (09 221 18 80); e-mail:  
piet.vantroos@telenet.be.

Markant De Pinte / SDW

Zondag 18 oktober om 14 uur: geleide wandeling met natuurgids Marc De Pourck

Thema: de levende Leie en het natuur-
park in de Latemse Meersen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Vrijdag 23 oktober: geleid bezoek aan de Abdij Roosenberg in Waasmunster

Deze abdij is een unieke architecturale 
parel en tevens een stille plek in de bos-
sen. Ze is een uniek voorbeeld van een 

“Gesamtkunstwerk” gerealiseerd door 
Dom van der Laan, monnik en architect.
Daarna volgt een gezellig etentje in de 

brasserie “De Koolputten” aan de Durme.
Inschrijven is noodzakelijk.
 

Maandag 16 november om 20 uur: voordracht “Wees een dame in het verkeer”

Opfrissing van de verkeerscode door rij–instructeur Thomas De Sutter.
Plaats: raadzaal Gemeentehuis De Pinte
Inschrijving: Anne De Prest-Vlieghe; annevlieghe@telenet.be of (09 329 79 58)  
en dit tot uiterlijk woensdag 11 november. 

Regio / Markante Dialogen

Voordrachtenreeks ook toegankelijk voor niet-leden.

Maandag 12 oktober: “Hoe heeft de coronacrisis de wereld door elkaar geschud?” 

door Hans Diels, analist bij een geopolitiek adviesbureau

Maandag 9 november: “De volksjury, een vloek of een zegen?“

door Nina Van Eeckhaut, advocaat en strafpleiter.

Alle voordrachten van de Markante Dialogen hebben plaats in het Vormingscentrum 
Guislain in Gent om 14 uur. 

Regio / Stappen met Markant

Zondag 4 oktober om 13.30 uur: het Lievepad

Vooraf inschrijven in de regio.

Bij al onze activiteiten zullen de veiligheidsregels in verband met de coronamaatregelen 
strikt gevolgd worden. Hierdoor zullen er misschien wijzigingen aan onze programmering 
voorkomen. Dank voor uw begrip. 

Info: L. Van Landeghem; (0475 56 56 04)
markantedialogen@gmail.com
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A

H

E

J

B

I

F

C

D

G

Slechts 2 van deze botsauto's zijn helemaal gelijk. Welke?
Noteer de bijbehorende 2 letters in het blokje van 2 vakjes in het antwoordkraam!

Vind je de 7 verschillen tussen de beide 
paardenmolens op deze bladzijden?

LUNA PARK
B U N F W 9

O X 1 P L J

E 4 7 3 A T

Q R K 6 D M

H S 2 5 I Y

0 G 8 Z C V

In het Lunapark mag je 5 letters grijpen.
De grijper begint op de '0' links onderaan

en maakt telkens de beweging van een 'paardensprong'.
Je mag nooit op een cijfer belanden. Welke 5 letters grijp je?

Noteer de 5 letters in het blokje van 5 vakjes in het 
antwoordkraam.
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EB

A

H

G

C

DF

7

1

8 54

63 2

Je mag 3 eendjes vissen,
voor een totaal van 10 punten. 

Er mag slechts
1 zwart eendje bij zijn.
Welke 3 eendjes vis je?

Noteer de 3 bijbehorende 
letters in het blokje van 3 

vakjes in het antwoordkraam.

Scan deze QR-code en je vindt op 
internet een filmpje met 10 foto's.

In welke straat in Sint-Denijs-Westrem 
werden die foto's gemaakt?

Stuur de lijst van 10 straatnamen
in de juiste volgorde

naar speltafel@proximus.be
en je maakt kans op een prijs.

Vergeet natuurlijk niet je naam en 
contactgegevens te vermelden.

Geen QR-scanner? Surf  dan naar
http://users.skynet.be/fb208352/waarinsdw.html

antwoordkraam

Plaats de 10 gevonden letters in de juiste volgorde,
en je vindt een 'kermiswoord'.

Stuur dit woord, samen met je naam en contactgegevens
naar speltafel@proximus.be,

en je wint misschien een prijs!
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Koopgids

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: bemiddelaar
= efficiënte oplossing bij onderwijs- en sociale 
conflicten
Contact: 0475 59 34 89

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; tel: 09 221 51 16 
op afspraak: ma en do: 17-19 uur 
 tel: 078 151 243 of via www.sbat.be

Buitenring-Zwijnaarde 1;
Alle dagen 7-17u op afspraak

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

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 30 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48 
johan@genv.be; www.genv.be

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

Brasserie

Brasserie Olive
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW; tel: 09 221 35 12

Brood en banket

Bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)
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

 fietsenmaker aan huis
 Alle fietsen, ook elektrisch

  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

Belfius Gent Centrum & Noordwest CVBA
Koning Albertlaan 142, 9000 Gent

 Tel: 09 244 04 44 
(voorheen Gemeenteplein 8, SDW)

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

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

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

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

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
MET OF ZONDER WONING; TEL: 0498 51 82 00
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-boutiek Marie-Louise
Dameskleding. Maandag en dinsdag gesloten
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

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; dames na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

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

Kinesitherapeuten

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

www.kineandmore.be
Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; info@kineandmore.be
Tel: 09 222 33 45; gsm: 0495 40 09 42
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www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Valpreventie en kinesitherapie
Gsm: 0497 35 95 21; info@sterktebeen.be

Kleding en textiel

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

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)

med. voetverzorging Marijke
 Breeschoot 45, 9800 Astene;   

 0496 70 23 85; www.marijkenails.be; 

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

Meubelen

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

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

Mobilehome Verhuur

 Mobilhomes te huur 
 van 2 tot 5 personen. 

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

Naaiwerk

Nuance
naaigerei - kousen - kleding
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

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

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 & Projectbegeleiding
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 – Blommaert bvba 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; www.dehainaut.be

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

Wasserij en chemische reiniging

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

Zalen-evenementen

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

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

Door Covid-19 weet het bestuur niet hoe de 
coronacrisis verder zal evalueren en wat de 
impact ervan zal zijn op ons programma 
voor het werkjaar 2020-2021. Onder het 
grootste voorbehoud geven wij u een over-
zicht van ons programma.

Programma 2020 – 2021

Gezien de moeilijkheden om in deze co- 
ronatijden op een veilige manier en 
tevens aan alle strenge voorschriften te 
kunnen voldoen hebben we besloten 
om de lezing “Het licht in en op het Lam 
Gods” door ir. Roland Wissaert i.s.m.  
Markant, voorzien op dinsdag 29 septem-
ber 2020, te annuleren.

Ook de jaarlijkse boekententoonstelling 
“Vers Geperst“ kan niet plaats hebben op 
zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020. 
Het is ons onmogelijk om al onze leden 
op een veilige manier en op een geschikte 
locatie kennis te laten nemen met de boe-
ken en cd’s en ter plaatse de mogelijkheid 

tot het verwerven/vernieuwen van het 
lidmaatschap.

Dinsdag 24 november om 20 uur: lezing 
“De procedure voor het Hof van Assisen“ 
door advocaat Filip Van Hende i.s.m. KWB
December 2020: concert (programmatie 
nog niet beschikbaar). 

17 januari 2021: “Toast Literair” met ver-
halenvertelster Veerle Ernalsteen gevolgd 
door de nieuwjaarsreceptie.

Februari 2021: kindernamiddag met 
poppenkast “Pedrolino”

Maandag 22 februari: lezing “De geknip-
te genen” door Hetty Helsmoortel i.s.m. 
Markant

Maandag 8 maart: lezing “Glaskunst in 
onze buurt” door Aletta Rambaut, kunst-
historica en conservator glaskunst.

Donderdag 22 april: lezing “Achter de 

schermen van het Vaticaan” door dr. Tom 
Zwaenepoel i.s.m. KWB.

Zondag 9 mei: geleid bezoek aan het 
Industriemuseum Gent “Drie eeuwen 
grafische industrie”

Zaterdag 5 juni: daguitstap naar 
“Frans-Vlaanderen“ i.s.m. vtbKultuur.
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Kalender

oktober
Do 1 KWB en OKRA AFSNEE / SDW 14.00 vertelling “Sweethearts” Gildenhuis SDW
Zo 11 SAMANA Dag van de Chronisch Zieke Mens

Woe 14 VTBKULTUUR SDW gastronomische driedaagse Sint-Truiden
Za 17 VTBKULTUUR SDW 09.30 wandeling door Afsnee parking Karus
Zo 18 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 geleide wandeling met natuurgids Latemse Meersen
Zo 18 11.11.11 SDW kermisbuffet take away Sterrenschool SDW

Ma 19 PAROCHIE AFSNEE / SDW 10.00 eucharistieviering parochiekerk SDW
Do 22 VTBKULTUUR SDW daguitstap Brugge
vrij 23 MARKANT DE PINTE / SDW bezoek Abdij Roosenberg Waasmunster

november

Ma 9 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeentehuis 
SDW

Vrij 13 KWB 20.00 KWB-quiz Gildenhuis SDW
Ma 16 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht over verkeerscode gemeentehuis De Pinte
Di 24 DAVIDSFONDS SDW en KWB 20.00 lezing “Hof van Assisen”

december
Woe 9 WMV AFSNEE / SDW 20.00 publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee

Do 10 DAVIDSFONDS SDW lezing “samen stad bouwen”
Za 12 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Candlelightconcert

januari
Zo 17 DAVIDSFONDS SDW Toast Literair + receptie

februari
Ma 22 DAVIDSFONDS SDW en MARKANT lezing” De geknipte genen”

maart
Ma 8 DAVIDSFONDS SDW lezing “Glaskunst in onze buurt”

april
Do 22 DAVIDSFONDS SDW en KWB lezing over het Vaticaan

mei
Zo 9 DAVIDSFONDS SDW bezoek aan Industriemuseum Gent

juni
Za 5 DAVIDSFONDS SDW en VTBKULTUUR daguitstap naar Frans-Vlaanderen

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@gent.be
open: 
ma., woe. en vrij.:  van 9 tot 12.30 uur
en van 14 tot 16 uur 
Di., don. en zat.: gesloten 
Op afspraak: ma. van 16.30 tot 19 uur.
U kunt met bancontact betalen. 

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 09 220 66 66 
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 Fran Debrouwere, antennewerking 
voor senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13.30 tot 16 uur in het Open Huis;  
fran.debrouwere@stad.gent

Verantwoordelijke buurtmaaltijden: 
fran.debrouwere@stad.gent; 0473 31 79 77

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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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
30 oktober 2020. 

De teksten uiterlijk tegen 11 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 27 november en 18 
december. Alle teksten moeten uiterlijk 
17 dagen voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

Medewerker, contacten 
met verenigingen 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW 
09 329 52 41

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
Christine Devos 09 222 05 20
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard 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

09 221 30 30

Dierenartsen
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79
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&
interieur en renovatiebouw

van ontwerp tot realisatie
   kasten op maat

badkamer & keukeninrichting

info;  0479 33 88 48
MV

Van Marcke designLAB

info@vanmarckedesignlab.be

    website in opmaak weldra online

hukes@skynet.be

te koop zijnde woningen, appartementen,
appartementsblok, bouwgronden, landbouwgronden.

Ook interesse in te koop zijnde kleine woningen met veel
werk, al dan niet verhuurd, woningen met huurproblemen,

woningen vrijgekomen door echtscheiding of door
nalatenschap, studentenkamers (al of niet

gereglementeerd). Uw woning verkopen en verder huren is
mogelijk.

Ook interesse in patrimoniumvennootschappen .

0498   51 82 00

0498   51 82 00Wij zoeken voor 
ons cliënteel: 

BIV 207156



TE KOOP - De Pinte 

Charmante, te renoveren villa met gunstig 
georiënteerde tuin in een rustige woonwijk.  

TE KOOP -Afsnee 

Karaktervolle te renoveren villa in een 
parktuin met oude bomen.  

  1.784 m2

5.629 m2

212 m2

473 m2

€ 622.000

€ 1.160.000

T. 0472 454 007

T. 0486 069 070

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Bel 09 282 82 82

NIEUW - Sint-Denijs-Westrem 
 
Residentie ‘Mondriaan’ zal bestaan 
uit 2 gebouwen met respectievelijk 
20 en 21 appartementen. 

Er is een variatie tussen 1-, 2- en 3-
slaapkamer appartementen; voor 
eigen bewoning en investering. 

Contacteer ons voor meer info op
welkom@irres.be 

TE KOOP - Deurle  

Karaktervolle, te renoveren woning 
georiënteerd naar het zuid-westen.  

1.739  m2 215 m2

€ 880.000

T. 0486 069 070

T. 0479 417 496

TE KOOP - Afsnee 

Bouwgrond voor open bebouwing zonder 
bouwverplichting, in een groene omgeving.   

1.331 m2

€ 520.000 T. 0479 417 496

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Charmante burgerwoning met 
handelsruimte in het centrum.

480 m2 322 m2

€ 699.000 T. 0472 454 007
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TE KOOP - Afsnee 

Ideale instapklare gezinswoning op een 
rustige ligging met achteraan zicht op groen. 

 1.493 m2  276 m2

€ 832.000 T. 0486 069 070 E
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be


