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TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Bungalow nabij de Meersen met zicht op 
de Leie.

VERKOCHT - Afsnee

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling.

570 m2

T. 0479 417 496

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

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

TE KOOP -De Pinte

In een uiterst rustige straat, op een zuid-
westelijk georiënteerd perceel vindt u deze 
smaakvol gerenoveerde woning terug. 

Het Parkbos, het station van De Pinte en het 
centrum liggen op wandel- en fietsafstand.
 
Dankzij de mooi volgroeide tuin geniet u van 
maximale privacy.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

91  m2

€ 327.600

T. 0472 454 007

T. 0470 742 911

TE KOOP - Gent 

Gerenoveerd herenhuis met binnentuin aan 
Sint-Pietersstation.

228 m2

€ 799.500 T. 0474 253 139

TE KOOP - Sint-Martens-Latem 

Perceel bouwgrond gelegen aan de oevers 
van de Leie. 

2.244 m2

€ 1.975.000 T. 0479 417 496E
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TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Architecturale en instapklare halfopen 
bebouwing in de dorpskern.

128 m2 422 m2
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

82  m2

132 m2

E
-p

e
il

: 4
0

  
| 

V
g

, W
g

, G
v

v,
 G

v
k

r,
 G

d
v

Hoogstaand 2-slaapkamerappartement 
door Rietveld Projects.

€ 648.000

€ 1.025.000

9 m2

T. 09 282 82 82

€ 897.000

excl. aankoopkosten

1.393 m2
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Zaterdag 11 juni om 13 uur: uitstap 
naar Oostende - Fort Napoleon
We vertrekken om 13 uur stipt aan de 
parking van home Zonnehove, Loof-
blommestraat 4, SDW met bestemming 
Fort Napoleon. Bezoek aan het fort en 
nadien koffie en een lekkernij in de 
cafetaria. Terugreis met aankomst op het 
vertrekpunt rond 18 uur.
Inschrijvingen gratis voor leden van de 
dekenij (je kan lid worden voor € 6, op de 
bus te betalen). 

Nieuws van de dekenij

Uitstap senioren en anders valide personen

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 Sint-Denijs-
Westrem 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 ge-
sponsord door de Dekenij Borluut. 
Bij al te slecht weer zal dit event in de 
kerk doorgaan na de eucharistieviering.

Alle kinderen zijn welkom…!

Werkgroep Welzijnsschakel Borluut                                                          

Pasen
Waar is de tijd dat we ons voor Pasen
een nieuwe outfit kochten om de zon te eren,
op ons paasbest naar buiten gingen
de nieuwe lente openden in het dagpatroon.
Bij de opkomst van de dagen, vogelgezang
kwetterend of zingend door elkaar,
een ander soort wekker met uitdagingen
om met nieuwe moed er tegenaan te gaan.
Zonder mondmaskers, herwonnen vrijheid,
alsof ons leven een nieuwe start begint,
nieuwe ontmoetingen zonder afstand,
geloven dat het tij van onrust is gekeerd.
Ontluiking van planten en bloemen,
dat ook opspringt in onszelf,
alsof we zelf van binnenuit ontploffen
na stilte uit de afgesloten bolster.
Leg de paaseieren maar klaar, 
laat de kinderen zoeken, onthaal hen warm,
buiten in de tuin of als het zou regenen
binnen kan het ook gezellig zijn.

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

Dit zal ons antwoord op geweld zijn:  
muziek maken, nog intenser, mooier en 
meer toegewijd dan ooit tevoren. 
Leonard Bernstein, componist van West 
Side Story en dirigent, 1918-1990. 

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

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

Vrijdag 22 april tot zondag 1 mei:  
In-Between, fototentoonstelling door 
vaste waarde Fotofest Zinkae. Op zondag 
24 april vult Filip Verneert en band de 
salons van Kasteel Borluut met zijn jazzy 
gitaar. Vrije toegang. 

Zondag 24 april: Furiosa is het Gentse 
dameskoor dat op de recente World 
Choir games goud won. Met As We Sing 
brengen ze een aperitiefconcert in de 
kerk van SDW. Reserveren op de site van 
Arte Musicale.

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

Zaterdag 7 en zondag 8 mei: Urban 
Blue expo is een initiatief van lokale 
beeldende kunstenaars. Begin mei  
palmen ze kasteel Borluut in voor een 
vrij toegankelijke tentoonstelling. 

Woensdag 25 mei tot zondag 19 juni: 
Albert Servaes schilderde eind jaren 
vijftig een kruisweg in opdracht van 
pastoor Dhavé van Afsnee. Hij wordt 
voor het eerst tentoongesteld in de 
kerk van Afsnee. 

Zaterdag 4 juni: Kamerkoor Furiant 
ontvangt het universitair koor Panum 
Cor uit Kopenhagen in Communicatie-
huis Claerhout, Sint-Denijslaan Gent.

Vrijdag 3 tot zondag 12 juni: 
E X P O S U R E  is de nieuwe tentoon-
stelling in kasteel Borluut die door de 
kunstenaars-residenten gecureerd 
wordt. Topkunst die gevolgd worden 
door galeristen uit heel Vlaanderen, 
vrije toegang.

Half juni: La Chapelle Sauvage brengt 
de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi 
naar de kerk van SDW.

Zaterdag 18 juni: William Boeva brengt 
spetterende humor in het Gildenhuis. 

Donderdag 18 tot zondag 21 augustus: 
Cartoonfestival van Cultuursmakers 
(ex-vtbKultuur) in kasteel Borluut.

BORLUUT KUNSTLT wil de amateur-kun-
stenaars 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.

4



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

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.

De Speltafel

Drie maanden lang lag corona dwars  
en was er geen spelavond. Op 11 maart 
kon het opnieuw wél en vonden gekende 
en nieuwe spelers de weg naar het Open 
Huis voor een avond speelse gezelligheid. 
Hopelijk hoeft het maandelijkse ritme 
op de tweede vrijdag van de maand niet 
opnieuw onderbroken te worden.

Iedereen is dus welkom op vrijdag  
8 april van 20 uur tot middernacht  
in het Open Huis. De Speltafel zorgt  
voor de spellen en de nodige uitleg;  
de dekenij voor de bediening aan de  
bar ten voordele van Welzijnsschakel 
Borluut. 
Onze website www.speltafel.be houdt je 

op de hoogte van alle nieuws en eventue-
le veranderingen.

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

Inschrijven: gelieve te mailen naar 
secretariaat@rocvzw.be en € 12 
te storten op rekening ROC vzw 
BE39 4460 2458 7119 met vermelding 
“Webinar De kruisweg, Albert Servaes 
+ naam en e-mailadres deelnemer.”

Inschrijven: Inschrijven voor deze 
wedstrijd kan via mail naar: 
cultuursmakers@sint-denijs-westrem.
be. 
Je mag tot 5 tekeningen inzenden 
uiterlijk tot 30 juni.

Cultuursmakers SDW

Donderdag 28 april om 19.30 uur: webinar “De kruisweg van de kruiswegen van Albert Servaes” door Eddie Verbeke

Albert Servaes werd in 1883 geboren te 
Gent en overleed in 1966 te Luzern in 
Zwitserland. Hij was het boegbeeld van 
de tweede Latemse school en schilderde 
verschillende kruiswegen. 

De laatste kruisweg, besteld in 1956 door 
pastoor Dhavé voor zijn kerkje in Afsnee, 
werd nooit geleverd.

Na een geslaagde zoektocht vond  
Cultuursmakers Sint-Denijs-Westrem 
deze kruisweg terug in het PARCUM, 
museum voor religieuze kunst te Leuven. 

Van 26 mei tot en met 26 juni zullen de  
14 staties dan ook tentoongesteld  
worden in het kerkje van Afsnee.  
Het wordt een unieke kans om dit  
religieuze kunstwerk te bewonderen.
Eddie Verbeke maakte een studie over 
de verschillende kruiswegen van Albert 
Servaes. Deze interessante studie werd 
nu volledig herwerkt en verscheen in 
boekvorm. In onze webinar krijgt u een 
voorsmaak van het boeiende boek, als 
voorbereiding op een bezoek aan de 
tentoonstelling in het kerkje van Afsnee.
Eddie Verbeke is heemkundige en grote 

kunstliefhebber en -kenner. Als amateur-
historicus heeft hij meerdere werken op 
zijn naam.

Nieuws van verenigingen

Borluutjoggers SDW

Start to run met de Borluutjoggers

De winter is voorbij, corona hopelijk ook, 
dus hoog tijd om aan je conditie 
te werken!  
Vanaf woensdag 20 april om 18.45 uur 
starten we met een programma dat 
je na 10 weken in staat stelt om 5 km 
ononderbroken te lopen.

We starten aan het Borluutkasteel in 
Sint-Denijs-Westrem.
Haal je die 5 kilometer al vlot, kom dan 
gerust langs om kennis te maken met 
onze andere loopgroepen. Zo kan je op 
je eigen tempo wekelijks je conditie op 
peil houden in de gezelligste loopclub van 

Sint-Denijs-Westrem en omstreken. ;)
Tot spoedig!

Info: www.borluutjoggers.be; 
info@borluutjoggers.be

Cartoonwedstrijd “Cultuur verbindt mensen”

Naar aanleiding van de Cartoonexpo in 
kasteel Borluut van vrijdag 19 tot zon-
dag 21 augustus waar de beste  
30 cartoons uit de internationale wed-
strijd getoond worden, richt Cultuursma-
kers SDW een lokale wedstrijd in voor 
cartoonisten van SDW-Afsnee.

Wat verwachten we?
Een humoristische tekening, geen tekst, 
geen bewegende beelden.

De tekening is een origineel, nog nooit 
tentoongesteld en geen kopie!
Laat je inspireren door het thema “Cul-
tuur verbindt mensen”. Een link naar een 
lokale situatie zal de jury zeker welgeval-
len.

Wat krijg je?
Een professionele jury selecteert de beste 
werken. Deze worden tentoongesteld 
tijdens de Cartoonexpo in kasteel Borluut 

van vrijdag 19 tot zondag 21 augustus.
De winnaars genieten van leuke prijzen.
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Markant De Pinte / SDW

Info: Anne De Prest: (09 329 79 58)  of 
anne.vlieghe@telenet.be

Vrijdag 22 april: bedrijfsbezoek aan een aspergekwekerij in Eede (Nl) met aspergemaaltijd

Eede ligt in Zeeuws-Vlaanderen 
(in Nederland) maar nabij de grens 
met Maldegem. We bezoeken de velden 
waar de asperges worden gekweekt en 
volgen het verwerkingsproces van dit 
typisch product. 

Na het middagmaal: kort bezoek 
aan Middelburg, deelgemeente van 
Maldegem, met het bezoekerscentrum 
over het rijk Middeleeuws verleden 
van dit kleine dorp. 

Buurtcomité Flanders Expo vzw

Het vossenbos is onverwachts deels gerooid! 

Tot onze verbazing en ontgoocheling 
werd een deel van het bos gerooid 
eind februari. Dit ondanks het feit dat 
de rechtszaak die het Buurtcomité en 
2 buren hebben ingespannen voor de 

rechtbank van eerste aanleg te Gent pas 
in oktober zal eindigen. Dit rooien is een 
tactiek van voldongen feiten en maakt 
onze rechtszaak voor een stuk zonder 
echt voorwerp. Want deze schade kan 

niet meer hersteld worden. Onbegrijpelijk 
hoe men met biologisch zeer waardevolle 
natuur omspringt. Juridische kronkels en 
foute voorstellingen winnen het klaarblij-
kelijk van echte inhoudelijke argumenten.

Stappen met Markant

Zondag 3 april in de namiddag: de groene long van Brugge

Donderdag 28 april om 20 uur: voordracht:  
“De wereld van de diamant, van het oudste tot het jongste” door Marc Van Bockstael, geoloog/gemmoloog  

“Diamonds are a girls best friend!”. De 
gastspreker van deze avond zal ons - als 
voormalig directeur van het Gemmolo-
gisch instituut van en de Hoge Raad voor 
Diamant van Antwerpen en Chief Busi-
ness Intelligence Officer van het Antwerp 

World Diamond Centre (AWDC) -  uitleg 
geven over de wondere wereld van de 
diamant vanaf de ontginning tot het 
schitterend juweel. Ook wordt de proble-
matiek van de diamantwereld geschetst 
vanaf de invoer tot de afzetmarkt. 

Plaats: 
raadzaal Gemeentehuis De Pinte
Toegang: 
leden € 5, anderen € 8, ter plaatse te 
betalen 
Geen inschrijving vooraf nodig.

Regio Gent: Markante Dialogen

Maandag 25 april: Viering 50 jaar Markante Dialogen 

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

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

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

Waarvoor kunt u terecht in de antenne-
werking? 
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, SDW. 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!
Volgende buurtmaaltijden: dinsdag 5 
april en dinsdag 19 april.
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Werkgroep voor Milieu en Mobiliteit WMM

Op haar Algemene Vergadering is o.a. 
de website voorgesteld: www.wmm.gent. 
Zeker eens raadplegen! U vindt er ook 
uw wijkvertegenwoordiger. Bij deze 
website hoort voortaan een eigen 
e-mailadres: info@wmm.gent ter vervan-
ging van wmv@telenet.be. Voorlopig blijft 
dit laatste behouden.
We willen op termijn u alle publicaties 
en communicatie elektronisch bezorgen. 

Daarom herhalen we onze oproep 
om uw e-mailadres op te geven. 
We gebruiken geen cookies en uw adres 
blijft strikt binnen WMM.
Ter voorbereiding van het overleg met 
de Stad over het belangrijke mobiliteits-
plan van SDW dorp en Afsnee heeft 
WMM al 47 suggesties verzameld. Deze 
worden nog gescreend en aangevuld 
door de wijkvertegenwoordigers en op 

woensdag 6 april vanaf 19 uur is er een 
publieke discussie in de Raadszaal van 
het Dienstencentrum.  
De Wijkmarkt met de Stad gaat door op 
donderdag 21 april.
Tevens vernieuwde het bestuur deels: 
Herwig Verstraete, sinds tientallen jaren 
voorzitter en dé spil van de vereniging 
wordt ondervoorzitter en ondervoorzitter 
Emile Rummens wordt voorzitter.

KWB Afsnee/SDW

Vrijdag 22 april: KWB-quiz

Reeds 20 jaar organiseert KWB in de 
maand november een quiz op maat van 
iedereen. In 2020 stak de lockdown ech-
ter stokken in de wielen en voor het eerst 
werd onze quizavond afgelast. In plaats 
hiervan kwam een originele fiets- en voet-
tocht, die op veel bijval kon rekenen.  
Vorig jaar werden alle quizliefhebbers uit-

genodigd op 19 november 2021. Opnieuw 
een maat voor niets: de coronapandemie 
verplichtte ons tot een uitstel naar 28 
februari 2022. Intussen had de regering 
de coronabarometer ingevoerd, die in 
februari nog op rood stond. Een nieuwe 
hindernis en bijgevolg een nieuwe datum: 
deze keer mikten we op vrijdag 22 april. 

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat de derde 
keer inderdaad de goede keer wordt.  
Afspraak voor de 21ste KWB-quiz op vrij-
dag 22 april om 20 uur in het Gildenhuis 
te Sint-Denijs-Westrem. Quizploegen die 
al zijn ingeschreven, worden vooraf ver-
wittigd. Wie nog graag wil meedoen, kan 
steeds KWB contacteren. Veel quizplezier!  

Zondag 1 mei: voettocht naar Lourdes-Oostakker 

We nemen de draad op van een goede 
traditie. Dit jaar zetten we opnieuw de 
meimaand in met een voettocht naar 
Lourdes-Oostakker. Als u te voet wil mee-
gaan, verwachten wij u op zondag 1 mei 
om 4.30 uur ’s morgens aan de parochie-
kerk van Sint-Denijs-Westrem.  
Een uurtje later, om 5.45 uur verzamelen 

de fiets(t)ers eveneens aan de kerk van 
SDW om naar Oostakker te fietsen. 
Wie de verplaatsing per auto maakt,  
kan de eucharistieviering meemaken van 
7 uur in de basiliek te Oostakker. Ieder-
een die het wenst, kan na de mis en de 
ommegang genieten van lekkere warme 
koffie en verse koeken.

Info: KWB Afsnee en SDW, p/a Piet 
Van Troos, Louis Delebecquelaan 29, 
SDW; (09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be

Parochie in Gent zuid – Afsnee en Sint-Denijs-Westrem

Zondag 3 april: fietstocht Broederlijk Delen  

De parochie in Gent zuid organiseert 
n.a.v. Broederlijk Delen een fietstocht 
waaraan iedereen kan deelnemen. Deze 
fietsuitstap loopt over een parcours van 
28 km, dat de zes geloofsgemeenschap-
pen in Afsnee, Christus Koning, Sint-Pau-
lus, Sint-Pieters-Buiten, Sint-Denijs-West-
rem en Zwijnaarde met elkaar verbindt.   

We volgen een aangename route langs 
rustige en groene paden (toch zoveel als 
mogelijk).  We starten om 14 uur aan de 
kerk van Sint-Denijs-Westrem. Het is de 
bedoeling dat je je als fietsende deelne-
mer laat sponsoren: de opbrengst is be-
stemd voor de projecten van Broederlijk 
Delen. Als minimum (sponsor) bijdrage 

wordt een inleg van € 10 gevraagd. 
Betaling gebeurt bij de start van de fiets-
tocht: je ontvangt dan ook een routeplan 
en alle praktische info. We zullen je graag 
begroeten.  

Vieringen tijdens de paasperiode 

Het parochieteam van Afsnee en Sint-
Denijs-Westrem nodigt je graag uit op 
de vieringen in onze kerken tijdens de 
Paasperiode.  
Tijdens het weekend van 9 en 10 april 
vieren we de intocht van Jezus in Jeruza-
lem. Op zaterdag 9 april gaat de avond-
mis door in de kerk van Afsnee om 18 
uur. Op Palmzondag 10 april is er een 
eucharistieviering in de kerk van SDW 
om 9 uur. Tijdens deze vieringen wordt 
de palm gewijd. Er kan ook palm worden 
afgehaald achteraan in de kerk.  
Herdenking van het Laatste Avondmaal 
op donderdag 14 april in de kerk van 
Zwijnaarde om 20 uur. We vieren Witte 

Donderdag en gedenken dat Jezus toen 
zijn leven samenvatte als dienstbaarheid 
aan de mensen, als brood dat gebroken 
is en wijn die gedeeld wordt. 
Wij herdenken de kruisdood van Jezus 
Christus op vrijdagnamiddag 15 april in 
de kerk van Afsnee om 15 uur en nemen 
samen deel aan de kruisweg. ‘s Avonds in 
de kerk van Sint-Denijs-Westrem brengen 
het Bachkoor Gent en Arcus Coloratus 
om 20 uur de Johannespassie van J.S. 
Bach met Hendrik Mispelon (evangelist), 
Sarah Van Mol (sopraan), Pieter De Prae-
tere (countertenor), Yves Van Handenho-
ven (tenor), Joris Stroobants (Christus) en 
Lucas Cortoos (Pilatus). 

Kaarten te bekomen in voorverkoop 
(€ 18) via kaarten@bachkoorgent.be, 
aan de kassa aan € 20. Jongeren (-25 jaar) 
betalen € 15.  
Op zaterdag 16 april houden we de 
paaswake en hernieuwen onze doopbe-
loften om 21 uur in de kerk van Christus 
Koning te Gent. Wij vieren het paas-
feest op zondag 17 april in de kerk van 
Sint-Denijs-Westrem om 10 uur.  

Info: 
Pastoor Gino Grenson, (0475 83 79 84)
parochiesecretariaat Afsnee en SDW 
(09 336 65 17) 
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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  
Diplodocus Deks. Wat doet een mens 
dan? Hij vormt een buurtcomité en pro-
beert er geld uit te slaan. Hun plannen 
worden 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 iedereen 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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ZATERDAG 
23 APRIL 2022
 20u00 

KAARTEN VIA
0478 24 50 49 (TOM VERDONCK)  
0474 36 50 40 (ERIC DHONDT) 
ECHODERLEIE@GMAIL.COM
WWW.ECHODERLEIE.BE 
TOEGANG VVK 10 EURO | KASSA 12 EURO 
DEUREN OPEN OM 19u15 

DIRIGENT: MANUEL HERREBAUT

Koninklijk 
Harmonieorkest
“Echo Der Leie”
presenteert

Sint Dionysiuskerk
Kerkdreef 1 
9051 Sint Denijs Westrem 

CANDLELIGHTCONCERT
ONDER DE TOREN 
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Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie

Zaterdag 23 april om 20 uur: Candlelightconcert “Onder de Toren”

Het Harmonieorkest Echo der Leie nodigt 
u van harte uit op haar Candlelightcon-
cert. Na een verplichte onderbreking van 
meer dan een jaar zijn we terug. 
Ook in december moesten we het nog 
noodgedwongen uitstellen, maar nu zijn 
we er weer helemaal! 

Het concert vindt plaats op zaterdag 
23 april om 20 uur (deuren open om 
19.15 uur) in de kerk van SDW en heeft 
als toepasselijke titel “Onder de Toren”.

Kaarten kunnen verkregen worden via 
echoderleie@gmail.com, (0478 24 50 49) 
of (0474 36 50 40) of bij één van de leden 
van Echo der Leie.
Kaarten in voorverkoop en op reservatie 
via mail kosten € 10. Kinderen -12j  
krijgen gratis toegang. Kaarten aan  
de kassa zijn € 12.
Hou uw kaart goed bij, er is een con-
sumptie voor u voorzien na het concert.  
Wij hopen u talrijk te mogen verwelko-
men!

Info: 
echoderleie@gmail.com

Nieuws van de Stad

Plan mee met Stad Gent 

De Stad Gent wil dat het goed leven is 
in de deelgemeentes en wijken rond de 
binnenstad: aangename straten, veilig 
verkeer, voldoende ruimte voor jong 
en oud. Daarom maken we samen met 
de bewoners, handelaars, scholen en 
bedrijven werk van een wijkplan voor 

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Zo’n 
wijkplan bepaalt wat de prioriteiten en 
de uitdagingen zijn op vlak van mobili-
teit, wonen en werken, zorg en ont-
spanning ...
Waar kunnen we de leefkwaliteit verho-
gen? Hoe kan het verkeer veiliger? Hoe 

blijft je wijk een aangename plaats om 
te wonen, werken, naar school te gaan, 
te ontspannen? Wat zijn de uitdagingen 
en hoe kan het beter? 
 

Kom op donderdag 21 april tussen 15 en 21 uur naar het Gildenhuis  
en deel je ideeën voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee op de wijkmarkt

Op de wijkmarkt krijg je informatie 
over wat zo’n wijkplan nu eigenlijk 
is en wat het betekent voor Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee. Er zullen grote 
kaarten hangen waarop jij, samen met 
de experts in mobiliteit, stedenbouw 

en ruimtelijke planning, jouw visie voor 
het Sint-Denijs-Westrem en Afsnee van 
de toekomst kan tonen. Je kan bij hen 
ook terecht met vragen. Jij bent echter 
de expert als het gaat over leven in 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Daarom 

willen we graag jouw ideeën en erva-
ringen horen. Laat dus zeker je ideeën 
en suggesties achter aan een van de 
tekentafels op de wijkmarkt. Plannen 
voor een betere wijk maken we samen!
 

Na de wijkmarkt?

De wijkmarkt is slechts de eerste stap 
in ons hele proces. Na de wijkmarkt 
gaan we aan de slag met alle ideeën, 
suggesties en informatie die we van 
jou gekregen hebben. Op basis hiervan 

werken we verder aan de doelstellingen 
en de ambities van het wijkplan. Een 
gedetailleerdere tijdslijn vind je in de 
brochure die net voor de paasvakantie 
in je brievenbus zit.

Meer informatie 
vind je op www.stad.gent/wijkplan. 
Ann Manhaeve, wijkregisseur; 
Beleidsparticipatie - Stad Gent
Ann.manhaeve@stad.gent; 
(09 266 82 55)
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Hukes @ skynet .be

0498 51 82 00

APPARTEMENT               TE  KOOP

De beste gevoelens bevatten ook altijd de kiemen van het verraad !
Adriaan van der Veen                .

ZONDAG 24 APRIL 2022
van 14.00 tot 16.00 uur
signeert Guido Strobbe 

zijn 7de thriller in de  
Standaard Boekhandel De Pinte

Hanneke Tinor-Centi - HT-C Communicatie en Marketing
Strobbe heeft met ‘Proditor’ weer een uitstekende en bijzonder intrigerende thriller  
afgeleverd. De wijze waarop Strobbe verleden en heden met elkaar verweeft en  
uiteindelijk bijeen laat komen, is wat dit nieuwe boek zo extra bijzonder maakt.

Moon Kager - Mustreads or not
Strobbe laat heden en verleden samenkomen in een aangrijpend spannend verhaal.  
Een verraderlijk en meeslepend fijne pageturner die een gevoelige snaar weet te raken.

www.guido-strobbe.be               www.uitgeverijaspekt.nl

1944
Firmin Mulders is een gevechtspiloot die terugkeert uit Engeland.   
Na een heel lange periode kan hij eindelijk zijn liefje in de armen sluiten...  
denkt hij. Het loopt echter helemaal anders, alles is veranderd in zijn dorp  
Sint-Denijs-Westrem. Er zijn krachten die hem tegenwerken en die tot heel wat  
in staat zijn om hun doel te bereiken.

2017
Romain Mulders, de jongste broer van Firmin, geeft zijn kleinkind Luca op  
zijn 18de verjaardag een héél speciale nalatenschap. Luca gaat op zoek naar 
wat er zich allemaal heeft afgespeeld eind 1944. Hij tracht de waarheid te  
achterhalen en wordt hierbij geholpen door zijn goede vriendin Becky,  
dit echter zeer tegen de zin van zijn vriendinnetje Sabine.
Koste wat kost wil men Luca verhinderen om de waarheid boven water te 
halen, want opnieuw staat er heel wat op het spel! Een zenuwslopende en 
spannende strijd ontspint zich.
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Davidsfonds, KWB, Samana en parochie Afsnee/SDW

Donderdag 28 april: gespreksavond: “Afscheid dat verbindt”

Op donderdagavond 28 april houdt 
Hilde Ingels (dorpsgenoot van SDW) een 
bijzondere voordracht over “Afscheid dat 
verbindt – Praten over het levenseinde.”  
Deze gespreksavond is een initiatief  
van Davidsfonds, KWB, SAMANA en  
parochie Afsnee/SDW (werkgroep rouw-
zorg) en start om 20 uur in het Gildenhuis 
te Sint-Denijs-Westrem. De toegang is 
gratis.  

Praten over het einde van het leven is 
niet gemakkelijk. Hoe begin je eraan? 
Wanneer doe je dat en vooral: wat doet 
dit met een mens? Amfora vzw is een 
organisatie die op meerdere manieren  
dit gesprek mogelijk maakt.  

Hilde Ingels, coördinator van Amfora, 
tekende sinds 2015 intussen meer dan  
60 eindelevensverhalen op. Ze gaat op  
interview bij mensen, die zich in de 
laatste fase van hun leven bevinden en 
laat hen terugblikken op hun leven en 
vooruitkijken naar het afscheid en de 
dood. Dit gesprek wordt in een verhaal 
uitgewerkt en in een boekje gegoten, 
dat aan de persoon of de naasten terug-
gegeven wordt. Die vele gesprekken leren 
dat kunnen praten over afscheid 
en dood vaak een opvallende rust brengt 
bij mensen. 

Intussen zet ze via haar werk bij Amfora 
vooral in op training van zorgprofes- 
sionals en vrijwilligers uit de palliatieve 
zorg en de ouderenzorg. Zij leren de 
vaardigheid van zo’n eindelevensgesprek 
en -verhaal, zodat ze er vervolgens op de 
werkvloer mee aan de slag kunnen. Ook 
werkt Amfora samen met ziekenhuizen en 
onderwijsinstellingen om meer aandacht 
te krijgen voor dit vernieuwende concept 
van “Praten over het levenseinde”.  

Praten over dit thema is dan wel een  
ernstige zaak, maar daarom geen 
triestige zaak. Laat het thema u dus niet 
afschrikken. Het gaat in de eerste plaats 
over het LEVEN.  

Hilde Ingels is socioloog (KU Leuven) met 
een bijkomende journalistieke opleiding. 
Ze werkte na haar afstuderen 6 jaar als 
pastor op de Universitaire Parochie in 
Leuven. Als freelancejournalist schreef 
ze af en toe voor De Standaard en vooral 
voor het christelijk opinieblad Tertio.  
Al ruim 20 jaar is ze verbonden aan de 
Arteveldehogeschool (Gent), waar ze in 
de opleidingen sociaal werk en journalis-
tiek doceerde.  

Ze deed ook onderzoek rond vluchtelin-
gen en vrijwilligerswerk en rond spirituele 
noden in de palliatieve zorg.  
In 2020 kwam haar boek uit: “Afscheid dat 
verbindt – praten over het levenseinde” 
(Lannoo, 2020) waarover Dirk De Wachter 
schrijft: “Dit boek brengt de dood bewust 
in het leven. Het geeft woorden,  
verhalen en taal aan levens die naar  
het einde gaan. Het zijn woorden van 
verbinding.”  

Open Huis

Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis staat open voor alle leef-
tijdsgenoten, zowel buren als vrienden of 
voorbijgangers, om elkaar te ontmoeten 
voor een gezellige babbel met koffie en 
pannenkoek of drankje bij een zelfgeko-
zen activiteit.
Er worden reservekaarters gevraagd 
(wiezen).
We zijn tot uw dienst op maan-, woens-, 
donder- en vrijdag van 13.30 tot 17 uur. 

Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd 
de 1ste en 3de dinsdag van de maand, 
dan is er de buurtmaaltijd en is het Open 
Huis open tot 14 uur.
Op donderdag kan u ook om raad komen 
bij onze computerbuddies.
De buurtmaaltijden vinden plaats tussen 
11.30 en 13.30 uur, inschrijven liefst  
1 week op voorhand of op de zitdag van 
de Antennewerking.

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

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

Flanders Expo

Zaterdag 2 en zondag 3 april: FACTS: 
Your Belgian Comic Con, is een magisch 
universum waar al je favoriete fictiewerel-
den elkaar ontmoeten in een spectaculai-
re big bang van popcultuur.

Vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 april: Erotica 
Gent 2022: ondeugend, prikkelend, ont-
spannend, entertainment…dit zijn enkele 

dingen die u mag verwachten van de 
Erotica, Body & Beauty beurs.

Zaterdag 16 april: KNTXT presents 
Charlotte De Witte:  
KNTXT, het techno-concept van Charlotte 
De Witte, kondigt met trots de allergroot-
ste zaalshow tot op heden aan te Flan-
ders Expo, in Charlotte’s hometown Gent.

Donderdag 21 t.e.m. zondag 24 april: 
Gent Art Fair: internationale beurs voor 
de hedendaagse kunst.

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei: 
Modul’air 2022: Dance event.
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Veertig jaar geleden vestigde Jo Vermaercke 
zich, als jonggehuwde Gentenaar met zijn 
ondertussen overleden echtgenote Katrien, 
in de Hogeheerweg. In een vorige ‘Buren-
babbel’ volgden we hem vanaf de technische 
humaniora, over zijn logopedie-opleiding en 
de realisatie van didactische programma’s 
tot zijn belevenissen als oorlogscorrespon-
dent. In deze aflevering richten we de spots 
op zijn ervaringen in de wereld van de 
langspeelfilm en de documentaire. 

Na enkele jaren hield je het riskante 
journalistieke leven voor bekeken, Jo. 
Hoe kwam je in de wereld van docu-
mentaires en langspeelfilms terecht?                                                                                                                                        
In 1991 volgde ik een Steadicam-oplei-
ding. Dat is een speciale camera, waarbij 
actie vloeiend in beeld kan gebracht 
worden. Het vermijdt fragmenteren van 
filmopnames bij gebruik van een vaste 
camera of ‘rails’ en is vrij van schokken bij 
een schoudercamera. Een ‘camera-arm’ 
wordt daarbij bevestigd aan een maat- 
gemaakt harnas, terwijl veren functione-
ren als schokdempers en de camera  
in alle mogelijke richtingen kan pivoteren. 
Onder voorwaarde van een vaste  
sturende hand geeft het aan camera- 
voering een extra-dimensie. Ik was er 
meteen aan verkocht. Het internationale 
succes van een publicitaire film voor KIA 
gaf me toegang tot een beperkt profes- 
sioneel wereldje, waarbij tot op de 
millimeter en de seconde nauwkeurig 
gewerkt wordt.

Meewerken aan documentaires was, 
in vergelijking met reclamefilms, weer 
andere koek waarschijnlijk.

Zo’n strikt omschreven reclame-opdracht 
ligt mijlenver verwijderd van de mede-
werking aan een documentaire. Veelal 
schrijven reporters op voorhand hun 
verhaal en gebruiken ze beeldmateriaal 
louter illustratief. Het is dan zaak zoveel 
mogelijk gevarieerde beelden te ‘schieten’ 
waar naar goeddunken uit gekozen kan 
worden. Wanneer de filmopnames niet 
louter als illustratie maar als inspiratie-
bron voor de documentairemaker dienen, 
is de persoonlijke voldoening natuurlijk 
veel groter. In een BBC-opdracht mocht 
ik dat ooit voluit beleven. Het originele 
script ging de papiermand in en op basis 
van mijn beelden werd een compleet 
nieuwe presentatie uitgewerkt. Meer 
moet dat voor een cameraman niet zijn.

Was dat jouw aanloop naar camera-
werk in de wereld van de langspeel-
film, Jo?
Cameramen die de Steadicam-knepen 
van het vak beheersen, tel je op de 
vingers van beide handen. Eigenlijk was 
ik dus niet verwonderd maar wel gevleid 
toen men mij aanzocht mee te werken 
aan langspeelfilms. Eens te meer ont-
dekte ik een andere wereld waarbij het 
woord ‘geduld’ nogal centraal staat en 
waar de cameraman voortdurend echt 
creatief kan bijdragen. Waarom de klem-
toon op ‘geduld’? Ooit beleefde ik het in-
blikken van een filmsequentie van amper 
30’’… na de 57ste herhaling. Het loopt niet 
altijd zo’n ‘vaart’. Maar toch.

Hoe kan een cameraman creatief bij-
dragen, Jo? Het is toch de regisseur die 
bepalend is bij een langspeelfilm.
Natuurlijk is de regisseur ‘baas’ op de 
set, maar sommigen beperken zich tot 
het sturen van het globale plaatje. Als 
cameraman krijg je ruimte om de acteurs 
wenken te geven die hun prestatie beter 
in de verf zet. Dikwijls gaat het om details, 
maar daar wordt het verschil gemaakt. 
Ervaren rotten als Jan Decleir en Viviane 
De Muynck weten dat best te waarderen 
en staan open voor de hints die je van 
achter de lens geeft.

Jouw palmares beperkt zich niet tot 
Vlaamse producties, Jo.
Niet zelden word ik ingehuurd om speci-
ale passages te filmen. Goede herinne-
ringen behoud ik aan de opnames van 
‘De Zaak Alzheimer’ en ‘Loft’ van Eric Van 
Looy, maar evenzeer aan internationale 
producties zoals Paul Verhoevens ‘Black 

Book’, ‘Kursk’ van Thomas Vinterberg of 
de samenwerking met Ben Kingsley in 
‘Spider in the Web’. Ook aan de openings-
film in Cannes 2020, de musical ‘Annette’ 
van Leos Carax met Adam Driver en  
Marion Cotillard in de hoofdrollen,  
bezorgt me leuke souvenirs. 
Zo’n opdrachten kan je vergelijken met 
‘jamsessies’ in de jazzwereld. Je maakt 
tijdelijk deel uit van een filmcrew, waarbij 
iedereen vanuit een eigen specialiteit 
naar mekaar toegroeit om finaal een  
harmonische prestatie te leveren. Vol-
doende tijd investeren in het aftasten 
van de nieuwe collegiale omgeving en 
de specifieke sfeer die kleur geeft aan de 
samenwerking is essentieel. De mayo- 
naise moet pakken om kwalitatief werk te 
presteren! 

Slechts weinigen zullen in al die uit-
eenlopende branches gewerkt hebben, 
Jo. Tijd voor pensioen nu?  
Leeftijd nodigt er me toe uit, maar goes-
ting beveiligt me ertegen. Er staan nu 160 
filmproducties op mijn teller. Telkens  
optimaal resultaat nastreven, schenkt me 
te veel voldoening om te stoppen.  
Ik ben er steeds meer door gebeten.  
Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met 
de riskante opdrachten uit het begin van 
mijn loopbaan, maar de uitdaging om me 
telkens in te leven in de filosofie van de 
productie, me te integreren in verschillen-
de teams en oog te houden voor kwaliteit 
en tijdschema’s, is voor mij de beste re-
medie om leeftijd niet te laten verglijden 
tot ouderdom. Het houdt me mentaal en 
fysiek fit.
Dat laatste geldt trouwens bij uitstek bij 
Steadicam-werk. Soms hang je op alle 
mogelijke manieren aan een voertuig 
en een andere keer loop je met de hele 
installatie op het lijf in het kielzog van 
acteurs. In dat geval krijg je normaal een 
soort begeleider voor slechtzienden mee, 
die je behoedt voor allerlei obstakels 
terwijl je in volle actie constant door de 
lens kijkt. Het nut van zo’n ‘engelbewaar-
der’ heb ik ondervonden wanneer ik een 
rennende Veerle Baetens filmend moest 
volgen. Toen ze even afweek van het uit-
gestippelde parcours en over een drem-
pel wipte, was die onverwachte hindernis 
er voor mij teveel aan. Uitzonderlijk liep 
ik zonder begeleiding en lag pardoes met 
camera en al op de grond. Het was noch-
tans niet de bedoeling een ‘shot’ vanuit 
kikkerperspectief te nemen. (lachje).    

L.V.L.

Burenbabbel

© Inventaris Onroerend Erfgoed 1979
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Kalender

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 3 PAROCHIE IN GENT ZUID  fietstocht t.v.v. Broederlijk Delen 
Woe 6 WMM 19.00 publieke discussie dienstencentrum SDW
Vrij 8 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 9 PAROCHIE IN GENT ZUID 18.00 avondmis parochiekerk Afsnee
Zo 10 CULTUURSMAKERS  Jubileumcruise op Rijn (2de afvaart) Dusseldorf
Zo 10 PAROCHIE IN GENT ZUID 09.00 Palmzondag parochiekerk SDW
Do 14 CULTUURSMAKERS 14.30 lezing en webinar over orthodoxie 
Do 14 PAROCHIE IN GENT ZUID 20.00 Witte Donderdag parochiekerk Zwijnaarde
Vrij 15 PAROCHIE IN GENT ZUID 15.00 kruisweg parochiekerk Afsnee
Vrij 15 BORLUUT BORRLT 20.00 Johannespassion parochiekerk SDW
Za 16 PAROCHIE IN GENT ZUID 21.00 Paaswake kerk van Christus Koning
Zo 17 PAROCHIE IN GENT ZUID 10.00 Paasfeest parochiekerk SDW
Zo 17 DEKENIJ BORLUUT 11.00 paaseierenraap rond Open Huis
Woe 20 BORLUUTJOGGERS SDW 18.45 start 5km programma kasteel Borluut
Do 21 STAD GENT 15.00 Wijkmarkt Gildenhuis SDW
Vrij 22 BORLUUT BORRLT   start Fotofest Zinkae kasteel Borluut
Vrij 22 MARKANT DE PINTE / SDW  daguitstap/bedrijfsbezoek Eede (NL)
Vrij 22 KWB AFSNEE / SDW 20.00 quiz Gildenhuis SDW
Za 23 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 20.00 Candlelightconcert parochiekerk SDW
Zo 24 BORLUUT BORRLT 11.00 aperitiefconcert “As We Sing” parochiekerk SDW
Do 28 CULTUURSMAKERS 19.30 webinar/lezing over Kruisweg Servaes via Zoom/ROC
Do 28 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordacht over diamant raadzaal De Pinte
Do 28 DAVIDSFONDS, KWB, SAMANA, PAROCHIE 20.00 gespreksavond over afscheid Gildenhuis SDW
 

mei
Zo 1 CULTUURSMAKERS  8-daagse reis Jersey, Guernsey
Zo 1 KWB AFSNEE / SDW 04.30 voettocht naar Lourdes Oostakker
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 4 BORLUUT BORRLT  Kamerkoor Furiant Communicatiehuis Claerhout
Za 11 DAVIDSFONDS EN CULTUURSMAKERS  daguitstap Frans-Vlaanderen
Za 11 DEKENIJ BORLUUT 13.00 uitstap senioren en anders validen Oostende
Za 18 BORLUUT BORRLT  William Boeva Gildenhuis SDW

augustus
Do 18 CULTUURSMAKERS m.m.v. BORLUUT BORRLT  Internat. Cartoontentoonstelling (4d.) kasteel Borluut
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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:  
29 april 2022. 

De teksten uiterlijk tegen 10 april 
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 27 mei en 26 augustus.  
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

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

Tandartsen: 
tijdens het weekend en op wettelijke feest- 
dagen 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
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&
Tentoonstellingslaan 104 I Gent I info@affinimmo.be

3, 2, 1,... VERKOCHT 

Kopers en verkopers vlot samen-

brengen. Dat is ons vak.

Sta je op het punt om jouw pand 

te verkopen? 

Bel ons, wij verduidelijken graag 

onze accurate aanpak.

Patrick: 0496 70 10 30

Delphine: 0495 10 83 96
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ONTWERP JE EIGEN DROOMKOTONTWERP JE EIGEN DROOMKOT

Schrijf je in voor 15/04

#IKEAgent#IKEAgent
en win een waardebon van 

500,-*500,-*

Stuur ons een foto van je kot en beantwoord 5 vragen! 
Als winnaar krijg je de kans om samen met één van onze 
interieurspecialisten jouw droomkot te ontwerpen. Deel-
nemen kan van 15/03 tot en met 15/04/2022. 

Scan de QR-code of surf naar www.IKEA.be/gent  
en doe mee met onze wedstrijd! Veel succes!

* Enkel geldig voor IKEA Family leden en op vertoon van je  
studentenkaart. Scan de QR-code voor het wedstrijdreglement.

©
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