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

KERMIS SDW VAN 18 TOT 23 OKTOBER
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Nieuws van de dekenij

kermis Sint-Denijs-Westrem van vrijdag 18 t.e.m. woensdag 23 oktober
onder het thema “Borluutkermis: een juweeltje”

In deze INFO vinden jullie de kermis- 
brochure waarin alles van naaldje tot 
draadje wordt geprogrammeerd. Maak 
jullie programma op. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd!

We vermelden de verschillende verenigin-
gen / personen die zich hebben geënga-

geerd om een evenement te organiseren 
tijdens de kermis: *Dekenij Borluut , het 
Kermiscomité en de Welzijnsschakel van 
Dekenij Borluut * Davidsfonds SDW/Af-
snee * Scouts Zonnekerels * Gezinsbond 
* Okra * Koninklijk Harmonieorkest Echo 
der Leie * 11.11.11 * Vrienden van de 
Zonnekerels * Vrije Basisschool Sint-Pau-

lus * Gemeentelijke Basisschool Wester-
hem * Borluutjoggers * Rocktoberfest-
team * vtbKultuur * Ronny De Cocker* 
Parochie Sint-Denijs-Westrem/Afsnee 
*Borluutjoggers.

Evenementen georganiseerd door het kermiscomité van Dekenij Borluut:
Vrijdag 18 oktober: 
* openingsreceptie in samenwerking met 

de Stad
* tentoonstelling “onder de luchters van 

het Kasteel” met kunstenaars van eigen 
   bodem

Zaterdag 19 oktober: 
* kindernamiddag: muzikaal improvisa-

tietheater, percussie en impro, pannen-
koekenbak

* Rocktoberfest om 20 uur, organisatie 
Rocktoberfestteam i.s.m. het Kermisco-
mité

Zondag 20 oktober: 
* receptie Dekenij Borluut
*	demonstratie	Graffiti
* Welzijnsschakel: Krokantje (croque….) 
*	samenzijn	met	buffet.

Vanaf 15 september:	wandel-	en	fiets-
tochten kunnen vanaf 15 september al 
afgewerkt worden.

Zaterdagavond: Rocktoberfest
De zaterdagavond wordt, zoals vorig jaar, 
met subsidie van de Stad en met spon-
soring aangeboden door het Rocktober-
festteam (Berten Vlerick, Evert De Groote 
en Michiel De Meyer) in samenwerking 

met het Kermiscomité. We willen er een 
bruisende zaterdagavond van maken. De 
groepen Partie Party, Jacky Jane en dj’s 
Dave en Danny konden dankzij de ruime 
sponsoring van verschillende handelaars 

en bedrijven uit onze regio gecontacteerd 
worden voor een denderend optreden!

Zondagnamiddag staat Welzijnsschakel in de tent om krokantjes (croques) te verkopen
die klaar gemaakt worden door vrijwil-
ligers ten voordele van Welzijnsschakel. 
Welzijnsschakel, opgericht in de schoot 

van Dekenij Borluut, verstrekt om de 
veertien dagen gratis voedsel aan perso-
nen in armoede. Het voedsel wordt opge-

haald bij de voedselbank. Een steuntje is 
zeker een stimulans voor de inzet van de 
talrijke vrijwilligers.

Samenstelling van  
het kermiscomité 
om het engagement van de medewerkers 
in de bloemetjes te zetten: 
voorzitter: Marleen Dejaegher; 
secretaris: Magda Declerck; 
budget en brochure: 
     Frieda Van Caeckenberghe;
Meewerkende leden:
     deken Wim Van Lancker, Bert Sleurs    
     (Scouts) en Rose Desmet (Dekenij 
     Borluut).
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Nieuws van verenigingen

Samana
Zondag 13 oktober: Dag van de chronisch zieke mens

Samana staat voor een organisatie waar-
in mensen met een chronische ziekte 
of zorgbehoefte én gezonden het voor 
elkaar opnemen. Samen en solidair. Ieder 
naar zijn eigen mogelijkheden. 
Met meer dan 25.000 leden in Vlaande-
ren brengen mensen met een chronische 
ziekte, beperking of zorgbehoefte en 
hun mantelzorgers dankzij Samana extra 
kwaliteit in elkaars leven en dit al meer 
dan 65 jaar.
Om onze doelstelling te realiseren, ver-
sterken we de weerbaarheid van mensen 
met een chronische ziekte, beperking 
of zorgbehoefte en hun mantelzorgers, 
vertrekkend vanuit vier basispijlers: 
ontmoeten, versterken, verademen en 
ondersteunen.

Het is niet voor iedereen evident om te 
komen tot warm, sociaal contact.
Voor sommigen zijn er te veel dagelijkse 
zorgen of zijn de lichamelijke of psychi-
sche beperkingen een onoverkomelijke 
hindernis.

Anderen gaan eenzaam door het leven na 
verlies of een relatiebreuk.

Gelukkig zijn er vrijwilligers, die van har-
te bekommerd zijn om anderen en alles 
in het werk stellen om sociaal contact 
mogelijk te maken.
Vrijwilligers die tijd maken voor een be-
zoek aan huis.
Vrijwilligers die mensen bijeen brengen 
voor gezelligheid of vorming.
Vrijwilligers die zin geven aan het leven 
van medemensen.
Vrijwilligers die van harte liefhebben en 
het beste van zichzelf geven.

Zondag 13 oktober vraagt Samana aan-
dacht voor wie kampt met een chroni-
sche aandoening of voor wie chronische 
zieken ondersteunt. Je vindt hen overal, in 
iedere buurt, in iedere straat. Op die dag 
organiseert onze vereniging een speciale 
dag vol van activiteiten. Behoor je tot de 
doelgroep, dan ben je zeker welkom.

Chronisch zieken leven vaak wat vergeten 
in de rand van onze samenleving. Sama-
na heeft zich altijd ingezet om het contact 
tussen zieken en gezonden te bevor-
deren, als dam tegen de eenzaamheid. 
Maar ook als hefboom voor een warme 
buurt waar mensen aandacht hebben 
voor elkaar.

Ben je zelf of ken je in je buurt één van 
die personen met een chronische ziekte, 
beperking of zorgbehoefte of hun man-
telzorger, laat het ons dan graag weten. 
Onze vereniging is er voor jou.
Wens je meer informatie? Bekijk de web-
site: www.samana.be. Wens je gratis lid 
te worden van SAMANA Sint-Denijs-West-
rem/Afsnee? Neem dan gerust contact 
met ons op.

Info: Peter	Maenhaut,	(09 222	73	58)
kernverantwoordelijke SDW /Afsnee 
peter_maenhaut@telenet.be
www.samana.be

Flanders Expo

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober: Baby: de perfecte plaats 
om alles te weten te komen over je (toekomstige) baby.

Zaterdag 5 t.e.m. zondag 13 oktober: Bis, bouw- en inspi-
ratiesalon: tips en tricks, creatieve ideeën en professioneel 
advies voor een geslaagd (ver)bouwproject.

Vrijdag 11 t.e.m. zondag 13 oktober: Second Home Expo: 
investeer in de perfecte vakantiewoning. Uw zoektocht start 
hier!

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober: FACTS Fall: FACTS,  
your Belgian Comic Con is een magisch universum waar al je 
favoriete	fictiewerelden	elkaar	ontmoeten	in	een	 
spectaculaire big bang van popcultuur.

Woensdag 23 en donderdag 24 oktober: Sett: ontdek hoe 
talent en technologie ons onderwijs transformeren.

Donderdag 31 oktober t.e.m. zondag 3 november:  
Countryside: ontdek de interieurconcepten van Inside.
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KVLV Vrouwen met vaart
Woensdag 16 oktober om 13.30 uur: bezoek Museum van Deinze en Leiestreek

Woensdagnamiddag 16 oktober gaan 
we het MUDEL (Museum van Deinze en 
Leiestreek) bezoeken met een gids.
Er is een rondleiding voorzien doorheen 
de hele collectie en ook de tijdelijke ten-
toonstelling van Kamagurka wordt kort 
bezocht.
De erfgoedzaal waar oud speelgoed en 
materiaal tentoongesteld wordt van be-

drijven die nu uit Deinze verdwenen zijn 
(o.a. Périclès, gekend van zijn kinderwa-
gens) wordt zeker bezocht.

We verzamelen woensdag 16 oktober 
om	13.30	uur	aan	de	pastorij.	We	gaan	
met eigen vervoer (laat weten of je zelf 
rijdt en of je anderen kan meenemen).

Inschrijven kan tot donderdag 11 oktober 
bij Nadine Demeester, Meiklokjeslaan 16, 
SDW;	(09	222	29	38).	

Davidsfonds SDW/Afsnee
Donderdag 17 oktober om 20 uur: Lezing “Ontmoetingen aan het water”

Davidsfonds gewest Land van Leie en 
Schelde en Mudel rollen op donderdag 
17 oktober de rode loper uit voor Piet 
Boyens, kunstcriticus en ereburger van 
Sint-Martens-Latem. 
In de lezing “Ontmoetingen aan het 
water” belicht Boyens de kunstenaars van 

de Leiestreek. Onder meer Karel van De 
Woestijne, Constant Permeke en Frits van 
den Berghe passeren de revue.
De organisatie is een samenwerking tus-
sen het gewest, Mudel en verschillende 
Davidsfondsafdelingen.
  

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober: Boekententoonstelling “Vers Geperst“

Tijdens de Borluutkermis van zaterdag 
19 en zondag 20 oktober houdt het 
Davidsfonds van SDW/Afsnee haar boe-
kententoonstelling “Vers Geperst“ in de 
raadzaal van het dienstencentrum van 
Sint-Denijs-Westrem, Gemeenteplein 2, 
telkens	van	14	tot	18	uur.

U kan er kennis maken met onze werking, 
jaarprogramma en de nieuwe uitgaven 
van alle boeken en cd’s uit de cultuurgids 
van het Davidsfonds voor het werkjaar 
2019-2020.

Door voor minimum € 40 boeken of/en 
cd’s uit deze cultuurgids te kopen, wordt 
u automatisch lid van het Davidsfonds 
en wordt voor onze plaatselijke werking 
(lezingen, uitstappen enz.) een bijdra-
ge van € 20 gevraagd; u kunt hiervoor 
inschrijven.

Leden die hun lidmaatschap vernieuwen 
en personen die lid worden tijdens de 
boekententoonstelling, maken bij loting 
kans om een boekenpakket te winnen.

Het bestuur hoopt u van harte te mogen 
verwelkomen!

KWB Afsnee / SDW
Vrijdag 8 november om 20 uur: twintigste quizavond  

Vrijdag 8 november geeft KWB Afsnee 
en SDW om 20 uur de aftrap voor de 
twintigste editie van onze jaarlijkse quiz. 
Voor de twintigste keer op rij, sedert 
onze	allereerste	quiz	op	27	oktober	2000,	
blaast KWB verzamelen in het Gildenhuis 
voor een honderdtal eigenzinnige en 
ludieke vragen. Aan u en uw ploegmak-
kers om naar de (juiste) oplossingen te 
zoeken.  

Iedereen is welkom: groepjes van 
familieleden of vrienden, kennissen en 
kameraden, telkens samengesteld uit vier 
personen, kunnen meedoen. De meest 
uiteenlopende onderwerpen en thema’s 

komen aan bod, zodat iedereen zijn kans 
kan wagen. Dit jaar presenteren we een 
speciale RETRO-ronde, met quizvragen uit 
onze vorige 19 edities.  

Voor elke deelnemer is een prijs voorzien 
en voor onze jubileumeditie hebben we 
enkele verrassingen en extra prijzen in 
petto. En zoals steeds bieden we u graag 
tussendoor enkele smakelijke hapjes aan.  

U kan deelnemen via betaling van € 14 
per	quizploeg	(€	3,5	per	deelnemer).	
Graag uw inschrijving vóór 27 oktober 
bezorgen aan Piet Van Troos, Louis De-
lebecquelaan	29,	SDW;		(09	221	18	80)	;	

piet.vantroos@telenet.be.    

Vermeld telkens de naam van alle deel- 
nemers per groep en uw groepsnaam. 
De betaling van € 14 kan gebeuren via 
overschrijving op bankrekening  
BE06	8906	8401	4022	van	KWB	Afsnee	 
en Sint-Denijs-Westrem. 

Bedankt voor de medewerking en alle 
succes toegewenst. Wij duimen voor een 
gezellige en aangename quizavond.  

Toegang voor	leden	en	partners:	€	7
Adres: MUDEL,	Lucien	Matthijslaan	3-5,	
9800	Deinze	

Plaats: Dienstencentrum Gemeente-
plein 2, SDW
Toegang: gratis

Plaats: Mudel, Lucien Matthyslaan 
3-5,	9800	Deinze
Toegang:	€	8,	houders	Davidsfonds	
Cultuurkaart: € 5
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Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Ligt het lokaal dienstencentrum ver 
van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij 
ons? Fran Debrouwere brengt de dien-
sten van het lokaal dienstencentrum naar 
u toe. Fran organiseert op regelmatige 
basis zitdagen en komt op vraag langs op 
huisbezoek.

Waarvoor kunt u terecht in de anten-
newerking?
- Vragen over hulp- en dienstverlening en 

de administratie die daarbij komt kijken
- Praktische vragen rond thuiszorg, 

aanpassingen aan uw woning, vervoer, 
opname assistentiewoning of woon-
zorgcentrum…

- Vragen rond vrije tijd: activiteiten in 
de lokale dienstencentra, vrijwilligers-
werk…

- Buren voor buren: de antennemede-
werker brengt behulpzame buren in 
contact met senioren die hulp kunnen 
gebruiken voor kleine zaken.

- Buurtactiviteiten samen met bewoners 
uit de buurt en buurtverenigingen 

Zitdag
Antennemedewerker Fran Debrouwere 
organiseert elke 1ste en 3de dinsdag 
tussen 13.30 en 16 uur een zitdag in het 
Open Huis, Pastorijdreef 6 in Sint-Denijs- 
Westrem.

Buurtmaaltijd
Voorafgaand aan de zitdag is er elke 1ste 
en 3de dinsdag van de maand een buurt-
maaltijd. 
De buurtmaaltijd vindt plaats vanaf 11.30 
uur in het Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW. 
Voor € 5,50 kunt u genieten van een verse 
maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert), 
klaargemaakt door IKOOK, het restaurant 
van OCMW Gent.

Fran werkt op maandag, dinsdag, 
woensdag (even weken) vanuit ldc De 
Mantel.

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, 
SDW
Toegang: gratis

Info: adres ldc De Mantel:  
Hutsepotstraat 2A, 9052 Zwijnaarde
(0473	31	79	77)	of	(09	266	34	28);	
fran. debrouwere@ocmw.gent

Dinsdag 15 oktober van 14 tot 16 uur: Infonamiddag: voordracht “Rouw”

Vroeg of laat krijgt iedereen wellicht eens 
te maken met een verlieservaring. Huis-
psycholoog Sien geeft toelichting bij de 
verschillende aspecten van een rouwpro-
ces. Daarnaast geeft ze tips over hoe je 
zelf zo’n periode van rouw kan doorspar-

telen of hoe je het best kan omgaan met 
rouwende personen uit je omgeving. Wat 
zijn “normale” signalen en wanneer moet 
je aan de alarmbel trekken? Op al deze én 
jullie eigen vragen wordt er op die namid-
dag een antwoord gezocht.

Inschrijven mag, maar is niet nodig. 

NSB  SDW
Vrijdag 1 november: Allerheiligen 

De eucharistieviering gaat door in de 
parochiekerk om 10 uur. Daarna zal een 
bloemenhulde gebracht worden aan het 
Monument van de Oud-strijders op het 

Kerkhof. Daar zal de “Last Post“ geblazen 
worden door een lid van het Koninklijk 
Harmonieorkest “Echo Der Leie“ en E. H. 
Pastoor zal de overleden oud-strijders 

zegenen, alsook alle overledenen op het 
kerkhof. 

Maandag 11 november:	Wapenstilstand	1918	

De viering gaat door in de parochiekerk 
om 11 uur in samenwerking met het Ko-
ninklijk Harmonieorkest “Echo Der Leie”.
Na de dienst zal een bloemenhulde 
gebracht worden door de verschillende 
verenigingen aan het Monument van de 
gesneuvelde Oud-strijders aan de kerk, 

opgeluisterd door de leden van het Ko-
ninklijk Harmonieorkest “Echo Der Leie“.
 
Aan de Oud-strijders en de Vrienden van 
de	Oud-strijders	wordt	een	buffet	aan-
geboden in het Open Huis, Pastorijdreef 
te	Sint-Denijs-Westrem	om	12.30	uur.	

Verder nieuws zal te gepasten tijde aan 
de leden meegedeeld worden.

Wij hopen op een talrijke opkomst voor 
beide activiteiten.

Lidgeld

Wij ontvingen van het hoofdbestuur 
NSB Brussel de nieuwe zegels om op 
de lidkaart te plakken. Het lidgeld werd 
bepaald op € 15 per persoon. Om de ta-
ken	en	het	financieel	aspect	te	spreiden,	
denken wij eraan het lidgeld op te halen 

vanaf 20 september en begin oktober.
Mogen wij vragen het lidgeld over te 
schrijven op rekening:
gewone en Europese overschrijving:  
BE13	8906	8400	6039				
Mededeling: Lidgeld NSB SDW 2020.

Wij hopen op een vlotte medewerking en 
danken u bij voorbaat.

Namens het dagelijks bestuur,
de secretaris Dirk Dentyn
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Markant De Pinte / SDW
Vrijdag 11 oktober: daguitstap Tervuren en Overijse

Geleid bezoek aan het vernieuwde Africa- 
museum in Tervuren dat na een grondige 
renovatie de deuren weer opende.
Dit museum in Tervuren staat bekend als 
één van de mooiste en indrukwekkendste 
van alle Africamusea. We brengen een 
geleid bezoek met aandacht voor het 

nieuwe concept in de opstelling zowel in 
het monumentale hoofdgebouw als in 
het nieuwe onthaalpaviljoen. 
In de namiddag: geleid bezoek aan de 
biologische druivenserre en het wijngoed 
“Soniën” in Jezus-Eik (Overijse).

Inschrijven vooraf is noodzakelijk met 
voorrang voor eigen leden en partners.
 

Hobbylessen: breiclub

Vanaf oktober gaat de breiclub weer van start voor uitmuntende en gewone breisters. 
Tijdstip: 
namiddagen: donderdag 17 oktober en donderdag 7 november	van	14	tot	17	uur	
avonden: woensdag 16 oktober en woensdag 6 november van 19 tot 22 uur

Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem

Info: Nadine	Van	Neck	(09 282	75	93)
Plaats: Reevijver 10, De Pinte

Activiteit Markant Regio Gent

Zondag 6 oktober in de namiddag: stappen met Markant 

15 jaar stappen: van de Eendenkooi naar het Riekend Rustpunt in Overmere 

Maandag 14 oktober om 14 uur: eerste voordracht in de reeks “Markante dialogen”

Markante dialogen is een voordrachten-
cyclus rond maatschappelijke vragen. 
Thema is ditmaal: “Gezondheid en geluk” 
door Prof. dr. Lieven Annemans, UGent.
Ledenprijs: € 45 p.p. voor de 6 voordrach-

ten of € 10 per voordracht, ter plaatse te 
betalen.	Koffie	of	thee	inbegrepen.
Ook toegankelijk voor anderen: € 15. Ter 
plaatse inschrijven.

Markant De Pinte / SDW i.s.m. Davidsfonds SDW / Afsnee
Dinsdag 8 oktober om 20 uur: voordracht “Geruchten in tijden van onrust” 

Voordracht door Prof. dr. Johan Braeck-
man, UGent over het zogenaamde “fake 
news” en “alternatieve feiten”.
Sinds de laatste presidentsverkiezin-
gen in de USA wordt er veel gezegd en 
geschreven over zgn. “fake news”. Velen 

stellen zich de vraag of de media nog te 
vertrouwen zijn en wat te geloven van 
de  nieuwsbrengers op de sociale media? 
Hoe komt het dat mensen zo kwetsbaar 
zijn voor misleidende informatie?

Boeiende vragen die in deze voordracht 
een antwoord krijgen. 

Markant i.s.m. Jong-Markant en Markant Nazareth
Dinsdag 22 oktober om 20 uur: “Omgaan met autisme” 

Voordracht door Ilse Van den Eede, au-
tismedeskundige en medewerker van de 
organisatie “ Wö - omgaan met autisme”.
Bijna	iedereen	kent	de	term “autisme”,	
maar wat dit nu precies betekent, is min-
der bekend. 
Tijdens deze avond gaan we dieper in op 
het autistische gedrag en de mogelijke 
oorzaken. We gaan met andere woorden 

samen een blik onder de ijsberg werpen 
zodat we het autistische gedrag beter 
kunnen plaatsen. Dit gebeurt aan de 
hand van veel voorbeelden met extra 
aandacht voor de schoolgaande jeugd. 
Daarnaast geven we zoveel mogelijk tips 
mee om tegemoet te komen aan de no-
den van de persoon met autisme. 

Je kan deze avond een grondige ken-
nismaking verwachten. Er zal ook gele-
genheid zijn om vragen te stellen na de 
presentatie.

Plaats: Gildenhuis SDW 
Toegang: Leden gratis; anderen: € 5 

info: www.markantvzw.be/regiogent

Plaats: Vormingscentrum Guislain 
Gent
Alle gegevens : www.markantvzw.
be/de-pinte-sint-denijs-westrem

Plaats: OCP Spiegelzaal, De Pinte
Toegang: leden en partners € 5, 
anderen:	€	8
Info: www.wo-omgaanmetautisme.be

Bridgeclub Leie-oever

Onze Bridge avond begint elke dinsdag	om	18.45	uur	en	we	kaarten	het	hele	jaar	
door, ook tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerst en Nieuwjaar.

Plaats: o.c. ’t Oud Schoolke Afsnee
Info: jeanine.clauwaert@hotmail.com; 
(09	222	09	48)
vera.ringoot@pandora.be; (09 221 04 06)
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WMV
Voor een groener en ander Sint-Rochusplein in SDW: omwonenden uitgenodigd

Aandacht om de bodem zo waterdoor-
latend mogelijk te maken
Al geruime tijd is de stad Gent bezig met 
het herinrichten van straten en pleinen 
opdat deze publieke ruimten er groener 
en aantrekkelijker zouden uitzien, dus 
met méér kwaliteit, zodat het prettiger 
wordt om er te leven; de ene mensvrien-
delijker dan de andere, met minder of 
meer parkerende wagens. 
Daarbij moeten acties zoals o.a. “een 
gezonder milieu”, “een groenere stad” 
en “betonstop!” ertoe leiden dat wegver-
harding in beton of niet waterdoorlatend 
asfalt voortaan minder voorkomt en dat 
dit zelfs her en der wordt vervangen door 
waterdoorlatend materiaal. 

Streven naar meer groen helpt voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit
In een groenere stad pakt men niet alleen 
het wegdek aan. Zo kunnen b.v. klimmen-
de geveltuintjes voor een fraaier straat-
beeld zorgen, mits o.a. voldoende brede 
voetpaden. 
WMV steunt ook deze bescheiden parti-
culiere initiatieven en promoot dit, ook bij 
het Sint-Rochusplein en errond. 
Er	kwamen	zo	al	ruim	3.000	initiatieven	
in Gent tot stand. Daarbij zijn er nog de 
tientallen groenslingers die reeds op een 
kabel van gevel tot gevel worden geleid 
na aanvraagplicht. Het Sint-Rochusplein is 
daarvoor te breed. 
Groene realisaties worden door de Stad 
sterk aangemoedigd. Er werden ook al 
honderden bomen geplant. 
Meer dan ooit wil WMV samenwerken 
met een groen-minnend beleid dat hier-
voor de nodige  middelen zou vrij maken. 
WMV poogt dus vooral een groen resul-
taat te bereiken op en rond het “harde” 

en kleurloze Sint-Rochusplein samen met 
de burger, vooral met de omwonenden 
als directe betrokkenen.  

Creëren van aantrekkelijke publieke 
ruimtes bevordert onderling contact 
tussen de buurtbewoners 
Die vergroening heeft ook te maken met 
een bijdrage, hoe bescheiden die ook is, 
om de luchtkwaliteit te helpen verbete-
ren want ook het milieu moeten we met 
z’n allen blijven aanpakken, zeker daar 
op een boogscheut van een zeer drukke 
snelweg. Wie kan dan tegen deze actie 
zijn?
Als achterliggende zorg tracht de Stad 
aantrekkelijke publieke ruimten te 
creëren om de buurtbewoners meer bij 
mekaar te brengen o.a. met aangelegde 
zithoeken en wat betreedbaar groen. 
In een poging om daarvan werk te maken 
samen met de stadsdiensten, tekende 
de werkgroep als principeschetsen een 
viertal voorstellen uit die moeten leiden 
tot één voorstel dat de ruime voorkeur 
geniet.  
Om van de omwonenden goede ideeën 
en reacties te verzamelen en ze onderling 
te kunnen afwegen en om te komen tot 
een allereerste stap naar de uitvoering 
ervan, zijn twee publieke gespreksavon-
den voorzien: woensdag 16 oktober en 
later op woensdag 18 december, telkens 
om 20 uur in ‘t Oud Schoolke in Afsnee. 
Ook niet-leden zijn welkom en zeker al 
wie echt van deze plek iets moois en tofs 
wil maken. Jammer dat hier minstens een 
herberg ontbreekt met een straatterras 
en parasols, te integreren in het nieuwe 
concept…
Hopelijk kan het verkozen voorstel bin-
nenkort bij de stadsdiensten ingediend 

worden met groene perken en kleurrijke 
bloemen en ook met snelgroeiende bo-
men die er passen en… minstens met een 
zithoek onder loofrijke kruinen.
Ook in de Octaaf Soudanstraat wil WMV 
graag andere bomen.    

WMV en ook de dekenij danken voor de 
echte medewerking, wat hopelijk kan 
leiden tot een fraai, groen en aantrekke-
lijk resultaat en waarbij deze “openbare 
ruimte” niet langer een banale verkeers-
wisselaar is doch straks wordt ervaren als 
een echte aanwinst, als een ontmoetings-
plek in onze gemeente. 
WMV dankt voor elke positieve medewer-
king.  

Koninklijk Harmonieorkest Echo Der Leie
Zaterdag 26 oktober vanaf 18 uur: kaas- en wijnavond

Wie onze vereniging al enige tijd volgt, 
weet dat we vroeger het Candlelight 
concert in december combineerden met 
een kaas- en wijnavond. Echo der Leie 
blaast deze traditie nieuw leven in en 
organiseert een kaas- en wijnavond op 
zaterdag 26 oktober in zaal het Gilden-
huis.	Vanaf	18	uur	bent	u	welkom	om	aan	
te schuiven voor een uitgelezen selectie 
aan verschillende soorten kazen. De prijs 
is € 15 voor een volwassene en € 10 voor 
een kind.

Meer informatie vindt u terug op onze 
website www.echoderleie.be,	bij	onze	
muzikanten	of	per	mail	op 
echoderleie@gmail.com.
 
Voor een vlotte organisatie vragen wij 
dat	u	zich	vooraf	inschrijft door	het	juiste	
bedrag uiterlijk tegen zondag 20 oktober 
over te schrijven op de rekening  
BE21	8508	3829	3903 	(BIC	SPAABE22)	
van Echo der Leie met de vermelding 
“kaas en wijn + aantal volwassenen / 
kinderen”.

U	kan	eveneens	telefonisch	inschrijven bij	
Veerle	Claerhout	(0460	75	63	93)	of	 
Aster	Vanhaverbeke	(0471	93	73	02).
 
U bent van harte welkom en ik hoop u 
talrijk te mogen verwelkomen!
Tom Verdonck, voorzitter

Info: wmv@telenet.be  
Kleine	Goedingenstraat	30,	Afsnee

Info: www.echoderleie.be

Sint-Rochusplein
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La Chapelle Sauvage
4 Nocturnes in kasteel Borluut

De nocturnes in Kasteel Borluut gaan 
op wereldreis! In vier landen wordt halt 
gehouden om te genieten van muzikale 
streekgerechten.
Intieme kamermuziek ontsluiert de 
hartslag van cultuur en doet het “Château 
Blanc” resoneren als in zijn gouden jaren. 
Welkomstaperitief en receptie maken de 
ervaring compleet!

Vrijdag 11 oktober: Frankrijk - 
Fauré	Massenet	Saint-Saëns	Debussy		 
Vrijdag 15 november: Tsjechië - 
Dvořák	Suk	Stamitz	Benda 	
Vrijdag 8 mei 2020: Rusland - 
Rachmaninov	Tsjajkovski	Borodin	 
Vrijdag 12 juni 2020: Italië - 
Vivaldi	Le	Quattro	Stagioni	 

De nocturnes starten telkens om 20 uur; 
deuren	open	om	19.30	uur.

Voor	een	ticket	betaal	je	€	17,	50	inclusief	
aperitief en receptie.
Een abonnement voor de 4 concerten 
bedraagt € 65.

Rederijkerskamer De loofblomme
Fantastisch! Een creatie van Pascale Platel

Spelen mee:
Jean-Claude Bienvenu, Marie Jeanne Bis-
schop, Magali De Bruyne, Lieven Demeye-
re, Inge De Schuyter, Januska De Weirdt, 
Micheline Karas, Ruben Lippens, Lien 
Ooghe, Marc Tack, Dirk Vanmeirhaeghe, 
Siel Verniers en Marty Withaegels.

Voorstellingen:
Vrijdag 29 november, zaterdag 30 no-
vember, vrijdag 6 december, zaterdag 
7 december, donderdag 12 december, 
vrijdag 13 december en zaterdag 14 
december om 20 uur.
Zondag 8 december	om	17	uur.

Info: Uitbureau	Gent,	(09	233	77	88);	
www.uitbureau.be
www.lachapellesauvage.be
Plaats: kasteel Borluut, 
Kleine Gentstraat 46, SDW

11.11.11
Campagne 2019: CHANGEMAKERS

Dit jaar gaan we met de campagne naar 
het hart van 11.11.11: we zetten change- 
makers wereldwijd op een voetstuk. 
Door	hoopvolle	verhalen,	straffe	acties	
en scherpe inhoud. Waarom? Omdat ze 
meer dan ooit onder druk staan en meer 
dan ooit nodig zijn om verandering te 
brengen.

Passy, Thaïs, Red, Esperanza, Awad ... 

Deze changemakers streven naar een 
duurzame, leefbare toekomst waarin 
iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat 
elk op hun eigen manier. Ze strijden 
tegen ongelijkheid, klimaatverandering, 
uitbuiting door grote multinationals en 
ga zo maar door. Maar het wordt hen 
moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de 
vrijheid van meningsuiting onder druk te 
staan. Net daarom zijn deze changema-

kers belangrijker dan ooit en voeren wij 
campagne.

Je	kan	de	campagne	financieel	steunen	én	
deel nemen aan ons jaarlijks kermisbuf-
fet. Dit jaar gaan we opnieuw in zee met 
traiteur “De Karavaan” uit Merendree. 

Kermisbuffet

Zondag 20 oktober vanaf 12.30 uur: 
warm kermisbuffet
- stoverij met frietjes, verschillende sala-

des, appelmoes
- vegetarische stoverij op aanvraag
- dessert

Vooraf inschrijven is noodzakelijk vóór 
woensdag 16 oktober.
De opbrengst gaat integraal naar de 
11.11.11-campagne.

Inschrijven kan bij:
•	 Bakker	Luc,	Octaaf	Soudanstraat	3,	SDW
• Els Van den Brande, Nieuwstraat 1, SDW; 
(09	222	34	72)

• Erwin en Karoline Meire-Vergote,  
Oudeheerweg	13,	SDW;	(0494	41	54	89)

• Eliane De Sloovere, Hogeheerweg 15, 
SDW

Betalen kan via overschrijving op 
BE23	0682	1176	7191	met	vermelding:	
“kermisbuffet	aantal	volwassenen/aantal	
kinderen”.
Graag vermelden indien u vegetarische 
stoverij wenst.

Plaats: overdekte speelzaal 
Sint-Paulus SDW
Kostprijs: volwassenen € 20, 
kinderen tot 12 jaar: € 12

Toegang:	€	10/	€	8	voor	studenten	
en 60+
Plaats: Gildenhuis, SDW
Reservatie: www.loofblomme.be

WINTERUUR 2019
In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober draaien we de klok 1 uur achteruit.
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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

Bemiddelaar/advocaat Myriam Desterbeck
Poolse	Winglaan	74,	9051	Sint-Denijs-Westrem	
gsm:	0475	59	34	89
myriam.desterbeck@gmail.com
Myriam Van den Abeele tel:	0486	65	22	56
ambtenarenrecht, onderwijsrecht, handelshuur 
myriam.vandenabeele@orbius.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/aula;
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
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

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

Dansschool “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 	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
KBC Gent De Sterre, Inge De Rudder
Kortrijksesteenweg	848,	Gent

Bank & Verzekering tel:	09	244	76	30;	gent.desterre@kbc.be
VDK Bank Bankier van mens tot mens!
Kerkdreef	3,	SDW;	tel:	09	220	33	11
sint-denijs-westrem@vdk.be

Garages en carrosserieën

Garage-carrosserie Basil Motors
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05 - VW-MOTORS@hotmail.com
MIG Motors - De Paepe G.

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

	 				Garage:	Grotesteenweg	Zuid	28,
     Zwijnaarde

tel:	09	222	01	72
     geert.depaepe@migmotors.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

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
MET	OF	ZONDER	WONING;	TEL:	0498	51	82	00
HUKES@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:	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
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
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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
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat	10,	SDW;	tel:	09	222	05	28
www.belleoptiek.be	-	Open	di.-zat.	10-18u
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

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

 www.strac.be

Psychische gezondheid

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

Wallekensstraat 18
9051 Sint-Denijs-Westrem

M 0472322891
E  steff .van.oost@gmail.com
B BE0961.996.911

Steff  van Oost
Zaakvoerder

 
Steff Van Oost
Wallekensstraat	18	SDW	

nieuwbouw-verbouw-herstellingen; 
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

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
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
Kortrijksesteenweg 19
9830	Sint-Martens-Latem
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 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 061109 A; fobe.remi@online.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
Maaltebruggekasteel Art & Event Center
Kortrijksestwg	1023,	Gent;	tel:	09	242	88	88
Seminaries, tentoonstellingen, personeelsfees-
ten, wijndegustaties, concerten, familiefeesten, 
babyborrels
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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van	vrijdag	18	tot	woensdag	23	oktober	2019

vrijdag 18 oktober

20.00 uur: inauguratie tentoonstelling “onder de luchters van het kasteel” met belleman, kasteel Borluut (Kermiscomité)
20.15 uur: opening van de kermis met belleman door Bart De Schouwer, voorzitter Dekenij Borluut. 
	 Officiële	opening	door	schepen	Annelies	Storms	met	aansluitend	een	receptie	met	muzikale	
 begeleiding van het ensemble Jan Carpentier, kasteel Borluut   (Kermiscomité)
20.00 uur: quizavond, € 15 per ploeg, feesttent Krijzeltand (De Zonnekerels)

zaterdag 19 oktober

van 14 tot 18 uur: boekententoonstelling “Vers geperst”, Dienstencentrum (Davidsfond)
van 14 tot 18 uur: tentoonstelling “onder de luchters van het kasteel”, kasteel Borluut (Kermiscomité)
9.30 tot 12 uur: tweedehandsbeurs, feesttent (Gezinsbond)
10 tot 12 uur: erfgoedwandeling door SDW met gids Wien Servaes, café ’t Zwaantje (vtbKultuur SDW)
14 tot 16 uur: kindernamiddag: interactieve muziekimprovisatie met Karlijn, 
 met pannenkoeken gratis voor kinderen tot 12 jaar, feesttent (Kermiscomité)
20.00 uur: Rocktoberfest met Jacky Jane, Partie Party en Dave & Danny dj set, feesttent (Team Rocktoberfest i.s.m. Kermiscomité)

zondag 20 oktober

van 14 tot 18 uur: boekententoonstelling “Vers geperst”, Dienstencentrum (Davidsfond)
van 10 tot 17 uur: tentoonstelling “onder de luchters van het kasteel”, kasteel Borluut (Kermiscomité)
van 10 tot 17 uur: recordpoging indoor roeien, Gildenhuis (Ronny De Cocker)
8 tot 10.30 uur: Gezond Ontbijt, Open Huis, € 5 p.p., kinderen onder 10j. gratis (Okra)
11 tot 13 uur: Aperitiefconcert en receptie, feesttent (Echo der Leie en Dekenij Borluut) 
12.30 uur: Kermisbuffet, vrije basisschool Sint-Paulus (11.11.11)
14 tot 16 uur: Borluutjoggers-kids-run, feesttent (Borluutjoggers)
15 tot 17 uur: demonstratie graffiti door Steve Neels, feesttent (Kermiscomité)
17.00 uur: prijsuitdeling	wandel-	en	fietstocht,	feesttent	 (Kermiscomité)
17.30 uur: Kermismaal en praatcafé, feesttent (Kermiscomité)

maandag 21 oktober

10.00 uur: eucharistieviering voor overleden parochianen, parochiekerk SDW  (parochie SDW/Afsnee)
14.00 uur: seniorennamiddag:	koffie	met	koeken,	feesttent	 (Okra)
14.30 uur: seniorennamiddag: optreden Petroulette, feesttent (Okra)

dinsdag 22 oktober

14.00 uur: grootouderfeest Westerhem, feesttent (basisschool Westerhem)
19 tot 24 uur: kermiskaarting, feesttent (Vrienden van de Zonnekerels)

woensdag 23 oktober

8.30 tot 11.30 uur: grootouderfeest Sint-Paulus, feesttent (vrije basisschool Sint-Paulus)

Kermis Sint-Denijs-Westrem
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Kalender

oktober
Do 3 FEM’WESTREM 19.30 start continentaal breien catecheselokaal SDW
Di 8 MARKANT i.s.m. DAVIDSFONDS 20.00 lezing J. Braeckman Gildenhuis SDW

Do 10 FEM’WESTREM 19.30 start ‘met de hand naaien’ catecheselokaal SDW
Vrij 11 MARKANT DE PINTE / SDW bezoek Africamuseum Tervuren
Zo 13 SAMANA dag van de chronisch zieke mens

Ma 14 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 voordracht Markante Dialogen Vormingscentrum Guis-
lain Gent

Di 15 ANTENNEWERKING 14.00  infonamiddag over rouw Open Huis SDW
Woe 16 KVLV SDW 13.30 bezoek Museum aan de Leie Deinze
Woe 16 WMV AFSNEE / SDW 20.00 open publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee
Woe 16 MARKANT DE PINTE / SDW 19.00 breiclub Reevijver 10, De Pinte

Do 17 DAVIDSFONDS GEWEST lezing Piet Boyens Deinze
Do 17 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 breiclub Reevijver 10, De Pinte
Di 22 Markant, Jong-Markant en M. Nazareth 20.00 voordracht “omgaan met autisme” OCP De Pinte
Za 26 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 18.00 kaas- en wijnavond Gildenhuis SDW

november
Vrij 1 NSB SDW 10.00 viering Allerheiligen parochiekerk SDW

Woe 6 MARKANT DE PINTE / SDW 19.00 breiclub Reevijver 10, De Pinte
Do 7 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 breiclub Reevijver 10, De Pinte
Vrij 8 KWB SDW / AFSNEE 20.00 20ste KWB-quiz Gildenhuis SDW
Za 9 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE kerkhofbezoek met A. Hernalsteen SDW

Ma 11 NSB SDW i.s.m. ECHO DER LEIE 11.00 viering Wapenstilstand parochiekerk SDW
Zo 17 KVLV SDW ledenfeestmaaltijd	70-jarig	bestaan Open Huis

Ma 18 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café 
20.00 werkvergadering “In het Gemeentehuis”

Do 21 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing Joris Capenberghs
Do 21 VTBKULTUUR SDW bezoek Boekentoren Gentse stadswandeling
Vrij 22 BASISSCHOOL SINT-PAULUS 20.00 quiz basisschool Sint-Paulus

december
Ma 9 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing Peter De Smet
Za 14 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Candlelightconcert

Ma 16 KVLV SDW kerstbijeenkomst catecheselokaal
Woe 18 WMV AFSNEE / SDW 20.00 open publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee

januari
Zo 19 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE Toast Literair met receptie
Zo 26 VTBKULTUUR SDW Nieuwjaarsconcert kasteel Maaltebrugge

februari
Di 11 VTBKULTUUR SDW Europacollege en Spermalie Brugge

Do 20 DAVIDSFONDS i.s.m. MARKANT lezing Ludo Collin
Do 27 VTBKULTUUR SDW voordracht over tento Van Eyck

maart
Za 7 VTBKULTUUR SDW bezoek tento Van Eyck MSK Gent
Do 12 DAVIDSFONDS i.s.m. KWB lezing Tom Zwaenepoel

april
Zo 26 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE tentoonstelling Van Eyck MSK Gent

mei
Vrij 1 VTBKULTUUR SDW musical Daens
Zo 10 VTBKULTUUR SDW 7-daagse	naar	Somerset Engeland
Zo 17 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE tentoonstelling Industriemuseum Gent

Marathon Gent 2019
Zondag 27 oktober loopt de Marathon van Gent ook door SDW! www.ghentmarathon.be.
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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:  
25 oktober 2019. 

De teksten uiterlijk tegen 6 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 29 november en 20 
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, Delphine 
Willemot, Dominic Walcarius 
en Dr. Wim Verhaege

09	398	35	37

Apotheken
De Brabandere 09	221	93	39
Apotheek S&H Pharma 
(Segaert-Dhont)

09	222	75	81

Pharmaphie 09 222 66 59
Huisartsen SDW

lgnace Deaulmerie 09	221	34	09
Charles Rysenaer 09 224 29 19
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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& TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne 

Prachtige nieuwbouwwijk nabij De Leie 
naar ontwerp van architect Xavier Donck.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 

Te renoveren charmante alleenstaande woning  
op wandelafstand van het centrum. 

TE KOOP - Gent 

Lichtrijk gelijkvloers tweeslaapkamer -
appartement nabij het Miljoenenkwartier 
met privatieve tuin. 

176 m2 584  m2

35 m2

€ 625.000

€  410.000 T. 0479 417 496 T. 0486 069 070

T. 0468 102 117T. 0468 102 117T. 0486 069 070

T. 0468 102 117 T. 0473 184 448 T. 0468 102 117

T. 0473 184 448

€ 820 / maand

€ 418.000

€ 384.000

€ 245.000

€ 495.000

€ 318.000

€ 1.975 / maand

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bekijk ons aanbod virtueel op irres.be

  Bel 09 282 82 82
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76.5 m2 170 m2 253 m2

TE KOOP - Gent Sterre  

Lichtrijk appartement met 4 slpk., 2 bdk. en 
terras. Mog. tot het aankopen van garagebox. 

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Charmante op te frissen woning voor 
gemengd gebruik, omringd door groen.

TE KOOP - De Pinte 

Op te frissen woning met 5 slaapkamers
nabij het centrum.  

10 m2 1.280  m2 652  m2
200 m2 274 m2 236 m2

TE HUUR - Gent

Prachtige gerenoveerde (2019) villa met 3 
slpk. op toplocatie in het Miljoenenkwartier.

TE HUUR - Sint-Martens-Latem 

1-slaapkamer app. met terras in het 
centrum van Sint-Martens-Latem.

TE KOOP - De Pinte 

Zeer leuke te renoveren rijwoning op 
fietsafstand van het centrum van Zevergem 
en De Pinte.

430  m2 7 m2

332 m2
176 m2 88 m2

104 m2

KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —     IRRES.BE



Wat staat er op het menu? 
Een betaalbare droomkeuken.

Neem alvast een kijkje op www.IKEA.be/Gent

Keuken excl. toestellen

2950,-


