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INFO Nieuws van de Dekenij, de verenigingen,  
de handelaars en de Stad Gent.

NIEUWE VOORZITTER DEKENIJ                    NIEUW SCOUTSLOKAAL
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Wij zijn maar wat fi er aan iedereen de opening te kunnen 
aankondigen van ons prachtig nieuw polyvalent 
scoutslokaal in de Pastorijdreef. Graag willen we iedereen 
uitnodigen om een kijkje te komen nemen op 15 september.

#WSBS9051 is al enkele jaren de 
‘roepnaam’ voor ons bouwproject. 
#WSBS9051 staat voor blauw – 
vloeibaar - feesten – sport en werd 
verpakt in tal van commerciële acties :
• de straten van St Denijs kleuren 

dagelijks blauw – en sinds kort 
een beetje groen – dank zij onze 
kledinglijn,

• de smaken van onze eigen Gin en 
Bubbles - puur of in cocktail - zijn 
alom gekend,

• het Gildenhuis lachte zich te pletter 
met Pascale Platel,

• Nero smulde als vanouds van onze 
heerlijke wafels,

• de eerste Bubble Run kleurde Borluut 
op een regenachtige morgen,  

• de eerste Rommelmarkt vulde de 
Zonneweide; daarna alles rood met 
de Duivels op ‘gruut’ scherm, 

• Zonnekes het scoutsjaar 
door zorgden voor vele leuke 
ontmoetingen.  

Hierbij willen we dan ook nog eens 
éénieder bedanken die op één of 
andere manier deze acties heeft 
gesteund.  

Het einde van het project is dus 
duidelijk in zicht, maar wij gaan toch 
nog heel even hard door : we hopen 
namelijk via de “Wall of Fame” nog 
wat centen bijeen te sprokkelen voor 
de afwerking. Zie fl yer verder in deze 
Info op pagina 9.

Laat jullie dus niet kennen, iedereen 
kan meedoen : sympathisanten 
jong en oud, oud-scoutsleden, oud-
scoutsleiding en natuurlijk ook alle 
oud-chiromeisjes - het was immers 
ooit jullie lokaal. Is het pure nostalgie, 
jeugdsentiment of gewoon een 
eerbetoon? Het speelt geen enkele rol, 
maar weet dat ook jouw naam of totem 
of boodschap op deze onverwoestbare 
Wall of Fame kan prijken. 

Je kan intekenen voor de formaten 
S (A7 - 25 €) - M (A6 - 50 €) - L (A5 - 150 €) 
en XL (A4 - 300 €). Bij formaat L en XL is 
het mogelijk een foto (erbij) te plaatsen. 
Alle teksten en foto’s dienen ingestuurd te
worden naar bestelling@wsbs9051.be. 
De centen dienen vooraf gestort te 
worden op onze VZW-rekening 
BE28 8508 1808 0820 met vermelding 
‘Wall of Fame’ en het formaat.

Alle ingestuurde foto’s en teksten 
worden op een grote aluminium 
plaat gedrukt - uiteraard in het 
blauw - en deze zal bevestigd 
worden op een wand in ons 
nieuw lokaal. 

Er is nog even tijd om met 
kompanen van destijds te 
overleggen, maar hou toch in 
de gaten dat de reservaties 
worden afgesloten op uiterlijk 
zaterdag 8 september 2018.

Tot slot willen we ook nog melden dat 
de traditionele overschrijvingen via 
de Nationale scoutsrekening 
BE55 4096 5041 4144 - die recht geven 
op een fi scaal attest vanaf € 40 - ook 
nog steeds mogelijk zijn. Deze brief 
en uitnodiging vervangen immers voor 
dit jaar onze klassieke “Bedelbrief”. 
Je dient dan te vermelden: 
De Zonnekerels: project BVG 5 – 239.

Wij hopen dat we voor deze laatste 
rechte lijn nogmaals op jullie allemaal 
mogen rekenen. Alvast tot op 15 / 9!

Vriendelijk dank en een stevige 
scoutslinker vanwege,

Scouts en Gidsen 
De Zonnekerels & 
VZW Vrienden van de 
Zonnekerels.

Scouts De Zonnekerels
opent nieuw lokaal!

Kom klinken 
op ons nieuw lokaal:

Pastorijdreef 4
9051 Sint-Denijs-Westrem

15 september 2018
(Inschrijfdag scoutsleden)

om 16u00



Nieuws van de dekenij

De dekenij heeft een nieuwe voorzitter
“Wie is die nieuwe voorzitter van de dekenij Borluut?”

Ik ben Bart De Schouwer, bijna veertiger 
en ingenieur van opleiding. Sinds 2010 
behoor ik, samen met mijn vrouw 
Isabelle, tot de “inwijkelingen” van Sint-
Denijs-Westrem. Na een aantal jaren was 

het hoog tijd om in het verenigingsleven 
te stappen, iets wat ik ook in het verleden 
altijd al graag gedaan heb. Op deze 
manier probeer ik een bijdrage te leveren 
aan het gemeenschapsleven in onze 

mooie gemeenten Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee. Ik ben Karel en de andere 
leden van de dekenij dankbaar dat ik 
de kans gekregen heb om de taak van 
voorzitter van de dekenij op te nemen.

“En wat is hij met de dekenij van plan?”
Het is niet gemakkelijk om een eeuwen-
oude organisatie, wat de dekenijen in het 
Gentse toch wel zijn, in een veranderende 
context continu te laten evolueren. Ik zou 
dan ook graag samen met het bestuur, en 
bij uitbreiding alle buurtbewoners, eerst 
eens willen stilstaan bij ons doel. Dat doel 
is vrij gemakkelijk, doch nogal vaag en 
omslachtig te omschrijven als “mensen, 

ambachten en verenigingen uit de buurt 
dichter bij elkaar brengen, om zo sociale 
en menselijke relaties en solidariteit te 
stimuleren”. Maar hoe doe je dat dan? 
Daar gaan we samen naar op zoek. Alle 
suggesties om nieuwe zaken te ontwikke-
len of bestaande (onze oktoberkermis, de 
welzijnsschakel, deze INFO, de receptie 
en de uitstap) te verbeteren, zijn welkom 

via voorzitter@dekenijborluut.be.
Voor alle duidelijkheid: in de dekenij 
spelen politiek en godsdienst geen rol. De 
dekenij werkt enkel met vrijwilligers en de 
nadruk ligt op de buurt. Ik hoop dan ook 
dat ik samen met jullie een steentje kan 
bijdragen om deze nog leuker, levendiger, 
veiliger, enz. te kunnen maken.. 

Woordje van de (ex-)voorzitter
Na 15 jaar voorzitterschap van de Dekenij 
Borluut lijkt mij de tijd gekomen om de 
fakkel door te geven aan een jongere 
generatie.
De afgelopen periode heeft de Dekenij 
zich ontplooid als de socio-culturele 
vereniging die de verschillende verenigin-
gen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 
ten dienste wou zijn, maar anderzijds ook 
een eigen culturele en sociale werking uit-
bouwde. Als orgelpunten van deze twee 
doelstellingen werden de Welzijnsschakel 
en het beheer van het Borluutkasteel 
boven de doopvont gehouden.

Wat kleinschalig werd gestart, is uitge-
groeid tot een daadwerkelijke steunpilaar 
voor het sociale beleid, ook van en in 
samenwerking met de stedelijke over-
heid. De vele vrijwilligers die zich onder 
de vlag van de Dekenij schaarden om een 
schakel te vormen in het welzijn van de 
minstbedeelden in Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee verdienen alle lof en eer; dank 
zij hen wordt onze kleine gemeenschap 
een stukje mens-vriendelijker.

Maar ook het culturele aspect van een 
sociaal-culturele dekenij – zoals onze 
medestichter, Jef Van de Veire opmerk-
te – werd in de afgelopen periode niet 
verwaarloosd, óók dank zij de vele 
vrijwilligers. De “stadskermis” werd terug 
een “dorpskermis” door een intense 
samenwerking tussen de verschillende 
verenigingen in het “kermiscomité”. De 
Dekenijrecepties ter gelegenheid van de 
kermis, nieuwjaar of zomerzonnewende 
werden “dorpsontmoetingen” en als kers 
op de taart hebben de verenigingen nu 
de mogelijkheid een vaste stek te verwer-
ven in ons kasteel, het Borluutkasteel. 

Maar het meest trots mogen wij wellicht 
wel zijn op de nog steeds, sinds haar 
“stichting”, trouw verschijnende INFO. 
Elke maand – buiten juli en augustus – 
valt nu een mooi verzorgd, eigentijds en 
luchtig infoblad in uw bus. Ongetwijfeld 
vergt het zoeken, schrijven, corrigeren 
en samenstellen van de infoartikels en 
advertenties de meeste energie van een 
schare enthousiaste medewerkers. Het 
redactiecomité zoemt als ijverige werkbij-

en het ganse jaar door de beide gemeen-
ten om u op de hoogte te kunnen houden 
van alle evenementen, feesten, manifes- 
taties, akkefietjes en wist-je-datjes…  
zonder te vervallen in een ordinair recla-
meblad. Tezelfdertijd trachten wij immers 
de plaatselijke handelaars een duwtje 
in de rug te geven, om op die manier de 
samenhorigheid in onze gemeenten nog 
meer aan te wakkeren. 

Dit kon en kan slechts gerealiseerd 
worden door de helpende handen en 
hoofden van de ca. 20 bestuursleden, de 
vele vrijwilligers en sympathisanten. Ik 
ben hen hiervoor heel veel dank verschul-
digd. Zonder hun hulp zouden wij niet 
staan waar we nu staan, zou de Dekenij 
Borluut geen bloeiende vereniging zijn.
Graag draag ik de fakkel over aan enthou-
siaste jongelingen, die hun eerste sporen 
in de Dekenij reeds hebben verdiend. Zij 
waarborgen een even bloeiende vereni-
ging in een nieuwe lente, met een nieuw 
geluid. Ik wens het bestuur alle succes en 
veel werkvreugde toe.

Karel Peeters

Nabeschouwing van de uitstap voor senioren en anders validen van 9 juni 2018
De liftbus vertrok goed gevuld met en-
thousiaste deelnemers om 13 uur naar 
de plantentuin in Meise.
Dankzij een goede voorbereiding en veel 
vrijwillige medewerkers was het een ze-
kerheid dat de geplande uitstap zoals elk 
jaar een voltreffer zou worden.
Voldoende rolstoelen waren gereserveerd 
op het domein om iedereen de kans te 
geven alles mee te maken. Inderdaad 

de plantentuin van Meise is uitgestrekt. 
Daarenboven waren de weergoden ons 
goed gezind maar we “puften” van de tro-
pische warmte in de serres. We waagden 
ons zelfs in het regenwoud.
We hebben veel geleerd, genoten maar al 
die namen die blijven niet in ons geheu-
gen gebrand. We hebben ze gezien en 
werden meermaals verrast o.a. door de 
reuzenwaterlelie en de reuzenaronskelk 

en planten die zich zonder aarde vast-
hechten aan stammen van struiken en 
bomen en zoveel meer…
Zoals steeds besloten we de uitstap met 
koffie en taart in het restaurant, aangebo-
den door Dekenij Borluut.

We namen afscheid in SDW rond 18 uur 
van dankbare deelnemers aan de aange-
boden uitstap.
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Nieuws van verenigingen

Cultuurplatform en Dekenij Borluut
Woensdag 5 september om 20 uur: politiek debat n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 

Naar aanleiding van de komende Ge-
meenteraadsverkiezingen op zondag 14 
oktober richt het Cultuurplatform i.s.m. 
de Dekenij Borluut een verkiezingsdebat 
in met een vertegenwoordiger uit elke 
partij die in de Gentse Gemeenteraad 
zetelt.

We zien deze debatavond met moderator 
Annelies Rutten als een mogelijkheid voor 
de verschillende partijen om hun visie te 
geven over de specifieke problemen van 
een landelijke deelgemeente van Gent 
waarbij de focus van de vragen zal liggen 
op de eigen problematiek van Sint-Denijs- 
Westrem en Afsnee.
Alle partijen zegden toe en sturen een 
vertegenwoordiger die de problematiek 

van de zuidelijke deelgemeenten kent nl. 
Veli Yüksel (CD&V) – Elke Sleurs (NVA) – 
Sami Souguir (Open VLD) – Rudy Coddens 
(SP.A) – Johan Deckmyn (Vlaams Belang) 
en Filip Watteeuw (Groen). 

Graag willen we enkele concrete proble-
men en/of vragen voorleggen zoals : 
- De mobiliteitsproblematiek op en rond 

the Loop, de E40 en E17 e.a.
- De verkeersveiligheid in de kern van 

Sint-Denijs-Westrem en de herinrichting 
van de dorpskern – Gemeenteplein en 
Krijzeltand- en parkeermogelijkheden.

- Fietspadenbeleid in onze deelgemeen-
ten?

- De timing voor de renovatie van het 
kasteel Borluut en het park errond 

- Sportaccomodatie, sporthal enz..
Het geheel wordt gekaderd in de alge-
mene situatie van de stad Gent maar de 
klemtoon wordt wel op de problemen 
van onze eigen deelgemeenten gelegd.
Het debat wordt deskundig gemodereerd 
door Annelies Rutten, journaliste en na 
de voorgelegde vragen en problemen zal 
er ook voor de deelnemers mogelijkheid 
zijn tot het stellen van vragen.
We nodigen dan ook graag alle geïnteres- 
seerde kiezers uit om aanwezig te zijn 
op dit interessante debat en heten u van 
harte welkom. 

Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: gratis.

Borluutjoggers
Zomerkriebels

Na een welverdiende vakantie is het 
ideale moment aangebroken om de loop-
schoenen uit de kast te halen, de condi-
tie terug op peil te brengen en de extra 
vakantiekilootjes weg te werken.
Bij de Borluutjoggers kan je elke woens-
dag om 19 uur aansluiten bij een groep 

die bij jouw tempo/afstand past. Zo zijn 
er groepen voor mensen die opbouwen 
naar 5 km (start-to-run), aan een gezapig 
tempo 5 kilometer lopen, 10 kilometer 
lopen of langeafstandslopers.
Elke groep wordt begeleid door een 
ervaren trainer. De nadruk ligt steeds 

op blessurepreventie door een rustige 
opbouw, voldoende stretchen enz.
Kriebelt het? Kom gerust eens af voor een 
kennismaking! 

Gezinsbond SDW/Afsnee
Zaterdag 20 oktober van 9.30 tot 12 uur: tweedehandsverkoop oktoberkermis

Wat kan te koop worden aangeboden?
Kinderkleding, speelgoed, babyspullen.
Geen handelswaar of stocks van winkels!
Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels 
(= 2 m²) ter beschikking. Er wordt maxi-
maal één eigen kledingrek toegestaan.
Verkopers krijgen tijd om hun goederen 
uit te stallen op zaterdag 20 oktober 
tussen 8.45 en 9.30 uur stipt.

Hoe reserveren?
Stuur een mailtje naar: 
marjan.depaepe@telenet.be met onder-
werp “stand 2dehands 20-10-18” met vol-
gende gegevens: naam / adres / telefoon-
nummer / lidnummer Gezinsbond (indien 
van toepassing).
Na inschrijving krijg je een bevestigings-
mail met daarin de betalingswijze. 

Na betaling is de inschrijving definitief. 
Betaal wel binnen de twee weken of je 
verliest je voorrang. Bij annulatie wordt
er niet terugbetaald.
Snel inschrijven is aangeraden, plaatsen 
zijn beperkt.

Info: www.borluutjoggers.be

Flanders Expo

Zaterdag 15 t.e.m. zondag 23 septem-
ber: Jaarbeurs Gent
Vrijdag 21 september: Stoffenspekta-
kel: bekende stoffenaanbieders presen-
teren en verkopen de nieuwste stoffen 
voor kledij, interieur en decoratie, naaipa-

tronen, fournituren, naaimachines…
Zondag 23 september: Kleding Outlet 
Beurs: verkoop van kleding, schoenen, 
sportkledij, zwemkledij, accessoires, 
handtassen, portefeuilles…

Zaterdag 29 t.e.m. zondag 30 septem-
ber: FACTS: your Belgian Comic Con, 
dé ontmoetingsplaats van alles rond 
Fantasy, Animatie, Comics, Toys, Sci-Fi, 
Games en Cosplay.

Plaats: kermistent, Krijzeltand SDW
Toegang: leden Gezinsbond € 10, 
anderen € 16.
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Markant
Maandag 17 september om 14 uur: contactnamiddag met voorstelling van ons jaarprogramma “Zinderend”

Een gezellige koffienamiddag voor onze leden en alle geïnteresseerden. 
Op deze activiteit verwelkomen we ook graag alle belangstellenden. 
Inschrijven is niet nodig. 

Vrijdag 21 september om 14 uur: Erfgoedwandeling in het kader van 150 jaar De Pinte

Deze wandeling gebeurt o.l.v. erfgoedspecialist Johan Van Twembeke, voorzitter van 
de Heemkundige Kring “Het Scheldeveld”. We wandelen langs bekende en minder 
bekende hoekjes van De Pinte en leren het verleden ervan kennen. Drankpauze.
Samenkomst: Kerkplein De Pinte om 13.55 uur. Inschrijven is niet nodig.

Vrijdag 28 september: daguitstap: Antwerpen barokjaar

In het jaar 2018 herontdekt de stad 
Antwerpen haar barokke roots en richt de 
Scheldestad een reeks van tentoonstellin-
gen en evenementen in ter gelegenheid 
van dit jaar onder de titel “Antwerp Ba-
roque 2018“. Op onze daguitstap maken 
we een keuze uit het ruime aanbod. Met 
Rubens als gids en inspirator bezoeken 
we eerst het Rubenshuis dat de laatste 

jaren een metamorfose heeft ondergaan 
en waar weer enkele merkwaardige 
aanwinsten te bewonderen zijn. Daarna 
bezoeken we het volledig vernieuwde 
“Snijders & Rockoxhuis”, twee rijke barok-
huizen waar een schat aan schilderijen 
en beeldhouwwerken van 16de en 17de 
eeuwse Antwerpse Meesters te zien zijn. 
In de namiddag genieten we van de beel-

den en de natuur in het Middelheimpark 
dat naast het klassieke en altijd indruk-
wekkende parcours deze zomer ook een 
licht barok alternatief aanbiedt.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

Dinsdag 2 oktober om 20.15 uur: concert en flamencoballet - Festival van Vlaanderen Gent 

 “Carmen van Bizet”, een indrukwek-
kend flamencoballet uit het broeierige 
Andalucía uitgevoerd door het Antonio 
Andrade Flamenco Ballet. Het gezelschap 
groeide de laatste jaren uit tot cultureel 
ambassadeur voor het Spaanse Sevilla, 
de thuishaven van de flamenco.
Choreograaf Manolo Marín stelde voor 

hen de voorstelling “Carmen” samen, die 
sinds haar première in Berlijn wereld-
wijd in uitverkochte zalen speelt. Dat is 
zeker niet toevallig: aan de basis van de 
voorstelling ligt “Carmen” van de Franse 
componist Georges Bizet, ondertussen 
misschien wel de meest populaire opera 
ooit.

Een dansfestijn voor ogen en oren in een 
zinderende Floraliënhal! We reserveerden 
een aantal kaarten voor onze Markant-
groep.  

Maandagnamiddag 8, 15 en 22 oktober, 5, 12 en 19 november: lessenreeks “Zin in nieuwe media”

Thema: fotoboeken maken met Albelli, 
foto’s opslaan en delen via Dropbox.
Lesgeefster: Leen Gijselinck

Jong Markant De Pinte / SDW

Vanaf dit activiteitenjaar start Markant  
De Pinte / Sint-Denijs-Westrem met een 
Jong Markant afdeling. Hiermee wil onze 
organisatie een bijkomend aanbod creë-
ren voor en door een groep (nieuwe)

leden die zich net dat tikkeltje jonger en 
actiever voelen en die vaak nog professio-
neel actief zijn.
We nodigen alle belangstellenden van 
harte uit op de contactavond op

vrijdag 7 september in de salons van het 
Kasteel Borluut te SDW om kennis te ma-
ken met de nieuwe groep en het speciale 
programma-aanbod.

Vrijdag 7 september om 20 uur: Salons Kasteel Borluut 

Contactavond met voorstelling jaarprogramma. 
Inschrijven noodzakelijk. 

Zondag 23 september om 14 uur: Erfgoedwandeling in het kader van 150 jaar De Pinte 

met erfgoedspecialist Johan Van Twembeke.
Samenkomst: Kerkplein De Pinte om 13.55 uur. Duur van de wandeling: 2 uur.
Daarna drankpauze. Inschrijven is niet noodzakelijk.

Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem; (09 282 99 31)

Plaats: cafetaria “Moerkensheide”, 
Parkwegel 1, De Pinte.
GPS: Nieuwstraat 78: Sportpark.

Plaats: Educo Gent, Koning Albertlaan 27, Gent
Inschrijven is noodzakelijk met voorkeur voor leden en partners.

Plaats: Floraliënhal, Citadelpark Gent.
Toegang: vooraf inschrijven is nood-
zakelijk.

Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem; (09 282 99 31)

Vzw De Gouden Druppel

Fonds dat in 1990 onder impuls van Ludo 
Laerte uit onze parochie is opgericht om 
arme gezinnen bij te staan in de school-

kosten voor hun kinderen.
In de volgende INFO kan je hier meer 
over lezen.
 www.degoudendruppel.be

Info: www.degoudendruppel.be
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Davidsfonds

Donderdag 20 september om 20 uur: Grieks-Romeinse mythologie aan onze sterrenhemel

Al in de oudheid was het bestuderen van 
de nachtelijke hemel de edelste van alle 
wetenschappen. Duizenden jaren lang 
verzamelden grote groepen mensen, 
vaak vergezeld van individuele geleerden, 
zich ‘s avonds onder de open sterren-
hemel om verhalen te vertellen en te 
aanhoren over de mythologische figuren 
die als sterrenbeelden zichtbaar waren 

aan het firmament. Het waren verhalen, 
net als moderne verhalen, vol spanning, 
liefde, jaloezie en geweld. 
Germanist André Bracke wil in zijn lezing 
deze oeroude traditie laten herleven. Hij 
heeft het onder meer over de boeiende 
naamgeving van hemellichamen en 
maakt onderweg geregeld een stop voor 
een sappige mythe. Via oude mythen 

komen fysische kenmerken van allerlei 
objecten in ons zonnestelsel aan bod.

Overzicht programma 2018-2019

Donderdag 18 oktober: “Vrouw en on-
derneming”, lezing door Sophie Dutordoir 
i.s.m. Davidsfonds Gewest “Land van Leie 
en Schelde”
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: 
boekententoonstelling “Vers geperst” in 
het dienstencentrum SDW
Donderdag 15 november: “Poëzie op 
alle fronten tijdens WO I”, lezing door 
Koen Stassijns

Zaterdag 1 december: “Adriaan Brou-
wer”, tentoonstellingsbezoek in Oude- 
naarde
Zondag 20 januari: “Toast Literair”, 
lezing “Gentse zoete zonde” door Sophie 
Huysman met aansluitende nieuwjaars-
receptie
Donderdag 31 januari: “De hervorming 
van het erfrecht”, lezing door prof. notaris 
Jan Bael i.s.m. KWB

Dinsdag 12 februari: “Vrouwelijke 
impressionisten in België”, lezing door 
Fabienne De Meulemeester
Maandag 18 maart: “Hoe Europa ons le-
ven beïnvloedt”, lezing door prof. Hendrik 
Vos i.s.m. Markant – KWB - DFZwijnaarde
Dinsdag 9 april: “Sociale ongelijkheid”, 
lezing door prof. Mark De Vos i.s.m. KWB 
– Markant – DFZwijnaarde - DFGewest 
“Leie en Schelde”
Mei 2019: daguitstap i.s.m. vtbKultuur

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Regenboog OCMW Gent

Ligt het lokaal dienstencentrum ver van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij ons?
Antennemedewerker Hilde Branteghem brengt de diensten van het lokaal diensten-
centrum naar u toe.
Ze heeft zitdag of zij komt bij u aan huis.
• Ze helpt u met uw vragen over hulp- en dienstverlening voor senioren en de admi-

nistratie die daar bij komt kijken.
• Ze regelt voor u hulp aan huis, zoals ergotherapie of tijdelijke thuiszorg.
• Ze brengt behulpzame buren in contact met senioren die hulp kunnen gebruiken voor 

kleine dingen. Zo stimuleert ze burenhulp. Dat is ons “buren voor buren” project.
• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo brengen we bewoners uit de buurt samen, vaak 

in samenwerking met andere buurtverenigingen.

Hilde Branteghem,
Antenne SDW /Afsnee
(09 266 34 34); (0471 90 97 54);
hilde.branteghem@ocmw.gent
 
Zitdag: 1ste en 3de dinsdag van de maand van 13 tot 16 uur 
in het Open Huis, Pastorijdreef 6,  SDW.

Buurtmaaltijd: 1ste en 3de dinsdag van de maand in het 
Open Huis, SDW. 

Annelore Behaeghe werkt als buurtzorger 
voor SDW en Afsnee.  
(0477 98 06 36);  
annelore.behaeghe@ocmw.gent 

Haar taken zijn:
-  ondersteunen van Antennewerking
-  detecteren en doorgeven van noden en 

behoeftes bij 65+ uit Sint-Denijs-
 Westrem en Afsnee!
-  vanaf september 2018 ook voor 65+ 

uit Zwijnaarde  
(vanuit nieuw LDC De Mantel)

-  buurtmaaltijden Open Huis organiseren
- preventieve huisbezoeken
- project “buren voor buren” mee onder-

steunen.

Dinsdag 18 september om 14 uur: voordracht “Vroegtijdige zorgplanning”

Bij het ouder worden hebben we vaak 
meer nood aan specifieke verzorging en 
extra aandacht. Daarom is het noodzake-
lijk om ook vooraf al stil te staan bij even-
tueel moeilijkere tijden. Het levenseinde 
en nog belangrijker, de periode die eraan 
vooraf gaat, is best een moeilijk onder-
werp om over te praten, maar kan ach-
teraf een gevoel van opluchting geven. 

Weten dat men te allen tijde rekening 
houdt met uw wensen en dat waardige 
levenskwaliteit voorop staat, biedt voor 
velen een geruststellend gevoel. 
Samen met onze huispsycholoog Sien Du-
quennoy bespreken we de mogelijkheden 
om vooraf een aantal zaken op papier 
te zetten. De wettelijke documenten 
worden stap voor stap overlopen en er is 

zowel ter plaatse als nadien tijdens een 
privé-afspraak ruimte voor persoonlijke 
vragen en/of hulp bij het invullen van de 
documenten.

Plaats: Open Huis
Uur: 14 tot 16 uur, gratis

Plaats: Gildenhuis, Loofblomme- 
straat 10, SDW
Toegang € 5; leden Davidsfonds 
SDW/Afsnee gratis.
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Cultuurplatform SDW / Afsnee

Inhuldiging muurschildering

“Zondag 1 januari 1945: Het Duitse leger 
is teruggeslagen tot het oosten van 
België. Poolse vliegeniers van de RAF 
zijn gestationeerd op het vliegveld van 
Sint-Denijs-Westrem. Die ochtend zijn ze 
met hun Spitfires in alle vroegte op missie 
vertrokken naar de frontlijn rond de 
Duitse grens.
Op datzelfde moment ontplooit de Duitse 
Luftwaffe hun ultrageheime Operatie 
Bodenplatte ter ondersteuning van het 
von Rundsted-offensief in de Ardennen. 
Vroeg in de morgen stijgen rond de 1.100 
Duitse vliegtuigen op van verschillende 
basissen in Duitsland om de geallieer-
de vliegvelden in België, Luxemburg en 
Noord-Frankrijk te vernietigen.
De eskadrons die op Maldegem, Ursel en 

Sint-Denijs-Westrem een verrassingsaan-
val moeten uitvoeren, maken een om-
trekkende beweging via Nederland en de 
Noordzeekust en dringen België binnen 
vanuit het westen. Een 30-tal Focke-Wulfs 
splitsen zich af en zetten hun aanval in op 
het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem.
Het is zondag en de vroege kerkgangers 
horen verbijsterd de vliegtuigen over 
Sint-Camillus aanstormen op het vlieg-
veld. Vanop een hoogte van 50 meter, 
vleugel aan vleugel, brengen de Duitsers 
een ware ravage teweeg onder de daar 
opgestelde toestellen. Een paar tankwa-
gens met benzine vatten vuur en weldra 
is het vliegveld in een vuurzee herscha-
pen. Dikke zware rookwolken verduiste-
ren de lucht.

Ondertussen keren de eerste Poolse esk-
adrons terug van hun missie in Duitsland 
en een luchtgevecht boven het vliegplein 
tussen de Polen en de Duitsers leidt tot 
heel wat verliezen aan beide kanten.”

(bron: Piet Dhanens e.a.)

Het bestaan van de kogelinslagen in de 
Twaalfapostelenstraat, restanten van dit 
luchtgevecht, is bij veel mensen onbe-
kend.

Het Cultuurplatform van SDW/Afsnee 
vond dat deze sporen uit het verleden 
meer aandacht verdienden. De Cultuur-
dienst Gent vond dit idee perfect passen 
in het Vredesthema 2018 en de herden-
king van de wereldoorlogen.

Alles kwam in een stroomversnelling, de 
Cultuurdienst stak nog een tandje bij en 
stelde voor dit project uit te werken met 
de hulp van kunstenaar Samer Alagha, 
die alras met een concreet voorstel 
kwam: een overweldigend ‘fresco’ van 
18 m² van dit heroïsch luchtgevecht.

Zaterdag 23 juni werd deze muurschilde-
ring in de Twaalfapostelenstraat plechtig 
ingehuldigd.

Van harte dank aan allen die hun steentje 
bijdroegen.

Vzw “Vrienden van de Poolse Luchtmacht 1939-1945”

Zondag 16 september om 10.30 uur: herdenkingsplechtigheid voor de Poolse Luchtmacht

Op 2 juni 1971 werd de vzw “Vrienden 
van de Poolse Luchtmacht 1939-1945” op-
gericht, dit om de bevrijding te herdenken 
van de Stad Gent door de Poolse troepen 
eind 1945 en ter ere van de squadrons 
van de Poolse Luchtmacht die hun zwaar-
ste gevecht boven onze stad voerden op 
Nieuwjaarsnacht 1944-45.

Traditiegetrouw organiseert de Raad van 
Bestuur van de vzw elk jaar opnieuw een 
plechtigheid ter ere van onze bevrijders 
op de derde zondag van september, dit 
dankzij de steun van de Stad Gent en 
Defensie. 
Dit jaar gaat de ceremonie door op zon-
dag 16 september om 10.30 uur aan het 
monument van de Poolse Winglaan 
in Sint-Denijs-Westrem. 

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur: 
- welkomwoord van de voorzitter van de 

vereniging
- toespraak van de Ambassadeur van de 

Republiek Polen
- toespraak van Daniël Termont, Burge-

meester van de Stad Gent 
- toespraak van Jan Briers, Gouverneur 

van de Provincie Oost-Vlaanderen
- plechtigheid en bloemenhulde aan het 

monument van de Poolse Wing
12.00 uur: korte receptie in het Provincie- 
commando Oost-Vlaanderen in de Leo-
poldkazerne.

Om organisatorische redenen vragen wij 
u ons te verwittigen indien u aanwezig zal 
zijn op de receptie uiterlijk tegen 

woensdag 13 september via e-mail of 
telefonisch bij Isabelle Mrozowski, secre-
taris van de vereniging: 
e-mail: isabellemrozowski@hotmail.com 
of (055 49 83 88) tussen 19 en 20 uur. 
U bent allen welkom.
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Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, 
biedt mogelijkheden om leeftijdsgenoten 
en buurtbewoners te ontmoeten voor 
een gezellige babbel of een boeiende 
activiteit.
Openingsuren: 
Het Open Huis is open op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 17 uur. 
Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd 
de 1ste en de 3de dinsdag van de maand, 
dan gaat de buurtmaaltijd door en is het 

Open Huis open tot 14 uur.
Graag nodigen wij jullie allen uit om een 
voet over de drempel te zetten om te 
kaarten, te biljarten, een pannenkoekje 
te eten, een spelleke petanque te spelen 
of gewoon een babbeltje te slaan bij een 
lekker kopje koffie.

Op donderdag kan je ook om advies 
komen bij onze computerbuddies.
Dank aan Okra en Samana voor de trou-
we opkomst.

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de 
dinsdag van de maand tussen 11.30 en 
13.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op 
voorhand, op de zitdag van de Antenne-
werking.

Welzijnsschakel: de voedselbedeling 
gaat door elke 2de en 4de vrijdag van 
de maand van 9.30 tot 12 uur.

KVLV vrouwen met vaart
Dinsdag 25 september om 13.15 uur: bezoek Vintage Mode Museum

Onze eerste activiteit na een hete zomer 
is een bezoek aan het “Vintage Mode 
Museum” 100 jaar mode, in Gavere.
De unieke en schitterende tentoongestel-
de stukken, van vintage en antieke kledij, 
maken deel uit van een verzameling die 
begint in 1875 en loopt tot 1975, met 
andere woorden het resultaat van jaren-
lang verzamelen. Sommige stukken zijn 
gerestaureerd, uren van geduldig werk 
waren hiervoor nodig, anderen zijn nog in 
originele staat.

We krijgen een rondleiding door de 
eigenares zelf, die een uitgebreide uitleg 
zal geven, zodat we alles zullen zien en 
weten over deze prachtige collectie. Zo 
komen we te weten, dat de geschiedenis 
van de emancipatie en ontwikkeling van 
de vrouw kan teruggevonden worden in 
de evolutie van de mode.

Achteraf genieten we van een “Afternoon 
Tea”: een typisch Engels 4-uurtje met fijne 
sandwiches, gebak, thee of koffie.

We verzamelen om 13.15 uur aan de pas-
torij en rijden samen naar de Gentweg 80 
te 9890 Gavere.

De deelnameprijs bedraagt € 14, te beta-
len bij inschrijving bij Manette Michielsen, 
Hogeheerweg 34 te Sint-Denijs-Westrem 
en dit vóór 18 september. Enkel na 
betaling ben je ingeschreven. Het aantal 
inschrijvingen is beperkt.

Info: www.ghentmarathon.be 

Speelstraat
Zaterdag 15 en zondag 16 september: speelstraat in 

de Lettelbroeklaan

Er komt opnieuw een speelstraat in de Camilluswijk – Schrij-
verswijk. Deze vindt plaats op zaterdag 15 en zondag 16 
september, telkens van 14 tot 20 uur. 
In een speelstraat ruimen de auto’s even baan zodat de 
kinderen op straat spelen, fietsen, rolschaatsen … . Maar je 
kan er ook gewoon rustig een babbeltje slaan met de buren. 
Iedereen die jong van hart is en in de nabije of verdere buurt 
woont is welkom.
Alle activiteiten en nieuwtjes vind je terug op Facebook bij 
“Speelstraat Camilluswijk – Schrijverswijk”. Tot dan! 

Marathon van Gent - zondag 28 oktober

Zondag 28 oktober vindt de 2de editie van de Pauwels Con-
sulting Ghent Marathon plaats. De 1ste editie werd heel posi-
tief onthaald en bracht ruim 7.000 lopers naar Gent. Voor de 
2de editie is de uitdaging nog groter. Marathonman Stefaan 
Engels, bezieler en gezicht van de Pauwels Consulting Ghent 
Marathon, koestert de ambitie om de grootste internationale 
marathon van België te worden en de hoop om de properste 
marathon van de wereld te worden. Doe mee, zet je sportief 
doel en schrijf je nu in.
De focus: de beleving primeert, kwaliteit voorop, het familie-
gebeuren, nieuw groen loopparcours (o.a. ook door SDW), een 
groot loopfeest van start tot finish, goede begeleiding door 
Mycoach Marathonman.
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vtbKultuur SDW

Elke dinsdag vanaf 11 september van 20.30 tot 21.30 uur: ontspannende conditietraining voor dames en heren

Heb je nu en dan last van stramme 
benen? Of is het buikje ronder dan je wil 
toegeven? En wat als je dertig treden op 
rent, snak je dan naar adem? Of wil je ge-
woon jouw fysiek op peil houden? Wil je 
in een gezellige groep naar die beweging 
zoeken? Hier ben je aan het juiste adres.
Telkens op dinsdagavond zijn zowel 
dames als heren -zowel jong, als ruim wat 

ouder- welkom voor een ontspannende 
conditietraining. Er wordt veel aandacht 
besteed aan spierversterkende oefenin-
gen en aan stretching. Totaal minstens 30 
lessen. 
Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regen-
tes lichamelijke opvoeding en kinesiste. 
Bestuurslid Wien Servaes coördineert 
deze activiteit (09 222 06 43).

Inschrijven op dinsdag 11 september om 
20.30 uur 

Zondag 18 november om 14 uur: Musical 40-45 in Puurs

De succesvolle spektakelmusical 14-18 
krijgt een opvolger met de spektakelmu-
sical 40-45, waarin het verhaal verteld 
wordt van het verzet in Vlaanderen in de 
Tweede Wereldoorlog. 
Inbegrepen in de deelnameprijs: gereser-
veerde plaatsen categorie 1, autocarver-
voer.

Inschrijven door overschrijving op reke-
ning van vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem 
BE66 0001 5590 2743 met vermelding 
Musical 40-45 en door te mailen naar 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be.

Zaterdag 16 tot zaterdag 23 maart: een Zwitsers treinavontuur

Droom jij ook al lang van pakken sneeuw 
en hoge bergen? 
Van 16 tot 23 maart 2019 trekken we 
naar de Zwitserse Alpen. Een 8-daagse 
Premium autocarreis naar Brig-Naters 

om vandaaruit met de befaamde Mont 
Blanc- en Glacier Express adembenemen-
de landschappen te doorkruisen. Meer 
informatie volgt in de INFO van oktober. 

Info en inschrijven: Mia Bogaert; 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be ; 
(0474 53 21 22)

Plaats: sportzaal Sint-Paulusinstituut, 
ingang blauwe hekken
Toegang: leden € 50, anderen € 60.
Hernieuw je vtbKultuurpas of breng 
je VAB lidkaart 2018 mee.

Deelnameprijs: € 70 voor leden vtb-
Kultuur en VAB, anderen: € 75. 
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Koopgids

Accessoires | mode | handtassen

Anneleen K Handgemaakte juwelen, kleur- en
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen 
op maat, herstelling van juwelen; Leiepark 4, 
SDW; www.anneleenk.be; tel: 0475 90 26 12
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

Advocaat, bemiddelaar Myriam Desterbeck
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
gsm: 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com
Myriam Van Den Abeele
Commercieel- en onderwijsrecht; tel: 0486 65 22 56 
myriam.vandenabeele@orbius.be

Alarm- en camerabeveiliging

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW
gsm: 0476 479 735 

inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

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 BVBA
Begrafenissen en crematies;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BVBA
www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchi-
deeplanten; Lauwstraat 74, SDW; tel: 09 221 15 85
Florist Patric Schepens
Fleurop-Interflora
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

Accountantskantoor Vanofisc BVBA
accountancy & tax services; kvo@vanofisc.be
tel: 09 211 18 67; Steenweg 36, 9810 Eke
G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 25 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40 
fax: 09 242 90 49; johan@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)
specialiteit: boterkoeken
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

Dansschool

Dansschol “La Mariposa” VZW
www.lamariposa.be; ballet-jazz-hip hop-hedendaags 
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55

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 127, 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

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be
Axa bank & verzekeringen Peirsman-Soetaert gcv

 Maenhoutstraat 70 - SML; tel: 09 222 54 55
 geert.peirsman.15382@axa-bank.be

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
KBC Peter Schelfhout, directeur
kantoor Kortrijksestreenweg 1166, SDW

Bank & Verzekering tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41
VDK Bank Bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW; tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

Fotografie & printing

Footoo Polderdreef 4A, De Pinte 
Pasfoto’s nationaal en internationaal, identi-
teitskaart, rijbewijs, kids-id, reispas ... klaar in 
2 minuten. Groot formaat op canvas, dibond, 
allerlei toepassingen - eigen atelier. Ma: 17u30-
19u30; Di, wo, vr: 10-12u/13u30-18u; Zat: 10-12u. 
www.footoo.be; info@footoo.be; tel.: 09 330 36 81

Garages en carrosserieën

Garage-carrosserie Dirk Clauwaert
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05 - fax: 09 222 67 47
Garage-carrosserie G. De Paepe NV

verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda
Onderhoud en herstelling alle merken

Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs- 
Westrem; tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be
    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be
Garage Geert Vanmeirhaeghe
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48
Garage Bart Van Troos BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Grafische vormgeving

blommAeRT voor de vormgeving van uw druk-
werk. Brochures, newsletters, magazines etc.
www.annickblommaert.com; 0478 25 02 22

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: 09 279 06 88
Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten
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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-osteopathie-zwemlessen-
aquagym, Soenenspark 54, SDW; tel: 09 222 33 45
gsm: 0495 40 09 42; info@kineandmore.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
Ook manicure en gel, gelish!

 Breeschoot 45, 9800 Astene; alleen na  
afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

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; 

Naaiwerk

Nuance
naaigerei - kousen - kleding
herstellen van kledij; za namid., zo & ma gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Belle Optiek
Kinderbrillen, brillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; www.belleoptiek.be
Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
Optiek Cassiers BVBA Brillen, kinderbrillen, 
zonnebrillen, 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

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

Psychische gezondheid

Integratieve psychotherapie
Brigitte Van der Auwermeulen; 0473 37 67 66
Maaltebruggestraat 288, 1ste verd., Gent
www.psychotherapeut-brigittevda.be
PSY4SPORT
sport-, bewegings-, & klinische psychologie
L. De Raetstraat 5, SDW; tel: 0485 63 39 37
www.psy4sport.be

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

Sanitair en centrale verwarming

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be
Steff Van Oost nieuwbouw-verbouw-herstellingen
Kleine Gentstraat 32, SDW
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk bin-
nen en buiten - behang, gordijnen, vloerbekle-
ding; Hemelrijkstraat 21, SDW ; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be; 
paul.de.meulemeester@skynet.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle - Martine Neyt
Spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut-pourelle.be
Mieke Putzys

    Afsneedorp 19, Afsnee
    Enkel op afspraak: 09 391 29 61
    Suikerontharing/gelaatsverzor- 
    gingen/manicure/pedicure/
    shellac/make-up advies
    www.novapur.be

Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bvba; 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
Wood stories - joachim louis
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be; gsm: 0474 33 39 70
tuinarchitect Hugo Vervondel bvba 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

Immogids nv, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

 Verkoop en verhuur
 Sint-Dionysiusstraat 83, SDW
M: 0486 069 070 - www.irres.be

Rik Schepens, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

Verwarming

VEPI bvba (Pierre Verenghen)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, 
regeling, vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

Verzekeringsagenten

Steyaert Gemeenteplein 10, 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; fax: 09 221 21 36
Fobe Remi bvba tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

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 23

Plaats hier uw
advertentie vanaf € 70!

contact: Lea Vandeputte
(09 221 13 98) of mail naar 

koopgids@dekenijborluut.be
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CULTUURPLATFORM i.s.m. DEKENIJ BORLUUT
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

VERKIEZINGSDEBAT
n.a.v. de GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN van 14 oktober 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018 om 20.00 UUR
GILDENHUIS  ST.-DENIJS-WESTREM.

Alle zetelende partijen in de G.R. sturen hun vertegenwoordiger, 
Veli Yüksel (CD&V) – Filip Watteeuw (Groen) –  Elke Sleurs (NVA) –

Sami Souguir (Open VLD) – Rudy Coddens (SPA) – Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

Moderator : Annelies Rutten

Het geheel wordt gekaderd in de algemene situatie van de stad Gent,  
maar de klemtoon wordt wel op de problemen van onze eigen deelgemeente gelegd.

Meer uitleg op pag. 4 in deze INFO.
Alle geïnteresseerde inwoners welkom.

Toegang gratis
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Kalender

september
Woe 5 DEKENIJ BORLUUT + CULTUURPLATFORM 20.00 politiek debat Gildenhuis SDW

Vrij 7 JONG MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 contactavond kasteel Borluut
Di 11 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse reis met autocar Friesland en Groningen
Di 11 VTBKULTUUR SDW 20.30 start lessen conditietraining Sint-Paulus SDW

Do 13 KVLV EN OKRA regionale trefpuntdag Mechelen
Za 15 LETTELBROEKLAAN 14.00 speelstraat
Zo 16 LETTELBROEKLAAN 14.00 speelstraat
Zo 16 VRIENDEN POOLSE LUCHTMACHT 10.30 herdenkingsplechtigheid Poolse Winglaan SDW

Ma 17 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek

20.00 werkvergadering zaaltje achter café  
‘t Gemeentehuis

Ma 17 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 voorstelling jaarprogramma Moerkensheide De Pinte
Di 18 ANTENNEWERKING SDW / AFSNEE 14.00 voordracht Open Huis

Do 20 DAVIDSFONDS 20.00 Grieks-Romeinse mythologie Gildenhuis SDW
Vrij 21 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Erfgoedwandeling De Pinte
Zo 23 JONG MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Erfgoedwandeling De Pinte
Zo 23 STAD GENT EN PROVINCIE 11.00 Parklife Parkbos
Di 25 KVLV 13.15 bezoek vintage en modemuseum Gavere

Vrij 28 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap barokjaar Antwerpen
oktober

Di 2 MARKANT DE PINTE / SDW 20.15 Festival Van Vlaanderen Gent
Ma 8 MARKANT DE PINTE / SDW start lessenreeks Educo Gent
Do 18 DAVIDSFONDS lezing Sophie Dutordoir
Do 18 KVLV Minard en Romain De Coninck
Vrij 19 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse kunstreis per vliegtuig Nice

november

Do 8 KVLV gewest “waarom we 2 oren en 1 mond 
hebben”

Do 15 DAVIDSFONDS lezing Koen Stassijns
Zo 18 VTBKULTUUR SDW 14.00 Musical 40-45 Puurs

Ma 19 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek

20.00 werkvergadering zaaltje achter café  
‘t Gemeentehuis

Do 22 KVLV koffietafel-lidgeldnamiddag
december

Za 1 DAVIDSFONDS Adriaan Brouwer Oudenaarde
Ma 3 KVLV kerstversiering maken

Ma 10 WMV SDW / AFSNEE 20.00 gespreksavond met leden en pu-
bliek

COC “’t Oud Schooltje” 
Afsnee

Ma 17 KVLV kerstactiviteit met Share Faire
januari

Zo 20 DAVIDSFONDS Toast Literair
Do 31 DAVIDSFONDS EN KWB lezing Jan Bael

februari
Di 12 DAVIDSFONDS lezing Fabienne De Meulemeester

maart
Za 16 VTBKULTUUR SDW een Zwitsers treinavontuur Zwitserse Alpen

Ma 18 DAVIDSFONDS-MARKANT-KWB lezing Hendrik Vos
april

Di 9 DAVIDSFONDS-KWB-MARKANT lezing Mark De Vos
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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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
28 september 2018. 

De teksten uiterlijk tegen 9 september 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk 
te willen doorsturen, geschreven in 
het lettertype Times New Roman 12, 
zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten. 

De daarop volgende INFO’s verschijnen 
vermoedelijk op 26 oktober, 23 no-
vember en 21 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

Van zaterdag 15 september t.e.m. zondag 21 oktober: wandelzoektocht 

In het kader van de kermis in Sint-Denijs- 
Westrem heb je de mogelijkheid om deel 
te nemen aan een wandelzoektocht. Zo 
kan je nader kennis maken met je dorp 
en tegelijkertijd een ontspannen wande-
ling maken, gedeeltelijk in de natuur.

De nodige documenten kunnen afge-
haald en teruggebracht worden tussen  
15 september en 19 oktober bij:

- Slagerij-traiteur Everaert, 
Loofblommestraat 17, SDW 
(sluitingsdag: maandag)

- Bakkerij Luc Fijngebak, Octaaf 
Soudanstraat 3, SDW (sluitingsdag: 
dinsdag)

- ’t Pompoentje, Hemelrijkstraat 17, SDW 
(sluitingsdag: maandag)

De antwoordformulieren moeten 
ingediend worden ten laatste op 
zondag 21 oktober tussen 13.30 en 
15.30 uur in de feesttent (Krijzeltand) als 
je kans wil maken op een van de prijzen. 
Je wordt persoonlijk verwittigd als je 
een prijs hebt gewonnen. De uitslagen 
worden gepubliceerd in de INFO van 
november 2018.

Walter Hooft, Kermiscomité

Van zaterdag 15 september t.e.m. zondag 21 oktober: fietszoektocht

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 en maak je bovendien 
nog kans op een leuke prijs.
Het kermiscomité stelt ook dit jaar een 
gratis fietszoektocht voor. Een instructie-
blad voert je langs ongeveer 25 kilometer 
- voornamelijk rustige - wegen en paden. 
Onderweg krijg je enkele verrassende 
opdrachten voorgeschoteld.

De nodige documenten kunnen afge-
haald en teruggebracht worden tussen 
15 september en 19 oktober bij:
- Slagerij-traiteur Everaert, Loofblom-

mestraat 17, SDW (maandag gesloten)
- Bakkerij Luc Fijngebak, Octaaf Sou-

danstraat 3, SDW (dinsdag gesloten)
- ’t Pompoentje, Hemelrijkstraat 17, SDW 

(maandag gesloten)

De antwoordformulieren moeten inge-
diend worden ten laatste op zondag  21 
oktober tussen 13.30 en 15.30 uur in 

de feesttent (Krijzeltand) als je kans wil 
maken op een van de prijzen.   
Je wordt persoonlijk verwittigd als je een 
prijs hebt gewonnen. De uitslagen wor-
den gepubliceerd in de INFO van novem-
ber 2018. 

Vanaf zaterdag 15 september is het 
formulier voor de foto-fiets zoektocht ook 
te vinden op users.skynet.be/fb208352/
zoektocht.html.

Johan Witters, Kermiscomité

Oktoberkermis 2018
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BON

GRATIS
TAARTJE
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 
31/08/2018, enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de 
voorraad strekt.

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 30/10/2018,

enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.



TE KOOP   |   Deurle

Z georiënteerde bungalow of perceel 
bouwgrond met open zicht over de velden. 
Terrein opp.: 1.600m2. Bew. opp.: 125m2

€ 525.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Nazareth

Gerenoveerde woning met 3 slaapkamers 
gelegen nabij de dorpskern.   
Terrein opp.: 591 m2.  Bew. opp.: 113m2

     € 318.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   De Pinte

Te renoveren woning met 3 slpk. op een 
hoekperceel met wijds uitzicht op de velden.  
Terrein opp.: 575m2. Bew. opp.: 120m2

€ 300.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Gent

Vergunde kamerwoning voor 2 kamers en een 
studio. Gelegen nabij verschillende campussen.  
Terrein opp.: 56m2.  Bew. opp.: 140m2.

  € 328.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP  |  Merelbeke

Zeer ruime te renoveren bungalow met 
3 slaapkamers en heel aangename tuin.    
Terrein opp.: 1.000m2 . Bew. opp.: 220m2. 

  € 340.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Gent 

2 slaapkamer appartement met uitzicht op 
een bomenrij aan de voet van het Zuidpark.
Opp. appartement.: 76m2. Opp. terras: 4m2

€ 219.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

Lichtrijk gerenoveerd 2 slaapkamer 
appartement op toplocatie.
Opp. appartement: 96m2. Opp. terras: 6m2

€ 280.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Authentieke villa gelegen in het 
dorpscentrum met 5 slpk. en 3 bdk. 
Terrein opp.: 1.613m2. Bew. Opp.: 304m2

   € 1.048.000  |  Gsm: 0486 069 070

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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TE HUUR   |   Sint-Martens-Latem

Ruim, lichtrijk 3 slaapkamerappartement met 
staanplaats nabij natuurgebied “de westerplas”.    
Opp. appartement: 125m2.  Opp. terras: 10m2

     € 900/mnd  | Gsm: 0486 069 070
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TE KOOP   |   De Pinte 

Ruime, vernieuwde halfopen bebouwing 
met 3 tot 4 slaapkamers in het centrum.
Terrein opp.: 490m2. Bew. opp.: 170m2

   € 389.000  |  Gsm: 0468 191 788
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TE KOOP   |   Semmerzake

Smaakvolle ruime dorpswoning met 
bijgebouw, zwembad, 7 slpk. en 4 bdk.   
Terrein opp.: 1.900m2.  Bew. opp.: 441m2

     € 898.000 | Gsm: 0486 069 070
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