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VERNIEUWDE KOOPGIDS | BURENBABBEL OVER ‘ROZE HUIS’



Tentoonstellingslaan 104 - 9000 Gent I T 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be 

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

Gentbrugge: Bouwgrond Gent: Huis + bakkerij 495.000 € 
 (Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv)

LAATSTE 5
WONINGEN

LAATSTE
WONING

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

MERELBEKE

Nieuwbouwproject bestaande 
uit 4 half-open woningen met 
3 slaapkamers op een zeer rusti-
ge ligging (Sint-Elooistraat). 
Afwerking nog vrij te kiezen 
volgens het lastenboek.
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

Prijs: 473.500 €

BACHTE-MARIA-LEERNE

Private woonerf in het pittores-
ke Bachte.
Instapklare BEN woningen
(Bijna EnergieNeutraal).
Heel mooi afgewerkt met duur-
zame en superieure materialen!

Vanaf 480.000 €

Tentoonstellingslaan 104 I Gent I 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

BACHTE-MARIA-LEERNE

Private woonerf in het pitto- 
reske Bachte, vlakbij het 
SInt-Pieterskerkje en het  
pleintje van bachtekerke. 

Op een boogscheut van de 
Oude Leie en omgeven door de 
talloze wandel- en fietspaden 
langs de Leie en de omgeving 
rond het Kasteel van Ooidonck.

Instapklare BEN woningen  
(Bijna EnergieNeutraal).

Heel mooi afgewerkt met duur-
zame en superieure materialen!

Prijzen vanaf 410.000 €

Patrick  
0496/70.10.30
 
Delphine 
0495/10.83.96

Bezoek nu de woningen 
 

Opendeurdag  
op afspraak  

 
28 maart 11-14u

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
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Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut zoekt talentvolle vrijwilligers (M/V/X)
Wil je een steentje bijdragen aan onze 
leuke gemeenschap in Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee? Heb je zelf een talent 
dat je daarvoor wilt inzetten? Dat kan! 
Dekenij Borluut is namelijk op zoek naar 
extra vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor de inwoners van Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee.

Dekenij Borluut is een sociaal-culturele 
vereniging voor en door mensen van 
beide gemeenten. We zijn niet religieus 
noch politiek geïnspireerd. We willen 
mensen uit onze buurt dichter bij elkaar 
brengen. Dit doen we aan de hand van 
de INFO, de jaarlijkse Borluutkermis, de 
Welzijnsschakel die voedselondersteu-

ning voorziet voor de mensen in armoe-
de, onze jaarlijkse uitstap voor senioren, 
het ter beschikking stellen van het kasteel 
Borluut aan particulieren en verenigingen 
uit de buurt en nog zoveel meer. 
Al deze activiteiten zijn mogelijk dankzij 
een enthousiaste ploeg vrijwilligers die op 
zoek is naar versterking.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

- de redactie van de INFO: 10 keer  
per jaar wordt de INFO gedrukt en ver-
deeld in 3200 brievenbussen. Hiervoor 
moeten alle teksten van verenigingen, 
advertenties van bedrijven en artikels 
van vrijwilligers verzameld, nagelezen 
en geschikt worden op de beschikbare 
plaats. Een goed gevoel voor taal komt 
hier zeker van pas.

- jaarlijks heeft de Borluutkermis plaats 
telkens het tweede weekend van okto-
ber. Het is een stadskermis die geor- 
ganiseerd wordt door het Kermiscomité 
van Dekenij Borluut in samenwerking 
met de Stad en met subsidies van de 
Stad. De Dekenij zoekt meedenkers en 

uitvoerders voor de organisatie van de 
kermis. Creativiteit, samenwerking en 
organisatorisch talent zijn een plus-
punt.

- website-beheerder: de website stelt 
alle informatie over de werking van  
de dekenij beschikbaar. Als webmaster 
beheer je de website, post je nuttige  
informatie en foto’s en verzorg je zo 
éen van de digitale informatiekanalen. 

- fotograaf: je neemt graag foto’s op 
onze activiteiten die dan gedeeld 
worden met onze verschillende infor-
matiekanalen. Ook foto’s van natuur, 
gebeurtenissen enz. in beide gemeen-
ten zijn welkom, eventueel voor op de 
voorpagina van de INFO.

- bij de voorbereiding en op het evene-
ment zelf (receptie, kermis enz) kunnen 
we extra handen gebruiken.

Heb je talenten waarmee je onze werk-
groepen kan helpen bij bovenstaande 
activiteiten, dan ben je van harte welkom.

We zetten de schijnwerper op de liefde
door stil te staan bij onze stemming:
hoe het kenbaar maken,
hoe, met welke woorden en gebaren
in alle intensiteit aanwezig zijn. 
Is 14 februari een afstraling van de commercie,
telt de waarde van het geschenk
of is het aandacht met een gratis attentie,
zelf gemaakt, of gewoon door er te zijn
en samen iets te doen als toevalstreffer.

Onze lichaamstaal is meer dan woorden,
stille momenten vol warme aanwezigheid
vieren met een zelf verzonnen maaltijd,
bekroond met een glaasje bubbels,
blij om gewoon innig bij elkaar te zijn. 
Niet een dag per jaar op vaste datum
maar zoveel mogelijk in het jaar
bewust aandacht hebben voor elkaar 
en ingrijpen bij dreiging te verzinken
in afstand, onbegrip of gebrek aan tijd.

Valentijn                                                           

Info: Bart De Schouwer, 
voorzitter@dekenijborluut.be; 
www.dekenijborluut.be

Na het succes van onze eerste kledij- 
verkoop t.v.v. Welzijnsschakel Borluut  
op 11 en 12 december l.l., willen we dit 
graag nog eens overdoen, ditmaal met 
uitsluitend zomerkledij.
Deze verkoop zal opnieuw doorgaan in 
kasteel Borluut.
We kozen het weekend van 19 en 20 

maart, begin van de lente, tijd om de 
kleerkast te vernieuwen.
Wie reeds wil beginnen aan de lente-
schoonmaak, mag zijn overbodige doch 
ongeschonden zomerkledij, alsook 
handtassen, riemen, sjaaltjes en schoe-
nen afgeven bij onze dekenin Michèle, na 
afspraak.

Welzijnsschakel Borluut                                                          

Info: 
Michèle Bouverne; 
0475 96 05 95; 
michele@simonne.be

© Christine Wyffels
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Señora, donde hay música no puede haber 
cosa mala, waar muziek is kan niets kwaads 
zijn. Cervantes, Don Quichote deel II, ge-
sprek met la Duquesa.

29 januari: La Chapelle Sauvage brengt 
een onverwacht nieuwjaarsconcert in de 
kerk van SDW. Covid maakt de program-
matie soms wat onvoorspelbaar. We 
raden jullie dan ook aan regelmatig de 
Facebook-pagina van Dekenij Borluut en 
Hoplr te volgen. 

27 maart: Katrien Verfaille (Kunnik Nemi 
Na Joen Komn – Coronalied) komt haar 

nieuwe album “Gie Zorgt” voorstellen in 
de romaanse kerk van Afsnee.

22 april t.e.m. 1 mei: In-Between, foto-
tentoonstelling door Fotofest Zinkae.  
Op zondag 1 mei komt gitarist Filip Ver-
neert en band de salons vullen met no 
casa mala.

april-mei: comedy night in het Gilden-
huis.

7/8 mei: Urban Blue Expo is een initiatief 
van lokale beeldende kunstenaars. Begin 
mei palmen ze kasteel Borluut in voor 
een tentoonstelling.

26 mei: Kruisweg Albert Servaes. De 
Kruisweg die pastoor Dhavé in 1956 be-
stelde en nooit ontvangen heeft, zal voor 
de eerste keer getoond worden in de kerk 
van Afsnee. Première!

18 tot 21 augustus: Cartoonfestival van 
vtbKultuur in kasteel Borluut. Naast een 
internationale selectie zullen ook car-
toonisten van SDW-Afsnee aan het woord 
beeld gelaten worden. 

Arte Musicale, een groep van zangkoren 
uit Mariakerke won twee gouden medail-
les op het recente World Choir Games. 
Hun jeugdkoor komt naar Sint-Denijs- 
Westrem.

De kunstenaars-residenten cureren een 
eigen tentoonstelling. 

Nieuw: BORLUUT KUNSTLT wil de ama-
teur-kunstenaars uit SDW en Afsnee een 
podium geven. Begin oktober stellen 
we kasteel Borluut, het park en de dreef 
open voor de aller-individueelste expres-
sie van de aller-individueelste emotie 
(Willem Kloos) van elke inwoner. Iedereen 
krijgt een plaatsje, grijp je kans.

Info: wim.schamp@skynet.be

In december 2021 werd bovenop de toren van kasteel Borluut een 
draak geplaatst.
Het ontwerp was al lang geleden gemaakt, maar is volgens ons voor 
het eerst echt gerealiseerd.
Tenzij iemand oude foto’s heeft om het tegendeel te bewijzen....
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Nieuws van verenigingen

De Speltafel

Ook in januari 2022 lagen de corona- 
kaarten niet goed om een spelavond te 
organiseren. Voor de tweede maand op 
rij bleef zo op vrijdagavond 14 januari het 
Open Huis gesloten. We kijken dus voor-
uit en hopen dat het wél kan op vrijdag-
avond 11 februari.
Als het wat meezit, staan dan de tafels, 

de dozen met spellen, de mensen van 
dekenij Borluut achter de toog en de 
bestuursleden van de Speltafel in de zaal 
klaar om je eindelijk nog eens te laten 
genieten van een gezellige spelavond.

Afspraak dus op vrijdag 11 februari van-
af 20 uur in het Open Huis. Maar houd 

toch best de website www.speltafel.be in 
het oog om van alles op de hoogte te zijn.

Info: Agnes en Johan Witters-Peil; 
www.speltafel.be; (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be

Plaats: Kasteel Borluut SDW
Prijs voordracht en proeverij: 
leden: € 13, anderen: € 18 
Inschrijving: (09 221 40 36)  
of marleen.sansen@skynet.be 

Markant De Pinte / SDW

Onze februari-activiteiten zullen naargelang de coronamaatregelen van dit ogenblik al dan niet kunnen doorgaan. We houden ons telkens 
aan de geldige hygiënemaatregelen. Bij annulatie worden onze leden individueel verwittigd.

Vrijdag 11 februari om 20 uur: workshop: “Het maken van originele mocktails” door Franky Malbrancke

Praktische les en proeverij met als thema 
“Oeganda in de mix”.
We leren tijdens deze workshop alcohol- 
vrije cocktails maken met o.a. ingre- 
diënten uit Oeganda. 

I.s.m. Trias wordt terzelfdertijd de oor-
sprong van al deze producten bespro-
ken. Alles wordt ter plaatse geproefd en 
gekeurd!

Regio Gent: Markante Dialogen

Maandag 14 februari: voordracht: “Het verouderende brein, use it or lose it” door Ann Van der Jeugd, KULeuven

Markant en Davidsfonds
Woensdag 23 februari om 20 uur: voordracht “Stamcellen, bron van eeuwig leven?” door Prof. dr. Marc Boogaerts 

Stamcellen liggen aan de basis van elk 
leven. Ze dragen tevens een groot po-
tentieel in zich en kunnen zich delen en 
ontplooien tot elk soort weefsel. Stam-
cel-therapie ligt dan ook aan de basis 
van een nieuw soort geneeskunde, maar 

feiten en fictie moeten strikt van elkaar 
worden onderscheiden. Hierbij moet 
verder doorgedreven onderzoek een 
oplossing bieden.

Plaats: 
Vormingscentrum Guislain Gent 
uur: van 14 tot 16.30 uur
Info: markantedialogen@gmail.com

Plaats: Gildenhuis SDW 
uur: leden gratis, anderen: € 5
Vooraf inschrijven is niet nodig

Borluutjoggers

Zin om werk te maken van je goede voor-
nemens om in 2022 meer te bewegen?
Wil je met een gezellige groep samen 
lopen op jouw eigen tempo? Ben je een 
beginnende loper of al een ervaren jogger, 
je bent van harte welkom elke woensdag 
om 19 uur bij de Borluutjoggers. 
Kom gerust even langs om kennis  
te maken, we starten aan het Borluutkas-
teel in de Kleine Gentstraat 69 in SDW.
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Davidsfonds SDW/Afsnee

Naargelang de coronamaatregelen zullen onze eerstkomende activiteiten al dan niet kunnen doorgaan. Bij annulatie worden onze leden 
persoonlijk verwittigd.

Donderdag 17 februari om 20 uur: “Samen stad maken”, een stadsbouwmeester aan de slag in Gent 

De stad van vandaag staat voor uitdagin-
gen waar we nu nog niet aan denken.
We moeten durven kiezen om de uitda-
gingen anders aan te pakken. Dat vraagt 
om een trendbreuk in de manier waarop 
we vandaag te werk gaan. We mogen 
vooral niet verder bouwen zoals we van-
daag of gisteren deden.
We kunnen niet langer kortzichtig zijn. 

Een beeld bieden op de stad van over-
morgen helpt om vandaag al vooruit te 
werken naar morgen.
Sinds 1 november 2017 is Peter Vanden 
Abeele stadsbouwmeester van de stad 
Gent. Hij houdt een wakend oog op de 
ruimtelijke kwaliteit en het architectuur-
beleid van de stad. 
In de lezing zal hij een aantal speerpun-

ten of  belangrijke thema’s belichten voor 
een goed functionerende en kwalitatieve 
stad. 

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

Gezinsbond

Gezinsvakantie – Familiatours, de vakantieorganisatie van de Gezinsbond 

Al meer dan 50 jaar staat Gezinsvakantie 
Familiatours binnen de Gezinsbond ga-
rant voor een kind- en gezinsvriendelijk  
vakantieaanbod. Leden van de Gezins-
bond hebben bij ons een streepje voor 
met o.a. extra kortingen en voordelen. 
Maar uiteraard is iedereen welkom om 
van het uitgebreide aanbod te genieten 
en kennis te maken met onze vereniging.

Ontdek, geniet en beleef het aanbod aan 
groepsreizen en individuele vakanties. 
Stuk voor stuk boeiende, ontspannende 
en kwaliteitsvolle initiatieven. Kortom, 
vakanties met een extra. 

Alle info op www.gezinsvakantie.be.
In onze eigen vakantiecentra, Reigersnest 
in Sint-Idesbald (Koksijde) en in het zopas 
vernieuwde De Bosberg in het Limburgse 
Houthalen-Helchteren, voelen gezinnen 
zich écht thuis. De veilige en rustige 
omgeving maakt het de ideale plek voor 
onbezorgd vakantieplezier voor heel de 

familie.
Voor grootouders en senioren organise-
ren we in beide vakantiecentra ook een 
begeleide vakantie, waarbij Hugo Depae-
pe één van de begeleiders is. 
In Reigersnest van vrijdagnamiddag 24 
juni tot en met vrijdagnamiddag 1 juli: 
prijs € 465 p.p. (in 2-persoonskamer),  
€ 91 supplement voor singles. 
In De Bosberg is het een midweek van 
maandagmiddag 29 augustus tot en 
met vrijdagnamiddag 2 september: 
prijs € 290 p.p. (in 2-persoonskamer),  
€ 52 supplement voor singles. 
In deze prijzen zijn inbegrepen: verblijf 
in volpension, annulatieverzekering, be-
geleiding, verzekering tegen ongevallen. 
Voor De Bosberg voorzien we op de eer-
ste dag, ook inbegrepen in de prijs, een 
lunch en geleid bezoek aan de abdijsite 
Herkenrode.
Op alle vakanties in Reigersnest en De 
Bosberg ontvangen leden van de Gezins-

bond 5 % korting op de pensionprijs.
Maar ook voor individuele vakanties bij 
Center Parks, Sunparks of bij Ardennes 
Online ontvangen Gezinsbondleden 4 % 
korting. Hoe ga je te werk? Nadat je 
uitgemaakt hebt op welk aanbod je een 
vakantie wenst te boeken, verlaat je de 
gekozen website. Je opent nu de website 
van Gezinsvakantie en klikt dan op ‘Indi-
viduele vakanties’ en vervolgens op ofwel 
‘Voordeel bij Center Parks’, ‘Voordeel bij 
Sunparks’ of ‘Voordeel bij Ardennes On-
line’ en volgt dan de vermelde stappen. 
Dus nooit rechtstreeks boeken via de 
eigen websites van deze drie vakantie- 
organisaties. 

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

Open Huis

Ontmoetingsplaats voor en door 55+

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.

Door de wijzigende coronamaatregelen 
weten we niet op voorhand of het Open 
Huis mag open zijn. Je kan best contact 
opnemen met Marleen.

Info: voorzitter Marleen Ransschaert 
(09 221 08 00); (0478 44 08 20) tijdens 
de openingsuren
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Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

Nathalie Samaes is de nieuwe antenne-
werker vanuit het LDC De Mantel voor  
de inwoners van Sint-Denijs-Westrem  
en Afsnee (opvolgster van Fran Debrou-
were). 
Nathalie brengt de diensten van het Lo-
kaal Dienstencentrum naar u toe 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 woonzorg-
centrum … 
Vragen rond vrije tijd: activiteiten in de 
lokale dienstencentra, vrijwilligerswerk … 
Buren voor buren: de antennemedewer-
ker brengt behulpzame buren in contact 
met senioren die hulp kunnen gebruiken 
voor kleine zaken. 

Buurtactiviteiten: samen met de bewo-
ners uit de buurt en buurtverenigingen. 

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dins-
dag van de maand is er een buurtmaal-
tijd. 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. 
Aandacht: inschrijvingen zijn beperkt!

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

WMV wordt WMM

De voor 10 januari geplande Algemene 
Vergadering diende verschoven naar 
maandag 7 maart omdat de corona-
regels het nu nog niet toelieten. Maar 
onderwijl werken we verder aan onze 
website. De naamswijziging van WMV 
naar WMM, Werkgroep voor Milieu en 
Mobiliteit, werd beslist omdat “Mobili-
teit” een ruimer begrip afdekt, dus ook 
aspecten van openbaar vervoer, fietsen, 
wandelen enz.
Het met de buurt besproken voorstel tot 
heraanleg van het Sint-Rochusplein werd 
overgemaakt aan de stad.

We bereiden verder het belangrijke wijk-
mobiliteitsplan en wijkstructuurplan voor 
dat de Stad vanaf de lente gedurende 
geheel 2022 zal opstellen. U kan nu reeds 
uw vragen, klachten en voorstellen inzake 
het verkeer in uw buurt, het parkeren, de 
staat van de wegenis, enz. steeds bespre-
ken met uw wijkvertegenwoordiger of 
mailen naar WMV@telenet.be of posten 
naar WMM, Lauwstraat 73, 9051 SDW.
Gezien WMM meer digitaal zal werken 
roepen we alle inwoners van SDW en 
Afsnee op om hun e-mailadres op te ge-
ven aan onze secretaris Arthur De Vylder 

op wmv@telenet.be (graag 1 per gezin). 
Deze adressen zullen nooit voor andere 
doeleinden of door derden gebruikt wor-
den. Beste dank daarvoor.
Ook doen wij een warme oproep om lid 
te worden van WMM door storting van 
min. € 15 op rek. BE16 0680 9330 9074; 
dit laat ons toe om onze werking verder 
uit te bouwen ten bate van de gehele 
gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee. Beste dank.

Info: wmv@telenet.be

Flanders Expo

Zaterdag 5 februari: KNTXT presents 
Charlotte De Witte: KNTXT, het tech-
no-concept van Charlotte De Witte, kon-
digt met trots de allergrootste zaalshow 
tot op heden aan te Flanders Expo, in 
Charlotte’s hometown Gent.

Zaterdag 19 en zondag 20 februari: 
Flanders Collection Cars: 
internationale beurs voor oude en spe-
ciale voertuigen en hun wisselstukken, 
literatuur en miniaturen.

Zaterdag 19 en zondag 20 februari: 
Fiets- en wandelbeurs 2022: 
de leukste beurs voor je actieve vakantie.

Zaterdag 19 en zondag 20 februari: 
E-bike challenge 2022

Bridgeclub Leie-oever
We bridgen elke week op dinsdag om 14 
uur in het OC ’t Oud Schoolke in Afsnee.
Door de wijzigende coronamaatregelen 

neem je best op voorhand contact op om 
te zien of we mogen spelen. Info:

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

Aankoop
WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
HUKES@SKYNET.BE

Accessoires | mode | handtassen

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

Advocaten

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

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

Myriam Van den Abeele tel: 0486 65 22 56
Onderwijsrecht, ambtenaren- en tuchtrecht 
mvandenabeele@bdlt.be

airco-verwarming-onderhoud

 info@flex-c.be; tel: 09 430 76 70
 L.Delebecquelaan 18, SDW

 Particulieren, bedrijven, nieuwe 
HVAC installaties + onderhoud van bestaande

Autohandel

www.cabriokappen.be
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW;  
op afspraak:  
maan- en donderdag: 7-19 uur 
 dins-, woens- en vrijdag: 7-17 uur  

www.sbat.be; tel: 078 15 12 43

Bed & breakfast

Borluut (short en long stay)(Van Aubel- Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

Uitvaartzorg John Verniers-Lydia 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
www.verniers-jossa.be

Kristof De Cocker BV
Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BV
www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchi-
deeplanten; Lauwstraat 74, SDW; tel: 09 221 15 85

Florist Patric Schepens
Interflora; bloemenschepens@telenet.be
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

De Pinte tel: 09 281 22 94;  
Baron de Gieylaan 1/1, De Pinte; 
 sb.depinte@standaardboekhandel.be

Boekhouding en fiscaliteit

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

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 32 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48 
johan@genv.be; www.genv.be

Brood en banket

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

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

‘t Pompoentje algemene voeding
maan- en dinsdag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

Elektro J&C 
Jan Taghon; nieuwbouw-verbouwing-herstelling
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39

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

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 131, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: alle cat.: op afspraak online
praktijk: op afspraak, cat B. online, cat. 
A, C en D via telefoon

Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling  
(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; info@fietsen-koen.be

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenlaan 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

BANKMAKELAAR.BE
Leiepark 15, 9051 SDW; tel: 09 373 81 59
info@bankmakelaar.be

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

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

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

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

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
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
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
Open op: dinsdag, woensdag, vrijdag en zater-
dag na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

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

Kinesitherapeuten

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

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

Sterk Te Been 
Valpreventie en kinesitherapie, ook aan huis
www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Gsm: 0497 35 95 21; info@sterktebeen.be
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Keukentoestellen

Cooking with Nan
 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

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

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

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; open di-zat 9 tot 13 uur
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Optiek Cassiers BV Brillen, kinderbrillen, zon-
nebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, SDW 
tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

Osteopaten

Tim Van Wassenhove
Osteopaat D.O.
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u

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

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

loog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-
out coach, relatie-, gezins- en systeempsychothe-
rapeut; Krijzeltand 2a, SDW; www.vivolinio.com; 
info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

Renovatie en karweien

Stones renovatie, herstellingen sanitair en ver-
warming, schilderwerken, betegeling, bevloe-
ringen; stones@telenet.be; 0477 60 22 84

Restaurants-Tearoom

Restaurant Nenuphar aan de oevers van de 
Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Vietnamees restaurant Anders
Ook afhaal en bezorging. Hogeheerweg 29, 
tel: 09 328 52 55; info@ofietsanders.be
Nieuw: Vietnamese pralines

Sanitair en centrale verwarming

 
 

hers     sanitair en centrale  
              verwarming; 0476 371 147

  evertdegroote@live.be

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be

                 Installatie, onderhoud en 
 
 
herstellingen van sanitair, 

centrale verwarming en gas (Cerga gecertifi-
ceerd); info@svoprojects.com; 0472 32 28 91

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv, tel: 09 245 18 64
Particulieren en bedrijven; Schilder- en decora-
tiewerken binnen en buiten; Hemelrijkstraat 21; 
www.pauldemeulemeester.be
info@pauldemeulemeester.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle,  Belgiëlaan 44, SDW, na afspraak
Gelaatsverzorging, epilatie, manicure, gelcolor, 
pedicure; Tel: 09 221 98 60; gsm: 0475 69 10 03; 
info@schoonheidsinstituut-pourelle.be

Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bv; Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

slotenmakerij ‘Marc’ vervang uw oude cilinder 
door een veiligheidscilinder; tel: 09 221 94 69 - 
0486 90 06 82; St.-Dionysiusstraat 33, SDW

Taxi en luchthavenvervoer

 Taxi gent
Taxi en luchthavenvervoer aan de scherpste prijzen
7/7, 24/24; tel: 09 333 33 33; www.taxigent.be

Traiteur

Verse dagschotels van  
 dinsdag tot vrijdag; 11.30 -13u 
& 15-18u, Nieuwstraat 11, SDW, 09 360 71 60 
www.soigneur.gent

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

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

Vastgoedmakelaars/immobiliën

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

Verkoop en verhuur
Louis Delebecquelaan 46, SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Verwarming

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

Verzekeringsagenten

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

Verzekeringsmakelaars

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

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40
FSMA nr 0470552641

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

Wasserij en chemische reiniging

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

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

Info: Lea Vandeputte
09 221 13 98

koopgids@dekenijborluut.be
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vtbKultuur

Donderdag 10 februari om 14.30 uur: lezing en webinar door Hendrik Robberecht  
“La grande bellezza, arte e cultura in Italia oggi”. Hedendaagse aspecten van kunst en cultuur in Italië 

Wie denkt bij de naam Italië niet meteen 
aan het Forum Romanum, de toren van 
Pisa, Michelangelo, Venetiaanse gondels 
of Pompeï? Romeinse kunst, renaissance 
en barok domineren het beeld van Italië 
dat in ons collectief geheugen gegrift zit. 
En daarom trekken we er massaal heen, 
de Grand Tour achterna. Maar is dat niet 
een te stereotiepe visie op een land met 
een encyclopedie vol onbekende schat-
ten van hedendaagse kunst en boeiende 
confrontaties met nieuwe initiatieven op 
vlak van kunst en cultuur? 

Dit is een webinar die probeert de 
klassieke Italia-lover te verleiden met de 
ontdekking van het onbekende Italië van 
wolkenkrabbers, nieuwe musea voor 
hedendaagse kunst, fabuleus gerestau-
reerde industriële architectuur met een 
culturele bestemming, winkels en zo veel 
meer aspecten van het 21ste eeuwse land 
van pasta en pizza? Andiamo?
ROC-reisleider Hendrik Robberecht is 
kunsthistoricus maar ook kunstliefhebber 
in hart en nieren, niet alleen geïnteres-
seerd in klassieke en moderne kunst, 

maar ook in allerlei aspecten van de he-
dendaagse kunst en cultuur. Hoe breng 
je mensen naar onze actuele kunst? 
Hoe verlaag je de drempel om iedereen 
in contact te brengen met de meest 
boeiende uitingen van onze tijdsgeest? 
In lezingen en lessen probeert Hendrik 
Robberecht zowel reizigers als studenten 
warm te maken voor de hedendaagse 
kunst. We kennen hem als een boeiende 
verteller en volgen graag zijn verfrissende 
visie op een stad die ons nauw aan het 
hart ligt.

Donderdag 17 februari om 14.30 uur: webinar door Els Talloen “De erfenis van de Kelten”

In zijn “De Bello Gallico” vermeldt Julius 
Caesar meerdere volkeren onder de alge-
mene noemer van “Celtae”. Voor zijn pro-
pagandadoeleinden was het interessant 
om zijn “tegenstanders” aan het Romein-
se publiek voor te stellen, de Kelten vorm-
den echter nooit een politieke eenheid. 
Bovendien deelden ze hun verhalen enkel 
in een orale cultuur. Liggen deze feiten 
mee aan de oorsprong van hun relatieve 
onzichtbaarheid vandaag de dag?
Rond 800 voor Christus startte de op-
komst van de Keltische volken. Land-
bouw, ambacht en handel waren hun 
voornaamste activiteiten. Wie doorheen 
Europa reist, komt heel wat steden, 
rivieren en bezienswaardigheden tegen 

die hun oorsprong vinden bij deze Kelten. 
Vaak lijkt dit stukje geschiedenis bedolven 
onder nieuwe infrastructuren of werden 
namen en gebruiken aangepast aan de 
taal van de nieuwe bewoners.
Deze Keltische erfenis toont ons vele gelij-
kenissen tussen het Franse Bretagne en 
Groot-Brittannië, aan de overzijde van het 
Kanaal. Taal en muziek, de Ierse harp, de 
Welshe zangcultus, de doedelzak of cor-
nemuse en zelfs het feest van Halloween 
voeren ons terug naar de Hallstatt- en 
La Tène-culturen. Er leiden ook heel wat 
sporen richting Egeïsche zee en zelfs tot 
aan de oevers van de Indus. 
Deze webinar richt de schijnwerpers op 
de erfenis van de Kelten. We maken een 

reis doorheen de tijd, in en buiten Europa. 
We volgen de kleine Galliër Asterix, maar 
ook de Keltische revival van de 19de en 
20ste eeuw.

Els Talloen is actief in het ROC en maakt 
deel uit van het bestuur. Ze studeerde 
Germaanse filologie en behaalde een 
bijkomende licentie in Middeleeuwse 
geschiedenis. Haar belangstelling voor de 
wereld van de Kelten en de cultuur van 
de Vikings weerspiegelt zich in de reizen 
die ze leidt in Groot-Brittannië, Ierland en 
de Scandinavische landen.
Beroepshalve is ze directrice van de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten van Aalst.
   

Inschrijven: gelieve te mailen naar  
secretariaat@rocvzw.be (met juiste  
vermelding van de naam van de deel- 
nemer) en € 12 te storten op de rekening 
van ROC vzw BE39 4460 2458 7119 met 
vermelding “Webinar Italia” of “webinar 
De erfenis van de Kelten” en met ver-
melding van uw mailadres voor de link. 
Of je vermeldt de naam van de webinar, 
gevolgd door “aanwezig in het ROC” (aan-

dacht: er zijn slechts een beperkt aantal 
plaatsen in het ROC. Na inschrijving per 
e-mail krijg je van het ROC een bevesti-
ging van de gereserveerde plaats).
Voor de webinar hoef je niets te instal-
leren. Je krijgt ca. 1 uur voor de lezing 
een link doorgestuurd waarmee je de 
lezing kan volgen op jouw pc, laptop of 
tablet. Een stabiele en goede internetver-
binding is noodzakelijk.

Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook 
opgenomen; alle ingeschrevenen ontvan-
gen enkele dagen na de lezing een link 
waarmee ze deze kunnen herbekijken. 

Plaats: ROC vzw, 
Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
en via ZOOM
Deelnameprijs: € 12

© Erna De Maeyer - Hemingplein
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In grote steden staat ‘het roze huis’ meestal 
voor een holebi-ontmoetingsplaats. Niet zo 
in Sint-Denijs. We maken er kennis met Joris 
Vlerick en zijn vrouw Veerle. Joris is een diep 
ingewortelde dorpeling met een traject dat 
loopt over de lokale school, scouts, jeugd-
raad en toneelkring ‘De Loofblomme’. Het 
werd een gesprek met tal van historische 
weetjes en verrassende (ei zo na: verassen-
de) anekdotes.

De gevelkleur van jouw huis laat een 
voorkeur voor ‘roze’ vermoeden, Joris.
Niet echt, het is mijn liefde voor het 
lokaal patrimonium die me in 2006 deed 
beslissen dit huis te kopen. Volgens de 
‘Inventaris Onroerend Erfgoed’ werd het 
in late Empirestijl gebouwd als gemeente-
school. Een gevelsteen boven de rechter 
voordeur vermeldt 1833 als bouwjaar. De 
roze kleur is trouwens niét origineel: het 
gebouw was ooit wit en daarna lichtblauw 
gekalkt. We danken de roze kleur aan 
één van de vroegere eigenaars die al hun 
eigendommen in een roze vestje staken. 
Voor Monumentenzorg speelde de kleur 
geen rol: ik hield het op roze gezien ieder-
een het alleen in die kleur kent. 

1833! Dat is 45 jaar eerder dan de 
eerste schoolstrijd en de wettelijke 
verplichting van de liberale premier 
Frère-Orban om in iedere gemeente 
een gemeenteschool op te richten. 
Klopt! Sint-Denijs-Westrem was toen 
al een welvarende gemeente. Gentse 
textielbaronnen - vaak ook in de politiek 
actief - vestigden in ons dorp hun buiten-
verblijf. Hoogstwaarschijnlijk was dat één 
van de redenen. Feit is dat men hier kort 
na de Belgische onafhankelijkheid al een 
gemeenteschool heeft gebouwd. Voor 
zover ik kon nagaan is het waarschijnlijk 
de oudste Belgische gemeenteschool die 
nog bewaard bleef. Sindsdien heeft het 
gebouw verschillende bestemmingen 
gehad.

Als schoolgebouw heeft het ruim 60 jaar 
dienst gedaan. Rond de eeuwwisseling 
werd de nieuwe gemeenteschool ge-
bouwd en is het gebouw verhuurd aan 
het atelier ‘Bressers-Blanchaert’. Dat 
atelier was toen vermaard voor haar 
neogotische decoratie van kerkinterieurs. 
De huisjes aan de Putkapelstraat volston-
den niet langer om het groeiend aantal 
kunstenaars te huisvesten. De leegstaan-
de gemeenteschool bood een nieuwe 
thuis aan een twintigtal kunstambachtslui 
waaronder polychroomschilders, beeld-
houwers en kunstschrijnwerkers. Om die 
reden is het interieur van onze kerk ook 
een hoogtepunt van de neogotiek. Later 
is hier ook nog een groenten- en fruitwin-
keltje geweest.

We spreken reeds de hele tijd over ‘het 
huis’, maar ik zie wel twee huisnum-
mers. 
In 1937 werd het pand opgesplitst in twee 
woonhuizen. Tot op dat ogenblik was er 
géén binnenmuur. De school was zoals 
toen gebruikelijk voorzien op het gelijk-
tijdig lesgeven aan meerdere leerjaren 
die samen in één ruimte zaten. Op één 
of andere manier zullen de kunstenaars 
daar ook wel hun plan in getrokken heb- 
ben. Tijdens die ombouw werden twee 
achterkeukens bijgezet, evenals het iets 
uitspringend gedeelte links. Er werd toen 
rechts in de tuin ook een nieuw huis 
gebouwd, huisnummer 2. Dit leverde bij 
mijn aankoop een probleem. Het school-
gebouw werd als geheel verkocht maar 
gezien de rechterkant van het schoolge-
bouw kadastraal op hetzelfde perceel 
stond als nummer 2, diende ik ineens  
3 huizen te kopen, alles binnen de  
3 maand te herverkavelen én ook weer te 
verkopen. Redelijk stresserend.

Vanop de straat bekeken, vallen de erg 
lage vensterramen op.
Inderdaad. Het huis zoals je het nu ziet, 
zit in feite een halve meter  
in de grond. Dat heeft  
alles te maken met de her-
haalde verhogingen van het 
wegdek. 
Bij aanvang van de restau-
ratie vond ik in 2010 de 
oorspronkelijke dorpel-
steen terug. Hij zat liefst 
48 cm onder het huidige 
straatniveau! Dat verklaart 
ook de verhoging van de 
vloeren in het huis tijdens 

de verbouwingen van 1937. Voordien 
waren er enkele neerwaartse treden om 
binnen te komen. 

Je startte de verbouwing in 2010 en pas 
2 jaar later was het af?
Het centrum is beschermd als dorpszicht. 
Als eigenaar doe je dus niet zomaar je 
zin bij een renovatie. Toppunt was wel 
dat ik het gebouw effectief in zijn oor-
spronkelijke staat wou herstellen maar 
Monumentenzorg ervan uitging dat dit de 
toenmalige situatie betrof. Met inbegrip 
dus van de ongelijke en deels dichtge-
metselde ramen en oculi. Het heeft me 
een half jaar gekost vooraleer ik toelating 
kreeg naar de oorspronkelijke situatie toe 
te werken. Vervolgens werd mijn architect 
zwaar ziek en in april 2011 verongelukte 
ook nog de aannemer, waardoor de wer-
ken 6 maand stil lagen.

‘Renoveren’ doe je nooit zonder verras-
singen. Is dat ook jouw ervaring?
Je mag gerust zijn! Op een memorabele 
dag vroeg een metser me wat hij diende 
aan te vangen met een ‘draadje’ dat uit 
de voorgevel stak. Hij wou het afknippen 
maar ik zei dat hij het gewoon tegen de 
gevel mocht platkloppen. Het resultaat 
was ongezien. Een brede steekvlam 
reikte tot de dakgoot en de hele buurt 
zat meteen zonder elektriciteit. De cabine 
aan kasteel Borluut was helemaal door-
gebrand. Opnieuw lag de bouw 3 weken 
stil. Eandis heeft finaal het zoeken naar 
de oorzaak moeten staken omdat nie-
mand het ‘draadje’ kon thuisbrengen. We 
werkten immers tijdens de verbouwingen 
uitsluitend met generatoren. Liefde voor 
erfgoed kan dus effectief wel eens voor 
ver(r)assende neveneffecten zorgen. 

Meer informatie over de geschiedenis van 
het Roze Huis is steeds welkom bij Joris. 
Dat geldt natuurlijk ook voor (oude) foto’s.            

L.V.L.

Burenbabbel

© Inventaris Onroerend Erfgoed 1979

© Joris Vlerick 2022
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Kalender

februari

Do 10 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar/lezing over Italie via Zoom/ROC

Vrij 11 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Vrij 11 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 workshop mocktails kasteel Borluut
Do 17 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE 20.00 lezing door Stadsbouwmeester Gildenhuis SDW
Do 17 OUDERRAAD SINT-PAULUS 20.00 lezing door Klaar Hammenecker Basisschool Sint-Paulus
Do 17 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar/lezing over de Kelten via Zoom/ROC

Woe 23 DAVIDSFONDS EN MARKANT 20.00 lezing over stamcellen Gildenhuis SDW
maart

Ma 7 WMM Algemene Vergadering
Do 17 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE lezing over Floraliën

Za/Zo 19/20 DEKENIJ BORLUUT Kledingverkoop kasteel Borluut
Zo 27 VTBKULTUUR SDW Knipoogdag Antwerpen
Zo 27 BORLUUT BORRLT Katrien Verfaille (muziek) parochiekerk Afsnee

april
Zo 3 VTBKULTUUR SDW Jubileumcruise op Rijn (1ste afvaart) Dusseldorf
Zo 10 VTBKULTUUR SDW Jubileumcruise op Rijn (2de afvaart) Dusseldorf

Vrij 22 BORLUUT BORRLT start Fotofest Zinkae kasteel Borluut

Do 28 VTBKULTUUR SDW 19.30 webinar/lezing over Kruisweg Servaes via Zoom/ROC
mei

Zo 1 VTBKULTUUR SDW 8-daagse reis Jersey, Guernsey
Za 7 BORLUUT BORRLT URBAN BLUE EXPO (2d.) kasteel Borluut
Za 14 VTBKULTUUR SDW tentoonstelling Nadir kasteel van Laarne
Zo 15 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE bezoek Industriemuseum Gent

Woe 25 VTBKULTUUR SDW m.m.v. BORLUUT BORRLT opening tento kruisweg A. Servaes parochiekerk Afsnee
juni

Za 11 DAVIDSFONDS EN VTBKULTUUR daguitstap Frans-Vlaanderen
augustus

Do 18 VTBKULTUUR SDW m.m.v. BORLUUT BORRLT Internat. Cartoontentoonstelling (4d.) kasteel Borluut

De beste pianomerken onder 1 dak in Sint-Denijs-Westrem :
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

Digitale piano’s Kawai, Yamaha, Roland
Tweedehands piano’s in alle prijsklassen

Huur een kwaliteitspiano vanaf 35 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 
Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 

Met de steun van Piano’s Maene

Publi Borluut Magazine 2017.indd   1 21/12/17   12:23
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Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

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

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 

contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

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

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst na 19 en in het 
weekend; centraal oproepnummer: 1733 

Tandartsen: tijdens het weekend en op 
wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 09 033 99 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62 
Apotheken: centraal oproepnummer: 
0903 922 48 of via www.geowacht.be

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00
Zitdag antennewerking voor senioren; 
elke 1ste en 3de dinsdag van 13.30 tot 16 
uur in het Open Huis;  
ldc.demantel@stad.gent; 09 266 98 55

Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

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

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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
25 februari 2022. 

De teksten uiterlijk tegen 06 februari 
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 25 maart en 29 april. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

Medewerkers 
Magda Declerck, 
Luk Van Loock

Reclame en advertenties 
Kristien Van Hessche 
09 245 67 28 
Lea Vandeputte
09 221 13 98 
advertentie@dekenijborluut.be

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

Koopgids 
Lea Vandeputte 
09 221 13 98 
koopgids@dekenijborluut.be

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

Welzijnsschakel Borluut 
Michèle Bouverne 
0475 96 05 95 
michele@simonne.be

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

Fluvius (elektriciteit en gas):
defect 078 35 35 00
gasgeur 0800 65 0 65
Farys (water) 09 240 02 11

Geestelijke hulp
Pastoor SDW/Afsnee
Gino Grenson
gino.grenson@telenet.be

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

Administratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 266 85 85
Bibliotheek 09 220 20 15
Gentinfo 09 210 10 10                            

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard &  
Evelina Mancas

09 220 04 36

Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter
Ine Leyman
Anthonie De Maere
Dr. Amir Moinzadeh
Dr. Wim Verhaeghe

09 398 35 37

Apotheken
Apotheek Pharmaspace 09 221 93 39
Apotheek S&H Pharma 09 222 75 81
Apotheek Pharmaphie 09 222 66 59

Huisartsen SDW
lgnace Deaulmerie 09 221 34 09
Hilde Vanmarcke/Liesbet 
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck/Wout Pieters

09 221 30 30

Dierenartsen
Jana Meyers
P. Wantiez (gezelschapsdieren)

09 395 39 40
09 220 78 79
0475 20 78 79
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 Inter IKEA system
s B.V. 2021

IKEA Gent is open op zondag 27/02

Onze METOD keukens
hebben een garantie
van 25 jaar

Gratis 25 jaar garantie
IKEA keukens zijn gemaakt om bestand te zijn tegen het  
dagelijkse leven thuis. Dag in, dag uit, jaar na jaar. We hebben 
zelfs zoveel vertrouwen in de kwaliteit van ons METOD systeem 
dat we een royale garantie van 25 jaar bieden.

Kom op zondag 27 februari voor 12.00 uur je aankopen doen  
en ontvang een waardebon* van 10,- voor een later bezoek.

* Actie enkel geldig in IKEA Gent voor IKEA Family leden.  
1 waardebon per klant. Niet geldig in de online shop, 
het Zweeds Restaurant of bij de aankoop van cadeaupassen.



TE KOOP - Gent Kouter

Nieuwbouw villa-appartement met  
magnifiek uitzicht.

VERKOCHT - Deurle

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling.

108 m2

T. 0470 742 911

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

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

TE KOOP -St-Martens-Latem

In een doodlopende straataan de oevers van 
de Leie, bevindt zich dit perceel bouwgrond 
met straatbreedte van ongeveer 25 meter.

Op wandelafstand vindt u het centrum van 
Sint-Martens-Latem alsook diverse  
wandel- en fietsroutes zoals de Meersen.

Er rust geen bouwverplichting op dit 
perceel.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

91  m2

€ 327.600

T. 0479 417 496

T. 0470 742 911

TE KOOP - Gent Vrijdagmarkt

Recent appartement met Wirtz binnentuin 
en 2 slaapkamers.

125 m2

€ 628.000 T. 0474 253 139

TE KOOP - Gent Zandberg 

Luxueuze penthouse met zicht op de 
Gentse Skyline in het historisch centrum.  

230 m2

€ 1.950.000 T. 0470 742 911E
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TE KOOP - Gent Koophandelsplein

High-end appartement met zicht op het oud 
justitiepaleis en de Veldstraat.

218 m2 12 m2

T. 0470 742 911 E
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

219  m2

7 m2

116 m2
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Hoogstaand 2-slaapkamerappartement 
door Rietveld Projects.

€ 1.790.000

€ OP AANVRAAG

9 m2

excl. aankoopkosten

T. 09 282 82 82

€ 1.495.000
excl. aankoopkosten

excl. aankoopkosten

2.244 m2
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