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Onbewust milieubewust  
shoppen bij IKEA.
Droom je van een milieuvriendelijke slaapkamer? Bij IKEA is  
het mogelijk. Dit TARVA bedframe is gemaakt van verantwoord  
geproduceerd hout. Bovendien komt de vulling van dit STJÄRNBRÄCKA 
dekbed van 100% gerecycleerde bronnen. En de PUDERVIVA lakens  
zijn van 100% linnen, een milieuvriendelijk materiaal. Een kleine  
verandering voor jou, een grote impact voor de planeet.

TARVA bedframe, 
160x200 cm

169,99

Voor jou en  
de planeet

#Allebeetjeshelpen 
Kijk op IKEA.be/gent voor meer  
duurzame producten en ideeën.



Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut rekent op uw bijdrage voor 2021 
Waarom een bijdrage betalen aan De-
kenij Borluut als lid of als sponsor? 
Omdat je als inwoner wilt deelnemen aan 
de gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee en op de hoogte wilt blijven 
van alles wat zich daar afspeelt.

U bent inwoner van Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee. U kunt deelnemen aan allerlei 
activiteiten en evenementen. Er zijn veel 
verenigingen voor sport, cultuur, voor 
het milieu, voor alle vormen van ont-
spanning en voor alle leeftijdsgroepen. 

Niettegenstaande de coronamaatregelen 
werd noodgedwongen veel “on hold” 
gezet. Maar toch blijft de dekenij alles in 
het werk stellen om de activiteiten die 
haalbaar zijn te blijven organiseren bv. 
de Welzijnsschakel met om de 14 dagen 
voedselbedelingen voor wie er nood aan 
heeft.
Ook de tien uitgaven per jaar van de 
INFO blijven belangrijk om de band met 
de lezer levendig te houden. Door de 
redactie, een groep vrijwilligers, krijgt 
u 10 maal per jaar de INFO gratis in de 

brievenbus. Het is de spreekbuis van alle 
verenigingen, coördinatie van alle evene-
menten om overlappingen te vermijden, 
met aandacht voor de middenstand door 
de koopgids in elke INFO. Nieuws over 
de verschillende werkgroepen van de 
dekenij: Kermiscomité (organisatie van 
de oktoberkermis met de verschillende 
verenigingen van SDW), gratis uitstap 
senioren en minder mobiele personen 
(2de zaterdag van juni). 

Hoe slaagt Dekenij Borluut daarin? 
Met een groot engagement van een 
bestuursploeg onder voorzitterschap van 
Bart De Schouwer dankzij talrijke vrijwil-
ligers en de steun van haar leden. Door 
uw jaarlijkse bijdrage behoort u tot een 
groep die zich engageert voor het welzijn 
van onze dorpsgenoten. 

Voor één persoon betaalt u € 6, een 
gezinskaart kost € 12. Als u € 25 of meer 
stort, wordt u sponsor en vermelden wij 
u in de lijst van de sponsors in de INFO. 
Personen van buiten de gemeente beta-
len een lidgeld van tenminste € 15 omdat 
de INFO moet opgestuurd worden. 
Ons nummer is BE81 4420-0385-0324; 
BIC: KREDBEBB van Dekenij Borluut SDW. 

Vergeet niet uw volledige naam en adres 
te vermelden, opdat we u een lidkaart 
kunnen bezorgen. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank.

Hopelijk wordt de coronabesmetting 
ingedijkt en kunnen we volop onze evene-
menten en engagementen uitbouwen.

Welzijnsschakel Borluut
Dank aan de vrijwilligers van Welzijns-
schakel Borluut voor hun inzet tijdens 
de coronatijd
2020 was een moeilijk jaar voor iedereen 
en toch waren jullie als vrijwilligers steeds 
paraat om de voedselbedeling aan de 
gezinnen in armoede van SDW en Afsnee 
te organiseren rekening houdend met de 
geldende coronamaatregelen.
Niets was jullie te veel, zowel het gesjouw 
om het voedsel en de noodwendige 
artikelen aan te voeren als de inzet bij de 
bedelingen die steeds op afspraak plaats 
hadden de 2de en 4de vrijdag van elke 
maand.
Ook jullie verdienen een denderend 

applaus al werken jullie in de schaduw als 
vrijwilligers. 

Wie denkt onze rangen te kunnen vervoe-
gen kan steeds contact opnemen.

Activiteiten van Welzijnsschakel Bor-
luut
Bij de laatste voedselbedeling van novem-
ber hebben de kinderen tot en met 12 
jaar een speelgoedpakket ontvangen ter 
gelegenheid van Sinterklaas.
Op 24 december kan in de voormiddag 
een kerstmaal afgehaald worden. Zo kan 
men met de hulp van onze vrijwilligers in 
eigen gezin, ondanks de coronamaatrege-

len toch kerstdag vieren.
Rond nieuwjaar krijgen regelmatige 
bezoekers van de voedselbedeling een 
cadeaubon van € 10 per gezinslid, te 
besteden bij handelaars die adverteren in 
de koopgids van de INFO. 

Nieuwjaarsboodschap
 
De overgang van oud naar nieuw is koorddansen tussen herinneringen
en ervaringen in de toekomst.
Dekenij Borluut wenst aan de lezer 
een nieuw jaar toe met milde belevenissen en talrijke ontmoetingen.
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Nieuws van verenigingen

Davidsfonds
Zondag 17 januari 2021 om 10 uur: Literaire Toast op het Nieuwe Jaar

Onder strikt voorbehoud en indien de 
coronamaatregelen het toelaten,
neemt onze afdeling, naar jaarlijkse 
traditie, deel aan Toast Literair, het grote 
literaire evenement van het Davidsfonds, 
dat plaats geeft op zo’n 200 plaatsen in 
Vlaanderen.

Dit jaar geeft Veerle Ernalsteen een lezing 
over “Donkere Vlaamse verhalen die 
de wereld overgingen”: rasechte volks-
verhalen en sprookjes vol deugnieterij, 
bizarre gewoonten en magie. Ze spelen 

zich niet zozeer af in de stad maar op 
den buiten. In een tijd toen het ’s nachts 
nog donker was, er plaaggeesten huisden 
in het water en er vreemde stemmen 
kwamen uit het woud… Sommige van 
deze verhalen zoals Kludde en de Witte 
madammen hoorde mevrouw Ernalsteen 
van haar “mit”. De Mierenjagers, Daneel-
ke en Vrouw Minne, Lillo en de Pekduvel, 
de vervlogen Ziel van Liefje, De Jongste 
Dochter en het Merelei e.a. heeft ze pas 
later leren kennen. Al voelden ze van in 
het begin heel vertrouwd, lekker donker 

en sensueel, toch ook grappig en om te 
koesteren.

Na deze lezing kunnen wij gezellig bij-
praten met een drankje en een hapje op 
onze traditionele “nieuwjaarsreceptie”.

Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: € 10, gratis voor leden 
Davidsfonds SDW/Afsnee

Parochie Gent Zuid - Afsnee en Sint-Denijs-Westrem

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar Kerst-
mis niet zullen kunnen vieren zoals 
anders. Er zal op 25 december geen 
eucharistie doorgaan in de kerken van 
Afsnee en Sint-Denijs-Westrem. Zelfs de 
oudsten onder ons hebben dit nooit eer-
der meegemaakt. In 1798, 1799 en 1800 
is het nog wel eens gebeurd. De Franse 
revolutionaire legers veroverden toen 
onze streken, nationaliseerden de kerken 
en sloten ze.  

Nu is er een andere vijand die onze rege-
ring ertoe dwingt om deze maatregel op 
te leggen. Zelfs indien de huidige corona- 
maatregelen in de loop van december 
zouden versoepelen, dan nog zullen we 
met Kerstmis niet kunnen samen zijn 
voor een feestmaal met familie en vrien-
den. Dat vooruitzicht mag ons echter niet 
afschrikken. Wat kunnen we wel doen? 
Hoe maken we van Kerstmis toch een 
apart moment?  

Meer dan alle andere kerkelijke feesten 
is Kerstmis een “gezinsfeest”, dat past 
in onze huiskamer. Met kleine rituelen 
kunnen we het kerstverhaal in huis halen: 
een kerststal, een lichtje, een adventska-
lender, een bijbelverhaal, een spaarvar-
kentje voor het goede doel, een lijstje met 
contactpersonen, enz ... Al die kleine din-
gen maken het verschil tussen een koude 
of een warme wereld. Maar ook buiten 
de huiskamer wordt voor sfeer gezorgd: 
zoals in elke crisistijd, zien we tussen het 
puin ook bloemen groeien.  

We maken het vandaag mee. Iemand 
die voor de eerste keer sinds jaren op 
bezoek gaat bij een buurman, die alleen 
woont. Een verpleegkundige die zich na 
jaren thuisarbeid opnieuw aanbiedt in 
het ziekenhuis voor vrijwilligerswerk. Een 
leerkracht die onbetaalde overuren pres-
teert om zijn leerlingen digitaal te kunnen 
begeleiden. Een begoed echtpaar dat zijn 
brede tuin opent voor de kinderen van 
een buurtgezin zonder tuin.  

In deze kerstperiode proberen wij, 
persoonlijk, in ons gezin of als parochie, 
meer aandacht te geven aan de noden 
en problemen van de mensen rondom 
ons.  Geloof staat of valt niet met de mid-
dernachtmis, hoe zinvol een dergelijke 
viering in de Kerstnacht ook mag zijn. Er 
blijft nog veel mogelijk, hoe moeilijk ook: 
laten we zorg dragen voor elkaar.  

Als parochieteam zetten we in op digitale 
verbinding en ondersteuning. Kerstmis is 
meer dan een feest: onze parochie doet, 
vrijblijvend maar van harte, een liturgisch 
en bezinnend aanbod via de parochiale 
website https://www.kerknet.be/organisa-
tie/parochie-gent-zuid. Daar is alle nuttige 
info beschikbaar, o.a. over de vieringen 
in de kersttijd. Dank aan al wie vertrouwd 
is met het internet om anderen hierbij te 
helpen.  
Zalig Kerstfeest.

Pastoor Gino Grenson en het parochie-
team

4



Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie

Beste inwoners, 
het jaar 2020 heeft niet gebracht wat we 
ervan hadden verwacht. Alle activiteiten 
van ons orkest “Echo Der Leie” werden 
geannuleerd. Geen aperitiefconcert in 
het Borluutpark, geen concert op de 
Kouter te Gent of op de oktoberkermis 
in Sint-Denijs-Westrem, enzovoort. En nu 
ook geen Candlelight-concert in decem-
ber. Het jaarlijkse hoogtepunt van onze 
werking. Gelukkig hebben we toch een 
aantal weken kunnen repeteren, in ons 

vertrouwd lokaal in het Borluutpark, waar 
we elkaar konden terugzien rond hetgeen 
ons bindt: de muziek.
Maar niet getreurd, we kijken hoopvol uit 
naar 2021! Er is perspectief. Afhankelijk 
van de nationale toestand, staan we klaar 
om opnieuw een versnelling hoger te 
schakelen! 

Zo zijn we ook betrokken in het cultuur-
project “Borluut Borrlt” in 2021, waar we 
graag een activiteit op ons nemen. 

In afwachting van “meer” wensen het 
bestuur, de dirigent en de muzikanten 
van “Echo Der Leie” u alvast veilige maar 
vooral prettige Kerstdagen en een fijn 
nieuwjaar toe. U hoort nog van ons.

Hoopvol uitkijkend naar 2021, 
met muzikale groeten,
Tom Verdonck, voorzitter “Echo Der Leie” 

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Beste buurtbewoners
 
Meer dan ooit geloven wij in het motto 
“Beter een goede buur dan een verre 
vriend”.
Samen met jou willen we inzetten op een 
warme buurt! 

Wat willen we uit onze “solidariteit-hoed” 
toveren?

· Een blinkende oproep
Versier dit jaar niet alleen je boom binnen 
in huis… Maak van onze buurt een heus 
winterdorp door zichtbaar op straat ver-
siering te hangen. 

· Een wensende oproep
Warme wensen steken een hart onder de 
riem van hen die alleen zijn. Heb je ein-
dejaarkaartjes over of maak je er graag 
zelf? Schrijf een warme wens en post de 
kaartjes in de brievenbus van het Open 
Huis SDW, Pastorijdreef 6. Wij bussen 
ze op onze beurt bij iemand die anders 
weinig of geen kaartjes krijgt.

· Een warme oproep 
Vraag hoe het gaat met de mensen in je 
buurt: breng een stoepbezoekje, zwaai 
eens achter het raam. Heb extra aan-
dacht voor hen die alleen of extra kwets-

baar zijn. Merk je dat mensen meer nood 
hebben dan enkel jouw luisterend oor? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen 
met het lokaal dienstencentrum.

· Een virale oproep
Heb je zelf een leuk ideetje voor een 
warmere buurt? Heb je mooie beelden 
van bovenstaande oproepen? Deel ze dan 
met ons en de buurt! 
 
Alvast bedankt voor jullie solidariteit!

Alle reeds geplande activiteiten zijn voor 
onbepaalde duur geannuleerd, neem 
voor meer informatie contact op met 
Fran.

Info: Fran Debrouwere (0473 36 13 59);  
of Lokaal Dienstencentrum De Mantel 
(09 266 98 55)

Open Huis

Het bestuur en alle vrijwilligers van Het Open Huis 
wensen allen een gelukkig nieuwjaar en voor ieder een 
goede gezondheid in 2021.
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KWB Afsnee / SDW

Terugblik op een bewogen jaar 
Het coronavirus houdt (ook) het vereni-
gingsleven in zijn greep. Mensen samen 
brengen in deze periode van pandemie 
is onveilig en bijgevolg verboden. Van-
zelfsprekend gaat alle aandacht naar de 
bescherming van onze gezondheid.  

Toch blijft het een serieuze tegenvaller: 
KWB (Kristelijke Werknemersbeweging) 
Afsnee en SDW werd opgericht in 1950 en 
we zouden dit jaar onze 70-ste verjaardag 
vieren. Alle geplande feestelijkheden zijn 
echter in duigen gevallen, net zoals tal 
van andere activiteiten van de kalender 
werden geschrapt.  

Intussen zocht KWB, zoals tal van andere 
verenigingen en vrijwilligers, naar een uit-
weg.  Hoe kan je mensen bereiken, zon-
der hen bijeen te brengen? Zoomverga-
deringen en videoconferenties zijn nuttig 
voor bijeenkomsten van kleine groepen 
en vergaderingen. Maar hoe legt een ver-
eniging contact met haar leden, als je niet 
mag vergaderen of bijeenkomen?  
Op zoek naar creatieve oplossingen, 
zagen nieuwe ideeën en voorstellen het 
levenslicht. Heel wat vrijwilligers hebben, 
via verenigingen of op eigen initiatief, 
hun schouders gezet onder originele 
projecten en zich voor medemensen 
geëngageerd. Anoniem, belangeloos en 
van harte ontstonden telefooncirkels, 
kettingbrieven, kaartjes aan huis, een 
digitaal bezoek van Sinterklaas, ...  Ook 
KWB heeft hieraan meegewerkt.  

Samen, maar niet bijeen
In 2020 gingen we op zondag 26 januari 
in het Gildenhuis van start met een werve- 
lend optreden van Aki Bollino, een klassiek 
geschoolde tenor uit Oostende. 

Zowel schlagers, evergreens als de klas-
sieke aria “Nessun Dorma” kwamen aan 
bod in een hoogstaande artistieke perfor-
mance, die veel bijval genoot en met een 
gezellig etentje werd afgerond.  

Op donderdag 5 maart bezochten we 
samen met OKRA het familiebedrijf “De 
Klok” in Serskamp. In deze bekende 
likeurstokerij konden we de productie 
van nabij volgen en nadien proeven van 
speculaas, advocaat, kriekjes op jenever, 
...  Een boeiende kennismaking met een 
kleine, ambachtelijke onderneming, waar 
iedere week niet minder dan 8.640 verse 
eieren worden verwerkt in de productie 
van advocaat.  

Vanaf half maart trokken de corona- 
perikelen een streep door onze plannen. 
We dienden “in ons kot te blijven” en 
activiteiten zoals het sober maal en de 1 
mei-voettocht naar Oostakker, die we al 
jarenlang organiseren, verdwenen van 
de affiche. We bleven evenwel niet bij de 
pakken zitten en zijn gestart met “Peper 
en zout”, een infokrantje bestemd voor 
KWB-leden.  

Dit krantje verschijnt maandelijks en 
bevat enkele vaste rubrieken, zoals een 
kookrecept en een kleine quiz. Hierop is 
een ruime respons gevolgd en de interes-
se blijft meer dan hoopgevend. Intussen 
probeerden we – zoveel als mogelijk en 
toegelaten – in beweging te blijven. On-
der leiding van OKRA stond maandelijks 
een fietstochtje op het programma, op 
maat van iedereen.  
Ook onze yogagroep zat niet stil en som-
mige lessen gingen door in open lucht, op 
het grasplein naast de Pastoriedreef. Een 
ideale oplossing bij goed weer: 

buiten was het zacht en warm en konden 
de yogabeoefenaars voldoende afstand 
houden.  

Ontdekking van het knuffelcontact  
In september namen we deel aan de 
mosselreis naar Philippine en Sluis, 
georganiseerd door OKRA. Iedereen trok 
het mondmasker aan (behalve toen de 
mosselen werden opgediend), lette er op 
voldoende afstand te houden, ontsmette 
nauwgezet de handen enz. ...  We leerden 
op een andere manier op reis gaan.  
Ook de vertelnamiddag “Sweethearts” op 
donderdagnamiddag 1 oktober verliep 
“coronaproof” volgens de nieuwe afspra-
ken. Meer dan anderhalf uur vertelde 
Dirk Musschoot ontroerende verhalen en 
prachtige anekdotes uit de tijd van na de 
bevrijding in 1944.  
Kort nadien werden de coronacijfers en 
-statistieken erg zorgwekkend: de 21ste 
editie van onze quizavond (gepland op 
vrijdag 13 november) en een gespreks-
avond over het Hof van Assisen, geor-
ganiseerd samen met het Davidsfonds, 
werden noodgedwongen afgevoerd.  
Toch hebben we dit jaar onze traditionele 
quiz niet helemaal overgeslagen. Dankzij 
heel wat voorbereidend werk van Dirk 
Morel kunnen we een winterse zoek-
tocht presenteren, over een afwisselend 
parcours, te voet of per fiets, alleen of 
met de bubbel. Deelnemen is gratis en 
iedereen kan meedoen.  

We sluiten een merkwaardig en (hopelijk) 
uniek jaar af, waarin we tal van nieuwe 
voorschriften en begrippen leerden 
kennen. Misschien is een woord als 
“knuffelcontact” wel een aangename, 
welgekomen aanwinst. Al konden we in 
2020 elkaar meestal niet vastpakken, toch 
hebben we elkaar niet losgelaten. We 
duimen voor een warm, deugddoend en 
hartelijk 2021. 

Info: KWB Afsnee en SDW, p/a Dirk 
Morel, Wittepaalstraat 6, Afsnee; 
(09 222 63 99); dirk.morel1@telenet.be 
Jacqueline Verdonck, Lauwstraat 23, 
SDW; (09 282 65 33)

Amicoro

Beste sympathisant,
wij hadden u zoals elk jaar graag ontmoet 
op ons kerstconcert. Een mooie traditie 
van zovele jaren …
Samen zingen, zowel in repetitie of 
concertvorm, mag (voorlopig) niet meer 
omwille van strikte coronamaatregelen.

Amicoro blijft hopen dat we op een latere 
datum en in betere omstandigheden 
opnieuw kunnen zingen.
We kijken uit naar lente 2021 en hopen u 
dan te verwelkomen op een samenzang- 
event.

Het koor wenst u van harte warme en 
vredige kerstdagen.
 
Amicoro
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WMV

Opdracht Werkgroep Milieu en Verkeer (WMV)? 
WMV is al sedert decennia als onafhankelijke werkgroep erkend 
door de Stad en omvat als werkterrein Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee voor:  
• het leefmilieu, met heel wat aspecten i.v.m. het woonmilieu;
• de steeds toenemende mobiliteit;
• de natuur, het groen;  
• de ruimtelijke aanpak en dus de stedenbouw, m.a.w. het 

inrichten, herbestemmen van ruimtelijke locaties. 
Deze vier aspecten hangen samen: de stap naar de bouwsector 
is klein en evident.

Klachten naar stedenbouw en de gehele bouwsector
waarbij niet alleen in Gentse villawijken een vrijstaand gebouw 
wordt gesloopt om er ten koste van een waardevolle tuin een 
nieuw appartementsblok te realiseren. Niet alleen oude gebou-
wen worden gesloopt. Dergelijke projecten die het ruimtelijk 
beleid gedoogt en vergunt, zal wel voordelig zijn voor de betrok-
ken partijen, maar hakt in op buurtbewoners die er reeds lang 
wonen en leiden tot klachten en onrust.
Neem concreet een alleenstaande, residentiële woning in een 
tuin meestal bewoond door één gezin.
De overheid staat toe om in de plaats ervan een nieuwbouw op 
te trekken met bijvoorbeeld een dozijn of twee dozijn woon-
gelegenheden. Zo een bouwconcept zorgt voor een andere 
buurtsfeer, verlies van omgevend groen en residentieel karak-
ter, overheersing van grote en hoge bouwmassa, verlies van 
tuinvegetatie die vele tientallen jaar oud was maar ook forse 
verhoging van het verkeer door de nieuwe bewoners. Niet altijd 
is voor hen een garage of een parkeervak op het betreffende 
terrein voorzien. 
Het gevolg is dat in die ooit zo rustige straat, plots een parkeer-
situatie optreedt die niet goed onthaald wordt door de bewo-
ners. Dit alles is een grote inbreuk op het residentieel karakter 
van de buurt of de wijk in de gefusioneerde randgemeenten 
van de Stad. 

Tegen die vaak terechte (nieuwe) klachten valt momenteel en 
meestal weinig te doen. Compacter bouwen met méér woonge-
legenheden per hectare, op dure bouwgrond in een stads- 
periferie, lijkt puur stedenbouwkundig, aanvaardbaar in nieuwe 
uitbreidingszones: reeds vanaf de planning van het project 
moet rekening gehouden worden met de grootte van het per-
ceel per compacte bouweenheid, met aandacht voor de wegen 
rond het project en van de wijk, met de gewenste aantrekkelijke 
woonsfeer, met het residentieel karakter van de buurt, met het 
bevredigend oplossen van het autoprobleem én o.a. ook met 
de wenselijke vegetatie bij zo’n bouweenheid. 
Samen met steeds meer bezorgde mensen is WMV dus niet 
gelukkig met deze ontwikkeling, die hopelijk ook het betrokken 
beleid aan het denken kan zetten. Beleid zou moeten kunnen 
weerstaan aan de druk vanuit de spitsvondige en dynamische 
bouwsector. 
Ook WMV hoopt dat het stedenbouwkundig beleid aandacht 
schenkt aan de opgesomde keerzijden van deze ontwikkeling.
  
Samenwerking 
In de beide dorpsgemeenschappen die permanent in beweging 
zijn, kan men klachten, vragen en voorstellen meedelen die te 
situeren zijn in de vier actieterreinen hier boven vermeld. 
Men kan ermee terecht ofwel op het secretariaat van WMV. Dit, 
liefst via e-mail naar WMV@telenet.be/ p.a. Kleine Goedingen-
straat 30, 9051 Gent (Afsnee). Ofwel bezorgt men die bij de wijk-
vertegenwoordigers van WMV waarvan de lijst bij de jaarwisse-

ling wordt geactualiseerd en die dan wordt afgedrukt hetzij in 
dit tijdschrift, hetzij in de volgende groene Milieubrief. Dit is een 
nuttige lijst die men best bewaart en die men altijd kan opvra-
gen mits opgave van het e-mailadres en de familienaam.
Een derde mogelijkheid om vragen en voorstellen aan WMV 
voor te leggen zijn de aangekondigde publieke vergaderingen 
die zo vlug mogelijk opnieuw, na de pandemie, worden meege-
deeld. Zie ook de “Kalender” achteraan elk INFO-tijdschrift.
Voorstellen en klachten worden behandeld in de gesprekken 
die weer mogelijk worden na versoepeling van de coronamaat-
regelen. Die klachten, vragen en voorstellen moeten vooral 
gaan over stedenbouwkundige aspecten, het lokale leefmilieu  
en de verkeerscirculatie, zoals o.a. de zogeheten zwarte ver-
keersknooppunten, de kwaliteit van de lokale wegenis, de te 
smalle trottoirs, de eindelijke aanpak van doorgaand zwaar 
verkeer, milieuaspecten, enz..
Tussenkomsten met een dringend karakter worden meteen 
aangepakt.  

WMV-lidmaatschap 2021 – steun- en sympathiebetuiging
Deze lokale werkgroep die er is voor de bevolking, voor het 
beleid, voor de WMV-doelstellingen waarbij het milieu bijzonde-
re aandacht verdient, kan niet handelen zonder uw steun, dus 
zonder uw lidmaatschap. Hiervoor wordt slechts € 15 per jaar 
gevraagd via overschrijving op rek. BE16 0680 9330 9074 van 
WMV waarvoor onze welgemeende dank!

Info: WMV, Lauwstraat 73, SDW
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Markant De Pinte/SDW

Aan al onze leden en sympathisanten een 
goed, gezond en coronavrij Nieuwjaar!
Gelukkig hebben we nog een mooie 
start van ons Markantjaar gehad met in 
september een zonnige bijeenkomst in 
de tuin van het Kasteel Borluut maar de 
vorige maanden hebben we zoveel 
moeten annuleren zodat we nu – zoals 

zovelen – er erg naar verlangen om weer 
samen te kunnen komen. 
We hopen dan ook dat in het komende 
jaar alles weer normaal zal kunnen ver-
lopen.

Van de eerste maanden zijn we nog niet 
zeker dus geven we onder voorbehoud 
onze eerste activiteiten door: 

Vrijdag 22 januari om 20 uur: nieuwjaarsreceptie met muzikale omlijsting 

Inschrijving is noodzakelijk bij Anne De Prest -Vlieghe: annevlieghe@telenet.be;  
(09 329 79 58).

Dinsdag 26 januari om 20 uur: voordracht: “De wereld van de diamant” door Marc Van Bockstael 

“Diamonds are a girls best friend” 
De gastspreker van deze avond zal ons 
als director van de Hoge Raad voor Dia-
mant van Antwerpen uitleg geven over de 
wondere wereld van de diamant vanaf de 
ontginning tot het schitterende juweel. 

Ook wordt de problematiek van de dia-
mantwereld geschetst vanaf de invoer tot 
de afzetmarkt. 

 

Plaats: Gildenhuis SDW

Toegang: leden € 5, anderen € 8  
Inschrijving: (09 221 61 25)
andrea.voncke@telenet.be; 
Plaats: raadzaal gemeentehuis De 
Pinte

vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem

“Nog sterker dan voorheen wenst vtbKul-
tuur SDW u allen een boeiend, creatief, 
kunstzinnig en avontuurlijk nieuw jaar 
toe. Tevreden terugkijkend op onze ge-
slaagde corona-helende activiteiten van 
2020, stevenen wij meteen al af op onze 
jubileumviering in 2021. 

Zo glijden wij onmiddellijk weer het nieu-
we normaal binnen: terug wat dichter bij 
elkaar en  met een glimlach zonder mas-
ker... Het bestuur van vtbKultuur SDW 

bevestigt deze hartelijke wensen graag 
lijfelijk op 31 januari. (indien corona het 
toelaat)
Voor u allen alvast een goed voornemen: 
feestelijk aanwezig van bij de start!” 

Micheline, Griet, Helga, Jeanine, Lea, Gre-
ta, Guy, Mia, Piet, Geert, Annemie, Hilde, 
Luk, Mia

De Loofblomme

Aan alle kerstspelkinderen, herinner je je 
deze nog….?

Helaas, dit jaar kan het kerstspel niet 
doorgaan. Dit vinden wij ook bijzonder 
spijtig. Maar niet getreurd want volgend 
jaar kan het kerstspel opnieuw plaatsvin-
den, daar kan je van op aan! Het wordt 
trouwens een feesteditie: 25 jaar kerst-
spel, dat moet gevierd worden! We tellen 
nu al af…  

Aan alle toneelliefhebbers,
Uitgesteld is niet afgesteld: in oktober 
hopen wij onze langverwachte productie 
“De opera van Faust” in een regie van Dirk 

Vanmeirhaeghe, te kunnen opvoeren. 
Corona was al die tijd spelbreker maar 
er is hoop op betere tijden! Wij kijken er 
alvast naar uit.

Het bestuur van De Loofblomme wenst 
iedereen een gezond en gelukkig 2021!
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Scouts en Gidsen De Zonnekerels

Ho Ho Ho!
Corona zorgde in 2020 voor heel wat 
uitdagingen. Onze leiding en leden 
hebben hun uiterste best gedaan om 
er zo creatief mogelijk mee om te gaan. 
Wat een toppers!! We willen via deze weg 
graag onze kerst- en nieuwjaarswensen 
aan alle leden, ouders, oud-leiding, vzw 
en sympathisanten meedelen. 

Bij deze ook een welgemeende merci aan 
iedereen die ons het voorbije jaar op de 
een of andere manier gesteund heeft. We 
hopen al het positieve van 2020 gewoon 
voort te zetten in 2021 om er weer een

buitengewoon fenomenaal jaar van 
te maken. 2020 kan nu voorgoed de 
geschiedenisboeken in als een jaar van 
vallen en opstaan, met een tekort aan 
warme knuffels, leuke bijeenkomsten en 
het maken van schitterende herinnerin-
gen, nochtans… we leerden meer dan 
ooit contact te houden via het internet, 
bananenbrood bakken en genoten van 
de zonovergoten lente/zomer tijdens de 
eerste golf. Het was niet de 2020 die we 
voor ogen hadden, maar we hopen dat 
u alsnog met een positief gevoel het jaar 
in kan stappen. Er komen terug betere 
tijden! 

Vele en warme groeten,
Leidingsploeg scouts De Zonnekerels

recto

tekening: Paul Smagghe  © Ginette Fordeyn
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Koopgids

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 Desterbeck: bemiddelaar
= efficiënte oplossing bij onderwijs- en sociale 
conflicten
Contact: 0475 59 34 89

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; tel: 09 221 51 16 
op afspraak: ma en do: 17-19 uur 
 tel: 078 151 243 of via www.sbat.be

Buitenring-Zwijnaarde 1;
Alle dagen 7-17u op afspraak

Bed & breakfast

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

Funerarium John Verniers-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

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

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 30 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48 
johan@genv.be; www.genv.be

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

Brasserie

Brasserie Olive
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW; tel: 09 221 35 12

Brood en banket

Bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)
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
maandag 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: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak

Fietsen

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

 fietsenmaker aan huis
 Alle fietsen, ook elektrisch

  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

Axa bank & verzekeringen  tel: 09 310 90 95
               zakenkantoor Soetaert Comm.V

 Schoonzichtstraat 21, SDW

Belfius Gent Centrum & Noordwest CVBA
Koning Albertlaan 142, 9000 Gent

 Tel: 09 244 04 44 
(voorheen Gemeenteplein 8, SDW)

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

Gezondheid

Diëtist & Voedingscoach, J. Ensorlaan 36, SDW;
            tel: 0479 18 47 66; 

 www.balanse.be

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
MET OF ZONDER WONING; TEL: 0498 51 82 00
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-boutiek Marie-Louise
Dameskleding. Maandag en dinsdag gesloten
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

Kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14

Pascal haarmode Redken
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; dames 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
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www.kineandmore.be
Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; info@kineandmore.be
Tel: 09 222 33 45; gsm: 0495 40 09 42

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

’t Pompoentje algemene voeding,warme bakkerij 
zondagvoorm. open, ma. gesloten; leveringen aan 
huis; Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Medische voetverzorging

Bellalice 
Medische pedicure, manicure en visagie.
Enkel aan huis; gsm Berdien: 0486 312 617 (na 18u)

med. voetverzorging Marijke
 Breeschoot 45, 9800 Astene;   

 0496 70 23 85; www.marijkenails.be; 

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
naaigerei - kousen - kleding
herstellen van kledij; za namid., zo & ma gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

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

Osteopaten

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

Papierhandel

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

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

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

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

Restaurants-Tearoom

Le temps d’une chanson
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

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

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 & Projectbegeleiding
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

De Hainaut | Groep Blancquaert 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 0470552641
tel: 09 221 74 47; www.dehainaut.be

Fobe Remi bvba 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 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02
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Varia

Nieuws van de Stad
Koopzondagen 2021 voor Sint-Denijs-Westrem:

(onder voorbehoud van goedkeuring door het Gentse schepencollege)

03 januari 2021
14 februari 2021
21 maart 2021
28 maart 2021
11 april 2021

25 april 2021
06 juni 2021
27 juni 2021
11 juli 2021
18 juli 2021

05 september 2021
17 oktober 2020
30 oktober 2021
07 november 2021

Wij danken de talrijke sponsors voor hun bijdrage in 2020:
11.11.11- comité
Aelterman Magdalena
Apotheek Pharmaphie
Apotheek S.H. Pharma
Bakeland Roger
Beddeleem-Roelens
Bontinck Dirk
Boone-De Baere
Borluutjoggers
Braeckman-De Weerd
Bridgeclub Afsnee
Byttebier Jan
Cultuurplatform SDW/Afsnee
Davidsfonds
De Backer-Kerkhove
De Bruyne-Vanden Abeele
De Coninck Agnes
De Cuyper Jean
De Moor Guy
De Pauw-De Ley
De Rijck Jan
De Roo-Vyncke
De Schryver Antoon
De Smet Debbie
De Verbinding 
De Vrienden v/d Zonnekerels
Deaulmerie Ignace
Debruyne Miet
Decabooter-Hoedt
Delputte Willy
Dentyn-Leytens
Devos Christine
Dick Marianne
Dobbelaere Francoise
Dujardyn Filip
Echo Der Leie 
Eloot-Van Den Kerckhove
FEM’ Westrem 
F.V. Samana SDW
Gevers Emiel
Gilleman Sabina

Gistelinck Alfons
Heyndrickx Christine
Heyndrickx Lucien
Hoflack-De Smet
KWB 
Kint Willy
Lemahieu Hugo
Leman Elise
Leroy Philippe
Leyssen Annick
Luca-De Vos
Maes Guy
Mahy Hans
Markant De Pinte/SDW
Martens-Verbanck
Meersman-Bekaert
Messeman Jan
Mestdagh-Vyncke
Michielsen-De Keuckeleire
NSB SDW
Okra SDW
Oosterlinck Willem
Pannier Philippe
Pataer Paul
Pattyn Andre
Peeters Karel
Ravyse-Verstuyft
Rederijkerskamer De Loofblomme
Schellinck Christine
Schreibers Pauline
Sleurs Elke
Sleurs-Van Caeckenberghe
Staelens Jean
Stevens Christiane
Steyaert Gilles
Stockman-De Ruyver Danny
Strobbe Guido
Strybos Lieve
Sys Arnold
Tennisclub Borluut
Tuender Hermina

Ulens Stan
Van Besien-Eggermont
Van Canneyt Serge
Van Cauwenberge-De Wael
Van Cauwenberghe Achiel
Van De Moortel Willy
Van De Waeter Roger
Van Den Brande Alex
Van Den Broecke-Oostra
Van Durme-Van Vooren
Van Eeckhoutte
Van Haelst Helene
Van Hamme-Desmet
Van Steenkiste Pierre
Van Troos Piet
Vanhooren Annie
Vanhove-Speijbroek
Varafin
Verbrugge David
Vereecken-Wustefeld
Vermoesen-De Vlieger
Verniers Ronny
Verniers Rosita
Verstraete Herwig
Verstraete-Compernolle
Vlerick-Verschelde
Vtb Kultuur
Vyncke Godelieve
Walcarius Katrien
Wantiez Pascale
Werkgroep Milieu En Verkeer 
Werrebrouck Jan
Willems Julien
Cauwe Christian
Open Huis
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Kalender

januari
Zo 17 DAVIDSFONDS SDW 10.00 Toast Literair + receptie Gildenhuis SDW

Vrij 22 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 nieuwjaarsreceptie Gildenhuis SDW

Di 26 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht over diamant gemeentehuis De 
Pinte

februari
Do 11 VTBKULTUUR SDW tentoonstelling “Kleureyck” Designmuseum Gent
Ma 22 DAVIDSFONDS SDW en MARKANT lezing” De geknipte genen”

maart
Ma 8 DAVIDSFONDS SDW lezing “Glaskunst in onze buurt”

april
Do 22 DAVIDSFONDS SDW en KWB lezing over het Vaticaan

mei
Zo 9 DAVIDSFONDS SDW bezoek aan Industriemuseum Gent

juni
Za 5 DAVIDSFONDS SDW en VTBKULTUUR daguitstap naar Frans-Vlaanderen

BORLUUT borrlt het cultuurprogram-
ma dat door de Stad Gent gesubsidieerd 
wordt, gaat van start met een productie 
van DE LOOFBLOMME. 

Zij spelen in maart een kleine productie 
met jongeren vanaf 16 jaar in een regie 
van Marlies Tack, theatermaakster en 
actrice én geen onbekende bij De Loof-
blomme. 

Marlies stond als dertienjarige voor het 
eerst op het theater in ‘Mouchette’ van 
Arne Sierens in een regie van Alain Platel. 
Hier in Sint-Denijs-Westrem ontstond 
toen haar passie voor theater. 
Het doel is om zoveel mogelijk jong talent 
de kans te geven op een professionele 
manier kennis te maken met de rijkdom 
van het theaterleven. 
Misschien voel jij de kriebels om eens op 
de planken te staan? Laat dit weten aan 
Inge De Schuyter en wij houden je op de 
hoogte van dit inspirerende project. 

Ook achter de schermen kunnen we 
iedereen gebruiken! 

Marlies licht al een tip van de sluier op:
‘Ik vertrek van de theatertekst ‘Universal 
Irritant’ van De Kakkewieten, een komi-
sche bewerking van ‘Yvonne, Prinses van 
Bourgondië’ van Witold Gombrowicz. Een 
grappige voorstelling met een wrange 
ondertoon, over schoonheid en schone 
schijn. Waarbij Yvonne het Koninklijk 
Paleis op losse schroeven zet...’ 
 

De cosy voorstellingen hebben plaats in 
het Gildenhuis dat volledig coronaproof 
ingericht wordt.
De repetities starten eind januari. 

Speeldata : 
19 – 20 – 21 maart
25 – 26 – 17 maart 

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

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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
29 januari 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 10 januari 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen  
vermoedelijk op 26 februari en 26 
maart. 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, contacten 
met verenigingen 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW 
09 329 52 41

Reclame en advertenties 
Rose Desmet 
Kleine Gentstraat 17, SDW 
09 221 46 62 
advertentie@dekenijborluut.be

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

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

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

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

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

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

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

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

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

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Christine Devos 09 222 05 20
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard 09 220 04 36
Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter
Reini Van Alboom
Pieter-Jan Uyttendaele
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
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79

nieuw adres vanaf 14 december: 
Hogeheerweg 79 bus A, SDW
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&
Eindejaarsopendeurdagen
va n  1 2  t . e . m .  3 1  d e c e m b e r  2 0 2 0

Ook open op zondag
13, 20 en 27 december

Doorlopend open van 10u tot 18u

Alvast een prettig eindejaar en tot binnenkort!

Tulpenstraat 7, B-9810 Eke – Nazareth
T 09/385 91 21, www.horecare.be

Like us on www.facebook.com/horecare/
Follow @horecareshop on Instagram



TE KOOP - Gent St.-Pieters

Rustig gelegen nieuwbouwappartement 
met mogelijkheid tot assistentiediensten.   

VERKOCHT -Afsnee 

Overweegt u te verkopen?  

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling. 

6 m2

€ 385.000(excl. 12% BTW) T. 0474 253 139

T. 09 282 82 82

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Bel 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 
 

Hoogstaand nieuwbouwproject bestaande 
uit 1 tot 3-slaapkamerappartement. 

Start van de werken januari 2021.

Reeds 50% verkocht! 

Contacteer ons voor meer info op
www.residentiemondriaan.be 

TE KOOP - Nazareth  

Instapklare open bebouwing met 4 
slaapkamers en een zonnige tuin.   

198 m2 948 m2

€ 508.000

T. 09 282 82 82 

T. 0474 253 139

TE KOOP - Afsnee 

Bouwgrond voor open bebouwing in een 
groene omgeving, zonder bouwverplichting.    

1.331 m2

€ 520.000 T. 0472 454 007

TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne

Charmante landelijke woning met 3 
slaapkamers, 2 badkamers en garage.   

238 m2 173 m2

€ 525.000
(excl. BTW 21% en RR 10%)

T. 0479 417 496
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TE KOOP - Gent 

Instapklare woning met zeer groot terras 
nabij de Heuvelpoort. 

 93 m2  167 m2

€ 395.000 T. 0474 253 139 E
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

Vanaf € 236.250 
(excl. BTW 21% en RR 10%)

verk
ocht

81 m2


