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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 2
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 €
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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 rekent op uw bijdrage voor 2022
Waarom een bijdrage betalen aan  
Dekenij Borluut als lid of als sponsor? 
Omdat je als inwoner wilt deelnemen aan 
de gemeenschap van Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee en op de hoogte wilt 
blijven van alles wat zich daar afspeelt.
Ondanks corona stak Dekenij Borluut, 
dankzij de subsidies van de Stad, een 
nieuw programma in elkaar met talrijke 
evenementen in 2022 onder het thema 
“Borluut Borrlt”. Het voorlopige program-
ma kan u lezen op p. 5.
Het concert van La Chapelle Sauvage had 
reeds plaats in de parochiekerk op 29 
januari. Ze brachten een zeer geslaagd 
nieuwjaarsconcert o.l.v. de Belgische 
dirigent Karel De Wilde met jonge  
professionele musici komende uit de 
gehele wereld. Wat hen samenbrengt  
is een ontembare muzikale ambitie met 
een eigentijdse, kritische en reflectieve 
attitude.

10 uitgaven per jaar van het magazine 
INFO
U krijgt 10 maal per jaar de INFO gratis 
in de brievenbus. Het is de spreekbuis 
van alle verenigingen, coördinatie van 
alle evenementen om overlappingen te 
vermijden, met aandacht voor de mid-
denstand door de koopgids in elke INFO. 
Je vindt er ook nieuws over de verschillen-
de werkgroepen van de dekenij: Wel-
zijnsschakel Borluut, het Kermiscomité 
en de jaarlijkse uitstap voor senioren en 
andersvalide personen.

Hoe slaagt Dekenij Borluut daarin? 
Met een groot engagement van een 
bestuursploeg onder voorzitterschap van 
Bart De Schouwer, dankzij talrijke vrijwilli-
gers en de steun van haar leden. 
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Voor één persoon betaalt u  
€ 6, een gezinskaart kost € 12.  
Als u € 25 of meer stort, wordt u 
sponsor en vermelden wij u in de lijst 
van de sponsors in de INFO. Personen 
van buiten de gemeente betalen een 
lidgeld van tenminste € 15 omdat de 
INFO moet opgestuurd worden. Ons 
nummer is BE81 4420 0385 0324; BIC: 
KREDBEBB van Dekenij Borluut SDW. 

Vergeet niet uw volledige naam en 
adres te vermelden, noodzakelijk om 
u een lidkaart te kunnen bezorgen. 
Wie de INFO elke maand digitaal wil 
ontvangen, kan zijn mailadres door- 
geven via info@dekenijborluut.be.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Zaterdag 19 en zondag 20 maart:  
kledijverkoop in kasteel Borluut
Om onze kas te spijzen, richten we op-
nieuw een tweedehands en outlet kledij-
verkoop in, deze keer vooral zomerkledij.
Meer informatie vindt u op p. 4.

Zondag 17 april: groot event: eitjes 
rapen op Paaszondag
Rond 11 uur, na de eucharistieviering van 
10 uur in de parochiekerk, worden alle 
kinderen tot 12 jaar van SDW en Afsnee  
uitgenodigd om paaseieren te rapen in de 
Pastorijdreef en rond het Open Huis.  
In het Open Huis zal er gelegenheid zijn 
om een warme chocomelk te drinken. 
Deze activiteit is een initiatief van de  
Welzijnsschakel gesponsord door de  
Dekenij Borluut. Bij al te slecht weer zal 
dit event in de kerk doorgaan na de  
eucharistieviering.
Alle kinderen zijn welkom…!

Welzijnsschakel dankt Colruyt, Aldi uit 
SDW en Delitraiteur Sint-Martens- 
Latem
Hiermede bedankt de “Welzijnsschakel 
Borluut” de winkels Aldi SDW, Colruyt 
SDW en Delitraiteur Sint-Martens- 
Latem voor de regelmatige schenking 
van food- en non-food artikelen aan 
Welzijnsschakel Borluut ten voordele van 
de gezinnen met een inkomen onder de 
armoedegrens. Indien nog handelaars 
overtollige food of non-foodartikelen 
hebben,... graag bericht naar:  
michele@simonne.be of (0475 96 05 95).

Werkgroep Welzijnsschakel Borluut                                                          

Zaterdag 11 juni om 13 uur: uitstap 
naar Oostende - Fort Napoleon
We vertrekken om 13 uur stipt aan de 
parking van home Zonnehove, Loofblom-
mestraat 4, SDW met bestemming Fort 
Napoleon. Bezoek van het fort en nadien 
koffie en een lekkernij in de cafetaria.

Terugreis met aankomst op het vertrek-
punt rond 18 uur.

Inschrijvingen gratis voor leden van de 
dekenij (je kan lid worden voor € 6, op de 
bus te betalen). 

Uitstap senioren en anders valide personen                                                        

Inschrijven 
Inschrijven ten laatste voor 29 mei via 
de dekenin Michèle: (0475 96 05 95) of 
michele@simonne.be.

© Christine Wyffels
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 UNIEKE STOCKVERKOOP:

BABY - KIDS - WOMEN - MEN - SHOES - JEWELRY

 Outlet &  tweedehands merkkledij                                                                                   

Aan spotprijzen & 

opbrengst ten gunste van Welzijnsschakel Borluut

WANNEER: 

Zaterdag 19 maart 2022 van 10h00 tot en met 17h00

Zondag  20 maart 2022 van 10h00 tot en met 16h00

WAAR:

Kasteel BORLUUT

Kleine Gentstraat 46-B

9051 Sint-Denijs-Westrem

Zomeruur begint op zondag 27 maart om 3 uur ‘s nachts.
Maar moet je de klok voor- of achteruit verzetten? Een handig ezelsbruggetje 
dat je hierbij kan helpen is dat de klok in het voorjaar een uur vooruit gezet 
moet worden. Een ander bruggetje is dat de klok een uur vooruit moet als het 
weer ook ‘vooruit’ gaat, het wordt immers beter weer met het voorjaar en de 
zomer voor de deur.
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kaarten@bachkoorgent.be – vvk € 18, kassa € 20, jongeren (-25jr) € 15 www.bachkoorgent.be

BACHKOORGENT 
ARCUS COLORATUS
o.l.v. Steve De Veirman

Goede Vrijdag 15 april  2022 ›  20 uur 
SINT-DIONYSIUSKERK ›  ST.-DENIJS-WESTREM

Hendrik Mispelon, evangelist – Sarah Van Mol, sopraan – Pieter De Praetere, countertenor
Yves Van Handenhoven, tenor – Joris Stroobants, Christus - Lucas Cortoos, Pilatus

JOHANNES- 
PASSION

J.S. BACH

Info: wim.schamp@skynet.be

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de 
geheime plaatsen van de ziel.
Plato, Grieks filosoof, leefde van 427 tot 
347 v.C. en was een groot muziekliefheb-
ber.

Zondag 27 maart: Katrien Verfaille 
Gratis maar voorlopig volzet. De nieuwe 
maatregelen laten hoopvolle reservaties 
toe:  

Vrijdag 15 april: De Johannes-passion  
van Bach is de kleinere maar meer 
spitante versie van de Mattheuspassion. 
Op Goede Vrijdag om 20 uur brengen 
Bachkoor Gent en Arcus Coloratus deze 

24.04.2022 | 11u 
St.-Dionysiuskerk St.-Denijs

VZW ARTE MUSICALE VZW

AS WE SING

Alweer een meeslepend programma van de jonge 
dames van Furiosa. Na een bewogen covid-werkjaar 

met 2 gouden medailles op de World Choir Games 
als hoogtepunt, is de groep nu klaar om hun nieuwe 

repertoire aan u te laten horen.

VOORVERKOOP €16 of €14 voor -25 en +65
KASSA €18 of €16 voor -25 en +65 | -12 jaar GRATIS

Kaarten via www.artemusicale.be

APERITIEFCONCERT

parel in de kerk van SDW, op authentieke 
barokinstrumenten.  
Reserveren op kaarten@bachkoorgent.be.  

Vrijdag 22 april tot zondag 1 mei:  
In-Between. 
Op zondag 1 mei vult Filip Verneert en 
band de salons van Kasteel Borluut met 
zijn jazzy gitaar. Vrije toegang. 

Zaterdag 7 en zondag 8 mei Urban 
Blue expo is een initiatief van lokale 
beeldende kunstenaars. Begin mei pal-
men ze Kasteel Borluut in voor een vrij 
toegankelijke tentoonstelling.

Woensdag 25 mei tot zondag 19 juni 
Albert Servaes schilderde eind jaren ‘50 
een kruisweg in opdracht van pastoor 
D’havé van Afsnee. Deze wordt voor 
het eerst tentoongesteld in de kerk van 
Afsnee, samen met een lithoreeks van 
de kruisweg van de Abdij van Orval, 
van dezelfde kunstenaar. Vernissage 
op woensdag 25 mei, inschrijven via de 
Cultuursmakers (ex vtbKultuur).

Vrijdag 3 tot zondag 12 juni: 
E X P O S U R E is de nieuwe tentoonstel-
ling in Kasteel Borluut die door de kun-
stenaars-residenten gecureerd wordt.  
Topkunst die gevolgd wordt door galeris-
ten uit heel Vlaanderen, vrije toegang.

Donderdag 18 tot zondag 21 augustus 
Cartoonfestival van Cultuursmakers 
(ex-vtbKultuur) in Kasteel Borluut. Naast 
een internationale selectie zullen ook 
cartoonisten van SDW-Afsnee aan het 
woord beeld gelaten worden. 

Nieuw: BORLUUT KUNSTLT wil de 
amateur-kunstenaars uit SDW en Afsnee 
een podium geven. Begin oktober stellen 
we Kasteel Borluut, het park en de dreef 
open voor elke  inwoner. Iedereen krijgt 
een plaatsje, wie wil meedoen reageert 
via bijgaand mail-adres

Zondag 24 april: Furiosa is het Gents 
koor van jonge dames dat op de recente 
World Choir games goud won.  
Met As We Sing brengen ze een aperitief-
concert in de kerk van SDW. 
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Samana SDW / Afsnee

Samana SDW/Afsnee staat voor de 
vereniging die zich inzet voor chronische 
zieken, hun mantelzorger en mensen 
met een zorggraad. Ons hoofddoel is het 
regelmatig huisbezoek. Hiervoor hebben 
we een gans team van vrijwilligers. We 
organiseren ook regelmatig een gepaste 
activiteit zoals een kerstfeest, Dag van de 
Chronisch Zieke Mens of we bezorgen 
onze leden een leuke attentie bij speciale 
gelegenheden. Lidmaatschap is gratis!
Wat velen echter niet weten is dat  
Samana ook groeps- en individuele  
vakanties aanbiedt voor ons doelpubliek.  

De vakanties gaan zowel door in binnen- 
als buitenland, per bus of vliegtuig. Deze 
vakanties kunnen zowel een ontspannen-
de vakantie zijn als een toeristische reis. 
Steeds staat er een groep gemotiveerde 
vrijwilligers tot uw dienst. Naast de vakan-
tieverantwoordelijke gaan er ook steeds 
twee verpleegkundigen mee. 
Er zijn ook vakanties voor bepaalde 
doelgroepen: jongeren, mensen met een 
lichte- of zwaardere mentale beperking, 
kankerpatiënten, mantelzorgers…  Wij 
streven ernaar dat iedereen, met welke 
beperking of zorggraad ook, nog op va-

kantie mee kan, samen met hun partner 
of mantelzorger.
Ben je geïnteresseerd of nieuwsgierig, 
kijk dan eens op de website https://www.
samana.be/vakanties/. Je kan op die 
website ook de brochure aanvragen. Of 
contacteer Samana Ovl: (09 267 53 53).

Info: 
Peter Maenhaut (vakantieverant-
woordelijke), (09 222 73 58)
peter_maenhaut@telenet.be;
Lut Roete (verpleegkundige), 
(09 222 73 58), lutroete@gmail.com, 

3 scholen van SDW

De ouderraad van de Sint-Paulus basis-
school, het oudercomité van Westerhem 
en APK (Academie voor Podiumkunsten) 
organiseerden samen met lokale fietsen-
maker Platteband een eerste editie van 
“gratis fietsenonderhoud op school”.   

We mogen van een succes spreken… in 
beide basisscholen werden 25 fietsjes 
opnieuw helemaal in orde gebracht!   
We nodigen alle ouders uit hun kinde-
ren met de fiets of te voet naar school 
te brengen. Dat is goed voor lichaam en 

geest en de kinderen kunnen er leuke 
prijzen mee winnen die hun veiligheid in 
het verkeer ten goede komt. 
Actie mede mogelijk gemaakt dankzij de 
financiële steun van de Stad Gent.

Regio Gent: Markante Dialogen

Maandag 14 maart: voordracht “God versus Darwin” door Prof. dr. J.P. Van Bendegem Plaats: Vormingscentrum Guislain 
Gent van 14 tot 16.30 uur
Info: markantedialogen@gmail.com

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, 
SDW
Toegang: gratis voor leden, € 5 voor 
anderen

Davidsfonds SDW/Afsnee

Donderdag 17 maart om 20 uur: “Gent-
se Floraliën”, lezing door Pieter Toebaert
Van vrijdag 29 april t.e.m. zondag 8 mei 
zal de stad Gent in het teken staan van de 
Floraliën. Bij deze gelegenheid geeft Pie-
ter Toebaert, Algemeen Directeur van de 

Koninklijke Maatschappij voor Landbouw 
en Plantkunde van Gent – Floraliën, een 
lezing over de “Gentse Floraliën, vroeger, 
nu en straks”.

Plaats: Spiegelzaal OCP De Pinte 
Leden: gratis, anderen: € 5
Inschrijving/info:  
andrea.voncke@telenet.be

Markant De Pinte / SDW

Donderdag 17 maart van 15 tot 17 uur: “Gezond bewegen”, dans- en bewegingsles 
o.l.v. Andrea Voncke

Plaats: lokaal van de Gezinsbond, 
Sportwegel 1, De Pinte 
Inschrijving/info:  
patricia.denys@skynet.be

Flanders Expo

Zondag 6 maart: Stoffenspektakel:  
internationaal bekende stoffenaanbie-
ders presenteren en verkopen de nieuw-
ste stoffencollecties.

Zaterdag 12 t.e.m. zondag 20 maart: 
Lifestyle Gent-Sfeer 2022: hét Lifesty-
le-evenement voor uw interieur, tuin en 
zwembad.

Nieuws van verenigingen

Woensdag 9 maart om 10 uur: praktische kookles met etentje door C. Struyvelt 
Thema: “Pff.. wat eten we vandaag? Vernieuwende dagelijkse kost”
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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!

Op dinsdag 15 maart na de buurtmaal-
tijd lanceren wij de Gele Doos in SDW. 
Mensen die dit wensen, kunnen op dit 
moment hun doos komen ophalen in  
het Open Huis (van 14 tot 16 uur).  
In de Gele Doos kunnen de medische 
documenten worden bewaard.  
Het is een Gents project dat wordt uitge-
rold over de 25 Gentse deelwijken. 

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

Buurtcomité Flanders Expo

Reddingsactie voor het Vossenbos op 
The Loop gaat door
De aanvraag voor het bouwen van 191 
appartementen deels in en langs het 
ongerepte Vossenbos wordt nu door de 
Bestendige Deputatie onderzocht. Het 
Buurtcomité Flanders Expo vzw heeft 
daarvoor 2 studies bekomen nl. een 
expertise-verslag van Natuurpunt en van 
een erkend bureau van milieu-experten. 
Beide studies werden aan de Provincie 
bezorgd en tonen aan dat dit een erg 
waardevolle biotoop is, wat overigens  
ook blijkt in de publiek toegankelijke  
biologische waarderingskaart van Gent 
https://stad.gent/nl/groen-milieu/een-
kaart-van-de-vegetaties-gent#Bio-

logische_waarderingskaart  (zoeken op 
Raymonde de Larochelaan).
Niettemin handhaaft ANB haar positief 
advies voor het rooien van 5.500 m² bos 
(tegen betaling € 26.000). Onbegrijpelijk. 
Ook onbegrijpelijk is dat SoGent, eigenaar 
van de gronden, niet open staat voor een 
alternatieve inplanting zoals overigens 
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan uitdruk-
kelijk oplegde. Het bouwproject strookt 
tevens niet met de ambitie van het 
stadsbestuur om de stad te verrijken met 
meer bomen en ander groen. Het behoud 
van bestaande grote bomen is nog altijd 
duidelijk beter dan een nieuw bosgebied 
aan te leggen.

De hoorzitting met de Deputatie ging 
door op 15 februari maar doordat dit 
telefonisch en erg kort was, bleef het een 
onduidelijke discussie over dit overigens 
juridisch erg complexe dossier. Uitslag 
wordt verwacht in maart. 
Bewoners die ons beroepschrift  
willen lezen, kunnen mailen naar:  
emile.rummens@telenet.be.
Voorts zet het Buurtcomité haar rechts-
zaak voort. Steun daarom het Buurt-
comité Flanders Expo hetzij door lid te 
worden, hetzij door uw gift op BE53 7370 
0492 8653 KREDBEBB. Beste dank om 
ons te steunen in deze aanslepende strijd 
voor behoud van waardevol groen!

Rederijkerskamer De Loofblomme

Rederijkerskamer De Loofblomme 
speelt: “Diplodocus Deks” 
Een tragikomedie van Tom Lanoye; regie: 
Joris De Smet

Spelen mee: Chris Afschrift, Tine Afschrift, 
Jan Beddeleem, Bjora Caushai, Magali De 
Bruyne, Lieven Demeyere, Ruben Lip-
pens, Walter Schudel, Sara Tack

Speeldata: vrijdag 25 maart en zaterdag 
26 maart om 20 uur, zondag 27 maart 
om 15 uur, donderdag 31 maart, vrijdag 
1 april en zaterdag 2 april om 20 uur.
Onder de grond van de bewoners van 
een klein dorp in Vlaanderen bevinden 
zich de botten van de prehistorische Di-
plodocus Deks. Wat doet een mens dan? 

Hij vormt een buurtcomité en probeert 
er geld uit te slaan. Hun plannen wor-
den nog extra spectaculair wanneer een 
vreemde projectontwikkelaar zich met de 
zaak komt bemoeien. Oude vetes duiken 
weer op tussen de bewoners en nieuwe 
relaties zijn opeens mogelijk, maar heeft 
een simpel plan kans op slagen als ieder-
een voor zijn eigen gelijk vecht? 
“Diplodocus Deks” van Tom Lanoye is een 
tragikomedie over de kleine kantjes van 
de mens en de bijna onmogelijkheid om 
gewoon met elkaar overeen te komen.  
En in plaats van de gewone chronolo-
gische volgorde wordt het toneelstuk 
achterstevoren gespeeld. Een heel  
bijzondere ervaring dus!

Reservatie: via www.loofblomme.be 
of (0477 08 92 49) (nieuw nummer!)
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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 = Cultuursmakers

Lezingen i.s.m. het ROC

© Erna De Maeyer - Hemingplein

Ons cultureel stadsfestival vindt in 2022 
plaats in ... Antwerpen. Hoe kan het ook 
anders? Antwerpen is de plek waar het 
voor onze vereniging 100 jaar geleden 
begon. 
We stellen volgend boeiend program-
ma voor:

In de voormiddag: Zurenborg, architec-
turale pareltjes en hippe trekpleisters.
Net buiten het stadscentrum stuit je op 
een prachtige, rijke buurt: Zurenborg. 
Wandel door de Berchemse straten en 
reis terug naar het begin van vorige 
eeuw. Eind 19de eeuw trok de burgerij 
weg uit de stad en werden hier, op de 
toen nog ‘boerenbuiten’ talloze elegante 

villa’s gebouwd. Bewonder de prachtige 
mix van neogotiek, neoclassicisme en art 
nouveau. De wandeling verkent de mooi-
ste straten van de wijk Zurenborg, met de 
Cogels-Osylei op kop. Meer nog dan de 
architectuur ontdekken wandelaars de 
verhalen achter de beschermde gevels, 
de geschiedenis van de wijk en de hippe 
buurt die Zurenborg vandaag is.
Een groepsmaaltijd staat klaar voor de 
deelnemers vanaf 12.15 tot 14.15 uur in 
de buurt van Zurenborg.

Namiddag: waar vroeger een goede-
renstation stond, ontpopt zich nu een 
totaal nieuwe stadswijk: Nieuw Zuid, stad 
in een stad. Duurzaamheid, ecologisch 

bouwen en eigentijdse urbanisatie zijn 
sleutelwoorden in deze nieuwe woon-
wijk. Robbrecht en Daem, Jaspers-Eyers, 
Polo-architects, Stefano Boeri zijn enkele 
van de toparchitecten die tekenen voor 
deze stadsuitbreiding van haast 20 hec-
tare. Deze wijk in wording presenteert 
zich nu al groen, met galerijen, horeca en 
wandelpaden. De oude stad vloeit hier 
over in de toekomst.
De KnipoogDag sluiten we af om 17 uur 
ter hoogte van het Steenplein met een 
drankje en een streepje muziek. Het 
einde van ons cultureel stadsfestival is 
voorzien om 18 uur.

Afspraak: om 13.45 uur voor het kas-
teel, geleid bezoek start om 14 uur
Inschrijven per mail aan sint-denijs- 
westrem@cultuursmakers.be
Deelnameprijs: € 12 voor leden, € 15 
voor anderen, te storten op rekening 
vtbKultuur SDW BE66 0001 5590 2743 
met vermelding “Nadir”.

Info: www.cultuursmakers.be

Info: www.cultuursmakers.be

Op een boogscheut van Gent staat het 
Kasteel van Laarne, één van de best 
bewaarde waterkastelen van het land. 
Meer dan 700 jaar geleden werd hier 
de eerste steen van een middeleeuwse 
burcht gelegd. In de loop der eeuwen 
werd er duchtig verbouwd en in de 17de  
eeuw was het slot uitgegroeid tot een 
adellijke zomerresidentie of maison de 
plaisance. Vandaag ademt het nog steeds 
de grandeur van die tijd. 

In dit authentiek kader organiseert de 
internationaal gerenommeerde Belgische 
kunstenaar Kris Martin een unieke ten-
toonstelling met als titel NADIR.  

NADIR toont de generatie kunstenaars 
die Martin zelf gevormd en beïnvloed 
hebben, op artistiek of vriendschappelijk 
vlak met o.a. Michaël Borremans, Berlin-
de De Bruyckere, Wim Delvoye, Jan Van 
Imschoot, Daniël Ost, Thomas Bogaert...

Martin treedt op als initiatiefnemer en be-
denker van het concept van de tentoon-
stelling, niet als curator maar enkel als 
deelnemend kunstenaar. Zo kan iedere 
kunstenaar zich laten inspireren door zijn 
eigen NADIR.

Het kasteel is tijdens deze tentoonstelling 
veel meer dan een decor voor de kunst. 

De kunstenaars maakten in vele gevallen 
nieuw werk speciaal voor deze plek, geïn-
spireerd door de historiek, de verhalen of 
de bijzondere sfeer.

Zaterdag 14 mei: NADIR: een ontmoeting tussen hedendaagse kunst en uniek erfgoed

Zondag 27 maart: KnipoogDag in Antwerpen

Donderdag 10 maart om 14.30 uur: lezing en webinar: “Kiezen tussen pest en cholera – de eeuwenlange gesel der epidemieën” 
Precies zoals met de Corona-vloedgolf veroorzaakten / bevorderden ook vroeger mobiliteit (zeelui, soldaten) en bevolkingscon-
centratie (verstedelijking) de uitbraak / verspreiding van besmettelijke massaziekten.
Prof. em. Dr. John Everaert is de auteur van indrukwekkende wetenschappelijke publicaties rond dit thema.

Donderdag 31 maart om 14.30 uur: lezing en webinar: “Geschiedenis van de Provence en Avignon” 
door historicus Edward de Maesschalck

Donderdag 14 april om 14.30 uur: lezing en webinar over Orthodoxie 
door meester Dirk Martens

Donderdag 28 april om 19.30 uur: “De kruisweg van de kruiswegen van Albert Servaes”
door Eddie Verbeke, amateurhistoricus en auteur van het gelijknamige boek
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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)

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

Hukes @ skynet .be

0498 51 82 00

APPARTEMENT               TE  KOOP

Nieuws van de Stad

Donderdag 21 april vanaf 15 tot 21 uur: Wijkmarkt 
De Stad Gent wil dat het goed leven is in de wijken rond de binnenstad: aangename straten, veilig verkeer, voldoende ruimte voor 
jong en oud. Daarom zal de Stad Gent samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven werk maken van een wijkplan 
voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Zo’n wijkplan bepaalt wat de prioriteiten en de uitdagingen zijn op het vlak van mobiliteit, 
wonen en werken, zorg en ontspanning ... Op donderdag 21 april nodigt Stad Gent alle bewoners van Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee uit op een wijkmarkt over dat wijkplan. Noteer alvast 21 april in je agenda en kom tussen 15 en 21 uur naar de wijkmarkt 
in het Gildenhuis. Meer informatie volgt!

De Speltafel

In februari werd uit voorzichtigheid de spelavond geannuleerd. Maar het ziet er wel naar uit dat op vrijdag 11 maart De Speltafel 
eindelijk wél zal lukken. De voorspellingen zien er goed uit en het Speltafel-team heeft er volop zin in.
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 maart vanaf 20 uur in het Open Huis. Maar houd toch maar de website www.speltafel.be in het oog 
om van alles op de hoogte te zijn.
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Zo’n 40 j. geleden vestigde Jo Vermaercke 
zich, als jonggehuwde Gentenaar, met zijn 
ondertussen overleden echtgenote Katrien 
in de Hogeheerweg. De burenbabbel met 
hem liep over een professioneel parcours 
dat startte als logopedist en leidde naar 
gespecialiseerd camerawerk, zowel in de 
wereld van visuele verslaggeving als  
die van filmfestivals en Oscars. Ruim vol-
doende ‘babbel’ om - zoals gebruikelijk in de 
filmwereld- te spreiden over twee episodes. 
Deze eerste aflevering voert ons van het  
filmen van didactisch materiaal tot de  
gruwel van oorlogscorrespondentie. 

Jouw studietraject was niet echt recht-
lijnig, Jo.
Inderdaad. Het begon reeds met een 
eerste zwenking na mijn technische 
humaniora. Als nieuwbakken elektronicus 
liet ik me door vrienden op het spoor 
van de logopedie zetten. Toen ik afstu-
deerde had ik twee zekerheden: Katrien, 
een medestudente, zou mijn echtgenote 
worden en logopedie hield ik -diploma in 
de hand- voor bekeken.

Hoe komt een logopedist-tegen-wil-en- 
dank op het spoor van camerawerk?
Het Hoger Instituut voor Paramedische 
Beroepen aan de Sint-Lievenspoortstraat 
werd toen bestuurd door de Zusters van 
Liefde. De toenmalige directrice had oog 
voor didactische evoluties, wist dat ik mijn 
opleiding niet in beroepsactiviteit wou 
omzetten en kende mij als hobby- 
fotograaf. Ze vroeg me, naar het voor-
beeld van de KUL, in het eigen instituut 
een audiovisuele dienst op te richten om 
pedagogisch ondersteunend materiaal te 
maken. Mijn legerdienst in het ‘Klein Kas-
teeltje’, toen het militaire selectiecentrum, 
liet me toe deeltijds aan de voorbereiding 
van dat project te werken.
In die periode beleefde de audiovisuele 

sector een steile technologische evolutie. 
Geluids- en beeldbanden werden weldra 
herleid tot museumstukken en de came-
ra-opleiding, die ik volgde aan de London 
International Film School, toonde me op 
het juiste moment de golf waarop ik de 
rest van mijn loopbaan zou surfen. 

Je was blijkbaar snel de realisatie van 
didactisch materiaal ontgroeid, Jo. 
De audiovisuele dienst van het instituut 
werd een succes. Ook andere instituten 
vroegen ons pedagogisch filmmateriaal te 
maken. Een internationale viering ter na-
gedachtenis van Kanunnik Triest -stichter 
van de zusters en broeders van Liefde- 
werd de voorbode van mijn volgende 
evolutiestap. Ik werd gevraagd een beeld-
verslag te maken van de festiviteiten en 
gleed zo van de didactiek in de journalis-
tiek. ‘Voorbereiding’, ‘reactiviteit’, ‘intuïtie’ 
en ‘alertheid’ kregen meteen compleet 
verschillende dimensies. Het smaakte 
naar meer. Zeker na mijn contact met 
Video House, een soort interimkantoor 
voor cameralui, dat me belastte met de 
verslaggeving van Reagans bezoek aan 
een NAVO-top in Evere. Het werd een 
vuurdoop, waarbij ik mijn plaats diende te 
bevechten tussen doorwinterde collega’s 
van de wereldpers en definitief verknocht 
geraakte aan mijn nieuwe ‘stiel’. 

Je was jonge dertiger die de journalis-
tiek ontdekte toen VTM startte. Een 
verhaal over juiste man, juiste plaats 
en juist moment, Jo? 
De komst van VTM in 1989 betekende  
een aardbeving in de audiovisuele 
wereld. Video House groeide uit tot 
hofleverancier van cameraploegen, die 
de  wereldactualiteit tot in de Vlaamse 
huiskamers brachten. ‘VTM kleurt je dag’ 
was de publicitaire startslogan. Voor mijn 
loopbaan klopte dat in elk geval. 
Of het nu ging om de val van de Berlijnse 
Muur, waar ik samenwerkte met Louis 
Van Dievel, de opstand in Roemenië die 
leidde tot het einde van het Ceausescu-  
regime of de eerste oorlog in Irak, 
waar ik samen met Patrick Van Gompel 
verslag over uitbracht, telkens was het 
zaak snel voeling te krijgen met de aard, 
de omvang en het perspectief van die 
gebeurtenissen. Te midden hectische en 
levensgevaarlijke omgevingen, waarin 
het ene moment het volgende niet liet 
voorspellen, garandeerde dat constant 
een maximaal adrenalineniveau.
Het werd een periode van onverwachte 

telefoontjes, die je uit de familiale omge-
ving rukten, om je uren later en voor  
onvoorspelbare tijd ‘ergens’ te laten 
landen in tumultueuze omstandigheden. 
In zo’n situaties was evenwicht tussen 
dadendrang en voorzichtigheid cruciaal.  
Net zoals trouwens het maken van  
beredeneerde afspraken met de journa-
list en de geluidstechnicus waarmee je 
team vormde. Wanneer die onvoldoende 
duidelijk waren of niet gerespecteerd 
werden, loerden fatale gevolgen achter 
iedere hoek. Toen ik, samen met dokter 
Luc Beaucourt, het stoffelijk overschot 
van journalist Danny Huwé ging repatrië-
ren, werd me dat maar al te duidelijk. 
 
Wat doet al die gruwel met een mens, 
Jo? 
Machopraat uitkramen en zeggen dat het 
je allemaal koud laat, is natuurlijk onzin. 
Het kruipt wel degelijk onder je vel. Als 
cameraman wordt het echter net iets ‘ver-
teerbaarder’ omdat je voortdurend van 
achter de lens een zwart-witte afstand 
kan bewaren, maar toch…   
 
Lukte het een plaats te veroveren tus-
sen de CNN’s en BBC’s van deze wereld 
in de leeuwenkuil van oorlogsverslag-
geving?   
Als Belgische ploeg hadden we snel door 
dat ‘neutraal zijn’ onmiskenbare voor-
delen inhoudt wanneer het echt warm 
werd. Waar Amerikaanse cameraploegen  
voortdurend dienden uit te kijken, vol-
stond een in het Arabisch opgesteld  
tekstje soms om vlotter en veiliger te  
kunnen werken. Een netwerk van be-
trouwbare ‘fixers’ droeg daar trouwens 
ook toe bij. Veelal waren dat productie- 
assistenten, verbonden aan lokale radio- 
en tv-maatschappijen. Ze beschikten 
veelal over goed gevulde adresboekjes en 
wisten hoeveel het letterlijk moest kosten 
om ergens te passeren of een interview 
af te nemen.

Na enkele turbulente jaren heb je de 
visuele verslaggeving ingeruild voor de 
filmwereld.
Inderdaad, dat wordt een verhaal waarbij 
de Steadicam centraal staat. In een vol-
gende ‘Burenbabbel’ wil ik het daar graag 
over hebben.            

L.V.L.

Burenbabbel

© Inventaris Onroerend Erfgoed 1979

© Joris Vlerick 2022

12



Kalender

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

maart
Ma 7 WMM  algemene vergadering 
Woe 9 MARKANT DE PINTE / SDW 10.00 kookles met etentje De Pinte
Do 10 CULTUURSMAKERS 14.30 lezing en webinar over epidemieën 
Vrij 11 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Di 15 ANTENNEWERKING 14.00 voorstelling Gele Doos Open Huis SDW
Do 17 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE 20.00 lezing over Floraliën Open Huis SDW
Do 17 MARKANT DE PINTE / SDW 15.00 dans- en bewegingsles OCP De Pinte
Vrij 25 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 Diplodocus Deks Gildenhuis SDW
Za 26 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 Diplodocus Deks Gildenhuis SDW
Zo 27 CULTUURSMAKERS  Knipoogdag Antwerpen
Zo 27 BORLUUT BORRLT 17.00 Katrien Verfaille (muziek) parochiekerk Afsnee
Zo 27 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 15.00 Diplodocus Deks Gildenhuis SDW
Do 31 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 Diplodocus Deks Gildenhuis SDW
Do 31 CULTUURSMAKERS 14.30 lezing en webinar over de Provence 

april
Vrij 1 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 Diplodocus Deks Gildenhuis SDW
Za 2 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 Diplodocus Deks Gildenhuis SDW
Zo 3 CULTUURSMAKERS  Jubileumcruise op Rijn (1ste afvaart) Dusseldorf
Zo 10 CULTUURSMAKERS  Jubileumcruise op Rijn (2de afvaart) Dus seldorf
Do 14 CULTUURSMAKERS 14.30 lezing en webinar over orthodoxie 
Vrij 15 BORLUUT BORRLT 20.00 Johannespassion parochiekerk SDW
Zo 17 DEKENIJ BORLUUT 11.00 paaseierenraap rond Open Huis
Do  21  STAD GENT    15.00 Wijkmarkt Gildenhuis SDW
Vrij 22 BORLUUT BORRLT   start Fotofest Zinkae kasteel Borluut
Zo 24 BORLUUT BORRLT 11.00 aperitiefconcert parochiekerk SDW
Do 28 CULTUURSMAKERS 19.30 webinar/lezing over Kruisweg Servaes via Zoom/ROC 

mei
Zo 1 CULTUURSMAKERS  8-daagse reis Jersey, Guernsey
Za 7 BORLUUT BORRLT  URBAN BLUE EXPO (2d.) kasteel Borluut
Za 14 CULTUURSMAKERS 14.00 tentoonstelling Nadir kasteel van Laarne
Zo 15 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE  bezoek Industriemuseum Gent
Woe 25 CULTUURSMAKERS m.m.v. BORLUUT BORRLT  opening tento kruisweg A. Servaes parochiekerk Afsnee

juni
Vrij 3 BORLUUT BORRLT  start Exposure, tot 12/6 kasteel Borluut
Za 11 DAVIDSFONDS EN CULTUURSMAKERS  daguitstap Frans-Vlaanderen
Za 11 DEKENIJ BORLUUT 13.00 uitstap senioren en anders validen Oostende 
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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 maart 2022. 

De teksten uiterlijk tegen 6 maart 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen  
vermoedelijk op 29 april en 27 mei.  
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

©
 Inter IKEA system

s B.V. 2021

Aanbieding enkel geldig voor IKEA Family leden vanaf  
21/03 t.e.m. 27/03/2022 en zolang de voorraad strekt.  
Word gratis lid.

IKEA Family Prijs

normale prijs: 7,-/2 st.
6,-/2 st.

VÅFFLOR 
Wafels, diepvries, 240 g

Vier Wafeldag ook thuis!

De hele week 
vieren we Zweedse 
Våffeldagen! 

25 maart, Internationale Wafeldag. Oorspronkelijk vierde 
men in Zweden die dag ”Vår Frudagen” (de Annunciatie of 
Maria-Boodschap) maar in de volksmond werd dat al snel 
Våffeldagen. En dat vieren we graag mee!
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TE KOOP - Gent Kouter

Nieuwbouw villa-appartement met  
magnifiek uitzicht.

VERKOCHT - Sint-Denijs-Westrem

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 straat aan de oevers 
van de Leie, bevindt zich dit perceel bouw-
grond 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 

Gerenoveerd herenhuis nabij Sint-Pieters-
station met binnentuin.

132 m2

€ 795.000 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

228 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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