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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



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 aan het fort en nadien 

koffie en een lekkernij in de cafetaria. Te-
rugreis 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

Met Borluut Borrlt kregen we op Goede 
Vrijdag een prachtige uitvoering van de 
Johannespassie van Bach in onze paro-

chiekerk. Het muzikaal verhaal over het 
lijden en de dood van de Christusfiguur 
was een hoogstandje. We zijn fier op de 

evangelist Hendrik Mispelon uit SDW  
voor de voortreffelijke uitvoering. 
FVC

De Johannespassie van Bach: een nabeschouwing                                                          

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

Onder een stralende lentezon werd de 
paaseierenraap een leuke ontmoeting 
met de ouders, grootouders en enthousi-
aste kinderen.

Zondag 17 april: paaseierenraap georganiseerd door Welzijnsschakel Borluut                                                     

Hier hebben we het goed ondanks corona. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
zijn welkom om samen te genieten van aanwezigheid eieren zoeken bij een hapje  

en een glaasje. Moeders over heel de wereld doen hun best om kinderen nabij 
 te zijn, te luisteren, graag te zien, kansen te geven, tovermiddelen uit te 

proberen om elk kind zichzelf te laten zijn.We staren ons niet blind op 
onze contreien maar kijken over onze grenzen heen naar moeders en 
kinderen die vluchten voor oorlog en agressie en verdolen in gemis aan 

alles wat noodzakelijk is.  
Hoe kunnen zij nog moeder zijn met hoop en vertrouwen 

op de toekomst voor zichzelf en hun kinderen als ze  
hun land en alles achterlaten. Wij als moeders hier in  

een welvarend land kunnen hen omringen met warmte en  
geborgenheid zoveel het kan, hoe klein de poging ook, als een 

druppel op een hete plaat om hen troost en hoop  
te geven.

© Michèle Bouverne, Anne Vandepitte
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Info: wim.schamp@skynet.be

Als de wereld begrijpelijk was zou er geen 
kunst bestaan.  Albert Camus, Nobelprijs 
Literatuur 1953.

Zaterdag 7 en zondag 8 mei: Urban Blue 
expo is een initiatief van lokale beeldende 
kunstenaars. Begin mei palmen ze Kas-
teel Borluut in. Vrije toegang

21-22 mei  ART point brengt twintig 
multimediale kunstenaars samen in het 
kasteel. Vrije toegang.

26 mei tot 26 juni  Albert Servaes  
schilderde eind jaren vijftig een kruisweg 
in opdracht van wijlen pastoor Dhavé.   
Ze worden voor het eerst tentoongesteld 
in de kerk van Afsnee. Vrije toegang.

27 mei La Chapelle Sauvage brengt  
Le Quattro Stagioni naar de kerk  
van SDW. Virtuoos en melodieus,  
dus tijdloos.

4 juni Kamerkoor Furiant ontvangt het 
universitair koor Panum Cor uit Kopen-
hagen in het Communicatiehuis Claer-
hout, Sint-Denijslaan Gent. Een samen-
werking met pit, met ambitie, en vooral 
met veel kippenvel-momenten!

4 tot 12 juni E X P O S U R E  is de  
nieuwe tentoonstelling in Kasteel Borluut 
die door de kunstenaars-residenten  
gecureerd wordt. Topkunst die gevolgd 
wordt door galeristen uit heel Vlaande-
ren, vrije toegang

18 juni William Boeva brengt met  
zijn nieuwe toer spetterende humor  
in het Gildenhuis. Voorprogramma  
door Steven Gabriels en Roosje Pertz. 
Reservaties : gildenhuis-sdw.be

18 tot 21 aug Cartoonexpo van Cul-
tuursmakers (ex-vtbKultuur) in Kasteel 
Borluut. Lokale cartoonisten gevraagd:  
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be.
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Info: Agnes en Johan Witters-Peil; 
www.speltafel.be; (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be

De Speltafel

Nieuwe en vertrouwde spelers vonden de 
voorbije maanden opnieuw de weg naar 
het Open Huis voor de spelavond van ‘De 
Speltafel’ op de tweede vrijdag van elke 
maand. Hopelijk hoeven we dat ritme niet 
opnieuw te onderbreken.
Iedereen is welkom op vrijdag 13 mei  
van 20 uur tot middernacht.

De Speltafel zorgt voor de spellen en de 
nodige uitleg; de dekenij voor de bedie-
ning aan de bar ten voordele van Wel-
zijnsschakel Borluut. 
Onze website www.speltafel.be houdt je 
op de hoogte van alle nieuws en eventue-
le veranderingen.

Nieuws van verenigingen

Buurtcomité Flanders Expo

Bebouwing van het Vossenbos verhoogt risico op overstroming in brede buurt

Weinig inwoners van SDW en Afsnee  
weten dat grote delen erg laaggelegen 
zijn en dus (mogelijks) overstromings- 
gevoelig. Voor SDW is het Vossenbos 
zowat het laagste punt; bij alarmpeil op 
de Ringvaart wordt de afwatering via de 
Maaltebeek en Leebeek naar de Ringvaart 
afgesloten en dient het Vossenbos als  
waterbuffering en –infiltratie.  
Laaggelegen straten zijn: Poolse-Wing, 
Derbystraat, delen van Putkapelstraat, 
Maria Middelares, Pleispark, Don Bosco 
en Maaltemeers, Verderop delen van 
Beukenlaan, Boesbeeklaan, Meulen-
broekstraat, Veurestraat enz. 

Voor de bouw van 196 appartementen 
in het Vossenbos dient de grond aldaar 

opgehoogd zodat waterbuffering en -infil-
tratie vermindert, wat een hoger risico op 
overstromingen geeft.

Dit houdt nog geen rekening met de 
recente studie voor Vlaanderen over het 
effect van een mogelijke “waterbom” (cfr 
Luikse regio) in Vlaanderen.
De zuidelijke rand van Gent zou bij een 
neerslag zoals in de Vesder-regio het 
zwaarst getroffen worden in Vlaanderen 
gezien de grote rivierbekkens van Leie en 
Bovenschelde samenkomen in de Ring-
vaart rond Gent. De potentiële schade in 
Gent loopt zo op tot ca. 3 miljard euro in 
dit scenario, met als kern Sint-Martens- 
Latem, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee en 
Zwijnaarde.

Het lijkt dus belangrijk om alle bestaande 
capaciteit voor waterinfiltratie en -buffe-
ring te behouden en zelfs uit te breiden. 
Om de belangrijke functie qua waterbe-
heersing van het Vossenbos te behouden, 
zet het Buurtcomité Flanders Expo haar 
(dure) rechtszaak verder.  
Steun daarom het Buurtcomité door lid te 
worden (€ 15) of financieel op rek.  
KBC  BE53 7370 0492 8653. 

Hartelijk dank!

Info: emile.rummens@telenet.be. 

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

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

Huur een kwaliteitspiano vanaf 35 € per maand !  

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

Meer info op www.maene.be 

Met de steun van Piano’s Maene

Publi Borluut Magazine 2017.indd   1 21/12/17   12:23
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WMM (voorheen WMV)

Info: info@wmm.gent

Werkgroep voor Milieu en Mobiliteit gaat digitaal

Naast ontwikkeling van onze website 
(https://wmm.gent/) streven we ook  
naar meer digitale communicatie om 
zo sneller de inwoners van Sint-Denijs- 
Westrem en Afsnee te kunnen infor-
meren. Daarvoor hebben we echter uw 
e-mail adres nodig. WMM zal dit enkel  

en alleen gebruiken voor communicatie, 
dus geen reclame, ook niet van derden.
U kan uw e-mail adres opgeven aan WMM 
via onze website of rechtstreeks via ons 
nieuw e-mail adres info@wmm.gent of 
ons oude wmv@telenet.be dat nog enige 
tijd in gebruik blijft.

Hartelijk dank voor uw medewerking

Markant De Pinte / SDW

Inschrijvingen en info: 
M. J. Vanhalst (09 221 55 78),  
marie.vanhalst@outlook.com

Vrijdag 13 mei om 14 uur: geleid bezoek aan het GUM en de Plantentuin

Sinds twee jaar opende de Universiteit 
van Gent een nieuw wetenschaps- 
museum met als thema: Forum voor 
wetenschap, twijfel en kunst.
In dit wetenschapsmuseum maak je 
kennis met bijzondere objecten en ver-
halen uit een waaier van disciplines: van 
biologie tot archeologie, van psychologie 
tot geneeskunde, uit de geschiedenis 
van de wetenschappen maar ook uit 
hedendaags onderzoek. In een originele 
opstellingswijze wordt de bezoeker niet 
alleen gewezen op het eindresultaat van 

de wetenschap maar ook op de lange 
weg van onderzoek ernaar toe en het 
verband met de kunst. 
Tevens bezoeken we de spraakmakende 
tijdelijke tentoonstelling met als thema 
“Phallus, norm en vorm”. De blik naar 
beneden zorgt voor vragen daarboven: 
met dit idee gaat het GUM op zoek met 
wetenschappers en kunstenaars naar 
antwoorden op die vragen.  
Aansluitend is de Plantentuin dan de 
“groene parel” van het GUM waar we een 
vrije wandeling maken.

Plaats: GUM, Ledeganckstraat 35, Gent 
Samenkomst aan ingang om 13.55 uur, 
bezoek vanaf 14 uur 
Toegang en gids: 
leden € 11, anderen € 15  

Flanders Expo

Zaterdag 30 april tot zondag 1 mei: Modul’Air 2022: Dance Event

Zaterdag 7 tot zondag 8 mei: Dogshow

Zaterdag 14 tot zondag 15 mei: Second Home Expo: investeer in de perfecte vakantiewoning!

Donderdag 19 mei t.e.m. zaterdag 21 mei: Reva 2022: informatiebeurs voor mensen met een beperking.

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

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

Nathalie Samaes is de nieuwe antenne-
medewerker vanuit het Lokaal Diensten-
centrum De Mantel voor de regio Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee.
Bereikbaar: maandag en dinsdag van 9 
tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur. 
Waarvoor kan je terecht in de anten-
newerking?
- vragen over hulp- en dienstverlening en 
de administratie die daarbij komt kijken.
- praktische vragen rond thuiszorg, 
aanpassingen aan je woning, vervoer, 

opname assistentiewoning of WZC...
- vragen rond vrije tijd: activiteiten in de 
lokale dienstencentra, vrijwilligerswerk ...
- Buren voor Buren: de antennemedewer-
ker brengt behulpzame buren in contact 
met ouderen die hulp kunnen gebruiken 
voor kleine zaken.
- Buurtactiviteiten: samen met bewoners 
uit de buurt en buurtverenigingen.
Buurtmaaltijd: elke 1ste en 3de dinsdag 
om 11.30 uur. Voor de maand mei: dins-
dag 3 mei en dinsdag 17 mei in het  
Open Huis, Pastorijdreef 6 in SDW.  
Een heerlijke verse maaltijd, klaar- 
gemaakt door IKOOK, het restaurant 
van de Stad Gent. Prijs: € 5,50 voor soep, 
hoofdgerecht en dessert. Inschrijven met 
betaling kan tot 1 week voor de maaltijd.

Voordrachten in mei:
Na de buurtmaaltijd kunt u ook als niet 
deelnemer aan de buurtmaaltijd aanslui-
ten voor de volgende voordrachten:

Dinsdag 3 mei van 13.30 tot 16 uur: de 
“Geluksdriehoek” door psychologe Sien 
Duquennoy
“Geluk zit in een klein driehoekje”. Een 
gelukkig leven … dat wensen we elkaar 
allemaal toe. Maar je “gelukkig voelen” of 
“gelukkig zijn”, wat is dat precies? In de 
voordracht leer je de Geluksdriehoek van 
dichtbij kennen: van de bouwblokken van 
geluk tot de oranje bol die je soms uit ba-
lans brengt. We toveren de informatie uit 
de driehoek tot leven zodat je daarna zelf 
aan de slag kunt met je geluksgevoel.  
Deelname: gratis.   
Dinsdag 17 mei van 13.30 tot 16 uur: 
“Gezonde voeding voor 55 plussers” 
door diëtiste en voedingsdeskundige 
Emma Tahon.
Deelname: gratis.
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Borluutjoggers

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

Start to run met de Borluutjoggers – last call!

Woensdag 20 april zijn we opnieuw 
gestart met onze Start to run, waarbij we 
jou op 10 weken tijd begeleiden naar een 
ononderbroken loop van 5 kilometer (en 
ja, dat lukt iedereen!).
Wie wenst, kan zich nog snel inschrijven 
en aansluiten voor een eerste training op 
woensdag 4 mei. Stuur als de bliksem 
een e-mail naar info@borluutjoggers.be 

en kom op 4 mei naar het Borluutkasteel 
om 19 uur.

Ook wie al 5 of meer kilometer haalt, kan 
langskomen om eens kennis te maken 
met onze andere loopgroepen (5 km, 10 
km, lange afstand) en eens de sfeer op 
te snuiven in de gezelligste loopclub van 
Sint-Denijs-Westrem en omstreken ;).

Wij starten elke woensdag om 19 uur 
aan het Borluutkasteel.

Sportieve groeten!
Het bestuur

Davidsfonds & Cultuursmakers (ex. vtbKultuur)

Zaterdag 11 juni: daguitstap naar “Frans-Vlaanderen”   

Vanaf Sint-Denijs-Westrem gaat de rit via 
de Catsberg en Steenvoorde over de  
Recolettenberg naar Cassel. Hier wordt 
het Musée de Flandre met een gids 
bezocht. Sinds 9 april is de permanente 
collectie een 20-tal schilderijen uit de 
16de en 17de eeuw rijker. Zij behoren  
toe aan het Musée des Beaux-Arts van 
Valenciennes. In het museum zijn mees-
terwerken te bewonderen van Jeroen 
Bosch, Jan Brueghel, Antoon van Dyck en 
Peter Paul Rubens.

Na het bezoek kan in Cassel een wande-
ling gemaakt worden en hoort u de rijke 
geschiedenis van de stad. Vooraleer we 
gaan lunchen bezoeken we onderweg de 
16de eeuwse Sint-Maartenkerk in Arneke, 

de mooiste kerk van het Franse Noorden.
Na de lunch rijden we richting Saint-
Omer. Na het bezoek aan de kathedraal 
Notre-Dame is er een wandeling voorzien 
langs het stadhuis, de stadstuin en enkele 
straatjes met elegante stadspaleizen en 
huizen uit de 18de eeuw. Met de bus 
brengen we een bezoek aan de ruïnes 
van de Sint-Bertinusabdij en maken we 
een korte wandeling op de plaats waar 
Sint-Omaars ontstond.
Vervolgens rijden we naar Clairmarais 
voor een boottocht op het derde grootste 
moeras van Frankrijk. In dit moerassig 
natuurgebied wordt aan groenteteelt 
gedaan.
Na de boottocht volgt de terugrit naar 
Sint-Denijs-Westrem.

Deelnameprijs: € 70 (leden Davidsfonds 
en Cultuursmakers), € 80 voor anderen. 
Inbegrepen: busvervoer en fooi chauf-
feur, toegangen en gidsen, boottocht en 
lunch (excl. drank).
Vertrek: parking Carrefour SDW om 8 uur

Inschrijvingen: uiterlijk tot 18 mei bij:
Davidsfonds: Erik Lambert  
(0479 11 66 59) of mail:  
erik.lambert@telenet.be en betalen 
op rek. BE72 7374 2707 8616 van Da-
vidsfonds SDW/Afsnee of via mail bij 
Cultuursmakers: cultuursmakers@ 
sint-denijs-westrem.be

Varia

 zondag 15 mei: garageverkoop   

Op zondag 15 mei wordt van 8 uur 
‘s morgens tot 16.30 uur in Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem (postcode 9051) 
een garageverkoop georganiseerd. In de 
deelnemende straten worden dan twee-
dehandsspullen te koop aangeboden: de 
stratenlijst wordt ter beschikking gesteld 
bij inschrijving.  

Voor de verkoop kan enkel gebruik 
worden gemaakt van private opritten 
en voortuinen, met uitsluiting van het 
openbaar domein of openbare ruimtes 
(geen gebruik van stoep, straat of berm).  

Er kunnen enkel tweedehandsspullen 
te koop worden aangeboden, dus geen 
winkelwaar of producten uit home sales. 
Wel toegestaan zijn brocante, speelgoed, 
kledij, huisraad, meubels enz …  Dieren 
worden eveneens uitgesloten.  
Inschrijven bij voorkeur via e-mail. Hierin 
bevestig je je deelname op 15 mei en 
de mogelijkheid om effectief op eigen 
terrein deel te nemen, al dan niet samen 
met bepaalde buren. Tevens duidelijk te 
vermelden: je voornaam en naam, adres, 
telefoonnummer.  
Je kan deze gegevens ook schriftelijk over-

maken en in de brievenbus deponeren 
van Eva Vermeulen, Hans Van Werveke- 
straat 12 te Sint-Denijs-Westrem (je kan 
ook aanbellen). 
Er is ook een Facebookpagina beschik-
baar onder benaming “9051 SDW & 
Afsnee Garageverkoop”. 

Inschrijvingen:  
Eva Vermeulen (0499 312 747)
vermeuleneva@gmail.com

Bridgeclub Leie-oever

Wij zijn verhuisd van Afsnee naar het 
Open Huis in Sint-Denijs-Westrem. 
Nu spelen we de 1ste en de 3de dinsdag 
om 16.15 uur, de 2de en de 4de donder-

dag en de 5de dinsdag om 14 uur. 
Gelieve op voorhand je deelname te 
melden.

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

7



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

TOEK voor 4 tot 18-jarigen  
Feestjes, Krachtontwikkeling - Creakampen ;  
Petra Depoorter, toek.be;  
tel: 0496-78 45 19; Kleine Gentstraat 31, SDW

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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Hukes @ skynet .be

0498 51 82 00

APPARTEMENT               TE  KOOP

Organisatie: Cultuursmakers Sint-Denijs-Westrem, www.cultuursmakers.be/sint-denijs-westrem

Cartoonexpo in kasteel Borluut
Naar aanleiding van 100 jaar vtbKultuur werd een internationale cartoon- 
wedstrijd georganiseerd met als thema  “Cultuur verbindt mensen”.   
We klokten op 31 december 2021 af op maar liefst 1.013 ingezonden 
cartoons van 375 cartoonisten, uit 61 verschillende landen. De 30 beste 
cartoons werden in een expo gegoten en reizen Vlaanderen rond.  
Op 19, 20 en 21 augustus houdt deze expo halt in kasteel Borluut.  
Tijdens het bezoek aan de expo kan je stemmen op je favoriete cartoon. 
De cartoon met de meeste stemmen wint in het najaar van 2022  
de publieksprijs.

Lokale cartoonwedstrijd
Je bent van Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, De Pinte of Latem,  
je tekent graag en hebt zin voor humor? Dan wacht je een mooie uitdaging. 

 
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  “Cultuur verbindt mensen”.  
Een link naar een lokale situatie zal de jury zeker welgevallen.

Wat krijg je?

Een professionele jury selecteert de beste werken.  
Deze worden tijdens de Cartoonexpo tentoongesteld in kasteel Borluut.
De winnaars genieten van leuke prijzen.

Inschrijven: 

via mail naar: sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be  
en we bezorgen je alle praktische info.
Je mag tot 5 tekeningen inzenden uiterlijk tot 30 juni.

Cartoonexpo en lokale cartoonwedstrijd:

Opening op vrijdag 19 augustus om 19 uur.
Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2022  
van 10 tot 18 uur

Doe mee aan onze cartoonwedstrijd.
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ALBERT SERVAES
op ontdekking
langs kruiswegen

Uitzonderlijke en tijdelijke tentoonstelling 
van donderdag 26 mei tot zondag 26 juni 2022

Sint-Jan-de-Doperkerk, Afsnee
Crypte Gemeentehuis, Sint-Martens-Latem

Museum Gevaert-Minne, Sint-Martens-Latem

Sint-Jan-de-Doperkerk
Expositie van de 14 staties van de kruisweg van  
Afsnee (1958) door Albert Servaes en de litho’s 
van de kruisweg van Orval (1936). 
Open: doorlopend van 10:00 tot 18:00.

Organisatie: Cultuursmakers Sint-Denijs-Westrem.

Crypte van het Latems Gemeentehuis. 
De geschilderde versie van de kruisweg van Luithagen. 
Open: van woensdag tot en met zondag van 14:00 tot 18:00.

Museum Gevaert-Minne. 
Een Piëta en zes grote tekeningen, illustraties bij  
het passie-verhaal van Christus, waaruit de kruisweg 
van Luithagen groeide. 
Open: van woensdag tot en met zondag van 14:00 tot 18:00.

Organisatie: Gemeente Sint-Martens-Latem en de Latemse Kunstkring. 

Inkom gratis op alle locaties.

Albert Servaes fietsroute
In samenwerking met de provincie is een fietsroute met  
fietsknooppunten uitgewerkt. Zo zijn deze drie intieme expo’s  
op een aangename manier met elkaar verbonden.

meer info: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10256496/
recreatieve-fietsroute/servaes-fietsroute 
of scan deze QR-code. 

Van eind mei tot eind juni kan u een bezoek aan de kerk van Afsnee  
combineren met 2 kleine tentoonstellingen van religieuze kunst van  
Servaes in Sint-Martens-Latem.

De vertoonde kruisweg is voor het eerst te zien op zijn oorspronkelijke  
bestemming, het stemmige kerkje van het Leiedorp Afsnee.

De Latemse tentoonstellingen focussen enkel  
op de religieuze werken van de schilder.  
Beide exposities kan u bezoeken in de  
sfeervolle crypte van het Gemeentehuis  
en in het Museum Gevaert-Minne.

Sint-Denijs-Westrem
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Twee maanden geleden ging onze 
bibliothecaris, Ingrid Vandevelde, met 
pensioen. Een ideale gelegenheid om 
een Burenbabbel te houden met haar 
en haar voorganger, Paul Van den Borre. 
Het werd een geanimeerde terugblik op 
de historiek van onze bibliotheek en een 
Borluutse manier om Ingrid dankbaar uit 
te zwaaien.

Paul: het begon bijna 100 jaar geleden, in 
1923, toen ‘meester’ August Demeyere in 
de jongensschool een kast volpropte met 
boeken voor wie tijd en goesting had om 
te lezen. In 1929 volstond één kast niet 
langer en werd er verhuisd naar een ach-
terkamertje van het Gildenhuis. 24 jaar 
later -Gilbert Demeyer had ondertussen 
zijn vader opgevolgd- vond de bibliotheek 
opnieuw onderdak in de jongensschool 
tot in 1970 een bovenzaal in het Sint-Te-
resia-Instituut beschikbaar werd gesteld. 
Een ideale oplossing was dat niet. Ik com-
bineerde vanaf 1974 mijn lesopdracht 
in Deinze met het bibliotheekbeheer in 
Sint-Denijs. En keek uit naar een andere 
locatie. Dat liep niet van een leien dakje. 
In 1976 was er de fusie van ‘groot Gent’. 
Het toenmalige schepencollege vond 
niet beter dan het tweede verdiep van 
kasteel Borluut als bibliotheekruimte aan 
te duiden. Het kot was te klein! Sint-Denijs 
stond op stelten en ze begrepen op de 
Botermarkt al gauw dat die vlieger niet 
opging. Uiteindelijk hebben we een leeg-
staande herberg - ’t Zonneke aan het  
Gemeenteplein- omgebouwd tot biblio-
theek. Het gevelbordje ‘Bibliotheek Kunst 
Veredelt’ dateert van die tijd. Sindsdien 
kan lezend Sint-Denijs daar terecht en 
kwam ik soms uren op voorhand de 
kolenkachel aansteken. Het bleef echter 
geen rimpelloos verhaal. In 1976 werden 
alle huisjes op het huidige plein tussen 
Krijzeltand en Oudeheerweg afgebroken. 
De bulldozers stonden klaar om ook de 
bibliotheek tegen de vlakte te werken. 
Met de hulp van dokter Van den Broecke 
heb ik daar een stokje voor gestoken. 
Onze bibliotheek ontsnapte aan de 
afbraak en is sinds 1977 geklasseerd. 
Drie jaar later werden we een filiaal van 
de Stedelijke Openbare Bibliotheek, die 

vandaag in De Krook gevestigd is. In 1992 
kreeg ik als bibliothecaris het gezelschap 
van Ingrid. Mijn opvolgster. We hebben 
ongeveer een jaar samengewerkt. In die 
tijd werd de overgang bij pensionering 
nog zorgvuldig voorbereid. Zoals het 
moet. Vandaag blijkt dat anders te zijn.   

Ingrid: natuurlijk herinner ik me dat 
startjaar. Aanvankelijk wou ik als histori-
ca les geven. In die tijd waren er echter 
geen vacatures en had ik allerlei tijdelijke 
jobkes en schoolinterims achter de rug, 
vooraleer in de bibliotheek aan het Zuid 
te starten. De opleiding was strak afge-
lijnd. Wat ik een jaar later vond, bij mijn 
detachering naar het filiaal in Sint-Denijs, 
was één grote verrassing. ‘Mijnheer’ 
Van den Borre -ondanks zijn herhaalde 
opmerkingen krijg ik ‘Paul’ nog steeds niet 
over mijn lippen- was een rasechte inge-
nieur. Voor alles en nog wat had hij zijn 
eigen systeem bedacht. Meestal strookte 
dat niet met wat ik gedisciplineerd vanuit 
mijn opleiding wou realiseren. Die eerste 
periode verliep dus niet zonder ‘mis-
verstanden’. De bedenking: ‘meiske, gij 
moet nog veel leren!’, heb ik meermaals 
te horen gekregen. Bovendien vlotte het 
aanvankelijk ook niet met de bibliotheek-
bezoekers. Gedurende zo’n drie jaar werd 
ik als inwijkeling met de nodige afstand 
gewikt en gewogen, vooraleer er stilaan 
acceptatie volgde.  

Paul: Ingrid heeft nog net de periode 
beleefd van de fiches, de schriftjes, de  
dozen…en ik had inderdaad voor alles 
mijn eigen systeem uitgedokterd. Niet  
altijd in overeenstemming met de ver-
wachtingen van de bazen aan ’t Zuid, 
maar het werkte en ze lieten mij als oude 
‘goestingdoener’ mijn gang gaan. De 
introductie van computerondersteund 
bibliotheekbeheer heeft daar natuur-
lijk verandering in gebracht. Ten goede 
trouwens. Alles werd veel professioneler. 
Al ging het ten koste van mijn autonomie, 
ik kon dat als computerfanaat van het 
eerste uur best waarderen.

Ingrid: een belangrijk neveneffect van de 
automatisatie was de tijd die vrij kwam 
om écht contact te hebben met bezoe-
kers. Zeker hier in Sint-Denijs. We hebben 
1.700 leden en die ken ik bijna allemaal. 
Zeker de volwassenen. Dat is zo’n 60% 
van ons publiek. Dat is nodig om de job 
goed te doen. De vraag: ‘hebt ge mij geen 
goed boek?’ krijg je als bibliothecaris da-
gelijks te horen. Wat is dat dan, een goed 
boek? Daarvoor moet ge niet alleen de 
mensen hun voorkeur kennen, maar ook 
zicht houden op de voorradige collectie. 
Zelf veel lezen en handig gebruik maken 
van commentaren van lezers die boeken 
terugbrengen, helpt daarbij. Het draagt 
ook bij tot de gezellige sfeer, die volgens 

mij moet heersen in een bibliotheek. Het 
gaat om meer dan boeken alleen. Een 
bibliotheek moet een ontmoetingsplaats 
zijn. 

Paul: ik kan dat slechts onderlijnen. 
Met plezier denk ik terug aan de vele 
tentoonstellingen die we jaarlijks orga-
niseerden in de bibliotheek. Je kon toen 
over de koppen lopen. We exposeerden 
niet uitsluitend kunstwerken hoor. Ooit 
hebben we zelfs allerlei levende exotische 
spinnen tentoongesteld. Vandaag zou dat 
niet meer mogen, denk ik.

Ingrid: dat is inderdaad het verleden, 
maar de voordelen als filiaal van De Krook 
wegen daar zeker tegenop. 80% van onze 
boeken maken deel uit van de vaste col-
lectie, terwijl 20% van het ene filiaal naar 
het andere roteert. Boeken die geduren-
de twee jaar geen lezer vonden, verdwij-
nen uit de collectie. Ze worden verkocht 
ten voordele van 11.11.11. Vanuit een 
filiaal kunnen we suggesties overmaken 
aan de centrale inkoopdienst. Dat geldt 
zowel voor de fictie, ongeveer 70% van  
de beschikbare boeken, als voor de 
wetenschappelijke werken en de tijd-
schriften. Onze bezoekers weten dat we 
een open oor voor hun verwachtingen 
hebben.

Paul: vergeleken met mijn tijd  zijn veel 
‘randwerkjes’ weggevallen. Dat is een 
goede evolutie. Een bibliothecaris kan 
zich vandaag voluit bezighouden met het 
échte werk: helpen zoeken, reservaties 
maken, soms kleine herstellingen uitvoe-
ren en er vooral voor zorgen dat de men-
sen het naar hun zin hebben. Het is Ingrid 
bijvoorbeeld gelukt de encyclopedieën 
hier te houden. Ze weet dat daar nog veel 
in gesnuisterd wordt. Van de bazen in  
De Krook hadden die reeds allemaal moe-
ten verdwenen zijn, denk ik. Zo’n beetje 
eigen goesting doen in het voordeel van 
de lezers heeft ze dan toch goed van mij 
geleerd zeker? (lachje).

Ingrid: wat ik nu ga doen? Ik heb nog niet 
het pensioengevoel. ’t Is voorlopig nog 
‘vakantie nemen’. Van het ‘zwarte gat’ heb 
ik geen schrik. Lezen zal ik niet afleren 
en creatieve patchwerken maken is mijn 
geliefde hobby. Bovendien heb ik hier in 
het Gentse veel vrienden om regelmatig 
afspraakjes mee te maken. Tot binnen-
kort, Sint-Denijs, ’t was goed bij jullie!

Paul: Ze weet nog niet dat ze tijd tekort 
gaat hebben. Ik ben ondertussen vele 
jaren met pensioen en heb me nog geen 
moment verveeld. Zo help ik Kristien 
maandelijks bij het nalezen van de in-
zendingen voor onze INFO-Borluut. Onze 
bibliotheek? Daar ben ik nog steeds fier 
op!

L.V.L.

Burenbabbel

© Inventaris Onroerend Erfgoed 1979
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Kalender

mei
Zo 1 CULTUURSMAKERS  8-daagse reis Jersey, Guernsey
Zo 1 KWB AFSNEE / SDW 04.30 voettocht naar Lourdes Oostakker
Di 3 ANTENNEWERKING SDW / AFSNEE 13.30 voordracht over geluk Open Huis SDW
Woe 4 BORLUUTJOGGERS SDW 19.00 eerste training kasteel Borluut
Za 7 BORLUUT BORRLT 11.00 URBAN BLUE EXPO (2d.) kasteel Borluut
Vrij 13 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 bezoek GUM en Plantentuin Gent
Vrij 13 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 14 CULTUURSMAKERS 14.00 tentoonstelling Nadir kasteel van Laarne
Zo 15 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE  bezoek Industriemuseum Gent
Zo 15 EVA VERMEULEN 08.00 garageverkoop SDW en Afsnee
Di 17 ANTENNEWERKING SDW / AFSNEE 13.30 voordracht over gezonde voeding Open Huis SDW
Za 21 BORLUUT BORRLT 10.00 Art point (2d.) kasteel Borluut
Do 26 CULTUURSMAKERS m.m.v. BORLUUT BORRLT  tento kruisweg A. Servaes (tot 26 juni) parochiekerk Afsnee
Vrij 27 BORLUUT BORRLT  La Chapelle Sauvage parochiekerk SDW

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
Vrij 24 FEESTCOMITE AFSNEE  openingsreceptie Afsneekermis Afsnee
Za 25 FEESTCOMITE AFSNEE  Afsneekermis en diner Afsnee
Zo 26 BOOTJESWIJDINGCOMITE  bootjeswijding en Leiefestival Afsnee

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

Beste inwoners, ouders, kinderen en jongeren
Blij te melden dat TOEK (Toek staat voor Talenten Ontdekken Ervaren en 
Koesteren) in Sint-Denijs-Westrem een plaats heeft bij Petra, in de nabij-
heid van “Kasteel Borluut” met de prachtige dreef. Dit alles, op een veilige 
plek waar ruimte is voor verjaardagsfeestjes, creakampen, krachtontwik-
keling individueel of in groep.

Bij TOEK leer je Toeken!  
TOEKEN is vorm geven aan je fantasie, je persoon, je zijn.
TOEKEN is jezelf mogen zijn, jezelf leren zijn, jezelf kunnen zijn.
TOEKEN in beeld, in kleur, in vorm, in groep.
Vanaf de leeftijd van 4 jaar tot en met 18 jaar zijn jullie welkom. Je kan kie-
zen uit verschillende thema’s op www.toek.be. Toek bestaat sinds 2018.

Ik ben ergotherapeut/leerkracht met extra opleiding als verlies- en rouw-
consulent. Zelf heb ik 2 opgroeiende zonen. De kracht van kinderen en jon-
geren is fascinerend en ik stimuleer ze graag in hun groei en ontplooiing 
op diverse manieren. Ontwikkelen van eigen unieke talenten en authenti-
citeit staan centraal!

Bij TOEK is iedereen welkom!
Petra
hallo@toek.be - www.toek.be
0496-784 519, Kleine Gentstraat, SDW
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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:  
27 mei 2022. 

De teksten uiterlijk tegen 5 mei 
mailen naar: 
info@dekenijborluut.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 26 augustus en 30 
september.  
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

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.
com

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

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

BE51 7350 4159 1362
Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst 

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

©
 Inter IKEA system

s B.V. 2022

15,-

TÄRNÖ 
Stoel, buiten

Maak het buiten gezellig om weer te aperitieven 
of lekker lui te ontspannen.

Komen er gasten ontbijten? Klapstoelen zijn ideaal als extra zitjes, 
en je spaart er plaats mee op een krap balkon.

Eindelijk lente!
Geniet van de eerste zonnestralen!
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PASSIE VOOR VASTGOED EN MENSEN

Hoogstaand nieuwbouwproject  
op wandelafstand van centrum  

Sint-Denijs-Westrem.

0470 742 911
residentiemondriaan.be

TE KOOP  
  

85% VERKOCHT

MAAK NU UW AFSPRAAK


