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Nieuws van de dekenij
De kermis in afgeslankte versie is voorbij.
We kijken terug op een kermis waar veel
onverwachte problemen tussen de Stad
en het comité moesten opgelost worden.
Dit lukte tenslotte met veel hoofdbrekens,
met een goede verstandhouding en
steun.
De tentoonstelling in Kasteel Borluut

getuigde van creativiteit en vaardigheid
waarbij leeftijd geen beperking inhield.
Gelukkig was het weer geen spelbreker
voor petanque en croquet voor de kinderen. Rocktoberfest was tot ver te horen
met een beetje teveel decibels maar was
zoals elk jaar een echte uitnodiging voor
jeugd en middelbare leeftijd. De afhaal-

dienst bij 11.11.11, een traditiegetrouw
initiatief dat aanspreekt en… heel lekker
was dankzij de bereider “Soigneur”.
De rommelmarkt in de school Sint-Paulus
lokte heel veel volk en vraagt om herhaling.
Kortom, alle activiteiten zijn goed verlopen en daarom willen wij alle vrijwilligers
van harte bedanken! Tot volgend jaar!

Het is een traditie dat de dekenij ter gelegenheid van de kermis uit de lidkaarten door
een lottrekking waardebonnen geeft aan de winnaars.
De waardebonnen kunnen gebruikt worden bij handelaars die in de koopgids van de
INFO vermeld staan. De handelaars wisselen de waardebonnen om bij de penningmeester van de dekenij Lea Vandeputte (09 221 13 98).

Winnen een waardebon:
Naam
Eggermont Gilbert
Moreels Jacqueline
Vancappel-Servaes
De Smet Frans
Strobbe-Pieters
Schellinck Christine
Zusters Vincentius a Paulo

waarde bon
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

Francis Augustyn
Vandeweghe-Devos
Danneels Walter
Meersman-Bekaert
Steenhoudt Alma
Galle Jan
Meyers Charles
De Meulemeester Gustaaf

€ 10
€ 10
€ 10
€ 15
€ 15
€ 15
€ 15
€ 20

Messeman Jan
De Vlieger-Braems
Van Loock Lucien
Strybos Hilda
Van Gheluwe Annemieke

€ 20
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

Antwoorden uitslagen Borluut-fietszoektocht
Vermoedelijk zijn er meer mensen op pad
gegaan om de Borluut-fietszoektocht op
te lossen dan het aantal ingediende antwoordformulieren doet vermoeden. Of
zouden de vragen of de afstand sommigen hebben afgeschrikt? Of misschien het
minder goede weer?
Hoe dan ook, van de 14 deelnemers die
hun antwoorden instuurden, was er maar
één die niet de oplossingen ‘Lam Gods’ en
‘1432’ vond.

De 5 aparte vragen waren voor niemand
een struikelblok. Bij de vierde vraag wisten enkele deelnemers wel te verrassen.
We dachten op een kruispunt de afbeelding te vinden van een hert, twee leeuwen en een (tweekoppige) adelaar.
In de tekst vonden we ‘ooi’, ‘ree’, ‘raaf’ en
‘hen’. Waar sommigen ook een vlinder,
een slang, een kat, een uil of een kip
ontdekten, kunnen we niet meer achterhalen…

Om een volgorde te bepalen, was de
schiftingsvraag doorslaggevend. Op het
aangegeven moment waren er op de
fietsbrug 201.660 fietsers gepasseerd.
Liese Debergh benaderde dat getal het
best met 202.555. Zij is dus de verdiende
winnares.
Daarna geeft de schiftingsvraag deze
volgorde: Roos Michels en Jef Delbaere.
Proficiat aan de winnaars, zij krijgen binnenkort hun prijs van het Kermiscomité.

unieke stockverkoop:
BABY - KIDS - WOMEN - MEN - SHOES - SKI – JEWELS

WELZIJNSSCHAKEL

Outlet en tweedehands merkkledij
aan spotprijzen
opbrengst ten gunste van Welzijnsschakel Borluut

Zaterdag 11 december van 10 tot 17 uur
Zondag 12 december van 10 tot 16 uur
Plaats: Kasteel Borluut
Kleine Gentstraat 46B
9051 Sint-Denijs-Westrem
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BORLUUT borrlt - het cultuurprogramma met subsidies van de Stad Gent – is opnieuw op gang getrokken.
Jaar één (2020-2021) bracht naast de tentoonstellingen van de kunstenaars-residenten en de geschiedenis van Kasteel Borluut
ook Dioniss Intiem en Echo der Leie in park Borluut, 50 jaar vtbKultuur en het Requiem van Mozart in de parochiekerk en Rocktoberfest op de Krijzeltand.
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In november 2021 verwelkomen we opnieuw twee mooie evenementen.

Zaterdag 6 november om 19 uur – tickets bij Uit-Pas Gent.

Het hartverwarmend recital van tenor
Charles Dekeyser (Merelbeke) en La
Chapelle Sauvage gaat door in de autogarage MINI Gent Store op de Kortrijksesteenweg, naast dreef Borluut.

De fototentoonstelling Zinkae Fotofest
van 5 tot 7 en van 11 tot 14 november
zie je in kasteel Borluut – gratis. Op zondag 14 november word je getrakteerd op
een jazzconcertje van 11 tot 13 uur.

BORLUUT borrlt is steeds enthousiast
op zoek naar nog meer nieuwe culturele
activiteiten in SDW en Afsnee.
Iedereen die iets voor een cultureel
publiek wil organiseren en een steuntje
in de rug kan gebruiken mag mailen naar
info@dekenijborluut.be. Antwoord verzekerd en sponsoring in beraad.

Nieuws van verenigingen
Rederijkerskamer De Loofblomme
Opvoering: De opera van Faust
Een komedie naar Romain Deconinck
Regie: Dirk Vanmeirhaeghe
Faust is oud en verkoopt zijn ziel aan de
duivel om een knappe jonge man te worden. En dat is lachen geblazen.
Spelen mee: Dirk Vanhaeren, Ruben Lippens, Bart Vander Schelden, Marc Tack,

Januska De Weirdt, Bjora Caushaj, Sara
Ooghe, Chris Afschrift, Magali De Bruyne,
Kristien De Schuyter, Marlies Den Hert,
Sara Tack, Nele Dewaele, Hannes Ranson,
Piet Van Troos.

15 uur), donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 november telkens om 20 uur.
Kaarten: € 12; studenten en 60+: € 10
Reservatie: www.loofblomme.be of via
(0479 068 651)

Plaats: Gildenhuis SDW
Data: vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober, vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7 (om

NSB SDW
Herdenkingsplechtigheden op 1 en 11 november
Maandag 1 november gaat in de parochiekerk een eucharistieviering door om
10 uur. Daarna wordt een bloemenhulde
gebracht 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 zal E.H Pastoor de overleden
oud-strijders zegenen, alsook al de overledenen op het kerkhof.
Donderdag 11 november gaat de eucharistieviering door in de parochiekerk om
11 uur en dit i.s.m. het Koninklijk Harmonieorkest Echo Der Leie.
Na de dienst wordt een bloemenhulde
gebracht door de verschillende verenigingen met hun vlag aan het Monument van

de Gesneuvelde Oud-Strijders; dit wordt
opgeluisterd door Echo der Leie.
Wij vragen om voor deze gelegenheid een
Belgische vlag uit te hangen als eerbetoon
aan onze overleden en gesneuvelde soldaten alsook aan hun vrienden.
Bij de huldigingen op 1 en 11 november hopen wij jullie zo talrijk mogelijk te
mogen begroeten, onze oprechte dank
hiervoor.
Het jaarlijkse buffet op 11 november kan
opnieuw doorgaan en het bestuur heeft
weer een goed menu besteld. Verder
nieuws hierover volgt. Wij hopen jullie
allen terug te mogen begroeten voor dit
feest.

Wij ontvingen ook van het hoofdbestuur
NSB Brussel de nieuwe zegels voor op de
lidkaart; het lidgeld werd bepaald op € 15
p.p.. Om de taken en het financieel aspect
te spreiden, vragen wij jullie vanaf heden
het bedrag te willen overschrijven op rek.
BE13 8906 8400 6039 met mededeling
“Lidgeld NSB SDW 2021”.
Graag ontvangen wij nieuwe leden, deze
zijn van harte welkom. Men kan zich
inschrijven bij het bestuur.

Info: Dirk Dentyn, voorzitter, secretaris; Belgiëlaan 5, SDW; (09 221 27 71)
Jan Verschueren, ondervoorzitter;
Borluutplein 10, SDW; (0476 849 039)

KWB en Davidsfonds
Woensdag 8 december om 20 uur: gespreksavond “Misdaad en straf. Ervaringen van een advocaat in strafzaken”
Strafrecht gaat niet alleen over zware,
criminele feiten. Zodra je in een verkeersongeval wordt betrokken of slachtoffer
wordt van een diefstal, krijg je al te maken met strafrecht. Bovendien brengen
de media dagelijks verslag uit over rechtbanken en criminaliteit.
Justitie is nooit veraf, maakt deel uit van
ons dagelijks leven en roept de meest
uiteenlopende vragen op. Hoe verloopt
een strafprocedure in de praktijk? Kan
je als slachtoffer wel degelijk voldoening
bekomen bij de rechtbank? Waarom verdedigt een advocaat de ene cliënt niet en
de andere wel? Hoe kan een dader best

gestraft worden en hoelang moet een
gevangenisstraf duren? Wat als iemand,
die een misdrijf heeft gepleegd, toch
vrijuit gaat, bijvoorbeeld wegens verjaring
of procedurefouten?
Aan de hand van deze en andere vragen
maakt Mr. Filip Van Hende, advocaat aan
de balie te Gent, ons wegwijs in de doolhof van het strafrecht. Mr. Van Hende
is niet alleen een bekende naam in de
advocatuur, maar tevens een vertrouwd
gezicht bij het groot publiek. Als student
in de rechten was hij al fel begaan met de
toegankelijkheid van justitie en sloot zich
aan bij de oprichters van de wetswinkel.

Later bleef en blijft hij als advocaat sociaal bewogen en ijveren voor een open
en bereikbare rechtspraktijk. Hij legt zich
vooral toe op het strafrecht en is intussen
in meer dan 70 zaken voor het Hof van
Assisen opgetreden. Misschien leerde u
hem destijds kennen als panellid in het
debatprogramma Recht van Antwoord op
VTM.

Plaats: Gildenhuis, SDW
Toegang: leden gratis, anderen € 5
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Markant en Jong-Markant De Pinte / SDW
Maandag 15 november om 20 uur: voordracht:
“Mijn darmflora: sleutel tot gezondheid” door Prof. dr. Martine De Vos
Onze darmflora bevat meer dan 100 triljoen cellen afkomstig van microben die onze
darm bevolken. Waar komen die cellen vandaan? Wat beïnvloedt hun samenstelling?
Welke rol spelen ze? En welke rol bij darmziekten? Kunnen we gezonder worden door
ons dieet aan te passen? Wat kan stoelgangtransplantatie enz..

Plaats: Raadzaal Gemeentehuis
De Pinte
Toegang: leden € 5, anderen € 8

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

Markant De Pinte / SDW
Maandag 22 november om 20 uur: voordracht met praktische oefeningen “Wees een dame in het verkeer”
Opfrissing van de verkeerscode door rij-instructeur Thomas De Sutter.
Zouden wij nog slagen voor het theoretisch en het praktische rij-examen?
Sinds de invoering in 1975 is de wegcode al 108 keer gewijzigd, waarvan 42 keer in de
laatste 10 jaar. Welke verkeersregels kennen we goed en welke passen we steeds toe?
Deze voordracht is een “must” voor elke chauffeur die wil bijblijven.

Plaats: Raadzaal Gemeentehuis
De Pinte
Toegang: leden € 5, anderen € 8

Vooraf inschrijven is niet nodig. Betalen kan ter plaatse.

Regio Gent: Markante Dialogen
Maandag 8 november: Sylvia Van Peteghem: “Never say Never”, het verhaal van de Boekentoren in Gent
Plaats: vormingscentrum Guislain Gent
Telkens aanvang om 14 uur, tot 16.30 uur
Inschrijvingen per abonnement of per afzonderlijke voordracht ter plaatse.

Info: Lucie Van Landeghem;
markantedialogen@gmail.com;
(0475 569 56 04)
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Davidsfonds SDW/Afsnee
Donderdag 25 november om 20 uur: lezing “Kleurrijke parels van glasramen in en rond Sint-Denijs-Westrem” door
Aletta Rambaut
In en rond het huidige Sint-Denijs-Westrem zijn nog talrijke glas-in-loodramen uit
de 19de en 20ste eeuw te vinden. Vaak sieren ze menig woonhuis, kasteel, kerk, kapel…
In deze lezing gaan we op zoek naar deze vaak verborgen pareltjes.
Aletta Rambaut is kunsthistorica en conservator glaskunst.

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

KWB Afsnee /SDW
Vrijdag 19 november om 20 uur: 21ste KWB-quiz
Vrijdagavond 19 november nodigt
KWB Afsnee/Sint-Denijs-Westrem je uit
op de 21ste editie van onze quizavond.
We begroeten je graag om 20 uur in het
Gildenhuis te Sint-Denijs-Westrem, Loofblommestraat 10. Deuren geopend vanaf
19.30 uur.
Vorig jaar speelde het coronavirus ons
parten en moesten we voor het eerst
forfait geven, na 20 quizavonden op rij,
jaar na jaar. Hoog tijd om terug de draad
op te nemen. We hebben opnieuw een
honderdtal ludieke en ongewone vragen
klaar, uit het leven gegrepen, op maat
en smaak van iedereen. Aan jou en jouw

team om naar de (juiste) antwoorden te
zoeken.
Tijdens een retro ronde brengen we
enkele pittige vragen uit de voorbije 20
edities.
Iedereen kan meedoen: verenigingen,
familieleden of vrienden, telkens in
groepjes van vier personen. We voorzien
een prijs voor elke deelnemer: hiervoor
vragen we een bijdrage van € 16 per
ploeg (€ 4/deelnemer). Er is een verrassingsprijs voor de ploegen die als 10de en
20ste eindigen.
Tijdens de quiz bieden we ook enkele
hapjes aan.

Doe je mee? Mail of stuur uw inschrijving
voor uiterlijk 10 november aan Piet Van
Troos, Louis Delebecquelaan 29, SDW;
piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80).
Vermeld ook de naam van alle deelnemers
per groep en je groepsnaam.
Graag vooraf € 16 overschrijven op
rekening BE06 8906 8401 4022 van
KWB Afsnee/SDW. De betaling geldt als
inschrijving.
Alvast bedankt voor de medewerking en
alle succes toegewenst.
Met oprechte groeten van de KWB.

Gezinsbond SDW / Afsnee
De Gezinsbond is 100 jaar
Kersverse ouders, plusouders, grootouders weten dat opvoeden een uitdaging
kan zijn! Doe ik het goed? Hoe doen
anderen het? Waar vind ik betrouwbaar
advies?
Reeds 100 jaar biedt de Gezinsbond je de
ondersteuning die je zoekt met betrouwbare informatie rond opvoeding en gezin.
Elke maand verschijnt een nieuw num-

mer van het magazine De Bond boordevol tips, adviezen van opvoedingsexperts,
boeiende en herkenbare verhalen uit het
dagelijkse leven en een overzicht van alle
voordelen van de Gezinsbond.
Benieuwd? Probeer ons gratis proefabonnement en ontvang drie nummers van
het maandelijkse magazine De Bond. Het

proefabonnement is volledig gratis en
stopt automatisch na drie maanden. Aarzel niet en vraag nog vandaag het gratis
proefabonnement aan! Hoe aanvragen?
Stuur een mailtje met vermelding van
voornaam, familienaam, straat, nummer,
bus, postcode en gemeente, naar:
contact@gezinsbond.be

Koop lokaal en spaar korting
Met je lidkaart van de Gezinsbond spaar
en verzilver je het hele jaar door korting
bij meer dan 2.000 handelaars. Onze
spaarhandelaars in Sint-Denijs-Westrem
zijn:
Colmar, Kortrijksesteenweg 1073, eetgelegenheid, 5 % korting
Colora, Kortrijksesteenweg 1108, verfwinkel, 5 % korting
De Blauwe Pen, Loofblommestraat 18,

papierwaren, 5% korting
JBC, Kortrijksesteenweg 1182/A, kleding,
5 % korting
Torfs, Wallekensstraat 24, schoenen, 5 %
korting

ti en local multi) met 5 % korting, 10-rittenkaarten van De Lijn met 10 % korting
en filmcheques Kinepolis met € 2 korting.

In het lokale verkooppunt bij Hugo Depaepe kan je elke maandag tussen 17
en 19 uur terecht voor de aankoop van
NMBS-passen (standard multi, youth mul-

Info: Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117; (0474 31 63 71);
hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

Flanders Expo
Zaterdag 6 en zondag 7 november: FACTS: fan van films, series, games en popcultuur? Beantwoord dan de sirenenzang van het
FACTS-woud voor een magisch weekend.
Vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 november: Handwerkbeurs: de beurs voor al je textiele hobby’s.
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Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+
Het Open Huis staat open voor alle leeftijdsgenoten, zowel
buren als vrienden of voorbijgangers, om elkaar te ontmoeten voor een gezellige babbel met koffie en pannenkoek of
drankje bij een zelfgekozen activiteit.
Er worden reservekaarters gevraagd (wiezen).
We zijn tot uw dienst op maan-, woens-, donder- en vrijdag
van 13.30 tot 17 uur.
Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd de 1ste en 3de
dinsdag van de maand, dan is er de buurtmaaltijd en is het
Open Huis open tot 14 uur.
Op donderdag kan u ook om raad komen bij onze computerbuddies.
De buurtmaaltijden vinden plaats tussen 11.30 en 13.30 uur,
inschrijven liefst 1 week op voorhand of op de zitdag van de
Antennewerking.
Welzijnsschakel Borluut: voedselbedeling elke 2de en 4de
vrijdag van de maand van 9.30 tot 12 uur.

Info: voorzitter Marleen Ransschaert (09 221 08 00);
(0478 44 08 20) tijdens de openingsuren

Koopgids
Aankoop
WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
HUKES@SKYNET.BE
Accessoires | mode | handtassen

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

G&V bv - Johan Goemé

wekelijks nieuwe collectie - babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 31 jaar ervaring
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48
johan@genv.be; www.genv.be

Advocaten

Brood en banket

Babazou Exclusief en betaalbaar

Advocatenkantoor De Smet Hilde

Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77

Karel Peeters

Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02 - fax: 09 243 41 08
advocaten.peeters@pkp.be

Myriam Desterbeck erkend bemiddelaar/advo-

caat; sociale conflicten, onderwijsrecht = advies
en efficiënte oplossing; gsm: 0475 59 34 89;
myriam.desterbeck@gmail.com

Myriam Van den Abeele tel: 0486 65 22 56
Onderwijsrecht, ambtenaren- en tuchtrecht
mvandenabeele@bdlt.be
airco-verwarming-onderhoud
info@flex-c.be; tel: 09 430 76 70
L.Delebecquelaan 18, SDW
Particulieren, bedrijven, nieuwe
HVAC installaties + onderhoud van bestaande
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Boekhouding en fiscaliteit

Kristien De Beule

Autohandel

www.cabriokappen.be

L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672
Autokeuring
Poortakkerstraat 127, SDW;
op afspraak: ma en do: 7-19 uur
di-woe-vrij: 7-17 uur
www.sbat.be; tel: 078 15 12 43
Bed & breakfast

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)

Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be
Begrafenissen

Funerarium John Verniers-Jossa

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

Kristof De Cocker BV

Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BV

www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchideeplanten; 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

Broodateljee Luc

Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur; dinsdag gesloten

Patisserie Suffys

Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33

‘t Pompoentje

maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

BANKMAKELAAR.BE

Leiepark 15, 9051 SDW; tel: 09 373 81 59
info@bankmakelaar.be
Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91
Garages en carrosserieën

Carrosserie Lemaitre

Poortakkerstraat 45, SDW;
Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be

Garage Vanmeirhaeghe VOF

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

Garage Bart Van Troos BV

Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com
Gezondheid

Cafés

Diëtist & Voedingscoach, J. Ensorlaan 36, SDW;

gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden; Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Inboedel

Café Gemeentehuis

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, verlichting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

AANKOOP VAN INBOEDELS

VOLLEDIGE INBOEDELS OPKOOP EN LEEGMAAK
KESTELEYN@SKYNET.BE
Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)

maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

Hair & beauty salon Cynthia

woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 0479 62 97 57

Hairstyliste De Spiegel Redken

Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten

Kapsalon Heijse

dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14

Pascal haarmode Redken

Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; op afspraak
Keukens

Examencentra voor rijbewijs
Poortakkerstraat 131, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
theorie: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak
Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling

(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenkaan 37, SDW
www.platteband.be; gsm 0498 48 54 50
Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

Axa bank & verzekeringen tel: 09 310 90 95
zakenkantoor Soetaert Comm.V
Schoonzichtstraat 21, SDW

tel: 0479 18 47 66;
www.balanse.be

		

Van Damme Team

Hogeheerweg 3, SDW
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be
Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove

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

www.kineandmore.be

Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; info@kineandmore.be
Tel: 09 222 33 45; gsm: 0495 40 09 42

Sterk Te Been

Valpreventie en kinesitherapie, ook aan huis
www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Gsm: 0497 35 95 21; info@sterktebeen.be
Keukentoestellen
Cooking with Nan-Thermomix’ advisor Gent
Thermomix/workshops/demo’s/verkoop
Tel: 0465 07 36 03; www.cookingwithnan.be

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

Renovatie en karweien

Traiteur

Stones renovatie, herstellingen sanitair en ver-

Elke weekdag een verse
dagschotel; Ma-vrij 11.30u-13u
& 15u-18u, Nieuwstraat 11, SDW, 09 360 71 60
www.soigneur.gent

warming, schilderwerken, betegeling, bevloeringen; stones@telenet.be; 0477 60 22 84
Restaurants-Tearoom

Levensmiddelen

“in de radijs” – groenten en fruit

Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zo en ma gesloten

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

Bellalice

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

Hilde Buyl gespecialiseerde

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

Uw voeten, mijn zorg - Eelt, likdoorn, schimmel,

ingegroeide nagel. Boek online uw afspraak.
info@pedicurepatricia.be; gsm: 0476 77 31 39
Meubelen

interieurinrichting

uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
badkamer, echt maatwerk,
www.deverbinding.be; tel: 0475 892 954
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW;
Mobilehome Verhuur

Mobilhomes te huur

van 2 tot 5 personen.
Gillard-Sleurs, Lauwstraat 52, SDW
0475 540 560; mobilhomehein@gmail.com
Naaiwerk

Nuance

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

Optiek Cassiers BV Brillen, kinderbrillen, 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
Osteopaten

Tim Van Wassenhove

Osteopaat D.O.
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15
Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout

Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u
Pleister- en schilderwerken
binnen en buiten-gyproc-kaleie
Afsneestraat 1, SDW; 0484 02 17 00
www.strac.be
Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
Chloé De Bie, klinisch seksuoloog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burnout coach, relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut; Krijzeltand 2a, SDW; www.vivolinio.com;
info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

Tuininrichting

Le temps d’une chanson

Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

Restaurant Nenuphar aan de oevers van de

Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

Tampopo Japans restaurant ook take away
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285

Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Vietnamees restaurant Anders

Ook afhaal en bezorging. Hogeheerweg 29,
tel: 09 328 52 55; info@ofietsanders.be
Nieuw: Vietnamese pralines
Sanitair en centrale verwarming
hers

sanitair en centrale
verwarming; 0476 371 147
evertdegroote@live.be

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatiekarweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be
Installatie, onderhoud en
herstellingen van sanitair,
centrale verwarming en gas (Cerga gecertificeerd); info@svoprojects.com; 0472 32 28 91

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme

boomverzorging en tuinen
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk

Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

tuinarchitect Hugo Vervondel bv ontwerpen,
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee;
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76
Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur

Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be

Verkoop en verhuur

Louis Delebecquelaan 46, SDW
M:0495 887 937 www.bellimo.be
Verwarming

VEPI bv (Pierre Verenghen)

verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel,
regeling, vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330
Verzekeringsagenten

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv, tel: 09 245 18 64

Particulieren en bedrijven; Schilder- en decoratiewerken binnen en buiten; Hemelrijkstraat 21;
www.pauldemeulemeester.be
info@pauldemeulemeester.be
Schoonheidsinstituut

Pour Elle, Belgiëlaan 44, SDW, na afspraak

Gelaatsverzorging, epilatie, manicure, gelcolor,
pedicure; Tel: 09 221 98 60; gsm: 0475 69 10 03;
info@schoonheidsinstituut-pourelle.be
Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bv; Alg. Schrijnwerken

Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

Steyaert Kortrijksesteenweg 1166, SDW; FSMA
048332A; Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be
Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com

De Hainaut | Groep Blancquaert

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

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

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir

Slager-traiteur Everaert

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

Keurslager Filip & Peggy

Privé Wellness Eau Bleue, Soenenspark 6, SDW

Slagerijen
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Wellness
Luxury for the body and mind. Reservatie:
www.eaubleue.be of info@eaubleue.be

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

Zalen-evenementen

Gildenhuis

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

O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23
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vtbKultuur SDW
Zondag 5 december om 18.30 uur: Daens de Musical
De musical Daens neemt ons mee terug
naar het Aalst van 1888. De bevolking
werkt er onder erbarmelijke omstandigheden in de textielfabrieken: ze worden
misbruikt en uitgebuit door de rijke
fabrieksdirecteuren.
Zo is de situatie die priester Adolf Daens
(Peter Van de Velde), na een conflict
met Bisschop Stillemans (Jo De Meyere),
aantreft wanneer hij terugkeert in zijn
geboortestad Aalst.
De plaatselijke industrieel heeft de helft
van zijn arbeiders ontslagen en wordt gesteund door de voorzitter van de Katholieke Partij. Daens verzet zich tegen deze
ontslagen en tegen de wantoestanden in
de textielfabrieken.
In zijn strijd krijgt Daens de steun van
Nette (Free Souffriau), pas zeventien

maar al kostwinner voor haar hele gezin.
Ook de liberalen en de socialisten kiezen
de kant van het volk. Eén van die socialisten is Jan De Meeter (Jelle Cleymans).
Te midden van de sociale onrust en de
barre levensomstandigheden ontstaat er
een verboden liefde tussen het katholieke
meisje en de doorwinterde socialist.
De rijdende tribunes en decors zorgen
voor een unieke, nieuwe versie van deze
succesmusical. De onvergetelijke beleving voor publiek wordt gegarandeerd
door het groots speelveld, state-of-theart theatertechnieken en een kwalitatief
audiosysteem met hoofdtelefoons dat
eerder ook al zijn dienst bewees tijdens
de spektakel-musical 40-45.

Plaats: pop-up theater Puurs
vtbKultuur biedt zitplaatsen in categorie
1 aan € 70 (leden) of € 75 (anderen), busvervoer inbegrepen!
Aandacht: plaatsen zijn beperkt. Inschrijven aan voordelig tarief doe je zo snel
mogelijk.
Inschrijven op:
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be met
vermelding naam, activiteit, datum en
aantal deelnemers. Betalen op rekening
vtbKultuur SDW: BE66 0001 5590 2743
Info: vtbKultuur.be/sint-denijs-westrem/activiteiten

De Speltafel
Tweede vrijdag van de maand: spelavond in Open Huis
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Vrijdag 10 september, 20 uur. De vrijwilligers van “De Speltafel” wachten enigszins
gespannen af hoeveel spelers er komen
opdagen op de eerste spelavond na
corona. Welke oude bekenden vinden
de weg naar de nieuwe locatie, het Open
Huis in Sint-Denijs-Westrem? Hoeveel
dorpsgenoten komen kennis maken met
het aanbod?
Zaterdag 11 september, 00 uur. Tevreden

Bridgeclub Leie-oever
We bridgen wekelijks vanaf de eerste
dinsdag in oktober om 14 uur.
Plaats: OC ‘t Oud Schoolke, Afsnee

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

blikken ze terug op de geslaagde nieuwe aanpak. Maar liefst 47 mensen, van
dichtbij en verder af, genoten van het
aanbod aan hedendaagse spellen, van
het onthaal en het gezellige gebeuren.
Ondertussen was er ook een geslaagde
tweede spelavond op 8 oktober. Opnieuw kwamen ruim 40 spelliefhebbers
opdagen. De uitbating van de bar door
vrijwilligers van dekenij Borluut bracht op

die beide avonden samen ruim € 400 in
de kas van de Welzijnsschakel Borluut.
De tweede vrijdag van elke maand is er
telkens een spelavond gepland. Ben jij er
volgende keer op 12 november ook bij?
Info: Agnes en Johan Witters-Peil;
www.speltafel.be; (0485 36 39 63);
speltafel@proximus.be

Antennewerking SDW/Afsnee
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Nathalie Samaes is de nieuwe antennewerker vanuit het LDC de Mantel voor de
inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee (opvolgster van Fran Debrouwere).
Nathalie brengt de diensten van het Lokaal Dienstencentrum naar u toe en komt
op vraag langs op huisbezoek.

Waarvoor kunt u terecht in de antennewerking?
- Vragen over hulp- en dienstverlening
en de administratie die daarbij komt
kijken.
- Praktische vragen rond thuiszorg,
aanpassingen aan uw woning, vervoer,
opname assistentiewoning of woonzorgcentrum …
- Vragen rond vrije tijd: activiteiten in de
lokale dienstencentra, vrijwilligerswerk, …
- Buren voor buren: de antennemedewerker brengt behulpzame buren in
contact met senioren die hulp kunnen
gebruiken voor kleine zaken.
- Buurtactiviteiten: samen met de
bewoners uit de buurt en buurtverenigingen.

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand is er een buurtmaaltijd. De buurtmaaltijd vindt plaats vanaf
11.30 uur in het Open Huis, Pastorijdreef
6, Sint-Denijs-Westrem. Voor € 5,50 kunt
u genieten van een verse maaltijd (soep,
hoofdgerecht en dessert) vers bereid
door IKOOK, het restaurant van het
OCMW Gent. Inschrijven met betaling kan
tot een week voor de maaltijd.
Dinsdag 7 december: mosselsouper
Meer info te bekomen bij Nathalie.

Info: (0473 941 360);
nathalie.samaes@stad.gent

Varia

11

Petitie: erbarmelijke staat parking Gildenhuis
Deze petitie is een initiatief van
Michelle Eeckhout en Philippe Cloet.
De Blauwe Pen, Loofblommestraat 18,
9051 Sint-Denijs-Westrem; (09 280 02 40);
de.blauwepen@skynet.be.
“Wij eisen van de Stad Gent een constructieve heraanleg van de parking Gildenhuis.
Verschillende pogingen van de dienst
Wegenwerken hebben tot op heden geen
nut gehad.

De huidige toestand van de parking
is onaanvaardbaar/gevaarlijk voor de
bezoekers van het Gildenhuis/Open Huis/
omliggende handelszaken en bewoners.
Een parking waar zowaar 4 plaatsen voor
mindervaliden, plaatsen voor autodelen
en oplaadpaal voorzien zijn maar zo goed
als ontoegankelijk zijn.
Met de winter voor de boeg is een heraanleg met hoogdringendheid vereist.
Door deze petitie te ondertekenen willen
we het stadsbestuur aanmanen om actie

te ondernemen.
Hartelijk dank voor uw steun.”
Je kan de petitie ook vinden en ondertekenen in het Open Huis, bij Close-Up,
slager Everaert, bakker Suffys, het Gildenhuis en apotheek S&H Pharma.

Wijkbudget Gent - oproep
De Stad Gent wil met een wijkbudget per
deelgebied haar bewoners aanzetten tot
participatie in het beleid in hun wijk.
Daartoe wordt een beperkte procedure
opgezet waarbij de verschillende ideeën
aan de Stad voorgelegd en beoordeeld
worden.
In 2022 krijgt Afsnee/Sint-Denijs-Westrem
zo € 150.000 te besteden.

Onze oproep is dubbel.
Enerzijds zoeken we ideeën allerhande
om (een deel) van dit budget zinvol te
investeren.
Laat je fantasie de vrije loop en stuur
een heldere beschrijving van hetgeen
je gerealiseerd zou willen zien naar
info@dekenijborluut.be. Iedereen krijgt
antwoord, de leukste/nuttigste/meest
haalbare ingevingen worden voorgelegd
aan de Stad Gent.

Anderzijds zoeken we ook mensen om dit
allemaal te begeleiden.
De Stad voorziet een gesofisticeerd
beslissingstraject maar heeft sowieso
een gesprekspartner nodig. Iedereen
met goede ideeën en een warm hart voor
SDW-Afsnee is welkom. Maak je bekend
op info@dekenijborluut.be en we contacteren je.

Burenbabbel
Bart Debouvere, doctor in de scheikunde en zwerfvuilbestrijder
Een bord aan Barts woning laat weinig
aan de verbeelding over: ‘hé moat, roapt
euwen brol ne kier van stroat’! Bart is een
West-Vlaming met een beschavingsmissie
in het Gentse.
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en grijper in de hand. Vanuit mijn beroep
is hang naar effectiviteit nooit ver weg en
stilaan heb ik een procedurematige aanpak
bedacht. Vandaag levert me dat per week
gemiddeld 100kg zwerfvuil op. Jaarlijks is
dat dus goed voor zo’n 5 ton.

Hoe ziet jouw aanpak eruit, Bart?
Mijn koersfiets heb ik geruild voor een
De tekst aan de straatkant verwijst naar stevige damesfiets. Achteraan hangen
Gents dialect, jouw accent niet, Bart.
twee bagagezakken. Ondertussen heb
Ik ben geboren in Elverdinge. De ‘Georges
ik voldoende vaardigheid verworven om
met de sigaar’, het klein ventje dat Willem
rijdend allerlei spullen met de grijper mee
Vermandere bezingt, heb ik goed gekend.
te pikken en in de bagagetas te steken.
Als jonge gast geraakte ik in de Westhoek
Op 5 plaatsen langsheen het traject heb ik
gefascineerd door chemie. Lang moesten
‘depots’ geïnstalleerd waarin ik de inhoud
we daar niet zoeken om kogels te vinden.
van de fietstas ledig. Op vrijdag ga ik die
Die uiteen prutsen was letterlijk kinderspel met de auto ophalen en dan sorteer ik mijn
en experimenten uithalen met buskruit
‘oogst’ in containers die Ivago me beschikbaar stelt. Ongeveer 40% van de buit
was daar het logische gevolg van. Ooit
bestaat uit pmd en wanneer ik de ‘pakjes’
verbrandde ik zo mijn rechterhand. Mijn
analyseer die langs de weg achtergelaten
vader had me gelukkig duidelijk gemaakt
worden, vermoed ik dat ongeveer 80% van
dat granaten zich minder leenden tot zo’n
de rommel cadeau gedaan wordt door
proefnemingen. Voor mij leidde het naar
rokers.
het doctoraat chemie dat ik in UGent in
1991 behaalde.
In de loop van die bijna 10 jaar moet
je ongetwijfeld verrassingen beleefd
Je bent dus één van de talloze ‘Westfluten’ die in Gent zijn blijven plakken.
hebben.
Mijn indiensttreding bij het voormalige
Ooit vond ik een zak waarin portefeuilles
Omnichem in Wetteren, maakte dat ik me
en sleutels staken. Daar zat van alles in
hier definitief gevestigd heb. We fabriceren behalve geld natuurlijk. Op die manier
producten voor farmaceutische bedrijven.
kon ik de eigenaars contacteren en hun
Afgezien van de leiding over een 25-tal
spullen terugbezorgen. Het bleek om een
gespecialiseerde medewerkers, ben ik ook groep dames te gaan die een olijke dag
contactpersoon voor alle externe controin Oostende beleefd hadden, tot ze terug
leurs en instanties die nauwgezet de
naar huis wilden en vaststelden dat één
productieprocessen en de productkwaliteit en ander uit hun handtassen verdwenen
opvolgen.
was. Over geld gesproken… mijn vrijwilligerswerk is bijzonder rendabel (lacht). De
voorbije jaren heb ik alles samen reeds
Van iemand met zo’n bedrijfsverantwoordelijkheid verwacht je niet meteen € 200 gevonden en ooit kreeg ik € 50 van
dat hij oorlog voert met zwerfvuil.
een enthousiaste supporter. Dikwijls krijg
Waarom niet? Ik ben altijd met de fiets
ik een symbolisch duimpje. Uitzonderlijk
naar mijn werk gereden. 20 km enkel.
ook een zure opmerking van een winkelexGefrustreerd door de rommel die naast de ploitant.
weg ligt. 5 minuten in de hand en 500 jaar
Niet alles kan in jouw fietstas opgeborom de rommel af te breken. Wie gooit er
gen worden, denk ik.
nu potverdorie alles wat niet meer bruikbaar is gewoon op straat? Dat gaat van de
Grote spullen die in de berm of de beek
onvermijdelijke mondmaskers de jongste
liggen, sleep ik eruit. Dan verwittig ik Ivago
maanden, over drankblikjes en sigarettenof hun collega’s in de andere gemeenten.
verpakking tot volledige salons die in de
In totaal passeer ik zo’n 100 straten. Vooral
berm gekieperd worden. Alle diersoorten
de omgeving van broodjeszaken, grootwarenhuizen en benzinestations bezorgen
dragen meer zorg voor hun nest dan wij.
me behoorlijk wat werk. Op- en afritten van
Chauffeurs aarzelen zelfs niet in plasticflessen te plassen en die gewoon door
autostrades zijn echter vindplaatsen buiten
het raampje te gooien. Zo’n 9 jaar geleden
categorie.
werd het me teveel. Eerst heb ik mijn dagelijks parcours in deeltrajecten verdeeld
Doe je dat allemaal op eigen houtje,
en beurtelings te voet afgelegd. Vuilniszak
Bart?

Ik heb een goede verstandhouding met
Ivago en soortgelijke bedrijven. De gele
containers die ik van Ivago ter beschikking krijg, worden wekelijks opgehaald.
Ze bezorgen me ook witte plasticzakken
en grijpers, maar de afgekeurde zakken
van mijn bedrijf zijn veel steviger en voor
zo’n € 100 per jaar koop ik zelf robuustere
grijpers. We zijn op dit ogenblik in Gent
met meer dan 100 vrijwilligers die een
‘project charter’ aangegaan zijn met Ivago.
De meeste collega’s ken ik niet. Het zijn
mensen die zich beperken tot hun straat
of pleintje. Naar het schijnt staat er de
‘Propere Pierkes’ - dat is onze erenaam opnieuw een receptie te wachten eens de
coronaperikelen achter de rug zijn.
Drukke leidinggevende functie, grote
tuin, ettelijke uren per week in oorlog
tegen zwerfvuil…rest er nog tijd voor
ontspannend sociaal leven?
Ik ben alleenstaande vader van twee
volwassen zonen. Klassiek gezinsleven heb
ik dus niet. Met dank aan familieleden heb
ik het spoor naar OKRA gevonden waar ik
nu zo’n soort junior-lid ben. Ik kijk uit naar
de dag dat de geplande reis naar Umbrië
effectief zal kunnen doorgaan, maar hou
mijn hart vast bij de gedachte aan de bergen rommel die bij thuiskomst langs mijn
dagelijks parcours zullen liggen. Het wordt
altijd maar erger. Hoe is het potverdorie
mogelijk? Zwerfvuil is schijten in je eigen
bad!
Duidelijker kan de boodschap bezwaarlijk
zijn. Bart haalt de volgende volgepropte
zakken uit zijn auto en begint te sorteren.
LVL

Kalender
november
Ma 1

NSB SDW

10.00 eucharistieviering + bloemenhulde

parochiekerk SDW

vrij 5

REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME

20.00 De Opera van Faust

Gildenhuis SDW

Vrij 5

ZINKAE FOTOFEST

start fototentoonstelling

Za 6

LA CHAPELLE SAUVAGE

19.00 Chansons du Coeur

Za 6

REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME

20.00 De Opera van Faust

Zo 7

REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME

15.00 De Opera van Faust

Ma 8

WMM

Do 11

NSB SDW

bestuursvergadering
11.00 eucharistieviering + bloemenhulde

kasteel Borluut
MINI-garage Kortrijksesteenweg
Gildenhuis SDW
Gildenhuis SDW
OC ‘t Oud Schoolke
Afsnee
parochiekerk SDW

12.00 buffet
Do 11

REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME

20.00 De Opera van Faust

Gildenhuis SDW

Vrij 12

DE SPELTAFEL

20.00 spelavond

Open Huis SDW

vrij 12

REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME

20.00 De Opera van Faust

Gildenhuis SDW

Za 13

REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME

20.00 De Opera van Faust

Gildenhuis SDW

Zo 14

ZINKAE FOTOFEST

Ma 15

MARKANT EN JONG MARKANT

20.00 voordracht over darmflora

Gemeentehuis De Pinte

Vrij 19

KWB AFSNEE / SDW

20.00 21ste quiz

Gildenhuis SDW

Ma 22

MARKANT DE PINTE / SDW

20.00 voordracht over de verkeerscode

Gemeentehuis De Pinte

Do 25

DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE

20.00 lezing over glaskunst

Zo 28

OUDERRAAD SINT-PAULUS

Gildenhuis SDW
Basisschool Sint-Paulus
SDW

einde fototentoonstelling

Winterwandeling + maaltijd

kasteel Borluut

december
Do 2

VTBKULTUUR SDW

Zo 5

VTBKULTUUR SDW

Di 7

ANTENNEWERKING SDW / AFSNEE

Woe 8
Vrij 10
Za 11

Militair concert met Belle Perez
18.30 Daens de musical
mosselsouper

Capitole Gent
Puurs
Open Huis SDW

DAVIDSFONDS EN KWB

20.00 lezing “Misdaad en straf”

Gildenhuis SDW

DE SPELTAFEL

20.00 spelavond

Open Huis SDW

KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE

Candlelightconcert

januari
Vrij 14
Zo 16

DE SPELTAFEL

20.00 spelavond

DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE

Open Huis SDW

“Toast Literair” + receptie

februari
Di 15
Do 17
Woe 23

DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE

lezing door Stadsbouwmeester

OUDERRAAD SINT-PAULUS

lezing door Klaar Hammenecker

DAVIDSFONDS EN MARKANT

lezing over stamcellen

maart
Do 17

DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE

lezing over Floraliën

mei
Zo 1

VTBKULTUUR SDW

8-daagse reis

Jersey, Guernsey

Zo 15

DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE

bezoek Industriemuseum

Gent

Za 11

DAVIDSFONDS EN VTBKULTUUR

daguitstap

Frans-Vlaanderen

juni
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&

Nuttige telefoonnummers
Noodnummers

Tandartsen

Algemeen Europees
noodnummer
Medische Spoeddienst en
brandweer
Politie
Politiekantoor voor SDW/
Afsnee in Nieuw Gent
Fluvius (elektriciteit en gas):
defect

112

gasgeur
Farys (water)

0800 65 0 65
09 240 02 11

100
101
09 266 63 60

078 35 35 00

Geestelijke hulp
Pastoor SDW/Afsnee
Gino Grenson
gino.grenson@telenet.be
Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com
Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17
0475 83 79 84
0493 52 33 17
09 336 65 17

Administratie en diensten
Dienstencentrum SDW
Bibliotheek
Gentinfo

09 266 85 85
09 220 20 15
09 210 10 10

Thierry Brabant
Eva Crabbe
Martine Devos
Herman Gillard
Sophie Gillard &
Evelina Mancas
Tandartsenpraktijk SDW
Diedrik Van Cauter
Ine Leyman
Anthonie De Maere
Dr. Amir Moinzadeh
Dr. Wim Verhaeghe

09 221 71 00
09 330 67 71
09 221 90 06
09 220 04 36
09 220 04 36
09 398 35 37

Apotheken
Apotheek Pharmaspace
Apotheek S&H Pharma
Apotheek Pharmaphie

09 221 93 39
09 222 75 81
09 222 66 59

Huisartsen SDW
lgnace Deaulmerie
Hilde Vanmarcke/Liesbet
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck/Wout Pieters

09 221 34 09
09 221 30 30

Dierenartsen
Jana Meyers
09 395 39 40
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79
0475 20 78 79
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Bericht van de redactie

Colofon

De volgende INFO verschijnt:
26 november 2021.

Rekeningnummer Dekenij Borluut
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

De teksten uiterlijk tegen 7 november
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 verenigingen om de teksten zonder opsmuk
te willen doorsturen, geschreven in
het lettertype Times New Roman 12,
zodat we de teksten niet meer moeten
omzetten.
De daarop volgende INFO’s verschijnen
vermoedelijk op 27 december en 28 januari . 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.

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

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be
Verantwoordelijke uitgever
Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW
09 245 67 28
Rubriek “Verenigingen”
Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW
09 221 19 51
Rubriek “Nieuws dekenij”
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW
09 222 03 01

Medewerkers
Magda Declerck,
Luk Van Loock
Reclame en advertenties
Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW
09 221 46 62
advertentie@dekenijborluut.be
Vormgeving en drukwerk
Drukkerij Vanhalst

Koopgids
Lea Vandeputte
09 221 13 98
koopgids@dekenijborluut.be
Public Relations
pr@dekenijborluut.be
Welzijnsschakel Borluut
Michèle Bouverne
0475 96 05 95
michele@simonne.be
Kermiscomité
Voorzitter Marleen Dejaegher
dejaegher_marleen@hotmail.com

ICONISCHE V-LEGGING
RESIDENTIE MONDRIAAN
Toparchitectuur in zijn fijnste vorm.
Sint-Denijs-Westrem – In aanwezigheid van Rietveld Projects,
CAAN

Architecten

en

algemeen

aannemer

Deblaere werd de eerste iconische V-kolom van Residentie
Mondriaan

in

Sint-Denijs-Westrem

eerbetoon aan

ingehuldigd.

Een

de kunstschilder en -theoreticus Piet Mondriaan,

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

Omdat toparchitectuur ons verbindt.
Rietveld
Twee

Projects:

broers

met

dat

is

een

Peter

grote

en

liefde

Thomas
voor

Moerman.

toparchitectuur.

Architectuur die al jaren de toon zet voor de gehele vastgoedmarkt.
Rietveld inspireert, innoveert en bouwt tijdloze moderniteit.
“Residentie

Mondriaan

is

hierin

geen

uitzondering.

Samen met het Gentse Architectenbureau CAAN creëerden wij een
eenheid die rust uitstraalt. Een sierlijke compositie van horizontale en
verticale lijnen met als kers op de taart de iconische V-kolommen die
de

gebouwen

Mondriaan

I

en

II

als

het

ware

optillen.

Omdat toparchitectuur ons verbindt.“, zegt Peter Moerman van
Rietveld Projects.

Vloeiende overgang met de natuur.
De mooiste complimenten worden niet uitgesproken. De tuin
van Residentie Mondriaan paalt aan een beschermd groengebied. “Dit groengebied is private eigendom, maar bestemd als
recreatief

bosgebied.”,

zegt

Thomas

Moerman

van

Rietveld

Projects. “De tuin van Residentie Mondriaan zal dan ook worden
aangelegd in een vloeiende overgang met het achterliggend
beschermd groengebied. Het ontwerp en de aanleg van de tuin is op
deze manier in harmonie met de gebouwen dat ze omringt. Hierdoor
creëren wij een tuin met een ziel, een waar genot voor de gebruiker,
© Dayo Clinckspoor

dit van generatie tot generatie.”

Mondriaan I: uitverkocht
Mondriaan II: 60% verkocht
MAAK NU UW AFSPRAAK
0470 742 911
www.residentiemondriaan.be

KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM

— welkom@irres.be

© Inter IKEA systems B.V. 2021

IKEA Gent is open op zondag 31/10 en 28/11

JAAR

Als IKEA Family lid valt er altijd
iets te beleven in IKEA Gent.
In de maanden november en december vieren we 15 jaar
IKEA Family en kun je in de winkel terecht voor tal van
workshops, tastings en speciale aanbiedingen.

Surf naar www.ikea.com/be/nl/stores/gent
om te zien wat er te beleven valt op de dag
van jouw bezoek.

