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LEES ONZE NIEUWE RUBRIEK: BURENBABBEL



TE KOOP - Balegem dorp

Luxueus nieuwbouwappartement met in-
pandige garage en berging in het dorpshart.

14 m2 6 m2

€ 329.900 T. 0474 253 139

T. 0486 069 070

Passie voor vastgoed
en mensen

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

VERKOCHT - Astene 

Moderne villa aan de Leie met prachtig 
zicht en alle mogelijke luxe en comfort.

Overweegt u te verkopen?
Contacteer ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling. 

Op de hoogte blijven van ons aanbod?
Laat uw zoekwensen na op 
irres.be/nl/inschrijven
 

TE KOOP - Mariakerke

Bijna-energieneutrale nieuwbouwwoning  
met 3 slaapkamers en autostaanplaats.

210 m2 170 m2

€ 421.400

T. 09 282 82 82

T. 0470 742 911

TE KOOP - De Pinte centrum

Gelijkvloers nieuwbouwappartement met 2 
slaapkamers, autostaanplaats en berging.    

128 m2

€ 463.015 T. 0470 742 911

TE KOOP - Gent Kouter

Luxueus villa-appartement met prachtige 
architectuur nabij de Kouter, 
 

236 m2

€ 1.725.000 T. 0479 417 496
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TE KOOP - Gent Zandberg

Adembenemende penthouse met prachtig 
zicht, in het historisch stadscentrum. 

230 m2 116 m2

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

24,5 m2

55 m2
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TE KOOP - Deurle dorp

Karaktervol landhuis op riant domein in de 
dorpskern, waar rust en privacy troef zijn. 

436 m2

prijs op aanvraag

2.783 m2

(excl. BTW 21% en RR 10%)
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Nieuws van de dekenij

Nieuwe rubriek in de INFO: “Burenbabbel”
Voortaan gaan we ons in iedere editie van INFO opwarmen aan het vuur van één van 
onze buren. Iemand die gedreven bezig is met een hobby, een sport- of kunstbeoefe-
ning, studie- of onderzoekswerk of “gewoon” maatschappelijk engagement. Iemand 
bij wie een deugddoend vuur brandt dat afstraalt op gans onze deelgemeente.  
Suggesties zijn zeer welkom op het redactieadres van onze INFO.

Vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 juni: Erfgoedweekend i.s.m. vtbKultuur 
In het derde weekend van juni organise-
ren vtbKultuur en Dekenij Borluut een 
erfgoedweekend in ons mooi kasteel 
Borluut.

Er wordt een nieuwe Erfgoedsprokkel 
(brochure) voorgesteld, er zal een interes-
sante tentoonstelling te bezichtigen zijn 
over de geschiedenis van kasteel Borluut 
en er komt een lezing over de adel.

Meer informatie kan u vinden op p. 6.
Dit weekend wordt deels gerealiseerd 
met steun van Borluut Borrlt, de cultuur-
subsidies van de Stad Gent.

We plooien onze agenda even open
In mei ontpopt de natuur zich in volle 
bloei. We krijgen zon in ons hart met 
nieuwe hoop op betere tijden. Misschien 
komen ook wij los uit onze opgesloten 
cocon en krijgen we het gevoel van vrij-

heid en lukken ongedwongen bezoekjes. 
De natuur nodigt ons uit om ons stilaan 
te herstellen van alle belemmeringen die 
het virus ons heeft opgelegd. Als alles 
blijft zoals het was, kunnen we zeker 

ontvangen in de tuin, in open lucht met 
voldoende afstand en gering in aantal. Zo 
zullen ook wij ontwaken uit onze gedwon-
gen winterslaap.

Kasteel Borluut – torenrenovatie 
Toen de familie Morel de Boucle-st-Denis 
het kasteel kocht in het begin van de 
20ste eeuw was hun eerste actie de uit-
breiding van het bestaande kasteel dat in 
1858 gebouwd was. 

De meest markante ingreep was de toe-
voeging van de toren en de monumentale 
trapzaal die in hetzelfde volume ligt.

Op de cover prijkt een blauwdruk van het 
kasteel met deze nieuwe toren, in 1912 
zorgvuldige getekend door architect De 
Weerdt. Zoek de verschillen met de huidi-
ge toestand.

De Stad Gent is de laatste weken gestart 
met de renovatie van het torentje dat erg 
te lijden heeft gehad onder de tijd. Leien 

en zinkwerk worden vervangen, het den-
nenhout van de spanten wordt hersteld 
waar nodig. De oeils-de-boeuf worden 
volledig vervangen door nieuwe zinken 
exemplaren. De werken zullen duren tot 
de zomervakantie.

In mei vieren we moeder: moederdag in coronatijd 
Alles gebeurt op minder dan halve krach-
ten. In huiselijke kring, de bubbels onder 
elkaar vieren mama zoals voorheen met 
kleine attenties, aandacht, nabijheid, 
ontspannen samenzijn.

Nu in coronatijd wordt het moeilijker 
om als kind dat het ouderlijk huis heeft 
verlaten en misschien zelf kinderen heeft,  
moeder te vieren. Het wordt vieren “op 
afstand”. Aanwezig zijn kan besmettelijk 
zijn maar moederliefde is onaantastbaar 
en of er al dan niet afstand is, liefde en 
waardering kent geen grenzen en over-
wint afstand. Laat de geest maar extra 
werken om er toch een moederfeest 
van te maken. De geest kan alle grenzen 
overbruggen en werkt in het hart dat ont-

vankelijk is om liefde te geven en liefde te 
ontvangen. Moeders verdienen aandacht 
elke dag van elk jaar tot op de tweede 
zondag van de maand mei, dan wordt de 
aandacht op “moeder” heel speciaal in de 
bloemetjes gezet op welke wijze ook.

Dekenij Borluut wenst aan alle moeders 
een leuke, creatieve, inspirerende en 
feestelijke dag.  

TE KOOP - Balegem dorp

Luxueus nieuwbouwappartement met in-
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TE KOOP - Gent Zandberg

Adembenemende penthouse met prachtig 
zicht, in het historisch stadscentrum. 
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TE KOOP - Deurle dorp

Karaktervol landhuis op riant domein in de 
dorpskern, waar rust en privacy troef zijn. 

436 m2

prijs op aanvraag

2.783 m2
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Nieuws van verenigingen

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).
 
Vrijdag 28 mei: Dag van de Buren
Benieuwd wie je buren zijn? Lanceer op 
de Dag van de Buren een coronaveilig ini-
tiatief in je straat: fijn je te leren kennen!
Meer informatie, leuke ideeën en uitleg 
over de wedstrijd kan je nalezen op: 
https://stad.gent/nl/samenleven-wel-
zijn-gezondheid/nieuws-evenementen/
dag-van-de-buren

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)

Studenten zitten in “de blok”

Hopelijk wordt het niet te koud, niet te warm om goed te kunnen blokken. In hotel 
mama, word je hopelijk op tijd en stond verwend.

Dekenij Borluut wenst je gemixte concentratie en ontspanning met nu en dan de no-
dige beweging, wel gemis aan gezelschap maar samen blokken in stilte is mogelijk. Zie 
link van Universiteit Gent met een opsomming van mogelijke blokplaatsen.
https://www.ugent.be/student/nl/wegwijs/extra-werk-en-studieplekken.htm

Succes!

LDC De Mantel

Ergotherapie aan huis
Als ergotherapeut van lokaal diensten-
centrum de Mantel ga ik op huisbezoek 
bij senioren in Sint-Denijs-Westrem, 
Afsnee en Zwijnaarde. Mijn doelstelling 
is mensen ondersteunen om langer en 
vooral kwaliteitsvoller thuis te blijven 
wonen. Zo geef ik advies over hulpmid-
delen, leer je andere methodes aan om 
bijvoorbeeld rugvriendelijk door het leven 
te gaan of geef ik advies over woningaan-
passingen.

Tijdens mijn dienstverlening focus ik vaak 
op valpreventie. Recent hebben we in de 
Week van de Valpreventie (19-23 april) sa-
men met collega’s van de andere ldc’s en 
collega’s van de dienst Zelfstandig Wonen 

een “valpreventiescanner” uitgewerkt. 

Aan de hand van een lijst doorlopen we 
jouw woning en geven we tips om val- 
incidenten te vermijden. Ook na de Week 
van de Valpreventie kan ik nog langsko-
men om samen met jou te kijken hoe 
“valveilig” jouw huis is! 

Interesse in mijn gratis dienstverlening? 
Neem dan zeker contact met me op.

Evelien Flobert, ergotherapeut 
Lokaal dienstencentrum De Mantel
Hutsepotstraat 29A, 9052 Zwijnaarde;
(09 266 34 76); evelien.flobert@stad.gent
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vtbKultuur SDW

vtbKultuur loopt warm voor de tocht naar de vrijheid

In de overtuiging deze zomer corona 
achter ons te kunnen laten, zijn we volop 
voor jullie, beste buren, allerlei initiatieven 
aan het voorbereiden. Veelal in partena-
riaat met andere verenigingen, instanties 
en personen. In de INFO van juni zullen 
we meer gedetailleerde programma’s 
publiceren. Nu is het zaak dat jullie de 
data reeds blokkeren en ondertussen 
genieten van de gevarieerde webinars die 
de ROC-reisleiders verzorgen:

Donderdag 6 mei: ontdekking van de 
voorloper van de Europese Gemeen-
schap
Prof. Em. Dr. John Everaert laat ons 
kennismaken met De Duitse Hanze, een 
mercantiel netwerk van Europese steden 
dat tijdens de middeleeuwen (12de tot 

16de eeuw) voor welvaart zorgde in het 
“Avondland”.

Donderdag 20 mei: kleurensymboliek 
in bloemen, edelstenen en gewaden op 
het Lam Godsretabel
Christine Demeunynck, gids en docent 
CVO - Groeipunt Gent - , maakt ons 
wegwijs in de middeleeuwse denkwereld 
waarbij onze zintuigen regelmatig misleid 
worden door boodschappen en beteke-
nissen die verscholen liggen onder de 
keuze van de kleuren.

Donderdag 27 mei: muzikale citytrip 
naar Toscane
Onder leiding van Thomas Cole, reisleider 
ROC, historicus, leraar Italiaans en boven- 
dien muziekkenner, trekken we door 

Lucca en Livorno om melodieus kennis te 
maken met de Toscaanse kust.

praktisch:
Ieder webinar start om 14.30 uur. 
Inschrijven kan op secretariaat@rocvzw.be.
De deelname kan bevestigd worden 
door storting van € 12 op ROC vzw 
BE39446024587119 met vermelding van 
de webinar die je wenst te volgen en ui-
teraard ook jouw e-mailadres. 1 uur voor 
aanvang van de lezing krijg je een link 
doorgestuurd en enkele dagen later krijg 
je nogmaals een link bezorgd waarmee je 
de lezing kan herbekijken.

Vreemdgaan met vtbkultuur? Dat kan ook tot 21 juni!

Wanneer je na de wandelingen in ons 
eigen Sint-Denijs-Westrem de smaak te 
pakken hebt, kan je natuurlijk ook de ho-
rizon verleggen. Vreemdgaan mag en kan 
dan met dank aan andere vtbKultuur- 
afdelingen in de provincie. Tot en met 
maandag 21 juni kan je “om de hoek” 
deelnemen aan vijf verschillende zoek-
tochten. 

De Vlaamse Ardennen presenteren je een 
wandelzoektocht waarbij de sfeer van de 
Ronde van Vlaanderen nooit ver weg is.
Sint-Niklaas heeft dan weer een stads-

zoektocht in petto waarbij op het einde 
van de wandeling prijzen te winnen zijn 
door aandachtige deelnemers. Op die 
manier doet de stad de reputatie van 
haar patroonheilige alle eer aan.
Het Meetjesland heeft met een vijftal 
horecazaken corona-veilige afspraken 
gemaakt om deelnemers aan de fiets-
zoektocht van het nodige proviand te 
voorzien. 

Wie fietsend de pistes van destijdse 
smokkelaars wil ontdekken tussen 
Sint-Niklaas en Hulst en geen schrik heeft 

van een eventuele ontmoeting met Rei-
naert De Vos kan terecht in het Waasland.
In Lochristi word je (natuurlijk) uitgeno-
digd om de bloemetjes buiten te zetten. 
Dat kan op een gezonde manier met 
dank aan de fietszoektocht die daar uitge-
stippeld werd.

Zondag 15 augustus: viering 50-jarig jubileum vtbKultuur

Het begon allemaal in het najaar van 
1970 met een vliegtuigreis naar Londen. 
Vanop ons destijds vliegveld nog wel! Al-
les was klaar om dat te vieren in de herfst 
van vorig jaar, maar de plannen werden 
weggespoeld door de tweede Covidgolf. 
Vandaag halen we ze terug boven. Het 

wordt een viering waar muziek in zit.
Drie duo’s jonge musici, met minstens 
een stevige link met onze deelgemeen-
te, zullen ons in de Sint-Dionysiuskerk 
vergasten op een erg gevarieerd pro-
gramma. In het juninummer van INFO 
verklappen we meer, maar nu willen we 

reeds kwijt dat we die viering waardig 
willen afsluiten met een receptie waar-
op alle ingeschreven deelnemers zullen 
uitgenodigd worden.

Restauratie en onderhoud van de Sint-Rochuskapel

VtbKultuur wil de motor zijn bij de opstart 
van een initiatief om de kapel terug de 
plaats te bezorgen die het in ons lokaal 
patrimonium verdient. 

Dat moet lukken met de enthousiaste 
steun van de familie Soenens - eigenaar 
van de kapel - de medewerking van de 
provincie Oost-Vlaanderen en de deskun-
dige begeleiding van de dienst Monu-
mentenwacht.

We zullen trachten - buiten de eigen wer-

king van vtbKultuur - een werkgroep rond 
de tafel te brengen die de realisatie van 
het restauratieproject in handen neemt 
en nadien zorg draagt voor het reguliere 
onderhoud ervan.

Aanvankelijk stond die kapel langs de 
oude spoorweg in het verlengde van de 
De Pintelaan. Wanneer het traject van 
“de ijzeren weg” hertekend werd om het 
toenmalige Zuidstation te vervangen 
door het huidige Sint-Pietersstation, dien-
de de kapel verwijderd te worden. Met 

dank aan de goede zorgen van de familie 
Soenens werd ze, zoveel als mogelijk 
met respect voor authenticiteit, herop-
gebouwd op de huidige locatie aan het 
gelijknamige plein. Het werd een vaste 
stopplaats op de ‘kapellekensbaan’ die 
vanuit de kerk naar de Putkapel leidde. 
Toen de processie in de jaren zestig voor 
een laatste keer uittrok, geraakte de 
kapel stilaan in verval. 

De familie Soenens, vertegenwoordigd 
door de heer Jean Soenens, is bereid het 

Info: www.vtbkultuur.be/oost-vlaan-
deren  
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project op alle mogelijke manieren te 
steunen en ook bij het provinciebestuur 
heeft men oor naar het voornemen. In 
de loop van de volgende weken gaan 
we mensen aanspreken die zich willen 
engageren in de op te richten werkgroep. 
Iedereen die hierbij een steentje wil bij-
dragen is welkom. Laat maar horen!

De restauratiewerken zullen uitgevoerd 
worden op aanwijzen van de dienst Mo-
numentenwacht. Daar is geld voor nodig. 
De familie Soenens heeft alvast toege-

zegd een voortrekkersrol te spelen in het  
fonds dat opgericht moet worden en 
waarvan het beheer door de toekomstige 
werkgroep zal waargenomen worden. 
Benevens het initiatief om dit project te 
lanceren, zal vtbKultuur in de loop van 
de volgende maanden betrokken blijven 
bij de realisatie ervan door activiteiten 
te ontwikkelen om “zaad in het bakje” te 
krijgen.

In volgende INFO-nummers zullen we 
stap per stap dieper ingaan op de eigen-

heid van de kapel. Dat wordt ook een 
aanleiding om de grote rol die de adellijke 
familie Soenens de voorbije eeuwen in 
onze regio gespeeld heeft, toe te lichten. 
Dat er in onze deelgemeente een “Soe-
nenspark” bestaat, is heus geen toeval. 
In het juninummer van deze INFO hopen 
we reeds een artikel te vinden waarin de 
werkgroep zich voorstelt.   

vtbKultuur SDW en Dekenij Borluut
Vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 juni: erfgoedweekend in en om kasteel Borluut

Dit wordt een samenwerking tussen de 
vzw dekenij Borluut en de vzw vtbKultuur 
waarbij we op de steun kunnen rekenen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Vrijdagavond zal provinciaal gedepu-
teerde An Vervliet in het kasteel Borluut 
een nieuwe “erfgoedsprokkel” komen 
voorstellen. De brochure zal onder meer 
gewijd zijn aan het kasteel Borluut, het 
Parkbos en het uitgestippelde wandelpar-
cours doorheen onze deelgemeente. 

De start van het weekend (in een rela-
tief kleine ruimte) zal slechts door een 
beperkt aantal aanwezigen kunnen 
bijgewoond worden, maar de brochure 
zal vanaf zaterdagochtend voor iedereen 
beschikbaar zijn.

Zaterdag 19 juni en zondag 20 juni trek-
ken we dan alle registers open.
Gedurende het ganse weekend kan ieder-

een een unieke tentoonstelling bezoeken 
waarin de geschiedenis van het kasteel 
Borluut en zijn bewoners wordt weerge-
geven. De concrete organisatieafspraken 
zullen gemaakt worden in functie van de 
coronamogelijkheden in juni en zullen in 
de volgende INFO gepubliceerd worden.

Zaterdagnamiddag komt Geert Gruyaert 
ons vergasten op een lezing, waarbij hij 
ons inwijdt in de historiek en de specifie-
ke tradities van de adel. Het wordt een 
interessante aanvulling bij het bezoek 
aan de tentoonstelling. Bijwonen van de 
lezing kan mits voorafgaande inschrijving 
op sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be.

Wien Servaes, bestuurslid en ervaren 
gids, heeft wandelingen uitgetekend in 
ons eigen Sint-Denijs-Westrem. Ze wor-
den “ingelopen” tijdens het erfgoedweek-
end. Het zijn ontdekkingstochten van 

respectievelijk 1,5 en 2,8 km. 

Wandelend word je vergast op relevante 
weetjes die de kennismaking met het 
lokale patrimonium extra kleur geven. 
Een aanrader als actief en leerrijk tussen-
doortje voor jong en oud!

Met de steun van Borluut Borrlt, cultuur-
subsidies van de Stad Gent.

Info en inschrijvingen:
voorzitter Mia Bogaert
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be

Markant De Pinte / SDW

Vanaf mei hopen we toch met enkele 
activiteiten te kunnen herbeginnen al 
zullen we deze tot een strikt minimum 

moeten beperken. Uiteraard houden we 
verder rekening met de coronamaatrege-

len en blijven de aangekondigde data en 
activiteiten onder voorbehoud. 

Dinsdag 18 mei of latere namiddag in mei: geleide wandeling in Afsnee

We wandelen o.l.v. een stadsgids in de 
voetsporen van de schilders en schrijvers 
die in Afsnee verbleven hebben en we 
gaan op verkenning langs de pittoreske 

Leieboorden en de verborgen schatten 
van dit liefelijk dorp.
Indien mogelijk afsluitend een koffiestop. 
Inschrijving en info bij Miet Van Meerbeeck, 

vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be

Vrijdag 4 juni: geleid bezoek aan een aspergekwekerij in Eede (Nl)

Indien mogelijk gevolgd door een aspergemaaltijd.
Vervoer met eigen wagens en carpooling. 
Inschrijving en info: Thérèse Van Den Daelen, theresevandendaelen@yahoo.com

Tweede helft juni: hopelijk feestelijk zomerweerzien in open lucht. 
Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem
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Davidsfonds SDW/ Afsnee

Zoals eerder aangekondigd werd de geplande lezing door 
Dr. Tom Zwaenepoel i.s.m. KWB verplaatst naar volgend 
werkjaar.

We kunnen u nu al aankondigen dat deze lezing zal plaats-
vinden op donderdag 16 september 2021 in het Gildenhuis.

Het bezoek aan het Industriemuseum, dat we gepland 
hadden voor zondag 9 mei, stellen we uit naar een volgende 
datum en zullen u hierover tijdig inlichten.

Onze jaarlijkse daguitstap met vtbKultuur werd verplaatst 
naar zondag 12 juni 2022. De bestemming blijft dezelfde 
namelijk Frans-Vlaanderen.

Wij hopen dat wij elkaar snel kunnen ontmoeten,

het bestuur
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Koopgids

Aankoop
WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
HUKES@SKYNET.BE

Accessoires | mode | handtassen

Babazou Exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie - babazou.com 
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Advocaten

Advocatenkantoor De Smet Hilde
Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77

Karel Peeters
Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02 - fax: 09 243 41 08
advocaten.peeters@pkp.be

Myriam 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
VOLLEDIGE INBOEDELS OPKOOP EN LEEGMAAK
KESTELEYN@SKYNET.BE

Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 0479 62 97 57

Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten

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

Pascal haarmode 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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Dirk Vanhaeren (°1953) woont van 
kindsbeen af in onze deelgemeente. Zijn 
ouders kwamen hier wonen om vader 
Vanhaeren, vakleraar in Don Bosco, 
het dagelijkse traject Oostende-Gent te 
besparen. 
Dirk rondde zijn lokale ‘inburgering’ af 
door te huwen met Eliane De Sloovere 
- voor velen onder ons een vertrouwd 
gezicht als voormalige onderwijzeres in 
de parochieschool.  
 
Ontdekking van het exotische buiten-
land met dank aan zijn vader.
Vader Vanhaeren was een bedreven 
leraar lastechnieken en behaalde met zijn 
leerlingen meerdere onderscheidingen. 
Zo kwam hij in het vizier van het ABOS 
(Algemeen Bestuur Ontwikkelingssamen-
werking). Men was daar op zoek naar 
een vakleraar die gedurende vier jaar 
zijn kennis zou overdragen op Peruaanse 
leerlingen. Dirk had net zijn secundair 
onderwijs afgerond en trok in ’71 voor 
een jaar mee naar de Latijns-Amerikaan-
se hoogvlakte. In die vulkanische streek is 
Dirks vuur beginnen smeulen. De oplei-
ding ergotherapie, met aansluitend de 
burgerdienst en de tien daarop volgende 
jaren beroepsactiviteit als ergotherapeut, 
veranderden daar niets aan.  

Op het spoor van tropische projecten 
met dank aan zijn zoon.
Half de tachtigerjaren achtte Dirk de tijd 
rijp om zijn ondernemingszin de vrije 

loop te laten. Hij werd zelfstandig meu-
belmaker en combineerde dat met een 
hobby die zijn artistieke kwaliteiten tot 
hun recht liet komen: schilderen. 

Beide activiteiten bleken echter samen 
onvoldoende om zijn daden- en ontdek- 
kingsdrang te bevredigen. Hij trok  
’s avonds naar Syntra om een cursus 
schilderijrestauratie te volgen en kwam 
daar in contact met keramiek en potten-
bakkerij. Dat laatste fascineerde hem 
dermate dat hij sinds ’95 voltijds potten-
bakker werd, in combinatie overigens met 
een leeropdracht bij Syntra. Dat bleef zo 
tot er een onverwacht seintje kwam van 
zoon Kobe die toen in Zuid-Afrika stage 
liep. Kobe had een advertentie gezien 
waarbij de ngo Exchange iemand zocht 
om een pottenbakkerij in Rwanda herop 
te starten. Het werd de start van Dirk zijn 
eerste project onder de tropenzon:

Samenwerken met de Batwa in Gata-
gara
De Batwa vormen een zo goed als gene-
geerde minderheidsgroep in Rwanda. 
Voor de genocide in ’94 waren er zo’n 
35.000 voormalige nomaden. Nadat 
ongeveer één derde van de Batwa de 
slachtpartijen niet overleefden, wordt 
hun aantal opnieuw op het eerdere 
aantal geraamd. Ook de pottenbakkerij 
in Gatagara, zo’n 120 km van Kigala langs 
de hoofdweg naar Butare ontsnapte niet 
aan de genocide. Van de oorspronkelijk 

dertig medewerkers restten slechts twee 
overlevenden. Het werd dus een verhaal 
waarbij terug van nul diende gestart te 
worden. Gelukkig waren de twee kwalita-
tief perfecte ovens intact gebleven. Meer 
nog dan hij ooit had kunnen vermoeden, 
kreeg Dirk de kans om ieder basisfacet 
van het pottenbakken zonder faciliteren-
de franjes te ontdekken. Zelf klei ‘oogsten’ 
in de vallei en tot op de heuvelrug ver-
voeren, rotssteen vermalen, hout winnen 
om te stoken en om assen te verwerken 
in de keramiek, gebruik van de ovens 
optimaliseren in functie van variabele 
temperaturen en op die manier zinvolle 
nevenproducten als bonus fabriceren…
het hoorde er allemaal technisch bij. Net 
zozeer trouwens als het bijstellen van 
het productengamma in functie van hun 
verhandelbaarheid aan de toeristen. 

Stap per stap werd de actuele situatie 
gerealiseerd waarbij 15 man in coöpera-
tief verband verder aan de succesvolle 
uitbouw van het project werken. Dirk 
adviseert waar nodig en overlegt met de 
coöperanten en een Rwandese ngo. Res-
pect voor wederzijdse inbreng en solidari-
teit zijn de sleutelbegrippen waarop gans 
het project steunt, ver verwijderd van het 
‘Kuifje-in-Afrika-gevoel’

2016 start van een tweede project 
Tijdens zijn aanwezigheden in Rwanda 
leerde Dirk steeds beter de penibele 
situatie kennen waarin de lokale bevol- 

Burenbabbel
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Info:  Hogeheerweg 15, 9051 SDW; 
dirkvanhaeren@yahoo.co.uk; 
(09 221 54 21)
www.dirkvanhaeren.blogspot.com; 
www.facebook.com/dirk.vanhaeren.5

king leefde. Kindersterfte, gezinnen 
die het met € 0,40 per dag dienden te 
rooien, analfabetisme…vicieuze cirkels. 
Om die te doorbreken passeer je best via 
de vrouwen. Vandaag zijn er 32 dames 
coöperatief betrokken bij een eigen pot-
tenbakkerij, kleinschalige vee- en groen-
tenteelt, werd een sociaal fonds opgericht 
en lopen er nu 75 kinderen lagere school 
terwijl kindersterfte nog slechts een kwa-
lijke herinnering is. Gelukkig is de huidige 
pandemie er minder voelbaar dan bij ons 
en draait het project verder. Dirk bege-
leidt het vanop afstand. Ook hier weer in 
partenariaat met een Rwandese ngo.

Koken kost geld
Zonder de onontbeerlijke financiële 
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen 
zou het onmogelijk geweest zijn beide 
projecten op te starten en te ontwikkelen. 
Aanvullend zorgt Dirk via zijn feitelijke 
vereniging voor aanvullende middelen. 
De voorbije jaren leverden allerlei 
benefietactiviteiten, lezingen en andere 
manifestaties € 70.000 op. In termen van 
Rwandese ‘gebruikswaarde’ kan dat met 
ongeveer 10 vermenigvuldigd worden. 
Samen met de Provinciale subsidie laat 
het de betrokken families in Gatagara toe 
een humaner leven te leiden. 

Uiteraard zijn alle donaties welgekomen. 
Storten kan op Batwa Keramiek 
BE19 0017 9258 0612 of op 
BE15 3101 1861 5730 met vermelding 
‘URUMURI’ (dwz ‘licht’)

LVL
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Varia

De Gouden Druppel 
Hans De Weirdt

‘Wanneer elke druppel telt!’
Schoolsteun aan kinderen uit kansar-
me gezinnen
Iedereen weet het ondertussen, sinds 
Corona zijn vooral ook de allerarmste 
gezinnen nog maar eens getroffen door 
isolement en geldgebrek. Alleenstaande 
moeders of vaders die verplicht in qua-
rantaine moeten, zien daardoor een deel 
van hun inkomsten wegvallen en worden 
financieel zwaar getroffen door corona.  
Sommigen komen zelfs geheel op een 
vervangingsinkomen terecht of verliezen 
hun werk waardoor ze structureel in de 
armoede terecht komen, en de kinderen 
met hen. Bij huisbezoeken hebben we 
onwaardige en onwaarschijnlijke toe-
standen gezien. Onbegrijpelijk voor een 
welvarend land.

Sinds 1990 is “de Gouden druppel” actief 
als een fonds om kansarme gezinnen bij 

te staan in de extra schoolkosten voor 
hun kinderen. Onder impuls van Ludo 
Laerte uit onze parochie en de gemeen-
te Sint-Denijs-Westrem werd een fonds 
samengesteld om zowel gezinnen recht-
streeks als scholen, geld toe te kennen 
om de schoolrekening van de kinderen te 
betalen. Tevens worden er stimulansen 
gegeven aan initiatieven om armoedebe-
strijding te ondersteunen.  

Momenteel worden meer dan 120 kin-
deren financieel ondersteund door de 
Gouden Druppel, vooral bij de betaling 
van de schoolfacturen. Ook dicht bij ons 
zijn hulpbehoevende kinderen.   

Uw steun, hun toekomst…
Om het initiatief blijvend mogelijk te ma-
ken hebben we uw steun nodig!  

Zowel in de vorm van helpende handen 
als in de vorm van financiële steun op het 
rekeningnummer BE77 8926 8028 5742 
op naam van De Gouden Druppel. Elke 
druppel telt om deze kinderen niet in de 
steek te laten. Hopelijk help jij mee om 
ons fonds voldoende gespijsd te houden. 
Voor onze milde schenkers hebben we de 
mogelijkheid om fiscale attesten uit te 
reiken zodat u vanaf een gift van € 40 per 
jaar, u tot 40% van uw gift kunt recupere-
ren via uw belastingaangifte.  Zo kost een 
gift van € 40 u amper € 25. Vorig jaar zijn 
wegens corona de recuperaties tijdelijk 
verhoogd. We hopen dat dit verlengd 
wordt?

Wie zich echter geroepen voelt om een 
handje toe te steken bij het vele admi-
nistratief of ander werk, is altijd welkom. 
Wij zijn vooral op zoek naar iemand 
die bedreven is in het gebruik van de 
computer, bijvoorbeeld in het beheer 
van onze website, maar ook iemand die 
administratief bedreven is in Excel of het 
algemeen gebruik van de computer.
Men kan altijd telefonisch contact opne-
men met Ludo Laerte (09 281 00 42) of 
Hans De Weirdt (0472 75 22 04).  

 
De Gouden druppel dankt u van harte, 
want onderwijs is de deur naar een 
beter bestaan!!
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Kalender

mei
Do 6 VTBKULTUUR SDW 14.00 erfgoedwandeling SDW

6 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Duitse Hanze via Zoom
Za 8 VTBKULTUUR SDW 10.00 erfgoedwandeling Afsnee

Woe 12 VTBKULTUUR SDW 3-daagse naar Limburg
Di 18 MARKANT DE PINTE / SDW geleide wandeling Afsnee

Do 20 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Lam Gods via Zoom
Do 27 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Toscane via Zoom

juni
Woe 2 VTBKULTUUR SDW Koninklijk Militair concert Capitole Gent

Vrij 4 MARKANT DE PINTE / SDW bezoek aspergekwekerij Eede
Za 5 DAVIDSFONDS SDW en VTBKULTUUR daguitstap naar Frans-Vlaanderen
Za 5 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Zo 6 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut

Vrij 11 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Za 12 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Zo 13 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Za 19 VTBKULTUUR EN DEKENIJ BORLUUT Erfgoedweekend kasteel Borluut
Zo 20 VTBKULTUUR EN DEKENIJ BORLUUT Erfgoedweekend kasteel Borluut

Vrij 25 GEZINSBOND grootoudersvakantie Koksijde
juli

vrij 30 DIONISS INTIEM muziek park kasteel Borluut
za 31 DIONISS INTIEM muziek park kasteel Borluut

augustus
Zo 15 VTBKULTUUR SDW viering 50-jarig jubileum parochiekerk SDW
Zo 22 VTBKULTUUR SDW Knipoogdag Ieper

In mei leggen alle vogels een ei…. 

Er zijn veel spreuken over de maand mei. 
Voor de natuur moet het af en toe voldoende regenen in het vooruitzicht van de oogst. 

Hier zijn enkele spreuken: waar of niet waar?

Een natte mei, brengt boter in de wei.
Als het dondert in mei valt er dikwijls hagel bij.

Donder in mei geeft gras in de wei.
Het onweer in de mooie mei, doet ‘t koren bloeien op de hei.

Onweer in mei, vruchtbaar getij
Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.

Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad.
Is het weer in mei zeer mooi, dan ziet de schuur maar weinig hooi.

Mei, koel en wak, brengt veel koren in de zak.
Als er schaapjes aan de hemel staan, kan men zonder paraplu wandelen gaan.
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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 mei 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 10 mei 
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 27 augustus en 27 sep-
tember. 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
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PASSIE VOOR VASTGOED EN MENSEN

Hoogstaand nieuwbouwproject 
op wandelafstand van centrum 

Sint-Denijs-Westrem.

0470 742 911
residentiemondriaan.be

TE KOOP  
  

SINT-DENIJS-WESTREM

MAAK NU UW AFSPRAAK



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.


