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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

De bedragen van het lidgeld waren niet gepubliceerd in de INFO van maart
We hopen dat deze nieuwe vermelding toch nog nieuwe of 
reeds aangesloten leden kan over de streep trekken om alsnog 
het lidgeld voor het nieuwe werkjaar te betalen.

Dekenij Borluut werkt met een groot engagement van een 
bestuursploeg onder voorzitterschap van Bart De Schouwer 
dankzij talrijke vrijwilligers 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 betalen een lidgeld van tenminste € 15 omdat 
de INFO moet opgestuurd worden. Ons rekeningnummer 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.

Welzijnsschakel Borluut
Zoals waarschijnlijk wel bekend geeft de 
Welzijnsschakel, naast de voedselbede-
lingen om de 14 dagen, ook bijles aan 
schoolkinderen die het nodig hebben.
Er kwamen al verschillende reacties van 
leerkrachten die merkelijk verbetering 
zagen bij de leerlingen dankzij deze 
bijlessen.

De vraag voor bijles groeit nog. Momen-
teel is de Welzijnsschakel op zoek naar 
een vrijwilliger die wil wiskundeles geven 
aan een 15-jarige die les volgt in de kok-
school.

Dit kan via Whatsapp of, als het weer het 
toelaat, buiten op een bank of tuintafel.

U hoeft geen gediplomeerde leerkracht te 
zijn, alle hulp is welkom!

Info: Michèle Bouverne;
(0475 96 05 95); michelle@simonne.be

Paasklokken van Rome,
terug van weg geweest

blijven luiden als voorheen
omdat het feest zal zijn.

Vergezeld van de paashaas
maar op afstand

worden eieren in het mandje gelegd.

Het is toch lente zoals altijd
de zon brengt warmte en leven

lokt ons naar buiten in beperkte kring
maakt ons blij met nieuwe knoppen

openspringend tot blad en bloem.
heldere kleuren, fris ontloken.

’t Genieten blijft behouden
nog sterker dan voorheen
maar alles meer op afstand
meer terug geslagen op onszelf
hopend op herstel naar betere tijden
broeihaarden weg gewerkt.

’t Wordt Pasen, nieuwe hoop
op betere tijden, vol zon en licht,
toekomst bij mens en dier,
nieuwe uitdagingen, creatievol,
hoop wordt werkelijkheid, zelfs
Pasen blijft Pasen in coronatijd.

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.

Pasen in coronatijd
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Nieuws van verenigingen

Markant De Pinte / SDW

Zeker tot 1 mei zijn de indoor-activiteiten nog niet mogelijk 
door de tot dan geldende coronamaatregelen. Deze laten nog 
steeds geen samenkomsten van groepen toe en de zalen zijn 
ook nog altijd niet beschikbaar zodat we ook onze laatste bin-
nen-activiteiten van dit werkjaar moeten annuleren.

Na de paasvakantie willen we toch voorzichtig met enkele bui-
tenactiviteiten starten en plannen we een geleide wandeling 
in Afsnee en omgeving. Deze verkenning van de Leiestreek 
rond Afsnee zal doorgaan in de tweede helft van april en daar 
we maar met 10 personen samen mogen wandelen, is deze 
voorbehouden voor onze leden die hieromtrent alle gegevens 
zullen ontvangen.
Ons geleid bedrijfsbezoek aan een aspergekwekerij – voorzien 
op 23 april – wordt verplaatst naar een latere datum. 

We hopen in mei en juni nog enkele zomerse bijeenkomsten 
en/of uitstapjes te kunnen inrichten. 

Online activiteiten van Markant Regionaal 

We vestigen graag de aandacht van onze leden op het online 
aanbod van Markant Nationaal en Markant Regionaal waarbij 
in verschillende webinars boeiende voordrachten werden en 
worden aangeboden. Per mail ontvingen alle leden de aan-
sluitingsmogelijkheden en de inschrijvingsmodaliteiten. Warm 
aanbevolen!
Verder wachten we nog steeds – samen met zovelen – op het 
vaccin en op de zomer!

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

“Beter een goede buur dan een verre 
vriend”
 
Buren voor buren
Zin om een buur te helpen bij kleine 
boodschappen of klusjes? 
Of heb je zelf nood aan een helpende 
hand? Of een babbel?
Contacteer antennemedewerker 
Fran Debrouwere op (0473 36 13 59).
 
Zorg voor jezelf en voor de anderen
Met vaccinatie voorkom je dat je ernstig 
ziek wordt. Je draagt bij aan de groeps- 
immuniteit en helpt de verspreiding van 
het virus te stoppen. Je laten vaccineren 

is dus heel belangrijk. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor elkaar. Doe mee.
 
Wens je meer informatie of heb je hulp 
nodig bij het maken van je afspraak?
Bel de vaccinatielijn van de Stad Gent  
(09 210 10 44) van maandag t.e.m. zater-
dag van 8 tot 19 uur

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

4



Davidsfonds en KWB

Wegens de huidige coronamaatregelen wordt de lezing “Achter de schermen van het 
Vaticaan” door dr. Tom Zwaenepoel, i.s.m. KWB en gepland voor 22 april a.s.,  
verplaatst naar volgend werkjaar 2021-22.
 
We hopen op betere tijden!

vtbKultuur SDW
Donderdag 1 april om 14.30 uur: lezing en webinar: Argentijnse tango: het lied van Buenos Aires

 

“El tango es un pensamiento triste que 
se baila” (Tango is een trieste gedachte 
die danst) - Enrique Santos Discépolo.

In 2009 werd Argentijnse tango erkend 
als “UNESCO immaterieel erfgoed van de 
mensheid”. Tango, de muziek en de dans, 
ontstaan op het einde van de 19de eeuw 
in de steden langs de Rio de la Plata, met 
de metropool Buenos Aires als hoofdrol-
speler.
Muziek en dans uit verschillende wereld-
delen ontmoeten er elkaar en creëren 
een heel nieuwe, levendige volkscultuur.

In deze lezing wordt de merkwaardige 
levensloop van tango als socio-cultureel 
fenomeen beschreven. We schetsen kort 
de Argentijnse geschiedenis, om via via 
terecht te komen in de sloppenwijken van 
Buenos Aires, de armtierige setting waar-
in tango ontstond. We zien hoe tango, 
via een omweg langs Parijs en New York 
salonfähig wordt, uitgroeit tot de meta-
foor voor Argentijnse cultuur en, vanaf 
de jaren 1980, een wereldwijd fenomeen 
wordt.
Het verhaal wordt geïllustreerd aan de 
hand van muziekfragmenten en video-
clips.

Lesgever Kris Stevens is ongeveer 10 jaar 
reisleider bij het ROC; zijn specialisaties 
zijn Sicilië en de USA. Maar naast deze 
bestemmingen is een groot deel van zijn 
vrije tijd gelinkt aan muziek. Zijn interesse 
voor de Argentijnse tango dateert al van 
25 jaar geleden. Naast het volgen van 
tangoles verdiepte Kris zich in de geschie-
denis van de tango en de evolutie ervan. 

Zo combineerde hij 2 van zijn passies. 
Deze lezing is ontstaan uit het verlangen 
om dit mooie tango-verhaal te delen. 
Daarnaast beleeft hij zijn passie voor 
muziek als tenor in enkele koren.

Inschrijven via mail: secretariaat@rocvzw.be 
(met vermelding naam deelnemer) en  
€ 12 te storten op de rekening van ROC 
vzw BE39 4460 2458 7119 met vermel-
ding “Webinar Tango”.
Voor de webinar hoef je niets te installe-
ren. Je krijgt ca. 1 uur voor de lezing een 
link doorgestuurd waarmee je de lezing 
kan volgen op pc, laptop….

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

Reeds voorziene webinars/lezingen in 2021:

Donderdag 15 april: Myanmar door Etienne Hauttekeete
Donderdag 22 april: Nieuw-Zeeland door Marleen Verhoeven      
Donderdag 29 april: A Belgian passage to China door Johan Mattelaer

Donderdag 6 mei om 14 uur: “Laveren tussen Kroeg, Kerk, Kasteel en Klooster”,  
een wandeling door het hart van Sint-Denijs-Westrem o.l.v. Wien Servaes

Wien Servaes, historica, bestuurslid vtb-
Kultuur en stadsgids, sinds jaren inwoner 
van Sint-Denijs-Westrem, 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 13.50 uur aan vroegere café 
’t Zwaantje (hoek Loofblommestraat en 
Kerkdreef).
Max. 9 deelnemers per groep.

Deelnameprijs: € 10 voor leden, € 12 voor 
anderen. Storten op rekening van vtbKul-
tuur SDW IBAN BE66 0001 5590 2743.

Zaterdag 8 mei om 10 uur: wandeling Afsnee, “tussen Woord en Beeld”, o.l.v. Wien Servaes

We starten de wandeling in Sint-Denijs- 
Westrem, aan het voormalig “kasteel 
Hamelinck”, ook bekend als “Kasteel 
Delebecque” en later eigendom van de 
familie de Ghellinck. Sinds 1936 is er het 
Sint-Camillusinstituut gevestigd (psychia-
trische instelling vandaag opgenomen in 
de Karusgroep). 

We eindigen met (indien corona het 
toelaat) of zonder lunch in restaurant de 
Nenuphar (voor de lunch: zie website). 
Afspraak: bushalte Paardekop, parking 
Karus om 9.50 uur.
Deelname: € 10 voor de wandeling, € 12 
voor anderen; € 45 met lunch, anderen 
€ 48.

Max. 9 personen. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk: mail 
naar sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be 
en stort op rekening van vbtKultuur SDW 
IBAN BE66 0001 5590 2743.

Plaats: via Zoom
Deelnameprijs: € 12
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KWB
Zoektocht in Afsnee en SDW

De corona-miserie stelt het verenigings-
leven voor serieuze problemen. Hoe kan 
je mensen bereiken als je niet eens mag 
vergaderen? Ook de KWB heeft zich hier-
over gebogen.  

Geen quiz op vrijdag de dertiende
We gingen op zoek naar een alternatief 
voor onze jaarlijkse quizavond, die wij 
vorig jaar hadden gepland op vrijdag 13 
november. De covid-maatregelen lieten 
binnenshuis geen groepsactiviteiten toe. 
Als het niet binnen kon, dan maar buiten.  
We mikten op een korte uitstap: te voet 
en/of per fiets, op één of andere heldere 
dag, alleen of samen met knuffelcontact, 
met het gezin of in kleine groep. Het 
werd een zoektocht in Afsnee en Sint-De-
nijs-Westrem, op maat van iedereen. Een 
afwisselend parcours, met onderweg een 
24-tal eenvoudige opdrachten.  

Grote respons
Op aanvraag kon iedereen een eenvoudig 
routeplan, een vragenlijst voor onderweg 
en een antwoordformulier bekomen. 
In totaal zijn een 140-tal formulieren 
via e-mail of in de bus bezorgd. Deelne-
men was gratis: de oplossingen werden 
verwacht tegen 15 januari 2021 (nadien 
verlengd tot 21 februari 2021). Enkele 
sponsors (o.a. auteur Guido Strobbe 
en Cultuur Gent) zorgden voor mooie 
prijzen.  

Uiteindelijk werden we aangenaam 
verrast door de grote respons op ons 
bescheiden initiatief.  We ontvingen 46 in-
gevulde antwoordbladen terug en noteer-
den in totaal 61 deelnemers. Daarnaast 
hebben sommigen de zoektocht gedeel-
telijk afgewerkt of hun ingevuld formulier 
niet ingediend. Hoe dan ook: dank u wel 
aan iedereen die op stap is gegaan.  

Het getal
We hebben onze zoektocht gelanceerd 
onder de titel “Zoek het getal”. Het kwam 
er op aan om de resultaten van de vra-
genlijst onder te brengen in een formule: 
de (correcte) uitkomst van de berekening 
leverde het getal op dat we zochten. Dat 
getal was het postnummer van Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem: 9051. Elke deelne-
mer ontving begin maart een overzicht 
van de juiste antwoorden en van de 
gemaakte fouten.  
Er waren veel positieve reacties. Iemand 
liet weten dat het tellen van de bomen in 
de dreef van het kasteel Borluut veel tijd 
en zweet had gekost. Enkele deelnemers 
haalden de jaartallen door elkaar op de 
straatgevel van de bioboerderij en stal-
lingen aan Rijsbrugge en ook het aantal 
metalen muurankers aan het inkomka-
pelletje van de pastorie in SDW leverde 
voor sommigen problemen op.  
Maar algemeen vond iedereen het leuk 
en een uitgelezen kans om een frisse 

neus te halen in deze coronatijden. 
Er waren in totaal acht inzenders, die ons 
de correcte berekening en het juiste getal 
bezorgden: Vicky, Laura en Tom Decley-
re, Marèse Rogiers, Wim Verdonck, Lea 
Vandeputte, Philippe Barbaix en Ludwine 
Meirlaen. 
Van harte proficiat aan de winnaars: zij 
kregen intussen hun prijs thuis bezorgd.  

Ook de overige deelnemers werden niet 
vergeten. Iedereen ontving thuis een 
bloemetje: een kleine attentie voor de ge-
leverde inspanningen en voor de sympa-
thieke medewerking. We danken ook van 
harte Dirk Morel, die de zoektocht heeft 
ontworpen en uitgewerkt.  

Tot slot: we bereiden 
een nieuwe zoektocht 
voor doorheen Afsnee en 
SDW, die we in de zomer-
vakantie zullen organise-
ren. U hoort nog van ons 
en hopelijk mogen we 
u opnieuw (of voor het 
eerst) begroeten.  
Tot binnenkort!  

Parochie in Gent zuid – Afsnee en SDW

Vorig jaar, maart 2020. Covid 19 was 
iets uit China, waarover de media af en 
toe verslag uitbrachten. Mensen in witte 
overalls en met mondmaskers, zieke 
mensen wachtend op hulp en mensen 
die overleden aan corona. We hadden 
het nooit eerder gezien en er evenmin 
van gehoord: hopelijk zou dat aan ons 
voorbijgaan.  

Opeens viel alles stil
Maar: ook ons land ging op slot. We 
maakten noodgedwongen kennis met be-
grippen als virussen, lockdown, virologen, 
knuffelcontacten, vaccins, quarantaine, … 
Nieuwe gewoonten die onze vertrouwde 
wereld binnendrongen en veranderden.  
Het coronavirus heeft ook het parochie-
leven in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem 
zwaar aangetast. In maart 2020 was alles 
klaar voor onze solidariteitsactie: naar 

goede jaarlijkse gewoonte werd iedereen 
uitgenodigd op een sober maal. Deze 
keer was de opbrengst bestemd voor het 
project van Annemie Van Egghen, af-
komstig uit Sint-Denijs-Westrem. En plots 
… gooide het coronavirus roet in het eten.  
Vanaf half maart 2020 werden alle publie-
ke liturgische samenkomsten opgeschort. 
Niet alleen de vieringen tijdens het week-
end, maar eveneens tijdens de Goede 
Week, op Pasen en Pinksteren. Ook de 
eerste communie en het vormsel werden 
uitgesteld.  

Eerst geen vieringen meer, nadien met 
beperkte groep 
Pas vanaf half juni 2020 werden opnieuw 
vieringen in de kerk toegelaten, met een 
beperkte groep aanwezigen en mits  
naleving van de veiligheidsvoorschriften 
(mondmasker, voldoende afstand 

houden, enz … ). Dat veranderde met de 
tweede lockdown in oktober 2020: geen 
vieringen meer op zondag en evenmin op 
feestdagen. Wel mochten de kerken open 
blijven en werd een kleine groep aanwezi-
gen toegelaten op begrafenissen.  
Deze regeling is opnieuw aangepast 
rond half december 2020: de regering 
besliste toen om erediensten toe te 
laten in aanwezigheid van maximum 15 
personen. Dat is op vandaag nog altijd 
zo: wel mogen met ingang van 8 maart 
(maximum) 50 mensen aanwezig zijn op 
begrafenissen.  

Vanaf april 2021 treedt een “buitenplan” 
in werking en mogen evenementen en 
erediensten met maximum 50 personen 
buiten plaats vinden, op voorwaarde dat 
de afspraken rond mondmaskers en af-
stand houden correct worden opgevolgd.  

Info: KWB Afsnee en SDW,  
p/a Louis Delebecquelaan 29, SDW;  
(09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be
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Solidariteitsactie Broederlijk Delen 
vorig jaar uitgesteld 

Jaarlijks organiseert 
onze parochie een 
solidariteitsactie. 
Het project waar-
voor we in 2020 
hadden gekozen, is 
het werk van Anne-
mie Van Egghen. Zij 
woonde tot haar 25 

jaar in Sint-Denijs-Westrem en was in ons 
dorp actief in de jeugdbeweging en in het 
sociale leven. Na haar huwelijk startte zij 
een tandartsenpraktijk in Drongen.  
Tijdens een vakantie in Egypte maakte 
Annemie kennis met de ngo Resala, die 
zich aldaar inzet voor ouderen, mensen 
met een handicap, (wees)kinderen, men-
sen in armoede, …  Annemie voelde zich 
hierdoor aangesproken en trekt sinds 
een zestal jaar regelmatig naar Luxor om 
er vrijwillig aan tandzorg te doen.  

Annemie behandelt er zo’n 150 patiënten 
op één week, bijna uitsluitend extracties. 

Haar “infrastructuur” bestaat enkel uit 
een tafel en enkele banken: voor al het 
overige moet zij zelf instaan. Zij werkt 
dan ook in zeer primitieve omstandighe-
den, zelfs veelal in open lucht. Met onze 
solidariteitsactie van vorig jaar wilden we 
geld inzamelen, zodat Annemie medische 
toestellen en materiaal kan aankopen.  

Iedereen die aan deze actie en aan het 
sober maal wenste deel te nemen, werd 
uitgenodigd om hiervoor € 10 (of meer) 
per persoon te storten op een speciale 
rubriekrekening. Op enkele weken tijd 
konden we € 1.950 verzamelen. Dit be-
drag zou nog worden aangevuld met de 
opbrengst van de omhalingen en van het 
sober maal.  

Wat met de solidariteitsactie in 2021?  
De actiedag van 22 maart 2020 werd ech-
ter noodgedwongen uitgesteld. Zowel de 
viering in de kerk van SDW als het optre-
den van ons gelegenheidskoor en orkest 
en het sober maal zijn niet doorgegaan. 
We hebben onze actiedag verdaagd naar 

zondag 20 september 2020, met behoud 
van hetzelfde programma.  

Maar ook op 20 september moesten we 
onze uitgestelde actiedag afvoeren. De 
tweede lockdown kondigde zich aan en 
het was uitgesloten om een viering in de 
kerk of een sober maal te laten doorgaan. 
Dit is op vandaag jammer genoeg niet 
anders. Het ingezamelde geld wordt nog 
steeds ter beschikking gehouden voor het 
project van Annemie Van Egghen.  

Wij wachten met ongeduld (maar tege-
lijk met begrip) op het moment waarop 
we Annemie en iedereen die onze actie 
steunt, kunnen uitnodigen en samen 
brengen. Dat is een concreet actiepunt 
voor 2021. Voorlopig is nog geen duide-
lijke afspraak mogelijk, maar we volgen 
alles van nabij en houden jullie op de 
hoogte.  

Pastoor Gino Grenson en het parochie-
team van Afsnee en SDW.  

Vieringen tijdens de paasperiode

Het parochieteam van Afsnee en Sint-De-
nijs-Westrem nodigt je graag uit op de  
vieringen in onze kerken tijdens de 
paasperiode. Natuurlijk volgen we hierbij 
de covidmaatregelen op. Gezondheid is 
té belangrijk en gaat voor alles. Er worden 
slechts 15 aanwezigen toegelaten in 
de kerk en er kunnen niet meer dan 50 
personen deelnemen aan een viering in 
open lucht.  

Om alles vlot te laten verlopen, dient u 
zich vooraf telefonisch in te schrijven. 
U kan daarvoor terecht op het secreta-
riaat van de parochie (09 336 65 17): uw 
inschrijving wordt dan meteen bevestigd. 
Eventueel zal worden voorgesteld om een 
viering elders of op een ander tijdstip bij 
te wonen.  

Programma van de Goede Week 
Tijdens het weekend van 27 en 28 maart 
vieren we de intocht van Jezus in Jeru-

zalem. Op zaterdag 27 maart gaat de 
avondmis door in de kerk van Afsnee om 
18 uur. Op Palmzondag 28 maart is er 
een eucharistieviering in de kerk van SDW 
om 10 uur. Tijdens deze vieringen wordt 
de palm gewijd. Er kan ook palm worden 
afgehaald achteraan in de kerk.  

Herdenking van het Laatste Avondmaal 
op donderdag 1 april in de kerk van 
Sint-Denijs-Westrem om 19 uur. We 
vieren Witte Donderdag en gedenken 
dat Jezus toen zijn leven samenvatte als 
dienstbaarheid aan de mensen, als brood 
dat gebroken is en wijn die gedeeld 
wordt.  

Wij herdenken de kruisdood van Jezus 
Christus op vrijdag 2 april in de kerk 
van Afsnee om 15 uur en nemen samen 
deel aan de kruisweg. ‘s Avonds volgt een 
kruishulde in open lucht: we verzamelen 
aan de kerk van Sint-Denijs-Westrem 

om 18 uur en vertrekken vandaar naar 
de tuin van het woon- en zorgcentrum 
Zonnehove.  

Op zaterdag 3 april houden we de paas-
wake en hernieuwen onze doopbeloften 
om 18 uur in de kerk van Afsnee. Wij vie-
ren het paasfeest op zondag 4 april in de 
kerk van Sint-Denijs-Westrem om 10 uur.  

Gelieve steeds vooraf uw aanwezigheid 
te melden, indien u aan één of andere 
viering wil deelnemen. Wij zullen u graag 
begroeten en ontmoeten. 
Van harte een Zalig Pasen.  

Pastoor Gino Grenson, pastoor em.  
Adelin Cathoir en het parochieteam.  

Vooraf inschrijven via parochiesecreta- 
riaat Afsnee en SDW (09 336 65 17)  

Rederijkerskamer De Loofblomme

De Loofblomme brengt een luisterspel “Yvonne” in april door Marlies Tack

Door corona is het niet mogelijk om een 
livevoorstelling te brengen, helaas. Maar 
niet getreurd: in april brengt Marlies 
Tack een zelfgeschreven luisterspel, een 
nieuw concept in de geschiedenis van De 
Loofblomme. 
Lien Ooghe, Ruben Lippens en Marty 

Withaegels vertolken een luisterspel dat 
Marlies schreef met als titel “Yvonne”. 
“Yvonne” zal dan wel live opgevoerd wor-
den in het laatste weekend van septem-
ber. Meer info volgt.
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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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WMV Afsnee/SDW

The Loop: veelal onbekend met onder-
gewaardeerde natuur
‘The Loop’, een Engelse benaming om een 
slingerlijn aan te duiden waarbij begin- en 
eindpunt samenvallen. Voor de meeste 
inwoners van Sint-Denijs-Westrem is het 
niet meer dan een zoekplaatje tussen kil-
grijze bedrijfsgebouwen rond een kluwen 
van wegwijzers, wegen en ronde punten.  
Zonder attractief ‘hart’. Harteloos dus.  
Tot stand gekomen zonder echte burger- 
betrokkenheid. Nochtans beslaat het 
project een behoorlijke lap oppervlakte in 
onze deelgemeente. Geen mens voelt er 
zich echt thuis. In en rond de Maaltevallei, 
het N.O. van het project, worden nieuwe 
plannen uitgetekend. Tijd om knipperlich-
ten aan te zetten.

In die N.O-hoek van het project liggen im-
mers de Maaltevallei en het Vossenbos. 
Daar zijn niet alleen vossen te vinden, 
maar ook een dertiental beschermde 
diersoorten en een bijzondere flora. Het 
maakt alles samen van die natte hoek 
een unieke biotoop in Vlaanderen en 
verdient bijzondere aandacht. Voor velen 
is het echter een onbekend patrimonium. 
In die hoek dreigen nu bouwplannen 
gerealiseerd te worden. Ondanks de 
herinnering die WMV vorig jaar stuurde 
aan de projectontwerpers aangaande 
het bestaan van een N.I.P. (natuurinrich-
tingsplan) dat sinds 2006 bestaat en de 
afspraken die in 2008 gemaakt werden 
over het globale concept. Dat leidde toen 
tot bezwaarschriften.

De afspraken gemaakt in 2008 gaven 
WMV de hoop op realisatie van een heus 
bedrijvenPARK (en niet een bedrijventer-
rein) met laanbeplanting en gazons, met 
begroeiing op grote gevelvlakken, met 
waterbeheer(-sing), met een groene 
Pégoudlaan, met een bufferstrook 
langsheen de ganse omtrek van het 
55 ha-grote projectgebied en met een 
zestal toegangsportalen, waarvan één te 
realiseren vanuit SDW-dorp via een kleine 
ondertunneling van de spoorweg nabij de 
Luchthavenlaan. In die afspraak ontbrak 
echter nog een kloppend hart met o.a. 
aantrekkelijke terrasjes. Dit grote deel 
van Sint-Denijs-Westrem, tevens van de 
stad Gent, verdient het.

Steun? Lid worden!
WMV is al vele decennia actief in de Gent-
se Zuidrand. Er wordt thans gewerkt aan 
de voorbereiding van onderhandelingen 
met de stad over het groen, de natuur, de 
stedenbouw, het milieu, de mobiliteit w.o. 
het sluikverkeer en de ‘zwarte punten’, de 
trottoirs en The Loop.

Ieder lid ontvangt uiteraard ons leden-
blad en wordt (in normale jaren) enkele 
keren per jaar uitgenodigd op werk- en 
informatievergaderingen.

Het lidgeld bedraagt € 15/jaar en schen-
kingen kunnen natuurlijk ook. Te storten 
op BE1606809330 9074 van WMV, Lauw-
straat 73 in 9051 SDW. Doen!

Milieu: verkeerslawaai wordt beter 
aangepakt
Een jaar geleden vroeg WMV aan de in-
stantie bevoegd voor de snelweg E40 om 
in de omgeving ervan – tussen de E17 en 
SDW – geluidsmetingen te willen verrich-
ten. Dit gebeurde effectief en de resul-
taten werden getoetst aan de recentste 
Europese geluidsnormen. In navolging 
daarvan werd beslist dat langs het traject 
-ter hoogte van het Pleispark dus – effi-
ciëntere en iets hogere panelen zullen 
geplaatst worden. Goed nieuws dus!

Nuttige hint
Aan het snijpunt van de Dionysiusstraat 
en de Kortrijksesteenweg staat dikwijls 
een lange polluerende file voor de rode 
lichten. Het is daar breed genoeg om de 
file te ontdubbelen. Links voor diegenen 
die richting Gent willen, rechts voor Car-
refour en Deinze. Sneller en in dat geval 
dus ook minder vervuilend.

Vragen, suggesties of klachten?
Voor zover het onze milieu- of verkeers-
doelstellingen aangaat zijn berichten 
van iedereen welkom. Per brief op adres 
WVM, Lauwstraat 73 9051 SDW of elek-
tronisch naar wvm@telenet.be Bedankt 
om telkens naam, huis- en mailadres te 
vermelden. Samen maken we er werk 
van!

Nieuws van de Stad

Dingen om te doen voor de paasvakantie
Het jaar 2021 draait op volle toeren en 
dat betekent dat de paasvakantie razend-
snel dichtbij komt! Check wat er deze 
maand nog in Gent te beleven valt:  
www.stad.gent/nieuws en evenementen 
over kinderen.
Wanneer de lentezon nog eens komt 
piepen, kan je één van de zoektochten in 
de Gentse binnenstad uitproberen. Ken jij 
ze alle drie al?

Ben je nog op zoek naar een kampje tij-
dens de paasvakantie? Dan verwijzen we 
je graag door naar de website van Uit in 
Gent. Je kan selecteren op leeftijd, locatie, 
soort activiteit en zo het ideale thema 
vinden voor je kind. Voor nóg meer inspi-
ratie, kan je terecht op de website  
stad.gent/kinderen. 
Enkel geïnteresseerd in activiteiten in je 
eigen wijk? Dan is het overzicht van va-
kantieaanbod per wijk wat je nodig hebt!

Zoek je nog een leuke invulling voor 
Pasen? Doe op zondag 4 april mee aan 
de paaszoektocht van het GUM in de 
Plantentuin. Het is gratis, maar inschrij-
ven is verplicht.

Op maandag 12 april is het Internati-
onale Dag van de Ruimtevaart. Is je 
zoon of dochter gek van alles wat met 
de ruimte te maken heeft? Dan is dit de 
perfecte gelegenheid om de Volksster-
renwacht Armand Pien te bezoeken. Dit 
kan per bubbel en via reservering. Meer 
informatie vind je op de website van de 
Volkssterrenwacht.

Ben jij al op de hoogte van de nieuwe 
coronamaatregelen voor jeugd en hun 
vrijetijdsactiviteiten? Op de website van 
de Vlaamse overheid vind je een be-
trouwbare samenvatting!

Wat na de vakantie?
Woensdag 21 april is er opnieuw de Bui-
tenspeeldag. We nodigen iedereen uit 
om tijdens die namiddag naar buiten te 
trekken en (samen) te spelen. Stad Gent 
en Sportaround slaan de handen in el-
kaar en presenteren maar al te graag het 
thema van dit jaar: Olympische Spelen.

Vanaf vrijdag 19 maart vind je meer info 
over de Buitenspeeldag op  
www.stad.gent/buitenspeeldag. Veel 
speelplezier!

Wie met vragen zit over het vrijetijds-
aanbod in Gent, kan telefonisch of via 
mail terecht bij Karolien en Nino van de 
infobalie van de Jeugddienst.

Info: Jeugddienst Stad Gent 
(09 269 81 10);
jeugddienst@stad.gent
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Varia

Een beetje nostalgie: 

Weet je nog dat …? 

… er een ontvanger op tram en bus zat
… de triporteur nog bestond
… je de scharensliep hebt gekend
… je nog meikevers in een luciferdoosje bewaarde
… er in jouw jeugd nog geen disco’s waren
… je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken
… je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen
… je nog speelde met glazen knikkers en bikkels op de 
 speelplaats
… je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school
… je moeder bonnetjes en zegeltjes van Fort en Valois spaarde
… je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend
… je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies
… je nog een taxplaat aan je fiets had
… je nog een postzegel van 50 centiemen op je brieven plakte
… bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, 
  cokes of briketten kwam brengen

… je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden
… de baby’s nog katoenen luiers droegen
… er nog een draaischijf op jouw telefoon zat
… je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam
… je nog op de draaimolen of in de rups hebt gezeten
… je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor de 
 ‘Grote Kuis’
… je nog zondagse kleren hebt gedragen
… je platen van Paul Anka en Bobbejaan Schoepen hebt 
 gekocht
… je Charlie Chaplin en Laurel & Hardy nog hebt zien spelen
… je iedere vrijdag in de teil gewassen werd met Sunlight-zeep
… bakker, melkboer en groenteboer nog aan de deur kwamen
… je een liter melk los kon kopen bij de melkboer of aan huis
 geleverd
… je opbleef voor de boksmatch van Cassius Clay en de lan- 
 ding op de maan
… maandag thuis nog wasdag was
… je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald

Beste dorpsgenoten,

mijn naam is officieel Han Lemahieu, daar-
om staat deze naam op de cover van mijn 
boek, maar zelf verkies ik Hanne genoemd 
te worden. Ik ben 31 jaar en woon in de 
Stijn Streuvelslaan 15 in Sint-Denijs-West-
rem. Ik heb een professionele bachelor 
accountancy-fiscaliteit maar mijn grote 
passies zijn lezen en schrijven. Ik schrijf al 
sinds mijn 7 jaar en wilde toen reeds als 
8-jarige de jongste schrijver ooit worden. 
Die droom heb ik helaas moeten opber-
gen maar in 2018 heb ik eindelijk mijn 
eerste boek gepubliceerd: “Dimensiërs”. 
Deze vormt het begin van een trilogie en 
zal gevolgd worden door een tweede en 
een derde deel en een prequel. Deel twee 
bevindt zich nu in de redactiefase met de 
bedoeling dat dit ten laatste eind dit jaar 
verschijnt.

(flaptekst van Dimensiërs)
Jentel maakt de reis die elke boekenwurm 
vroeg of laat wil maken: een reis naar de 
fantastische wereld achter een verhaal 
dat je leest. Jentel komt terecht in De Vijf 
Steden, de wereld die ze in haar eigen 
boek schiep en waarin er een moord op 
de kroonprins beraamd wordt. 

Ze ontmoet er haar eigen personages, 
maar geheugenverlies berooft haar van dit 
besef. 
Schijnbaar niemand, zelfs Jentel niet, weet 
dat ze nu een dimensiër is en dat ze haar 
bestaan in het universum van De Vijf Ste-
den te danken heeft aan de Mantix.

Elke dimensiër is gebonden aan onbeken-
de regels. Een daarvan is dat een dimen-
siër de grote stromingen en de loop der 
dingen niet mag verstoren of beïnvloeden. 
Doen ze dat toch, dan worden ze door de 
Mantix gestraft.

Sander Wumi – eveneens een dimensiër – 
wil dit gebod met de voeten treden. Wan-
neer hij door Jentels moeder ingehuurd 
wordt als ghostwriter om haar dochters 
verhaal na haar dood tot boek te bewer-
ken, herschrijft hij de plot zodanig dat een 
ander dan de oorspronkelijke daders de 
moord pleegt… 
 
Dimensiërs is een wervelend fantasyver-
haal dat zich in en tússen vele werelden 
afspeelt. 
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Kalender

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.

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 Fran Debrouwere, antennewerking 
voor senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13.30 tot 16 uur in het Open Huis;  
fran.debrouwere@stad.gent

Verantwoordelijke buurtmaaltijden: 
fran.debrouwere@stad.gent; 0473 31 79 77

Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 
contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Nuttige info

april
Do 1 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over tango via Zoom

Do 1 PAROCHIE IN GENT ZUID 19.00 Witte Donderdag viering parochiekerk SDW (op 
afspraak)

Vrij 2 PAROCHIE IN GENT ZUID 15.00 kruisweg parochiekerk Afsnee
18.00 kruishulde in open lucht parochiekerk SDW

Za 3 PAROCHIE IN GENT ZUID 18.00 paaswake parochiekerk Afsnee
Zo 4 PAROCHIE IN GENT ZUID 10.00 paasviering parochiekerk SDW
Do 15 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Myanmar via Zoom
Do 22 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Nieuw-Zeeland via Zoom
Do 29 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over China via Zoom

mei
Do 6 VTBKULTUUR SDW 14.00 erfgoedwandeling SDW
Za 8 VTBKULTUUR SDW 10.00 erfgoedwandeling Afsnee
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
Zo 22 VTBKULTUUR SDW Knipoogdag Ieper
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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:  
30 april 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 11 april 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen  
vermoedelijk op 28 mei en 27 augustus. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

Medewerkers 
Magda Declerck, 
Luk Van Loock

Reclame en advertenties 
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

1414



&
Gentsche Gruute Kuis, 21 maart 2021

Steevast haalt de mooimaker elke week zijn zwerfvuil binnen
Troep, deze keer een hoop van 6 m op 1 m, geen tijd om te bezinnen
Obscuur weggegooid, losse stukken sluikstort of hele zakken
Platvloers gedumpt en niet geselecteerd in grachten djakken

Soms neemt de mooimaker eens een dagje verlof en trekt hij eropuit
Lang moet hij niet zoeken, steeds prijs, hele pakken zwerfvuilbuit
Uitgekookte vuilaards, een kleine groep zonder eerbied voor de planeet
Identiteitsloze blikjes, lege sigarettenpakken en plastic bij de vloekende vleet
Kuis, Gentsche Gruute Kuis, is het bij hem dus elke dag, een veldslag
Strijdlustig blijft hij doorgaan, na de selectie wappert even de properheidsvlag
Totaal deze keer: 15 zakken restafval, 5 zakken PMD en 2 grote zakken glas
Opgewekt bij wat muziek geselecteerd in een paar uur tijd in het maartse gras
Respect, daar draait het allemaal om, respect voor ons leefmilieu en de natuur
Tranenloos dal, ten aanval, wie stelt na de Gentsche Gruute Kuis zijn kandidatuur ?



TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Charmante, te renoveren woning in het 
centrum met 4 slpk en een ruime garage.

VERKOCHT -Afsnee 

Overweegt u te verkopen?  

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling. 

1.062 m2 6 m2

€ 545.000 T. 0486 069 070

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-slaapkamerappartementen. 

Oplevering: eind 2022

Reeds 61% verkocht! 

Meer info en afspraak via 
www.residentiemondriaan.be 

TE KOOP - Sint-Martens-Latem

Instapklare halfopen bebouwing met 3 
slaapkamers en bijhuis/bureauruimte.

181 m2 135 m2

€ 448.000

T. 0470 742 911

T. 0472 454 007

TE KOOP - De Pinte

Gelijkvloers nieuwbouwappartement met 2 
slaapkamers, autostaanplaats en berging.    

128 m2

€ 463.015 T. 0470 742 911

TE KOOP - Gent 

Karaktervolle stadswoning met tuin op 
wandelafstand van de Coupure.
 

207 m2

€ 695.000 T. 0472 454 007
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TE KOOP - De Pinte 

Recent gelijkvloersappartement met 3
slaapkamers vlakbij het centrum en station. 

 180 m2  10 m2
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

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

verk
ocht

183 m2

€ 595.000

24,5 m2

117 m2
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