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Passie voor vastgoed
en mensen

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Overweegt u te verkopen? 

Onze erkende vastgoedmakelaars zijn ervaren 
en gespecialiseerd in uw buurt.
Met meer dan 800 residentiële verkopen menen wij
dé lokale vastgoedspecialist te zijn. 

Ontdek onze succesvolle werkwijze op
irres.be/nl/verkopen 

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling? 
Contacteer ons. 

irres - passie voor vastgoed en mensen
Kortrijksesteenweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem  

T. 09 282 82 82 E. welkom@irres.be



Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut rekent op uw bijdrage voor 2021 
Beste lezer,
u denkt misschien: Dekenij Borluut doet 
toch niets meer door de spelbreker 
covid-19? Neen hoor! De Welzijnsschakel 
draait op volle toeren en u krijgt elke 
maand de INFO in de brievenbus, we 
blijven het wel en wee in ons dorp op de 
voet volgen….….

Waarom een bijdrage betalen aan De-
kenij Borluut als lid of als sponsor 
omdat u 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 
of 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. 
welzijnsschakel met om de 14 dagen 
voedselbedelingen voor wie er nood aan 
heeft.

Ook de tien uitgaven per jaar van de INFO 
blijft een belangrijk aandachtspunt 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 
evenementen om overlappingen te ver-
mijden, met aandacht voor de midden- 
stand door de koopgids in elke INFO. 
Nieuws over de verschillende werkgroe- 
pen van de dekenij, Kermiscomité (orga- 
nisatie van de oktoberkermis met de 

verschillende verenigingen van SDW), gra-
tis 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. 

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

Welzijnsschakel Borluut
We nemen afscheid van Antoon Daemers 
Toon Daemers was gedurende 5 jaren vrijwillige medewerker bij onze sociale vereni-
ging Welzijnsschakel Borluut. Na een korte ziekte is hij van ons heengegaan.
Dat hij betrokken was bij het wel en wee van zijn geboortedorp is hem met de pap- 
lepel ingegoten. Zijn moeder was de eerste dekenin van Dekenij Borluut.
We zullen hem missen en blijven hem dank verschuldigd.
Dekenij Borluut biedt haar deelneming aan de familie aan en blijft hem gedenken in 
zijn bijzonder engagement.

Een kleindochter van 13 jaar van een vrijwilliger schreef deze afscheidstekst die we 
graag publiceren:

Dankjewel is één woord met meer dan 1.000 betekenissen… zoals:
Dank je voor de 5 jaar durende hulp en liefdadigheid
Dank je om altijd voor onze welzijnsschakel Borluut klaar te staan
Dank je om alles wat je deed met liefde en respect  
voor andere gezinnen in diepe armoede.
DANK  JE  VOOR  ALLES…!

Info: Bart De Schouwer, 
voorzitter@dekenijborluut.be; 
www.dekenijborluut.be

Passie voor vastgoed
en mensen

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Overweegt u te verkopen? 

Onze erkende vastgoedmakelaars zijn ervaren 
en gespecialiseerd in uw buurt.
Met meer dan 800 residentiële verkopen menen wij
dé lokale vastgoedspecialist te zijn. 

Ontdek onze succesvolle werkwijze op
irres.be/nl/verkopen 

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling? 
Contacteer ons. 

irres - passie voor vastgoed en mensen
Kortrijksesteenweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem  

T. 09 282 82 82 E. welkom@irres.be

En ook het winteruur wordt zomeruur

In de nacht van 27 op 28 maart  
zetten we onze klok een uur vooruit:  

2 uur wordt 3 uur, dat betekent 1 uurtje minder slapen.

3



Nieuws van verenigingen

Plaats: via Zoom
Deelnameprijs: € 12

vtbKultuur SDW

Donderdag 11 maart om 14.30 uur: webinar: “De Zeeuwse Rede: van voorhavens voor Antwerpen tot zeehavens”

Webinar door prof. em. dr. John Everaert, 
professor in maritieme en koloniale 
geschiedenis.
Pas op het einde van de 15de eeuw werd 
de Westerschelde, de “Hont”, de gebruike- 
lijke toegang tot de haven van Antwerpen. 
Voordien was de Oosterschelde de be- 
langrijkste vaarroute en daar profiteer-
den ook de aldaar gelegen voorhavens 
van.
 - Bergen-op-Zoom (eerst baronie daarna 
markizaat) was met zijn twee jaarmarkten 
een trefplaats voor inheemse en vreemde 
kooplui.
 - Zierikzee bood als Hanzestad contac-
ten met de handelswereld in Noord- en 
Oostzee
 - Vere genoot van de monopolie-stapel 
voor Schotse wol.

Toen stormvloeden de vaargeul van de 
Westerschelde uitdiepten, gaf die voort-
aan rechtstreeks toegang tot de opko-

mende haven van Antwerpen. Vlissingen 
en Arnemuiden fungeerden als over-
slag-voorhavens en bloeiden op.

Met de Schelde-sluiting na 1585 en de 
zwaar getaxeerde doorvaart naar Antwer-
pen groeiden die vroegere voorhavens uit 
tot echte zeehavens.
 - Vlissingen kreeg een belangrijke 
scheepswerf en sommige reders-kooplui 
zoals Lampsins koloniseerden zelfs het 
Antillen-eiland Tobago.
 - In het kader van de nieuwe V.O.C. 
(°1602) was de Zeeuwse Kamer uit Mid-
delburg de belangrijkste na Amsterdam.
 - Ontsproten uit de West-Indische Com-
pagnie (°1621) dreef de “Middelburgse 
Commercie Compagnie” intens slaven-
handel.

Al deze vroegere voorhavens hebben een 
rijk architecturaal patrimonium opge-
bouwd, waarrond heel wat cultureel-his-

torische informatie bestaat.

Inschrijven: gelieve te mailen naar  
secretariaat@rocvzw.be (met vermelding 
naam deelnemer) en € 12 te storten op 
rekening van ROC BE39 4460 2458 7119 
met vermelding “Webinar Zeeuwse Rede 
en naam van de deelnemer”.
Omwille van de verstrengde coronamaat-
regelen gaat de lezing door via ZOOM. 
Voor de webinar hoeft u niets te installe-
ren. U krijgt ca. 1 uur voor de lezing een 
link doorgestuurd waarmee u de lezing 
kan volgen op uw pc, laptop of tablet.
Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook 
opgenomen; alle ingeschrevenen ontvan-
gen kort na de lezing een link waarmee ze 
deze in uitgesteld relais kunnen bekijken. 

Donderdag 18 maart om 14.30 uur: webinar: “Woud, hout en behoud: Centraal-Afrika, door een houten bril beke-
ken” door Paul Vossen 

Meer dan 1,5 miljard mensen leven 
van het bos: het bos levert hen talrijke 
producten en diensten in de vorm van 
hout of afgeleide producten (waaronder 
papier), planten met een geneeskrachti-
ge werking, voedsel. 350 miljoen men-
sen op de wereld leven in een bos of in 
de nabijheid ervan. Als woonplaats of 
ontspanningsplaats hebben bossen een 
essentiële sociale functie. 
Centraal Afrika is een producent van 
tropisch hout. West-Europa is er een con-
sument van. Op de Wereldtentoonstelling 
in Brussel van 1897 werd er al reclame 
gemaakt voor tropisch hout. Victor Horta, 
Henri van de Velde, Georges Hobé en an-
dere art-nouveau-kunstenaars gebruikten 
Congolees hout voor hun creaties. Afri-
kaanse houtsoorten zoals iroko, padoek, 
bilinga, wengé en mahonie blijven ook 
vandaag erg gegeerd. 

“Hout” is echter oneindig veel meer dan 
een materiaal voor constructies, energie 
en kunstwerken. 
Bossen herbergen twee derde van de 
biodiversiteit op het land en zijn essen- 
tiële co-regulators van het globale ecosys-

teem. Ze produceren zuurstof en slaan 
gedurende vele jaren grote hoeveelheden 
CO2 op. Hout als dusdanig speelt, meer 
dan we vermoeden, ook een sleutelrol 
in het leven van de individuele mens, in 
diens verhouding met de samenleving en 
in de betrekkingen tussen samenlevin-
gen. Midden-Afrika verschaft een unieke 
setting om die andere, ruimere blik op 
“hout” te verkennen. 

In deze lezing worden zeer uiteenlopen-
de realiteiten met betrekking tot “hout” 
geduid: evenaarswouden als globale 
klimaatregelaar, hout als stockage van 
CO2, hout en organische stof in de grond, 
de kwaliteit van bepaalde Centraal-Afri-
kaanse houtsoorten en de (economische) 
vraag in Europa, duurzame / niet duurza-
me uitbating (CITES en REDD+), criminele 
uitbating, ecotoerisme, hout en vergan-
kelijkheid (schimmels, termieten, …), hout 
en constructie, hout en transport, hout 
en decoratie, hout en muziek, hout en 
religie, hout en ceremonie, hout en medi-
cinale toepassingen, hout en kunst, hout 
en gebruiksvoorwerpen, hout en kleding, 
hout en communicatie (gleuftrommels). 

Deze bredere duiding kan mensen helpen 
om zichzelf, hun opleiding of beroep 
binnen een globaal perspectief van duur-
zaamheid te plaatsen. 

Deze lezing is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op materiaal tentoongesteld in 
het Koninklijk Museum voor Midden- 
Afrika (Tervuren). 
Paul C. Vossen werd geboren in Lubum-
bashi en groeide daar op tot 1964. Na zijn 
studies bio-ingenieur en zijn doctoraat 
in de landbouwwetenschappen aan de 
UGent spendeerde hij een groot deel 
van zijn carrière in Afrikaanse landen. In 
België werkte hij in het kader van trans- 
nationale wetenschappelijke netwerken 
en duurzaam milieubeleid. Sinds 2018 is 
hij freelance gids in het Koninklijk  
Museum voor Afrika in Tervuren. 

Inschrijven: gelieve te mailen naar  
secretariaat@rocvzw.be (met vermelding 
naam deelnemer) en € 12 te storten op 
rekening van ROC BE39 4460 2458 7119 
met vermelding “Webinar Hout en naam 
van de deelnemer”. 
Omwille van de verstrengde coronamaat-
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regelen gaat de lezing door via ZOOM. 
Voor de webinar hoeft u niets te installe-
ren. U krijgt ca. 1 uur voor de lezing een 
link doorgestuurd waarmee u de lezing 
kan volgen op uw pc, laptop of tablet. 

Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook 
opgenomen; alle ingeschrevenen ontvan-
gen kort na de lezing een link waarmee ze 
deze in uitgesteld relais kunnen bekijken. 

Donderdag 25 maart om 14.30 uur: lezing: “Klanken waarin Oost en West mekaar ontmoeten”

Summiere introductie tot de Griekse 
muziek. 
Met deze online muzikale reis doorheen 
diverse Griekse regio’s tracht filhelleen 
Roland Vancappel de muziekliefhebber 
te laten kennismaken met enkele van de 
talrijke Griekse muziekstijlen die in dit 
zuidelijke Balkanland immens populair 
zijn en waarvan sommige reeds meer dan 
drie eeuwen lang de generaties van jong 
tot oud weten te boeien.

In Griekenland begeleiden muziek en 
dans steevast de belangrijkste momen-
ten in het leven. Geen geboorte, leven of 
dood zonder de daarbij horende liederen 
en lichaamstaal die het onzegbare weten 
op te roepen. 
In de voorstelling worden de gekozen 
klankfragmenten telkens ondersteund 
door een aangepaste fotomontage die 
ook het oog wat gunt en de post-coronai-
re reishonger kan aanscherpen.
Bedoeling van deze introductie tot het 
Griekse muzikale idioom is het publiek te 
laten kennismaken met een klankenwe-
reld waar niet alles om bouzouki of sirtaki 
draait. 

Roland Vancappel: een passie voor Griek-
se muziek:
 “muziek heb ik bij reizen in gebieden 
waarvan ik de taal niet machtig was, 

steeds als middel gebruikt om tot enige 
communicatie te komen. Muziek is 
immers een mengsel van geritmeerde 
frequenties die zonder woorden het 
gemoed raken. Zo ontstaat verbinding 
en ontmoeting, noodzakelijke voorwaar-
den om serene vertrouwensrelaties te 
schragen. Dit proces voltrok zich ook 
toen ik een halve eeuw geleden voor het 
eerst een groep diende te begeleiden 
naar Griekenland. Nieuwgrieks was mij 
totaal vreemd, hoewel ik in het middel-
baar Xenophoon’s Ana- en Katabasis 
had doorwrocht en vers na vers de Ilias 
en de Odyssee had gefileerd. Gechar-
meerd door mijn interesse voor de lokale 
muziek, verbeterden diverse gespreks-
partners mijn antiek-Griekse uitspraak 
en ouderwetse woordenschat. Zo wezen 
taxi- en buschauffeurs, hoteliers en 
restaurantuitbaters mij de weg naar het 
moderne en alom gesproken “dimotiko”, 
de volkstaal. In de loop der jaren leerden 
Griekse vrienden mij de diverse muziek-
genres te onderscheiden. Muzikanten 
die ik meermaals ontmoette tijdens mijn 
talloze bezoeken aan het land wijdden mij 
verder in. Beladen met voor mij obscure 
vinylplaten en cassettebandjes keerde ik 
telkenmale van reis terug. Ik probeerde 
ook de teksten te vertalen, wat mij me-
teen de weg wees naar de rijke Griekse 
traditie op het gebied van de lyrische 

poëzie. Overtuigd van de hoogstaande 
kwaliteit van het Griekse lied, de Griekse 
muziek en de daarbij horende teksten, 
viel het mij steeds op dat toeristen die 
Griekenland bezochten slechts een zeer 
beperkte kennis hadden en maar geringe 
interesse betoonden voor die muzikale 
traditie. Vandaar een poging om via de 
aangekondigde webinar de deur te ope-
nen naar een wellicht voor velen verras-
sende muzikale wereld”. 

Inschrijven: gelieve te mailen naar  
secretariaat@rocvzw.be (met vermelding 
naam deelnemer) en € 12 te storten op 
rekening van ROC BE39 4460 2458 7119 
met vermelding “Webinar Griekse Muziek 
en naam van de deelnemer”.
Omwille van de verstrengde coronamaat-
regelen gaat de lezing door via ZOOM. 
U hoeft niets te installeren. U krijgt ca. 1 
uur voor de lezing een link doorgestuurd 
waarmee u de lezing kan volgen op uw 
pc, laptop of tablet.
Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook 
opgenomen; alle ingeschrevenen ontvan-
gen kort na de lezing een link waarmee ze 
deze in uitgesteld relais kunnen bekijken.    

Donderdag 25 maart: een wandeling door het hart van Sint-Denijs-Westrem: laveren 
tussen Kroeg, Kerk, Kasteel en Klooster o.l.v. Wien Servaes

Sint-Denijs-Westrem was ooit een dorp 
maar wordt nu ingehaald door de stads-
uitbreiding. 
Toch blijven er nog genoeg landelijke 
wegen/hoeken, die het echte verhaal van 
Sint-Denijs-Westrem vertellen. 
Wien Servaes, historica, bestuurslid 
vtbKultuur en stadsgids, brengt onze 

gemeente tot leven in een boeiende wan-
deling langs vergeten hoekjes en brengt 
authentieke verhalen tot leven.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk:  
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be. 
Afspraak om 9.50 uur aan het vroegere 
café ’t Zwaantje (hoek Loofblommestraat 

en Kerkdreef). Maximum 15 deelnemers 
per groep.
Deelnameprijs: € 10 voor leden, € 12 voor 
anderen. 
Het gepaste bedrag storten op rekening 
van vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem: 
IBAN BE66 0001 5590 2743.

Zaterdag 27 maart: wandeling Afsnee, tussen Woord en Beeld, o.l.v. Wien Servaes

Afsnee, liefelijk dorp in de Leiebocht, 
waar de tijd lijkt stil te staan. Hoewel 
Gentse deelgemeente, sluit Afsnee 
cultureel en landschappelijk aan bij de 
Leiestreek. Zowel schrijvers als schilders 
voelden zich hier thuis. We treden in hun 
voetsporen en gaan er op verkenning.
We starten de wandeling in Sint-Denijs- 
Westrem, aan het voormalige “kasteel 
Hamelinck”, ook bekend als “Kasteel 
Delebecque” en later eigendom van de 

familie de Ghellinck. Sinds 1936 is er de 
psychiatrische instelling, het Sint-Camil-
lusinstituut, gevestigd. Nu is de nieuwe 
naam ”Karus”. 
We eindigen mét (indien corona het 
toelaat) of zonder lunch in restaurant 
de Nenuphar (voor de lunch: zie onze 
website).

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be en 

stort het gepaste bedrag op rekening van 
vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem:  
IBAN BE66 0001 5590 2743.

Afspraak: bushalte Paardenkop, parking 
Karus om 9.30 uur
Deelname: € 10 voor leden voor de wan-
deling, € 12 voor anderen; met lunch:  
€ 45 voor leden, € 48 voor anderen.
Maximum 18 personen. 

Plaats: via Zoom
Deelnameprijs: € 12

Plaats: via Zoom
Deelnameprijs: € 12
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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 erkend bemiddelaar/advo-
caat; sociale conflicten, onderwijsrecht = advies 
en efficiënte oplossing; gsm: 0475 59 34 89; 
myriam.desterbeck@gmail.com

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: ma en do: 7-19 uur 
 di-woe-vrij: 7-17 uur  

www.sbat.be; tel: 078 15 12 43

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

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; 31 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
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

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenkaan 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

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

Schoonzichtstraat 21, SDW

BANKMAKELAAR.BE
Leiepark 15, 9051 SDW; tel: 09 373 81 59
info@bankmakelaar.be

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 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; op 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; info@kineandmore.be
Tel: 09 222 33 45; gsm: 0495 40 09 42

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’ advisor Gent
Thermomix/workshops/demo’s/verkoop
Tel: 0465 07 36 03; www.cookingwithnan.be
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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)

Hilde Buyl gespecialiseerde 
voetverzorgster aan huis,
 Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

Uw voeten, mijn zorg - Eelt, likdoorn, schimmel, 
ingegroeide nagel. Boek online uw afspraak. 
info@pedicurepatricia.be; gsm: 0476 77 31 39

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; 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

Renovatie en karweien

Stones renovatie, herstellingen sanitair en ver-
warming, schilderwerken, betegeling, bevloe-
ringen; stones@telenet.be; 0477 60 22 84

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

Traiteur

Elke weekdag een verse
 dagschotel; Ma-vrij 11.30u-13u

& 15u-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

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

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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Zondag 21 maart: 

Gentsche Gruute Kuis

De schoonste dag van het jaar.

Editie 10.2 van de Gentsche Gruute Kuis zal anders zijn
anders, maar even fijn en met hetzelfde doel.

“‘Veilig met vier”, is dit jaar ons motto.
Vorm een team van vier en ga samen met ons op pad.

Info: www.gentschegruutekuis.be

Davidsfonds SDW / Afsnee

Voordracht maandag 8 maart uitgesteld!

Gezien de uiterst onzekere en moeilijke tijden veroorzaakt door het coronavirus
wordt “Glaskunst in onze buurt”, een lezing door A. Rambaut, conservator
glaskunst, verplaatst naar volgend werkjaar 2021-2022.
 
We hopen op betere tijden!

Markant

De coronamaatregelen laten nog steeds 
geen samenkomsten van groepen per-
sonen toe en de zalen zijn ook nog altijd 
niet beschikbaar zodat alle socio-culturele 
verenigingen nog steeds verplicht zijn 
hun geplande activiteiten te annuleren. 

Dus dit jaar geen jaarlijkse kookles door 
Claudine Struyvelt, voorzien op 1 maart 
2021 en ook nog steeds geen uitstap in 

groep bv. naar Brugge met het concertge-
bouw - ook voorzien in maart -  zoals op 
ons programma aangekondigd.  

We hopen echter na de Paasvakantie 
toch enkele uitstapjes en bijeenkomsten 
te kunnen organiseren zoals o.a. een 
geleide wandeling in onze eigen buurt 
met hopelijk een koffiestop erna en ons 
geleid bedrijfsbezoek aan een asperge-

kwekerij kan eind april misschien toch al 
doorgaan. 

Meer daarover in de volgende INFO. 
We wachten dus – samen met zovelen – 
op het vaccin en op de zomer!.
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Varia

Een beetje nostalgie bij herinneringen aan het winterweer

De redactie kreeg spontaan enkele tekstjes binnen die ons terugbrachten naar de tijd 
van toen. Ervaringen uit de kindertijd bij de voorbije sneeuw- en ijsperiode. Nostalgie in 
deze coronatijd?

“Ik herinner me nog dat de Watersportbaan dichtgevroren was en dat veel mensen 
kwamen schaatsen en kinderen met de slee meetrokken”
“Ik herinner me nog toen ik 6 jaar was, bergen sneeuw als we naar school gingen. Thuis 
was alles vastgevroren, ijs op de zee, vrachtschepen in de haven van Gent vastgevroren 
die moesten los gekapt worden….”
“Ik herinner me dat we naar De Haan op bezoek gingen toen ik 10 jaar was en dat de 
zee bevroren was”
“Ik herinner me de glijbanen op school … De durvers van het 6de leerjaar op de glij-
baan, kinderen die aan het ijs likten en hun tong deed helse pijn…” 
“mijn man moest in onze bloemenserres slapen om de thermometer regelmatig te 
controleren en kolen op de chauffageketel te doen… Geen aangename herinnering, 
gelukkig kwam er later verwarming met stookolie”
“Wij schaatsten op de Rosdambeek”
“Ik herinner me de ijsbloemen op de ruiten en de vastgevroren waterleiding. Ik was 5 
jaar en woonde in een doodlopende straat die uitgaf op de Ringvaart (overkant van 
Maria Middelares. Aan de oevers was er een soort festivalsfeer, de Ringvaart was nog 
niet doorgetrokken. Jammer dat er toen nog geen foodtrucks bestonden”
“We schaatsten op de ondergelopen weilanden van de Blaarmeersen waar nu de Wa-
tersportbaan ligt. We hebben ons altijd wintergoed geamuseerd, schaatsen en sleeën 
naar hartenlust. Sommige kinderen kwamen naar school met “galochen in caoutchouc” 
tegen natte voeten. En we mochten onze voeten warmen aan de kachel in de klas…”
“Deze winterprik doet me denken aan mijn jeugd toen sneeuw veelal een deel was van 
de winter. Op het platteland was het toen alle hens aan dek om boodschappen te doen. 
Auto’s waren er niet en te voet was men vlug een paar uurtjes kwijt om het nodige te 
halen. 
Als klein kind zijn mijn mooiste herinneringen aan de kerstavonden. Gans de buurt naar 
de middernachtmis in de sneeuw, een half uur te vroeg om een stoel te bemachtigen. 
En na de mis wafels of pannenkoeken. Het waren voor mij heuglijke tijden. In alle een-
voud was dit toen iets om naar uit te kijken. Buurtschap was toen zo eenvoudig waar 
iedereen deugd aan beleefde. Memories van ongeveer tachtig jaar geleden. Dat was de 
oude tijd...... die komt niet terug”. 

Zo was het vroeger en was het nu in februari. Ook nu hebben de kinderen echte 
sneeuwpret gehad, trokken papa’s en jonge grootvaders de sleeën van kinderen en 
kleinkinderen en werd nostalgie nog eens werkelijkheid…

En nu maken we ons op voor de lente. Hier en daar piepen krokusjes al door de 
sneeuw en stilaan wordt het gras de voorbode van mooi weer, vroeger en later licht, 
een zonnetje dat warmte geeft, nieuwe hoop op een andere samenleving met minder 
hinderlijke maatregelen die knuffelen en ontmoetingen weer mogelijk maken.

gezocht

Naar aanleiding van zijn nieuwe boek zoekt Guido Strobbe 
getuigenissen, foto’s en dergelijke van het vliegveld van 
Sint-Denijs-Westrem omstreeks september 1944 tot en 
met 1 januari 1945 (Operatie Bodenplatte).
contact: guido.strobbe@outlook.com

Geniet van de stralende zon al is het koud
geloof dat stilaan de krokusjes

hun kopjes zullen opsteken uit de

sneeuw of uit het gras en dat het
LENTE 

wordt in de natuur en in ons hart.

Katrien Van Geluwe

Sarah Van Meenen

Katrien Van Geluwe
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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 maart 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 7 maart 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen  
vermoedelijk op 30 april en 28 mei. Alle 
teksten moeten uiterlijk 17 dagen voor 
die datum binnen zijn. 

Graag alle activiteiten opgeven waarvan 
de datum al vast ligt, zodat de andere 
verenigingen er rekening mee kunnen 
houden. Telkens plaats, datum en uur 
van de activiteit vermelden.

Redactie Info info@dekenijborluut.be

Colofon
Website www.dekenijborluut.be 
Facebook Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem VZW

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

Verantwoordelijke uitgever 
Kristien Van Hessche 
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
09 245 67 28

Rubriek “Verenigingen” 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21, SDW 
09 221 19 51

Rubriek “Nieuws dekenij” 
Frieda Van Caeckenberghe 
Lettelbroeklaan 3, SDW 
09 222 03 01

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
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
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
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&
Kalender

maart
Do 4 VTBKULTUUR SDW webinar geschiedenis van Vlaanderen 4 via Zoom
Do 11 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar “De Zeeuwse rede” via Zoom
Do 18 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar “Woud, hout en behoud” via Zoom
Zo 21 IVAGO Gentsche Gruute Kuis
Do 25 VTBKULTUUR SDW erfgoedwandeling SDW
Do 25 VTBKULTUUR SDW 14.30 lezing over Griekse muziek via Zoom
Za 27 VTBKULTUUR SDW erfgoedwandeling Afsnee

april
Do 22 DAVIDSFONDS SDW en KWB lezing over het Vaticaan

mei
Zo 9 DAVIDSFONDS SDW bezoek aan Industriemuseum Gent

Woe 12 VTBKULTUUR SDW 3-daagse naar Limburg
juni

Woe 2 VTBKULTUUR SDW Koninklijk Militair concert Capitole Gent
Za 5 DAVIDSFONDS SDW en VTBKULTUUR daguitstap naar Frans-Vlaanderen

Vrij 25 GEZINSBOND grootoudersvakantie Koksijde
augustus

Zo 22 VTBKULTUUR SDW Knipoogdag Ieper



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.


