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NIEUWE HANDELAARS IN DE KOOPGIDS!



TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Instapklare woning op wandelafstand van 
het centrum

VERKOCHT - Sint-Denijs-Westrem

Overweegt u te verkopen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling.190 m2

T. 0472 454 007

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

Ontdek ons volledige aanbod op irres.be
Bel 09 282 82 82

TE KOOP -St.-Denijs-Westrem

Op een boogscheut van het bruisende  
centrum van Sint-Denijs-Westrem vindt u 
deze instapklare, ruime villa terug.

Het perceel omvat een parktuin die 
mooi volgroeid is, waardoor privacy een 
garantie is.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

91  m2

€ 327.600

T. 0486 069 070

T. 0470 742 911

TE KOOP - De Pinte 

Ruime villa met praktijkruimte en parking 
vooraan.

415 m2

€ 875.000 T. 0472 454 007

TE KOOP - Gent-centrum

Ruim, luxueus appartement aan het 
Koophandelsplein en het oud justitiepaleis. 

12 m2

€ 1.295.000 T. 0470 742 911
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TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Hoogwaardig afgewerkte villa in een rustige, 
doodlopende straat.

404 m2 1.002 m2

T. 0486 069 070 E
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

159  m2

900 m2
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Hoogstaand 2-slaapkamerappartement 
door Rietveld Projects.

€ 468.000

€ 995.000

9 m2

T. 09 282 82 82

€ 1.590.000

excl. aankoopkosten

1.910 m2
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258 m2

excl. aankoopkosten

218  m2

instelprijs

instelprijs instelprijs
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Wegens de beperkte beschikbaarheid, 
kunnen we als Dekenij Borluut geen 
beroep meer doen op de poets-organisa-
tie die tot voor kort instond voor een net 
Kasteel Borluut. Ze kwamen een halve 
dag per week langs en hiervoor zoeken 
we nu dus vervanging.

Ben jij niet vies van alles proper te maken 
en heb je een hart voor de samenleving 
van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, die 
graag gebruik maakt van een net kasteel? 
Dan kan je ons als vrijwilliger misschien 
uit de nood helpen. Hier staan uiteraard 
een tussenkomst in je verplaatsings- 

kosten en een vergoeding tegenover.
Geïnteresseerd? 
Maak je kandidatuur kenbaar via een mail 
naar voorzitter@dekenijborluut.be en 
vervoeg een gezellige bende met een hart 
voor kasteel Borluut en daardoor ieder-
een uit onze buurt. 

Nieuws van de dekenij

Gezocht: m/v/x met een poets-hart voor kasteel Borluut

Welzijnsschakel zoekt vrijwilliger
In ons magazine INFO staan regelmatig 
berichten over de werking van Welzijns-
schakel Borluut, een werkgroep van 
Dekenij Borluut.
Nog eens in het kort de doelstellingen 
van de Welzijnsschakel: 
- de Welzijnsschakel haalt voeding op 

bij de voedselbank in Eke

- daarna wordt dit voedsel verdeeld aan 
hulpbehoevenden uit SDW en Afsnee, 
om de 14 dagen in het Open Huis.

Dit vele werk wordt gedaan door een 
groep vrijwilligers van 17 personen.
Momenteel wordt het aantal gezinnen 
dat beroep doet op onze dienst groter 
en heeft de huidige groep vrijwilligers 
handen tekort.

Daarom is hulp van een nieuwe vrijwil-
liger noodzakelijk, voor de 2de en de 
4de donderdag van de maand van 8 tot 
10u30. Geef een seintje aan dekenin 
Michèle Bouverne (0475 96 05 95) of via 
michele@simonne.be.

Dank bij voorbaat. In elk geval welkom in 
ons team.

Welzijnsschakel Borluut

Zaterdag 11 juni om 13 uur: uitstap 
naar Sea Life Blankenberge
Start om 13 uur stipt op de parking van 
Woonzorgcentrum Zonnehove.
De uitstap krijgt een nieuwe bestemming!
Het bezoek aan Fort Napoleon gaat niet 

door want Napoleon is niet thuis, hij is 
verbannen naar het eiland Elba.
De nieuwe bestemming wordt Sea Life in 
Blankenberge.
De koffie of thee met pannenkoek en ijs 
vindt plaats in de Floreal.

...Mia Bogaert voor haar 50 jaren dienst 
als stichter en voorzitter van vtbKultuur 
SDW, nu Cultuursmakers. Voor deze 
heuglijke gebeurtenis en opmerkelijke 
prestatie werd zij op het Stadhuis ont-
vangen en gehuldigd door Schepen van 
Cultuur, Sami Souguir en ontving uit zijn 

handen een prachtige sculptuur met de 
‘Draak van Gent’.
Wij doen tevens een oproep aan alle 
verenigingen om de namen van hun 
jubilarissen door te geven, liefst met foto, 
zodat we hen kunnen vermelden in de 
INFO.

Uitstap senioren en anders valide personen

Dekenij Borluut feliciteert….

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

Blok, examens en uitzicht 
op grote vakantie

Zowel in mei als in juni zijn het drukke maanden
voor de studenten. Voorbereiding op de examens 
vereist discipline, regelmaat, evenwichtige voeding, 
voldoende recreatie bij pauzes, een goede nachtrust. 
Zorg door de mama’s voor de thuisblijvers tijdens de 
blokperiode of zorg voor en door kotbewoners 
waarmee jullie een deel van het studentenleven delen. 

Studeren op rustige plaatsen bv in een bibliotheek 
of in ter beschikking gestelde plaatsen. 

We wensen jullie allemaal succes 
en doorzettingsvermogen!

Odeaan

alleVaders
Z O N D A G   1 2   j u n i

Mia Bogaert met Schepen van Cultuur,  
Sami Souguir en haar echtgenoot, Karel Peeters, 
ere-voorzitter Dekenij Borluut
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Info: wim.schamp@skynet.be
www.dekenijborluut.be

Blijf niet hangen in het verleden, droom 
niet van de toekomst, maar concentreer 
je geest op het huidige moment.  Arno 
Hintjens, maar ook Siddhartha,
ca. 450 vc. - ca. 370 vc (Boeddha).

26 mei tot 26 juni: Albert Servaes 
schilderde eind jaren ‘50 een kruisweg in 
opdracht van wijlen pastoor Dhavé. 
Deze wordt voor het eerst tentoongesteld 
in de kerk van Afsnee. Vrije toegang.

4 juni: Gents Kamerkoor Furiant ont-
vangt het universitair koor Panum Cor 
uit Kopenhagen in het Communicatiehuis 
Claerhout, Sint-Denijslaan Gent. 

U hoort deels het klassieke repertoire 
zoals ‘Hear My Prayer’ van Henry Purcell 
en het ‘Abendlied’ van Jozef Rheinberger. 
Furiant waagt zich ook aan het mooie 
’Supermarket Flowers’ van Ed Sheeran.
Een avond vol meeslepend repertoire 
voor de koorliefhebber en iedereen die 
zich graag eens cultureel laat verrassen.
Kaarten via www.artemusicale.be.

4 tot 12 juni: E X P O S U R E is de nieuwe 
tentoonstelling in kasteel Borluut door de 
kunstenaars-residenten gecureerd. Top-
kunst die gevolgd wordt door galeristen 
uit heel Vlaanderen.
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

19 juni: Bella Forma and Band is een lo-
kale SDW-band die bestaat uit 4 zingende 
dames en een aantal heren met instru-
menten. 
Ze spelen op zondag 19 juni 2 benefiet-
concerten voor peuter Elli in het Open 
Huis. Om 11 uur met aperitief, om 16 uur 
met koffie. 

Jazzy, swingende muziek gezongen in 
Close Harmony en ondersteund door 
muzikanten die er ook zin in hebben. 
Ze luisterden naar idolen zoals  
“The Andrew Sisters”.
Toegang: € 10, reserveren door mailen 
naar bellaforma04@gmail.com.

18 tot 21 augustus: Cartoonexpo van 
Cultuursmakers (ex-vtbKultuur) in kasteel 
Borluut. Lokale cartoonisten gevraagd: 
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be

De subsidies van de Stad Gent voor  
BORLUUT Borrlt lopen wellicht nog 3 
jaar door. Alle ideeën en ondersteuning 
zijn welkom.
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Koninklijk Harmonieorkest Echo Der Leie

Zondag 26 juni om 11.30 uur: Aperitiefconcert en barbecue

Zondag 26 juni houdt het Koninklijk 
Harmonieorkest Echo Der Leie haar ape-
ritiefconcert, met aansluitend barbecue 
in het park van het kasteel Borluut in de 
Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem. 
Nadien is er, om de sfeer er in te houden, 
een extra concert van The Air Tunes om 
14 uur. 
We zijn blij, na de verplichte coronabreak, 
onze normale activiteiten te kunnen 
hervatten!
Dit concert wordt u naar jaarlijkse (enfin 
corona… ) traditie en met de steun van 
het stadsbestuur gratis aangeboden. Kom 
langs wanneer u wil. Reserveren voor de 
barbecue is wel noodzakelijk. 

Programma:
11.30 uur: deel 1 aperitiefconcert Konink-
lijk Harmonieorkest Echo Der Leie
12 uur: toespraak door Sami Sougir, 
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling 
en Ruimtelijke Planning Stad Gent 
12.10 uur: deel 2 aperitiefconcert Konink-
lijk Harmonieorkest Echo Der Leie
13 uur: barbecue 
14 uur: concert van The Air Tunes
Voor een vlotte organisatie vragen wij dat 
u zich vooraf inschrijft voor de barbecue, 
door het juiste bedrag uiterlijk tegen  
20 juni over te schrijven op rekening- 
nummer BE21 8508 3829 3903 van  
Echo Der Leie met vermelding “Barbecue 
+ aantal volwassenen / kinderen”. 

U kunt eveneens inschrijven via  
(0478 24 50 49) van Tom Verdonck of via 
(0474 36 50 40) van Eric Dhond of door te 
mailen naar echoderleie@gmail.com.
 
Prijzen:  + 26 jaar:  € 25 
 - 26 jaar:  € 23 
 - 12 jaar:  € 12 
Dessert inbegrepen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 
ons evenement!

Markant De Pinte / SDW

Vrijdag 3 juni in de namiddag: bezoek tentoonstelling Albert Servaes o.l.v. Wien Servaes, stadsgids

Geleid bezoek in Sint-Martens-Latem 
en Afsnee aan de tentoonstellingen van 
de werken van de kunstschilder Albert 
Servaes.
Verspreid over 3 locaties nl. het Museum 
Gevaert-Minne, het Gemeentehuis van 
Latem en de kerk van Afsnee worden 
de religieuze schilderwerken en in het 
bijzonder de beroemde kruisweg ten-
toongesteld. 
Museum Gevaert-Minne: kleine tentoon-
stelling van 6 grote tekeningen, illustra-

ties bij het passieverhaal van Christus, 
waaruit de kruisweg van Luithagen groei-
de, evenals een Piëta.
Crypte van het Latemse Gemeentehuis: 
de geschilderde versie van de kruisweg 
van Luithagen.
Sint-Jan-de-Doperkerk van Afsnee: exposi-
tie van de 14 staties van de kruisweg van 
Afsnee door Albert Servaes. Deze volledi-
ge kruisweg is voor het eerst te zien op de 
oorspronkelijke bestemming. Hier krijgen 
we alle uitleg van Wien Servaes.  

We maken de rondrit per fiets of wagen. 
Carpoolen is mogelijk vanuit de Pinte en 
Sint-Denijs-Westrem. Voor carpooling 
inschrijven bij Anne De Prest-Vlieghe,  
annevlieghe@telenet.be of (09 329 79 58). 
Samenkomst voor de auto’s en fietsers: 
14 uur aan het Museum Gevaert- Minne, 
Edgard Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens- 
Latem.
Kerk van Afsnee: rond 15.30 uur. Na de 
rondleiding mogelijkheid tot drankpauze. 

Regio Gent: stappen met Markant

Maandag 6 juni om 13.30 uur: wandelen tussen de hoppevelden in Watervliet 

Info: www.markantvzw.be/regiogent

Nieuws van verenigingen

Aan al onze leden en sympathisanten 

een deugddoende vakantie en een zonnige zomer 

en we hopen elkaar dan blij weer te zien in september.
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De Speltafel

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

Wordt het Kreta of toch liever Carcas-
sonne? Of kies je eerder voor Istanbul, of 
Madeira? Het klinkt als mogelijke vakan-
tiebestemmingen, maar het zijn gewoon 
enkele van de tientallen spellen die op 
de volgende spelavond van De Speltafel 
voor je klaar staan. Ben je benieuwd? 
Kom gewoon langs!

Iedereen is welkom op vrijdag 10 juni 
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 t.v.v. Welzijnsscha-
kel Borluut. 
Onze website houdt je op de hoogte van 
alle nieuws en ev. veranderingen.

In de zomervakantie plannen we geen 
spelavond, de volgende is dan vrijdag 9 
september.

KWB Afsnee/SDW

Info: KWB Afsnee en SDW 
Dirk Morel, Wittepaalstraat 6, Afsnee;  
(09 222 63 99); dirk.morel1@telenet.be 
Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 29, SDW; 
(09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be 

Nieuwe zoektocht

In 2020 organiseerde KWB in volle 
coronatijd voor het eerst een zoektocht 
in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem. Een 
parcours op maat van iedereen, te voet 
of per fiets, alleen of samen met een 
knuffelcontact, met het gezin of in kleine 
groep. We kozen als leidraad: “zoek het 
getal”.  Het gezochte getal was toen het 
postnummer van Afsnee en SDW.  
Acht inzenders van de 61 deelnemers 
maakten een juiste berekening en vielen 
in de prijzen.  

In juli 2021 lanceerden we een nieuwe 
zoektocht: deze keer verkenden we de 
Assels en het Leiemeersengebied ter 
hoogte van de Ringvaart, tussen Afsnee 
en Drongen. Het getal dat je toen als re-
sultaat van enkele berekeningen moest 
becijferen, was 13. Er was opnieuw een 
ruime respons en 28 inzenders bezorg-
den ons een correcte oplossing.  

Ook dit jaar zorgt KWB voor een mooie 
en gezonde trip, over iets meer dan 11 
km: een stevige wandeling, die je in één 
of twee keer kan afleggen of een deugd-
doend fietstochtje.  Deze keer richten we 
de focus niet zozeer op de natuur, maar 
op een stukje Sint-Denijs-Westrem, dat 
recent snel is geëvolueerd, namelijk de 
omgeving rond “the Loop”.  
Een ideale gelegenheid om op een 
zomerse, warme dag de fysieke conditie 
wat bij te schaven en om tegelijk één 
en ander aan de weet te komen over 
dit gedeelte van onze gemeente. We 
hernemen de formule van onze eerdere 
edities: je kan fietsen en/of wandelen zo-
als het je best uitkomt en jouw oplossing 
wordt verwacht uiterlijk tegen 1 oktober.  

Hoe doe je mee?  
Op eenvoudig verzoek (een telefoontje 
of e-mailtje) bezorgen we je op papier 

of digitaal een routeplan, de vragenlijst 
voor onderweg en het blad waarop je 
de antwoorden invult.  Deelnemen is 
gratis. Jouw formulier met de berekening 
bezorg je via e-mail of in de bus van Dirk 
Morel of Piet Van Troos tegen uiterlijk 
zaterdag 1 oktober 2022. Onder de juiste 
inzendingen worden 10 mooie prijzen 
uitgeloot. De winnaars worden bekend-
gemaakt op de zondag van de kermis, 
16 oktober. Alvast veel succes en plezier 
gewenst.  

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

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, 4de en de 5de 
dinsdag om 14 uur. Gelieve op voorhand 
je deelname te melden.

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

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.
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WMM

Werkgroep voor Milieu en Mobiliteit WMM  
geeft 20 concrete voorstellen voor Wijkmobiliteitsplan SDW/Afsnee   

WMM heeft uit haar overleg van de 
laatste jaren en na een publieke hoor-
zitting in ons oud gemeentehuis ca. 40 
voorstellen geëvalueerd en na intern 
overleg hiervan een 20-tal weerhouden. 
Deze bestrijken een breed gamma van 
bekende en minder bekende problemen 
maar steeds proberen we het zo concreet 
mogelijk te houden waarbij het effect 
van elk voorstel grondig bekeken wordt. 
Op die manier hoopt WMM dat de stad 
zoveel als mogelijk die voorstellen zal 
weerhouden en realiseren.
Die voorstellen omvatten o.a. een andere 
regeling van de verkeerslichten op de 
N43 / Carrefour waardoor voetgangers 
en fietsers volledig veilig kunnen overste-

ken, een filtering tijdens spitsuren op de 
Buchtenbrug tegen doorgaand sluipver-
keer van buiten onze deelgemeenten dat 
onze centrumstraten misbruikt, maat-
regelen tegen lawaaihinder, voorstellen 
inzake parkeerplaatsen, plaatsen voor 
laadpalen en deel-auto’s, nieuwe sport- 
infrastructuur, verbeteringen aan fiets- en 
voetpaden, het herbekijken van vroegere 
ingrepen die de mobiliteit hinderen, het 
plaatsen van zitbanken, de heraanleg van 
het Sint- Rochusplein, behoud en uitbrei-
ding groen, enz.
WMM is geen voorstander van “knips” die 
vaak enkel het probleem verschuiven van 
de ene straat naar een andere; intelligen-
te filtering op de Buchtenbrug (Beuken-

laan) tegen doorgaand sluipverkeer kan 
veel oplossen zodat knips niet hoeven.

Vragen/lid worden kan via ons e-mail-
adres: info@wmm.gent. We herhalen 
tevens onze oproep om uw e-mailadres 
op te geven om in de toekomst onze 
berichten digitaal te ontvangen. Uw mail-
adres blijft vertrouwelijk en wordt nooit 
gecommercialiseerd. 
Beste dank alvast.

Info:  info@wmm.gent; 
htpps://www.wmm.gent

TC Borluut

Zaterdag 25 juni: FEEST@BORLUUT   

Zaterdag 25 juni vanaf 18.30 uur maken 
we opnieuw plaats voor ons jaarlijks 
feest. In navolging van de super geslaag-
de voorbije edities, zijn we nu aan de 5de 
editie en feesten we opnieuw. Plaats van 
het gebeuren is de prachtige omgeving 
van het Borluutpark, waar voor de gele-
genheid een stijlvol aangeklede tent een 
garantie voor sfeer en gezelligheid biedt. 
We zien dit feest ook als een wijkgebeu-
ren waarbij iedereen welkom is. 

De walkingdinner met oa vitello tonato, 
carpaccio “blonde aquitaine”, mini tomaat 
garnaal, groentebuffet, wok buffet, gegril-
de chateaubriand bearnaise met aardap-
pelgratin, wordt verzorgd door onze vaste 
traiteur. 
Prijs: € 30, inclusief aperitief; kinderen 
-12j.: € 20
Vanaf 22 uur is de toegang tot het dans-
feest gratis, met een heuse dj set: David 
Carter. 

Inschrijven/kaarten kan tot 18 juni via 
activiteiten@tcborluut.be of via de be-
stuursleden van TC Borluut.

Tot op het feest, 
Tom, Vincent, Kristof, Lien, Isabel, Manu, 
Johan 

Info: 
www.tcborluut.be

Cultuursmakers

Donderdag 23 juni: webinar: iconografie in de Christelijke kerken

Met iconografie bedoelen we niet alleen 
strikt de kunst van de iconen, maar rui-
mer gezien, het gebruik van afbeeldingen 
in de Christelijke kerken. De term icoon 
werd oorspronkelijk gebruikt voor elke 
beeldende voorstelling, van monumen- 
tale schilderkunst op de muren en koe-
pels van kerken tot de miniatuurkunst in 
boeken. In deze uiteenzetting beperken 
wij ons echter tot de “iconen” zoals wij 
ze kennen uit de Oosterse (Orthodoxe) 
kerken.

In de oude wereld bestond het verbod 
afbeeldingen te maken van levende we-
zens: de Wet van Mozes was duidelijk: Gij 
zult geen afbeeldingen maken! Dit verbod 
zindert zelfs nog door in onze moderne 
wetgeving: straten en pleinen, stadia en 
zalen, mogen niet vernoemd worden naar 
levende personen, met uitzondering van 

de leden van de Koninklijke familie. Hoe 
is het dan te verklaren dat wij toch afbeel-
dingen maken en maakten van mens en 
dier, God, heiligen en engelen.

Een tweede luik van de uiteenzetting gaat 
over de betekenis en de symboliek van de 
iconografie, het vervaardigen van iconen 
en hun opstelling in kerken en iconosta-
ses. Wij sluiten af met enkele vergelijken-
de stromingen binnen de iconografie van 
de Orthodoxe kerken.

Plaats: ROC vzw, Kortrijksesteenweg 733, 
9000 Gent en via Zoom
Deelnameprijs: € 12
Inschrijven: gelieve te mailen naar:  
secretariaat@rocvzw.be (met juiste 
vermelding van de naam van de deelne-
mer) en € 12 te storten op de rekening 
van ROC vzw BE39 4460 2458 7119 met 

vermelding “Webinar iconografie” en met 
vermelding van uw mailadres voor de 
link. Of je vermeldt de naam van de web- 
inar, gevolgd door “aanwezig in het ROC” 
(aandacht: er zijn slechts een beperkt 
aantal plaatsen in het ROC. Na inschrij-
ving per e-mail krijg je van het ROC een 
bevestiging van de gereserveerde plaats).
Voor de webinar hoef je niets te instal-
leren. Je krijgt ca. 1 uur voor de lezing 
een link doorgestuurd waarmee je de 
lezing kan volgen op jouw pc, laptop of 
tablet. Een stabiele en goede internet- 
verbinding is noodzakelijk.
Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook 
opgenomen; alle ingeschrevenen ontvan-
gen enkele dagen na de lezing een link 
waarmee ze deze kunnen herbekijken.
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Nieuws van de Stad

Onze nieuwe wijkregisseur: Ann Manhaeve

“Door een reorganisatie bij onze Dienst 
Beleidsparticipatie volg ik Peter Lam-
brecht op als wijkregisseur van SDW en 
Afsnee. Nog nooit gehoord van een wijk-
regisseur? Lees dan zeker verder!
Gent heeft 25 wijken, elk met een eigen 
wijkregisseur die voluit gaat voor een 
leefbare wijk of dorp en sterk betrok-
ken burgers. We kiezen hierbij voor een 
geïntegreerde aanpak. Dat betekent dat 
we zoeken naar samenwerking tussen de 
verschillende, vaak thematische, stads-
diensten. Dat vergt heel wat afstemming 
en blijft vaak een onzichtbare, maar welis-
waar onmisbare schakel binnen ons werk.

Daarnaast willen we het stedelijk beleid 
zo goed mogelijk afstemmen op de con-
text en de leefwereld van wie woont en 
werkt in de 25 wijken van Gent. 

Dat vraagt om een permanente vinger 
aan de pols in de wijken zodat we de no-
den, wensen, opportuniteiten … kennen 
en kunnen doorgeven aan onze collega’s 
wanneer zij projecten uitwerken. Bezorg 
me dus gerust je vragen, bezorgdheden, 
ideeën … via ann.manhaeve@stad.gent of 
(09 266 82 55).

Mijn opdracht als wijkregisseur in Sint- 
Denijs-Westrem startte in februari met 
een stevige brok werk: de opmaak van 
het wijkplan samen met de bewoners, 
handelaars, scholen, bedrijven, landbou-
wers … uit Sint-Denijs-Westrem en Af-
snee. Gelukkig heb ik kunnen ‘oefenen’ in 
Zwijnaarde, waar we tijdens de voorbije 
jaren een wijkplan hebben uitgewerkt 
voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schil-
derswijk. En uiteraard kan ik rekenen op 
de uitgebreide kennis die Peter eerder 
opdeed als wijkregisseur van Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee. 

Ben je één van de meer dan 200 bezoe-
kers van onze eerste wijkmarkt over het 
wijkplan (op 21 april j.l. in het Gilden-
huis)? Kleefde je je gedacht op één van 
de 6 ideeënborden in Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee? Of ben je benieuwd naar 
de opmerkingen en suggesties die we 
kregen? Op de website www.stad.gent/
wijkplan zal je in de loop van de zomer 
een verslag van het participatietraject 
over het wijkplan vinden.

Tot binnenkort in Sint-Denijs-Westrem of 
Afsnee!”

Varia

Speelstraat Sint-Dionysiusstraat

We organiseren een speelstraat in de 
Sint-Dionysiusstraat op zondag 10 juli en 
zondag 28 augustus voor kinderen van 
alle leeftijden.

De straat zal worden afgezet van 14 tot 20 
uur. Iedereen (jong en oud) is welkom om 
te komen spelen of samen een drankje 
te drinken. Er zal mogelijk een workshop 

georganiseerd worden, maar hierover 
later meer informatie. 

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Nathalie Samaes is de nieuwe antenne- 
medewerker vanuit het Lokaal Dien-
stencentrum De Mantel voor de regio 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.
Bereikbaar: maandag en dinsdag van 9 

tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur. 
Waarvoor kan je terecht in de antenne-
werking?
- 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 antennemede-
werker 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 dins-
dag om 11.30 uur. Een heerlijke verse 
maaltijd, klaargemaakt 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.   
Volgende buurtmaaltijden: dinsdag 7 
juni, 21 juni, 5 juli, 2 augustus + voor-
dracht na de maaltijd rond maatschappe-
lijk thema en dinsdag 16 augustus. 

Info: Nathalie.Samaes@Stad.gent; 
(0473 941 360)
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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.

Zondag 15 mei j.l. zetten een aantal kunstenaars in 
kasteel Borluut hun atelier open in het kader van 
Atelier in Beeld.

Bedankt Free, Long en Kim om ons even te laten 
genieten van mooie werken in een mooi kader.
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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

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
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Koeltechnieken

plaatsen en onderhoud airco/
warmtepomp, algemene koeling 
loicburgelman@hotmail.com;  
tel: 0471 17 08 13

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)

Elke Fivez standaard voetverzorging, likdoorns… 
Gespecialiseerd in behandeling en preventie van 
ingegroeide nagels. Wees goed voor je voet! 
Ik kom aan huis. Tel: 0486 089 908.

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

Thuisverpleging

Individuele, warme zorg op maat. Wij werken 
samen met alle mutualiteiten. Tel: 0465 084 866

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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Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

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

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 

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

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

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

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

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00
Zitdag antennewerking voor senioren; 
elke 1ste en 3de dinsdag van 13.30 tot 16 
uur in het Open Huis;  
nathalie.samaes@stad.gent; 
0473 941 360
Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Nuttige info

Hukes @ skynet .be

0498 51 82 00

APPARTEMENT               TE  KOOP
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Op zondag 
15 mei vond de 

eerste 9051 SDW & Afsnee 
Garageverkoop plaats. Met 114 

deelnemers kunnen we spreken 
van een groot succes. Mede dankzij het 

schitterende zomerweer en het heel diverse 
aanbod daagden heel wat enthousiaste kooplustigen op. 

Dank aan de initiatiefneemster Eva Vermeulen en aan alle 
deelnemers. Tot volgende keer?
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LLOOCCAATTIIEE  EEVVEENNEEMMEENNTT    IINNSSCCHHRRIIJJVVEENN  VVIIAA
BBoorrlluuuuttppaarrkk  00447788//2244..5500..4499  ((TToomm  VVeerrddoonncckk))
KKlleeiinnee  GGeennttssttrraaaatt  4466 00447711//9933..7733..0022  ((AAsstteerr  VVaannhhaavveerrbbeekkee))
SSiinntt DDeenniijjss WWeessttrreemm  eecchhooddeerrlleeiiee@@ggmmaaiill..ccoomm

AAPPEERRIITTIIEEFFCCOONNCCEERRTT  
MMEETT  BBAARRBBEECCUUEE

  ZZOONNDDAAGG  2266  JJUUNNII  22002222  

KKOONN..  HHAARRMMOONNIIEEOORRKKEESSTT  EECCHHOO  DDEERR  LLEEIIEE
DDIIRRIIGGEENNTT  MMAANNUUEELL  HHEERRRREEBBAAUUTT

VVaannaaff  1111uu3300  ||  GGrraattiiss  ttooeeggaanngg
BBaarrbbeeccuuee  1133uu0000  ||  OOpp  iinnsscchhrriijjvviinngg

GGaassttooppttrreeddeenn  1144uu0000  ||  ““TThhee  AAiirr  TTuunneess””  

Maatschappelijke zetel: Rozenpark 19, Sint Denijs Westrem    
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Burenbabbel

Deze maand géén Burenbabbel met 
zoeklicht op één persoon. 
Wél een babbel met de ploeg van 
Welzijnsschakel Borluut. Een initiatief 
onder de koepel van Dekenij Borluut en 
gericht op voedselbedeling aan buren 
met budgetproblemen. We ontmoetten 
dekenin Michèle Bouverne, Jean-Marie 
Mortier (afg. best. van Voedselbanken 
O-Vl), Rose Desmet en Francine Demoen. 
Paul Smagghe is telefonisch present om 
cijfermateriaal te leveren, net zoals Lea 
Vandeputte, die de boekhouding verzorgt. 
Françoise Morel, Martine Poppe, Marc 
Tack, Leo Vandenborgt en Martin Van den 
Broecke komen ons tijdens de babbel 
vervoegen.

Het gemiddelde netto belastbare  
inkomen per belastingplichtige in 
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee is het 
dubbele van dat in de minst begoede 
Gentse wijk. Voedselbedeling verwacht 
je hier niet meteen.
Michèle: achter sommige gevels heerst 
wel degelijk schrijnende armoede. 
Zes jaar geleden (2016) maakte Wouter 
Dobbeleer (OCMW) ons daar attent op. 
In overleg met Karel Peeters, toenmalig 
dekenijvoorzitter, staken we de handen 
uit de mouwen en werd de Welzijns- 
schakel opgericht. We waren toen met  
6 vrijwilligers en telden 20 ‘klantgezinnen’. 
De stad stelde het Open Huis ter beschik-
king.

Hoe is jullie activiteit geëvolueerd?
Paul: vandaag zijn er 17 vrijwilligers 
die in totaal 104 gezinnen helpen.  
Kort geleden waren er dat 66. We verde-
len per maand bijna 1000 kg voedings- 
waren. Ongeveer 2/3de daarvan is afkom-
stig van het provinciale verdeelcentrum 
van de Voedselbanken in Eke.  
1/3de  betrekken we van de Gentse 
‘Food Savers’, een samenwerking tussen 
OCMW, traiteurs en restaurants.

Een ton voedingswaren per maand. 
Dat veronderstelt stevige organisatie!
Jean-Marie: onze Welzijnsschakel werkt 
samen met de nationale Voedselbanken. 
In Eke hebben we een provinciaal distri-
butiecentrum. Begrijp dat als een ‘groot-
handel’ die producten betrekt vanuit de 
industrie en de winkelketens. Financiële 
middelen komen vooral uit het Europese 
Fonds Armoedebestrijding. Vanuit Eke 
ondersteunen we 60 lokale initiatieven. 
60 vrijwilligers verzorgen het financieel- 
administratief beheer, het transport en 
alle goederenbehandeling. Soms zelfs 
de etikettering. Op jaarbasis gaat het om 
ongeveer 21.500 ton producten.  
Het Voedselagentschap inspecteert ons, 
net zoals commerciële bedrijven.

Zijn die Europese subsidies toereikend?
Lea: we hebben ook private sponsors 

zoals de Lions Club, Centinelle en  
Soroptimist. Met KRAS (Kring Rond  
Armoede in de Stad) hebben we een 
financieel convenant. Johan Witters is 
daar ons aanspreekpunt. Ook individu-
ele mecenassen dragen sporadisch hun 
steentje bij.

Hoe organiseren jullie die voedselbede-
ling praktisch?
Michèle: de 5 mannen verzorgen  
de afhaling in Eke en de goederen-  
behandeling met de bestelwagen van 
wasserij Schepens. De 12 dames houden 
‘de winkel’ op orde en verdelen iedere 
2de en 4de vrijdag van de maand de 
goederen onder onze ‘klanten’. Aanvan-
kelijk zijn we ons licht gaan opsteken bij 
bestaande verdeelpunten om te leren uit 
hun ervaring. We werken niet met stan-
daardpakketten. Iedereen mag vrij kiezen, 
zoals wij dat doen wanneer we winkelen. 
We zorgen wel voor evenwaardige behan-
deling en bedachten daartoe een systeem 
waarbij we, afhankelijk van de gezinssa-
menstelling, per bedeling een aantal pun-
ten beschikbaar stellen. Daarmee kunnen 
goederen gekozen worden. Ieder product 
is goed voor een aantal punten in functie 
van de commerciële waarde. We verdelen 
zowel verse producten en diepvriesartike-
len als ‘droge voeding’, niet-voedingspro-
ducten en niet-alcoholische dranken.  

Kan iedereen bij jullie terecht?
Rose: we maken geen enkel onderscheid 
op basis van filosofische overtuiging of 
afkomst, maar zorgen er wel voor dat 
‘sloeberkes’ geen misbruik kunnen maken 
van de Welzijnsschakel. Nieuwe ‘klanten’ 
aanvaarden we na schriftelijke goedkeu-
ring van Kevin Lava (OCMW), met wie we 
een goede samenwerking hebben. Sinds 
de pandemie is zijn hulp overigens meer 
dan ooit welkom. 

Corona-beperkingen hebben jullie 
werk ongetwijfeld bemoeilijkt.
Michèle: noodgedwongen hebben we op 
een bepaald ogenblik toch beslist pakket-
ten samen te stellen, die onze vrijwilligers 
aan huis leverden. Nadien nodigden we 
per gezin één persoon uit op afspraak. 
Heen en weer lopen en manipuleren 
van goederen verliep zo op een veilige 

manier. Telefonisch contacteren van ons 
doelpubliek was toen erg tijdrovend en 
op vlak van communicatie niet evident!

Francine: de sociale contacten werden 
natuurlijk ook op een waakvlammetje  
gezet. Voor corona serveerden we ieder-
een een koffie en versnaperingen. Dat liet 
toe de mensen beter te leren kennen en 
het leidde spontaan tot contacten tussen 
onze ‘klanten’ onderling. Zo bouwden ze 
zelf een sociaal netwerk uit en voelden 
ze zich gaandeweg meer ‘thuis’. Andere 
initiatieven hebben we tijdelijk moeten 
schrappen. Ik denk onder meer aan Paul 
die als echte Sinterklaas jaarlijks voor alle 
brave kinderen goed nieuws had. Voor 
het gebruikelijke paasontbijt hadden 
we wel een vervangoplossing bedacht 
waarbij alle kinderen paaseieren konden 
rapen.

Waarom spreken jullie over ‘klanten’?                                                                           
Jean-Marie: dat woord verwijst naar een 
commerciële relatie. Die is er evident niet, 
maar een ‘klant’ is ook iemand die  
je respecteert en dàt is er wel. Vandaar.

Jullie inzet wordt allicht erg gewaar-
deerd door die ‘klanten’.
Michèle: het profiel van ons publiek evo-
lueert sterk. Aanvankelijk kregen we haast 
uitsluitend ‘authentieke’ Gentenaren over 
de vloer. Vandaag is die groep herleid tot 
+/- 70% van de bezoekers. Opvallend is 
ook de verjonging. In de gezinnen die we 
bedienen, leven 51 kinderen onder de 
16 jaar. Dat is betekenisvol. We stellen 
vast dat steeds meer mensen op de 
slappe koord wiebelen tussen relatieve 
welstand en echte armoede. Dat geeft 
stof tot nadenken en motiveert ons tot 
actief burgerschap. Op zich is dat al een 
bron van voldoening, die een boost krijgt 
op momenten dat klanten met kleine 
attenties waardering tonen. Een kaartje 
naar aanleiding van een overlijden in de 
familie van één van de vrijwilligers is daar 
tekenend bij.

Update: door het stijgend aantal gezinnen 
onder de armoedegrens zijn we genood-
zaakt om elke week voedselbedeling te 
organiseren.

L.V.L.
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Kalender

juni
Vrij 3 BORLUUT BORRLT  start Exposure, tot 12/6 kasteel Borluut
Vrij 3 MARKANT DE PINTE / SDW  bezoek tento Servaes Sint-Martens-Latem
Za 4 BORLUUT BORRLT  Kamerkoor Furiant Communicatiehuis Claerhout
Di 7 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis
Za 11 DAVIDSFONDS EN CULTUURSMAKERS  daguitstap Frans-Vlaanderen
Za 11 DEKENIJ BORLUUT 13.00 uitstap senioren en anders validen Blankenberge
Za 18 BORLUUT BORRLT  William Boeva Gildenhuis SDW
Zo 19 BORLUUT BORRLT 11.00 en 16.00 Bella Forma and band Open Huis
Di 21 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis
Do 23 CULTUURSMAKERS  webinar over iconografie ROC en via Zoom
Vrij 24 FEESTCOMITE AFSNEE  openingsreceptie Afsneekermis Afsnee
Za 25 FEESTCOMITE AFSNEE  Afsneekermis en diner Afsnee
Za 25 TC BORLUUT 18.30 feest@borluut kasteel Borluut
Zo 26 BOOTJESWIJDINGCOMITE  bootjeswijding en Leiefestival Afsnee
Zo 26 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 11.30 aperitiefconcert+ bbq kasteel Borluut

juli
Di 5 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis
Zo 10 SPEELSTRAAT SINT-DIONYSIUSSTRAAT 14.00 speelstraat met animatie SDW

augustus
Di 2 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd + voordracht Open Huis
Do 18 CULTUURSMAKERS m.m.v. BORLUUT BORRLT  Internat. Cartoontentoonstelling (4d.) kasteel Borluut
Di 16 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis
Zo 28 SPEELSTRAAT SINT-DIONYSIUSSTRAAT 14.00 speelstraat met animatie SDW

september
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis

oktober
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis

november
Vrij 11 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis

december
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis

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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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:  
26 augustus. 

De teksten uiterlijk tegen 7 augustus 
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 30 september en 28 
oktober.  
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

Medewerker 
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 
Secretaris Magda Declerck 

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

&
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 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

Patrick  
0496/70.10.30
 
Delphine 
0495/10.83.96

 

Binnenkort  
uw nieuwe 

thuis ?
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