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T. 09 282 82 82

Passie voor vastgoed
en mensen

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

TE KOOP - Gent Kouter

In het historische hart van Gent, 
verscholen achter de authentieke gevel, 
bevindt zich dit sublieme villa-appar-
tement met panoramisch dakterras. 

Licht en ruimte staan hier centraal, 
evenals het dynamische stadsleven  
dat u ervaart zodra u de deur uitgaat. 

Ontdek meer op www.irres.be

T. 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Te renoveren gezinswoning met karakter-
volle detaillering in doodlopende straat.
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be
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TE KOOP - De Pinte centrum

Gelijkvloers nieuwbouwappartement met  
2 slaapkamers, autostaanplaats en berging.    
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(excl. BTW 6% en RR 10%)

VERKOCHT - Deurle

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

TE KOOP - De Pinte

Moderne, architecturale villa met prachtige 
tuin op wandelafstand van het centrum.

€ 1.390.000 T. 0486 069 070

548 m2
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3.194 m2

TE KOOP - Mariakerke

Bijna-energieneutrale nieuwbouwwoning  
met 3 slaapkamers en autostaanplaats.
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192 m2 106 m2

€ 1.550.000

875 m2

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Ideale gezinswoning in doodlopende straat 
nabij Parkbos.
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Nieuws van de dekenij

De lidkaarten voor het huidige werkjaar zijn verdeeld
Hartelijk dank om de bijdrage als lid of 
als sponsor te betalen. Zo bent u verbon-
den met ons en blijft u betrokken bij het 
wel en wee in onze gemeenten Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee. Door jullie bij-
dragen worden de werkzaamheden van 
de dekenij veilig gesteld. Hou de lidkaart 

bij want gedurende de oktoberkermis 
worden uit de lidkaarten winnaars geloot 
voor een aankoopbon die kan ingewis-
seld worden bij onze handelaars uit de 
koopgids. Het vooruitzicht op de kermis, 
het tweede weekend van oktober, is tot 
op heden niet rooskleurig. We zoeken 

om in die periode toch een kermissfeer 
te creëren ondanks de coronamaatrege-
len die veel initiatieven verhinderen. De 
zoektochten worden in elk geval georga-
niseerd.

Dekenij Borluut als sociaal-culturele dekenij
Als sociaal-culturele dekenij zetten we 
ons in voor de inwoners van onze deelge-
meenten Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. 
Doorgaans doen we dit via het organise-
ren van allerhande activiteiten (zoals onze 
oktoberkermis) om mensen dichter bij 
elkaar te brengen, maar soms nemen we 
ook andere initiatieven. Zo promoten we 
de strijd tegen het zwerfvuil, hebben we 
(vergeefs) geïnformeerd naar de instal-
latie van een informatiebord om activi-
teiten aan te kondigen, strijden we ieder 
jaar voor voldoende kerstverlichting enz..

Onlangs kregen we de melding dat er 
vandalisme was gepleegd: de toiletten 
op de Krijzeltand waren kort en klein 
geslagen. Dit konden we niet zomaar 
laten voorbijgaan, dus namen we onze 
verantwoordelijkheid op en hebben de 
bevoegde stadsdiensten gevraagd om 
hier iets aan te doen. Gezien de lage 
frequentie (1-2 keer per jaar) van voorval-
len op de Krijzeltand, vond de politie het 
niet opportuun om camera’s te plaatsen. 
Wel hebben ze bevestigd dat er meer 
patrouilles zouden langskomen, zowel 

overdag als in de vooravond.
We hebben ons inziens op deze manier 
gedaan wat we kunnen als dekenij en 
zouden iedereen willen vragen om zeker 
aangifte te doen van deze en andere 
voorvallen op het grondgebied van onze 
deelgemeenten, om zo steeds een correct 
beeld te hebben van wat er leeft en ge-
paste acties mogelijk te maken. 
Alvast bedankt! 

Van vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 juni: Erfgoedweekend i.s.m. vtbKultuur 
Zie verder bij verenigingen « vtbKultuur en Dekenij Borluut ».
Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent.
Indien er voor de tentoonstelling in juni op voorhand moet gereserveerd worden, zal 
u dit kunnen lezen op onze website www.dekenijborluut.be.

Creatieve ideeën nuttig voor publicatie?
Zoals jullie wellicht al weten, wil Dekenij 
Borluut iedereen van onze gemeente in 
de INFO een stem geven. We steunen 
“buren voor buren” en willen alle teksten 
rond niet-commerciële initiatieven in dit 
verband graag een plaatsje geven in de 
INFO. Ook alle creatieve initiatieven, voor 
elk wat wils, zijn welkom. In de colofon 

staat elke maand wanneer de teksten 
moeten binnen zijn bij :
info@dekenijborluut.be. 

In de INFO van februari stond dat de Ste-
delijke basisschool Westerhem en buurt-
bewoners nieuwjaarskaartjes gestuurd 
hadden naar WZC Zonnehove. 

In alle stilte hebben de leerlingen van 
basisschool Sint-Paulus samen met hun 
leerkrachten in november voor de Week 
van de Grootouder naar de bewoners een 
mooie brief geschreven of een getekende 
postkaart bezorgd. Sluit jullie ook dit jaar 
aan bij deze bijzondere initiatieven! 

Ook voor de INFO zit het academiejaar er even op
De redactie neemt even pauze en gaat de vakantie in, hopend op mooie 
zomerdagen en mogelijkheden voor ontspanning en meer vrijheid in onze 
contacten. 
We wensen onze lezers: creativiteit om ondanks beperkingen toch leuke 
dagen te beleven, mooi weer om veel buiten te kunnen zijn, rustpauzes 
om even de werkstress achter je te laten als voorbereiding op een nieuwe 
start.

We zijn er terug met de INFO van september.
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Nieuws van verenigingen

Davidsfonds
Tentoonstelling “Fantasie of Realiteit-glasgeheimen bij Van Eyck” nog tot 27 juni

Tijdens het Van Eyckjaar 2020-2021 
wordt, in de kerk Groot Begijnhof van 
Sint-Amandsberg, een tentoonstelling 
“Fantasie of Realiteit - glasgeheimen bij 
Van Eyck” gehouden die focust op de rela-
tie tussen glasramen en glazen voorwer-
pen op schilderijen van Jan Van Eyck.

Deze tentoonstelling staat onder toezicht 
van curator Aletta Rambaut, kunsthistorica- 
conservatie en restauratie glas.
In het najaar is, door onze afdeling, 
een lezing gepland over “Conservatie 
en restauratie van het glas” door Aletta 
Rambaut.

Door de corona kunnen we de tentoon-
stelling nog niet in groep bewonderen 
maar privé wel.
Toegang gratis; vooraf reserveren op 
www.grootbegijnhof.be/tentoonstelling.

Markant De Pinte / SDW

Sinds midden mei kunnen we eindelijk onze activiteiten geleidelijk hervatten en we 
hopen dat we nu niet te veel meer “onder voorbehoud” moeten weergeven al zullen 
er wel nog beperkingen zijn. 

Vrijdag 4 juni: bedrijfsbezoek in Eede (onder voorbehoud)

Geleid bezoek aan de aspergekwekerij in 
Eede (in Nederland, juist over de grens 
nabij  Maldegem) met uitleg over het 
kweken van de asperges en bezoek aan 
de velden. Aspergelunch ter plaatse in 
open lucht.

Carpooling en vervoer met eigen wagens.

Inschrijving en info: 
Thérèse Van Den Daelen, 
thèrèsevandendaelen@yahoo.com.
Alle leden worden verwittigd of deze 

uitstap kan doorgaan op de voorziene 
datum en hoeveel personen er kunnen 
deelnemen. Bij annulering wordt deze 
uitstap verplaatst naar het voorjaar van 
2022.

Maandag 28 juni: feestelijke reünie in de zomer

We willen dit bijzonder coronajaar afron-
den zoals we het begonnen zijn nl. met 
een feest en een blij weerzien in de tuin 
en eventueel in de salons van het Kasteel 
Borluut in Sint-Denijs-Westrem.
Namiddagactiviteit vanaf 15 uur tot 17 uur: 
gezellige “happy hour” met een hapje en 
een drankje.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk met tot 
nu toe een beperking tot 50 personen. Op 
de uitnodigingsbrief volgen alle details.
 
Plaats: Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 
SDW

Inschrijving en info: bij voorkeur per mail 
bij M. Van Meerbeeck; 
vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be of  
(09 222 56 47) en dit tot woensdag 23 
juni.

Info: www.markantvzw.be.de-pin-
te-sint-denijs-westrem

Aan al onze leden en sympathisanten een deugddoende vakantie en een zonnige 
zomer en we hopen op volle kracht in september weer “normaal” te kunnen starten!

Gezinsbond

Kinderoppasdienst (KOD) Gezinsbond
Nu het einde van de corona-tunnel in 
zicht komt, heb je als ouder(s) binnenkort 
misschien zin in een avondje uit. Ben je 
daarom op zoek naar een oppas voor de 
kinderen?
Of ben je minstens 15 jaar, vind je het 
leuk om op kinderen te passen en wil je 
graag een centje bijverdienen?
Dan is er de kinderoppasdienst van de 
Gezinsbond. 

Onze tarieven:
- € 5/begonnen uur met een minimumta-
rief van € 10
- overnachting: uurtarief tot 22 uur

- nachttarief (22 uur tot 8 uur): € 25 + 
ontbijt (na 8 uur: uurtarief)
- feestdagen: dubbel tarief

Enkele voordelen van de KOD van de 
Gezinsbond:
De kinderoppassers en de gezinnen 
genieten tijdens het oppassen van een 
verzekering die meer risico’s dekt dan de 
meeste familiale verzekeringen. Hiertoe 
betaalt het gezin via de website € 1,5 per 
oppasbeurt. 
Aandacht: gezinnen die van onze dienst 
wensen gebruik te maken, dienen lid te 
zijn van de Gezinsbond.
Wij bieden regelmatig vormingsdagen 

aan onze oppassers aan. De eerstvol-
gende vinden plaats op 23 of 26 juni (te 
kiezen) in Gent.
 
Nog vragen? Voor de afdeling Sint-De-
nijs-Westrem/Afsnee kan je terecht bij de 
plaatselijke coördinator: Erna De Maeyer; 
kod.sdw.afsnee@gmail.com; in uitzonder-
lijke gevallen telefonisch (0472 01 83 94) 
(van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 11 uur 
en van 14 tot 17 uur).

Info: 
http://www.kinderoppasdienst.be
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KWB Afsnee / SDW

De coronaperikelen hebben de KWB - 
zoals overigens alle verenigingen - voor 
grote problemen gesteld. Hoe kan je 
mensen bereiken, als je niet eens mag 
bijeen komen? Heel wat activiteiten 
moesten afgelast worden en we probeer-
den noodgedwongen andere en nieuwe 
initiatieven uit.  

Niet naar Oostakker, wel een maaltijd-
box
Zaterdag 1 mei is niet alleen het Feest 
van de Arbeid, maar ook al zestig jaar 
lang de dag waarop KWB Afsnee/SDW 
naar Lourdes Oostakker trekt. Te voet, 
met de fiets of auto verzamelen we in alle 
vroegte in het bedevaartsoord. Net als 
vorig jaar, moesten we ook nu forfait ge-
ven voor deze mooie traditie: we brach-
ten nochtans elk jaar een mooie groep 
bijeen.  Hopelijk lukt het in 2022 terug.  

Intussen keken we uit naar iets anders en 
bedachten een leuke actie rond Moeder-
dag, vanzelfsprekend coronaproof. Op 
zondagmorgen 9 mei brachten we tussen 
8 en 9 uur een bezoekje aan onze leden 
thuis en zorgden voor een smakelijke ont-
bijtbox, met allerlei lekkers, voor elk wat 
wils. Tegelijk werden de mama’s letterlijk 
in de bloemetjes gezet.  

Zo’n huisbezoekje in alle vroegte is een 
goede remedie voor een slecht ochtend-
humeur. Blije gezichten achter zachte 
stofmaskers: wat doet het deugd om 
mensen terug te zien. We kijken er dan 
ook naar uit om binnenkort terug “samen 
te scholen”.  

Onze tweede zoektocht zit in de oven
Vorig jaar gingen we op zoek naar een 
alternatief voor onze jaarlijkse quizavond. 
Het werd een zoektocht in Afsnee en 

Sint-Denijs-Westrem, op maat van ie-
dereen. Een afwisselend parcours, met 
onderweg een 24-tal eenvoudige op-
drachten.  

Deelnemen was gratis: uiteindelijk wer-
den we aangenaam verrast door de grote 
respons op ons bescheiden initiatief. 
Met de zomer in aantocht, lanceren we 
binnenkort een tweede zoektocht. We 
werken volop aan het plan en binnenkort 
testen we het nieuwe parcours uit.  

Van augustus tot half oktober kan ieder-
een hieraan deelnemen. Wie er vorige 
keer bij was, wordt automatisch gecon-
tacteerd. In de volgende INFO bezorgen 
we alle nuttige informatie over deze 
nieuwe zoektocht. Graag tot dan! 

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).
 
“You time” voor mantelzorgers
Ken je iemand die voor een naaste zorgt 
en die het verdient om in de bloemetjes 
gezet te worden? Vraag dan voor hem of 
haar een verwenmoment aan ter gelegen- 
heid van de Dag van de Mantelzorg op 
woensdag 23 juni. Medewerkers van 
Stad Gent gaan eind juni langs bij Gentse 
mantelzorgers met een theepakketje en 
een babbel. 
Bezorg vóór donderdag 10 juni naam en 
adres van jouw mantelzorger via  
www.stad.gent/you-time of (09 210 10 10).
 
Wanneer ben je een mantelzorger?
Mantelzorger is een verzamelnaam 

voor al wie zorgt voor een familielid, 
partner of naaste met een ziekte of 
beperking:
o   Je ondersteunt iemand die extra zorg 

nodig heeft of ziek is, bijvoorbeeld ie-
mand met een handicap of dementie.

o   Je doet dat onbezoldigd en vanuit 
een persoonlijke (familie)band, 
bijvoorbeeld: je moeder, broer of 
partner.

o   Je helpt bij dagdagelijkse taken zoals 
boodschappen, maaltijden, aankleden 
of medicatie.

o   Je helpt op regelmatige basis, min-
stens meerdere keren per maand.

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

Info: De Moester, Putstraat 16, SDW; 
(09 221 99 46);  
hih.moester@ipso-gent.be

Dac De Moester
Van 14 juni tot eind augustus: fotozoektocht

Hou je van wandelen, maar vind je het 
ook fijn om onderweg wat om handen 
te hebben? Dan is onze zoektocht ideaal 
voor jou!

Vanaf 14 juni tot eind augustus kan je op 
de Moester terecht voor een fotozoek-
tocht, die uitgeschreven is in een boekje. 
De wandeling is ongeveer 4 km en kan je 
gemakkelijk met een rolwagen of buggy 
doen.

Voor de kleinsten onder ons zijn er 
onderweg beschilderde kabouterkeien 
verstopt! Ook de volwassenen letten best 
op, want voor hen staan er zoekopdrach-
ten in het boekje.
Deelname is gratis!
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vtbKultuur SDW

Maart 2020: “Blijf in uw kot! Ik meen het” 
(Maggie De Block)
Juni 2021: “Schrijf je in! We menen het” 
(vtbKultuur SDW)

In de vorige INFO hebben we met het no-
dige voorbehoud activiteiten aangekon-
digd die panklaar waren voor de dag dat 
het weer zou kunnen. Vandaag kondigen 

we die initiatieven formeel aan en stellen 
we de inschrijvingen open. 
Tot zeer binnenkort! 

Webinars:
Donderdag 3 juni om 14.30 uur: “‘Geschiedenis van Groot-Brittannië’ 
Donderdag 17 juni om 19.30 uur: “De Oosterweelverbinding”
Donderdag 24 juni om 14.30 uur: “Ijsland”
Donderdag 1 juli om 14.30 uur: “New Orleans: the Big Easy”

Praktische regeling voor alle lezingen: inschrijving: secretariaat@rocvzw.be met 
vermelding van naam en mailadres en de lezing waarvoor ingeschreven wordt.
Deelnameprijs bedraagt telkens € 12 (te storten op BE39 4460 2458 7119 met vermel-
ding van de naam van de deelnemer én de titel van de lezing). Een uur voor aanvang 
wordt een link doorgestuurd.

Info: 
www.vtbkultuur/sint-denijs-westrem

Info: www.vtbKultuur/sint-denijs- 
westrem /activiteiten

Erfgoedwandelingen
Donderdag 3 juni om 14 uur: wandeling 
doorheen het centrum van Sint-De-
nijs-Westrem
Afspraak op de hoek gevormd door de 
Kerkdreef en de Loofblommestraat.

Zaterdag 5 juni om 10 uur: wandeling 
in Afsnee
Afspraak op de hoek van de Steenaarde-
straat en de Beukenlaan. 
VtbKultuur-bestuurslid en historica Wien 
Servaes laat ons tijdens beide wandelin-
gen zaken ontdekken waar we allicht al 
ettelijke keren achteloos aan voorbij gelo-
pen zijn. Terwijl we van de ene stopplaats 
naar de andere wandelen, vergast ze ons 
op allerlei weetjes die veelal een historisch 
tintje hebben. 
Ook hier is het aantal deelnemers voorlo-
pig beperkt tot 20. Inschrijvingen die we 
moeten weigeren omwille van die limiet, 
bewaren we in het vooruitzicht van latere 
wandelingen. Betaling verwachten we 
pas nadat de inschrijving aanvaard werd. 
Voor leden van vtbKultuur bedraagt de 
deelnameprijs € 10, voor anderen wordt 
dat € 12. Inschrijvingen via  
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be.

Maandag 7 juni: tentoonstelling “Glas-
ramen in het oeuvre van Jan Van Eyck” 
en bezoek aan het Groot Begijnhof te 
Sint-Amandsberg
In het werk van de Vlaamse meester Jan 
Van Eyck komen heel wat glasramen 
voor in de achtergrond. De kunsthisto-
rica Aletta Rambaut maakte de link met 
nog bestaande glasramen of fragmenten 
uit Gent en Vlaanderen. De tentoonstel-
ling gaat door in de Begijnhofkerk van 
Sint-Amandsberg. Conservator Lieven 
De Caluwe geeft uitleg. Na afloop krijgen 
we een korte rondleiding in het Groot 
Begijnhof Sint-Elisabeth. Dit begijnhof is 
een unieke plek van rust en stilte, waar 
ooit 600 begijnen woonden en is nu ook 

opgenomen in de lijst van het UNESCO- 
Werelderfgoed.  

Van woensdag 23 tot zaterdag 26 
juni: gastronomische 3-daagse naar 
Limburg met verblijf in het Kasteel van 
Ordingen ****
Drie dagen genieten van ongerepte na-
tuur, cultuur opsnuiven, vorstelijk logeren 
en gastronomisch dineren. We verkennen 
Sint-Truiden en omgeving. Onze uitvals-
basis is niets minder dan het Kasteel van 
Ordingen, een voormalige commanderij 
van de Duitse Orde. 
Het kasteel werd over een periode van 
20 jaar grondig gerestaureerd en schit-
tert momenteel terug in volle glorie. 
Jullie logeren in het kasteel zelf, in statig 
ingerichte kamers, naar de inzichten van 
de befaamde decorateur Pieter Porters. 
Woensdag- en donderdagavond genieten 
we van een gastronomisch diner, een cre-
atie van tweesterrenchef Gary Kirchens.
Op onze heenreis vanuit Mol, Antwerpen 
en Gent verkennen we eerst het Unesco 
werelderfgoed in de stad Sint-Truiden, 
haar stadhuis en belfort en het Sint-Agnes 
begijnhof. De dagsluiting beleven we 
in hemelse sferen op de abdijsite van 
Sint-Trudo met de 18de eeuwse keizer-
zaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, of 
toch niet? De hoogmis vieren we vast en 
zeker op culinaire wijze. 
Een rondrit doorheen Haspengouw 
brengt ons naar de basilieken van 
Kortenbos en Tongeren, de tentoonstel-
ling “oog in oog met de Romeinen”, de 
sacramentstoren in de collegiale kerk van 
Zoutleeuw, de wijngaard van het kasteel 
van Duras … 
Als afsluiter bezoeken we de Japanse Tui-
nen en lunchen en bezinnen ons vooral-
eer we huiswaarts keren, in de Abdij van 
Herkenrode. 

Vrijdag 6 t.e.m. zondag 8 augustus: 
fietstocht door het “hartland” van 
Vlaanderen
Onze ROC-reisleider Hubert Lanckriet 
stippelde een erg afwisselend parcours 
uit met het Shamrock Hotel*** in Tielt als 
uitvalsbasis. We verkennen de heuvel-
tjes in de omgeving van Tielt, het Buls-
kampveld in Beernem en rijden langs de 
Leiearmen in Deinze en de Brugse vaart 
in Aalter. Onderweg bezoeken we onder 
meer het kasteel van Poeke, (we worden 
er vergast op een degustatie van streek-
bieren) en de Waelhoeve in Lotenhulle 
waar we achter de schermen van een 
modern melkveebedrijf  mogen kijken.
Diegenen die hun eigen fiets liever niet 
gebruiken, kunnen (ook elektrische) fiet-
sen huren om aan een voor iedereen 
haalbaar tempo te genieten van het 
mooie landschap. De deelnameprijs be-
draagt € 295 en omvat 2 overnachtingen 
met ontbijt, 2 lunches en 2 avondmalen 
(3-gangen). Het aantal deelnemers is 
beperkt tot 20. Inschrijven kan op  
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be.  
Snel inschrijven is de boodschap!

Zondag 15 augustus om 15 uur: Jubile-
umconcert 50 jaar vtbKultuur
Sinds 1970, Sint-Denijs-Westrem was 
toen nog een autonome gemeente met 
een “eigen” vliegveld, staat vtbKultuur 
synoniem voor een ruimere waaier van 
verrijkende lezingen, diverse tentoonstel-
lingen, ontdekking van lokaal kunst- en 
natuurpatrimonium, stadswandelingen, 
museumbezoeken, deelname aan cultu-
rele evenementen, buitenlandse reizen, 
gevarieerde concerten…Kortom alles wat 
in hoofdletters kan geschreven worden 
wanneer het gaat om cultuurbeleving en 
maatschappelijke verbondenheid. 
De coronapandemie, met al haar restric-
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vtbKultuur SDW en Dekenij Borluut
Zaterdag 19 en zondag 20 juni: Erfgoedweekend

Zaterdag en zondag loopt er telkens een 
identiek programma:
De Borluuttentoonstelling is te bezichtigen 
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. 
Om 10.30 uur vertrekt een korte gegidste 
wandeling om de onmiddellijke omgeving 
van het Borluutkasteel te verkennen.
Om 14 uur vertrekt een gegidste wande-
ling (+/- 2 uur) doorheen het Parkbos.
Om 17 uur verzorgt Geert Gruyaert in het 
Borluutkasteel een lezing over traditie, 
historiek en levensstijl van de adel.

Zowel voor de wandelingen als voor de 
lezingen dient er op voorhand ingeschre-
ven te worden op sint-denijs-westrem@
vtbkultuur.be, telkens met vermelding 
van de naam van de deelnemer(s) en de 
precieze activiteit (dag/uur/activiteit) waar 
men wenst aan deel te nemen.
Alle activiteiten tijdens dit weekend zijn 
gratis. Per wandeling mogen er max. 20 
deelnemers aanvaard worden. Ook het 
bijwonen van de lezing is reglementair 
beperkt. Inschrijvingen die we zouden 

moeten weigeren, zullen we bewaren. We 
overwegen een latere herhaling van de 
lezing.
Indien er voor de tentoonstelling in juni 
op voorhand moet gereserveerd worden, 
zal u dit kunnen lezen op de website 
www.dekenijborluut.be.

Met de steun van Stad Gent en de  
Provincie Oost-Vlaanderen.

ties, heeft het voorbije jaar roet in het 
eten gegooid, maar het bovenstaande 
programma en de verder aangekondigde 
initiatieven spreken voor zich. VtbKultuur 
komt uit dit moeilijke jaar als een feniks. 
Dynamischer dan ooit! Dat dient in allerlei 
toonaarden gevierd te worden.
We nodigen daarom iedereen uit op 
een uniek concert waarbij jonge inter-
nationaal gerenommeerde musici “van 
eigen kweek” ons laten genieten van hun 
virtuositeit.
Hendrik Mispelon (tenor); Lodewijk 

Mispelon (orgel/piano); Florestan Bataillie 
(piano); Nathalie Van Meirvenne (fluit) en 
Lowie Vercammen (accordeon) genoten 
een gedegen academische opleiding, voor 
de meesten onder hen met een internati-
onaal tintje.
In overleg met hen hebben we een 
divers programma samengesteld waarbij 
verschillende genres aan bod komen en 
iedere muziekliefhebber ongetwijfeld zijn/
haar gading zal vinden.
Louter indicatief vermelden we nu reeds 
dat werken zullen vertolkt worden van 

Robert Schumann, Franz Schubert, Georg 
Telemann, Astor Piazzolla….

Ook voor deze jubileumviering verwach-
ten we voorafgaandelijk uw inschrijving 
op sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be. 
Rekening houdend met de reglemente-
ring die begin augustus van kracht zal 
zijn, hopen we zoveel als mogelijk buren 
te mogen verwelkomen op onze jubile-
umviering.
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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

Wellness

Privé Wellness Eau Bleue, Soenenspark 6, SDW
Luxury for the body and mind. Reservatie: 
www.eaubleue.be of info@eaubleue.be

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
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BORLUUT borrlt verzamelt een reeks 
culturele activiteiten rond Kasteel Borluut 
die door de Stad Gent gesubsidieerd 
worden. 

Na de aankondiging van de versoepelin-
gen zitten de deelnemers meer dan ooit 
te popelen om ons te trakteren op allerlei 
moois. 

We stellen ze kort voor in volgorde van de 
planning. We hopen erop dat jullie net zo 
hard als de artiesten je culturele honger 
en dorst wil lessen.

Sint-Denijs-Westrem

‘les invité(e)s’  5-13 juni 
De residenten presenteren hun jaarlijkse 
groepstentoonstelling. 
Waar elke individuele kunstenaar niet 
noodzakelijk de andere zijn of haar werk 
kent. Verbinding, samenstelling, confron-
tatie, diversiteit, disciplines, … Verwacht 
het onverwachte, of verwacht helemaal 
niets.

DIONISS INTIEM  30-31 juli
Dioniss had vorig jaar een sabbat 
gepland maar komt nu herboren terug 
met een intieme versie van het gekende 
festival.
De parktuin van Borluut is er de ge-
droomde locatie voor.
www.facebook.com/dionissfestival

REQUIEM MOZART 17 september
La Chapelle Sauvage brengt het weer-
galoze Requiem van Mozart naar de kerk 
van SDW als hulde aan de overledenen 
en als symbolisch einde van deze moeilij-
ke periode.
Requiem aeternum dona eis, Domine, et 
lux perpetua luceat eis.

ERFGOEDWEEKEND   19-20 juni 
Tijdens het erfgoedweekend wordt in 
de salons van het kasteel een beeldend 
overzicht van de rijke geschiedenis ervan 
getoond. 
Van de 16de-eeuwse Heer-lijkheid over 
het lusthof in de jaren 1850, de industrië-
le familie Morel de Boucle Saint-Denis tot 
de lopende renovatie.

JUBILEUM 50 JAAR   15 augustus
vtbKultuur viert zijn 50-jarig bestaan 
met een uniek concert met jonge gere-
nommeerde musici “van eigen kweek”. 
Hendrik Mispelon (tenor), Lodewijk 
Mispelon (orgel/piano), Florestan Bataillie 
(piano), Nathalie Van Meirvenne (fluit) en 
Lowie Vercammen (accordeon) spelen 
Robert Schumann, Franz Schubert, Georg 
Telemann, Astor Piazzolla ….

YVONNE  24-25-26 september live
Een hoorspel door de Loofblomme.
Een spektakel voor het oor, absurd en 
grappig. Over een Prins die de hele hof-
houding op stelten zet met zijn nieuwe 
verloofde, Yvonne. 
Een grappige voorstelling, voor en door 
de jeugd, met een filosofische inhoud 
over schoonheid en schone schijn.
Het luisterspel vind je al op youtube.

BEELDEN VAN EEN 
BOEIEND VERLEDEN

Actuele info op :  www.dekenijborluut.be, www.facebook.com/dekenijborluut en Hoplr
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Parochie Afsnee/SDW

Hier terug wat nieuws van onder de 
kerktoren. Ook de parochie zocht in deze 
coronatijden naar alternatieven voor de 
opschorting of beperking van de liturgi-
sche samenkomsten.  Vieringen, die enkel 
voor een kleine groep aanwezigen konden 
doorgaan, werden uitgezonden en ge-
volgd via livestream. Een hele aanpassing, 
maar stilaan komt hierin verandering.  

Meer volk in de kerk 
Alle kerken van onze parochie in Gent-
Zuid (behalve de kerk van Sint-Pieters-Bui-
ten) zijn tijdens de weekdagen overdag 
toegankelijk voor iedereen. Je kan er 
steeds terecht voor een moment van stilte 
of bezinning.  

Voor de eucharistievieringen tijdens het 
weekend gelden de covidmaatregelen. Er 
worden momenteel slechts 15 aanwezi-
gen toegelaten in de kerk, die zich vooraf 
laten inschrijven. De regelgeving voor 
kerkdiensten binnen met maximum 15 

personen (voorganger en kinderen jonger 
dan 12 jaar tellen niet mee) blijft bestaan 
tot en met 8 juni 2021.
Buiten kunnen erediensten doorgaan met 
maximum 50 personen met mondmas-
ker en in een gecontroleerde omgeving. 
Uitzondering zijn kerkelijke uitvaarten: 
sinds begin maart worden dan maximum 
50 personen toegelaten.  

Vanaf 9 juni 2021 mogen maximaal 100 
personen aanwezig zijn voor alle ere-
diensten in binnenruimten (eucharistie, 
doopsel, kerkelijke huwelijken, uitvaarten, 
gebedsvieringen, ...).  Het systeem van “re-
serveren vooraf” zal dan vervallen. Vanaf 
1 juli worden dat maximaal 200 personen.

Gewijzigd uurrooster eucharistievierin-
gen
In onze parochie wordt al een tijdje ge-
werkt aan een herschikking van de eucha-
ristievieringen. Op korte termijn – uiterlijk 
na de zomervakantie – zal een nieuw 

uurrooster van de eucharistievieringen in 
werking treden.  

Voor de ganse parochiegemeenschap 
(nl. de 6 gemeenschappen: Afsnee, SDW 
en Zwijnaarde en de centrumparochies 
Sint-Pieters-Buiten, Sint-Paulus en Chris-
tus Koning) zullen tijdens elk weekend vier 
eucharistievieringen worden gehouden, 
twee op zaterdagavond en twee op zon-
dagvoormiddag.  
Dit betekent concreet voor Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem dat er in het najaar 
op zondagvoormiddag twee eucharistie-
vieringen zullen zijn: om 9 uur in de paro-
chiekerk en om 11 uur in de kapel van de 
Salesianen van Don Bosco.  
Voor de zaterdagavondviering in Afsnee 
(momenteel om 18 uur) wordt in het 
najaar naar een oplossing, hetzij een 
alternatief gezocht. De vieringen worden 
voorgegaan door pastoor Gino Grenson, 
met actieve medewerking van pastoor 
emeritus Adelin Cathoir.  

Varia
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ridder Christian Soenens

In oktober wordt Christian Soenens 93 
jaar. Vandaag betrekt hij een apparte-
ment aan de Derbystraat, waar we hem 
opzochten. Het werd een geanimeerde 
babbel met een wandelende encyclopedie. 
Jaartallen werden moeiteloos aan mekaar 
geregen en gebeurtenissen enthousiast 
toegelicht. 

We vonden een familiestamboom die 
teruggaat tot de 16de eeuw.
Actueel digitaliseren we onze familiear-
chieven. Het oudste authentieke docu-
ment is een doopakte uit 1583. In die tijd 
gold dat als geboorteakte. We weten dus 
met zekerheid dat onze familie minstens 
4,5 eeuwen in het Gentse woont. Het was 
de tijd van de godsdienstoorlogen onder 
het Spaanse bewind.

Sinds wanneer is de familie Soenens 
verheven in de adelstand? 
Mijn voorouders waren handelaren. Gent 
was toen één van de belangrijkste steden 
in Europa. Ze legden zich toe op export 
van lokale producten, hoofdzakelijk 
textiel dus, in combinatie met import van 
diverse goederen. Aanvankelijk vanuit 
Zuid-Spanje. Toen het politiek onmogelijk 
werd Frankrijk als transitland te gebrui-
ken, werd de focus verlegd op Zuid-Ame-
rika, waarbij edele metalen naar Europa 
werden verscheept. Piraterij stelde aan 
de zogenaamde ‘goudvloot’ een einde. 
Het werd de start van een handelslijn met 
China en de aanleiding om mee de ‘Oos-
tendse Compagnie’ op te richten in 1722. 
Ook hieraan zouden politieke spanningen 
snel een einde stellen. Onder druk van 
Engeland werd die handelsvennootschap 

opgedoekt in 1728.  Zoals zoveel ande-
re welstellende families, hadden mijn 
voorouders ondertussen de stad verlaten 
om zich ‘op den buiten’ te vestigen. Vanaf 
1715 was het ‘Hof van Plaisance  
Nieuwenhove’ hun buitenverblijf. 
Jean-Baptiste Soenens was toen 8 jaar.  
Hij werd later schepen van ‘de Keure’, zo-
als het Gentse stadsbestuur toen heette. 
Tevens vervulde hij, als lid van ‘Ghedeele’, 
de rol van vrederechter. Het is de Oosten-
rijkse keizerin Maria Theresia die hem in 
1779 opnam in de adel. Vanaf dat ogen-
blik gaat in onze familie de erfelijke titel 
‘ridder’ over op de eerstgeboren zoon.

Bij een adellijke titel horen een wapen-
schild en een leuze.
Het wapenschild van onze familie vinden 
we terug in de Sint Dionysiuskerk, me-
teen rechts bij het binnenkomen boven 
de 5de statie van de kruisweg. Blauw en 
goudgeel zijn de kleuren. In de heraldiek 
verwijzen die kleuren respectievelijk naar 
rust en creativiteit. Verder staan er twee 
sterren op afgebeeld en een verticaal 
zwaard. Op hun beurt zijn dat de symbo-
len van geluk en vrijheid. De familieleuze 
sluit daar mooi bij aan. De Latijnse spreuk 
komt hierop neer dat ‘recht’ en ‘vrede’ 
samen horen.

Welke feiten onderlijnen het best de 
verbondenheid tussen de familie Soe-
nens en onze (deel-)gemeente?   
Er is zoveel! Mijn overgrootvader, Emile, 
was burgemeester tussen 1906 en 1918. 
Zijn populariteit dankte hij hoofdzake-
lijk aan de hulp die hij bood aan de vele 
dorpelingen die te kampen hadden met 
allerlei formaliteiten. Schrijven en lezen 
was toen nog lang niet evident voor 
iedereen. Bij hem konden ze terecht. Hij 
was in de échte zin van het woord een 

burgervader voor de toenmalig 2400 
inwoners. Niet alleen de oorlog, maar ook 
de pandemische ‘Spaanse Griep’ maakte 
toen vele slachtoffers en veroorzaakte 
ontreddering in tal van gezinnen. Zijn 
voorbeeld werd later gevolgd door mijn 
oom, Jean-Baptiste. Hij was burgemeester 
van 1935 tot 1953. Een periode die onder-
broken werd door WO II, toen hij tijdelijk 
plaats moest ruimen voor een ‘oorlogs-
burgemeester’.

U hebt de lijn van het burgemeester-
schap niet doorgetrokken
Neen, mijn persoonlijke loopbaan liet 
dat niet toe en vergeten we niet dat onze 
gemeente in 1977 gefusioneerd werd met 
de stad Gent. Ik heb echter op mijn ma-
nier gepoogd mijn steentje bij te dragen 
aan het lokale maatschappelijke leven. 
Tot ik 78 werd, maakte ik deel uit van de 
‘kerkfabriek’. Misschien was de activiteit 
van mijn meter daartoe de wegwijzer. Zij 
kende Jan en alleman in de gemeente en 
naaide en borduurde de kerkgewaden 
van de priesters.

Welke markante gebeurtenissen 
komen u, als inwoner van Sint-Denijs, 
spontaan voor de geest?
Zoals bij zoveel generatiegenoten hebben 
die te maken met WO II. Op een niet zo 
mooie dag in 1940 werd er een bevel-
schrift afgeleverd door de Gentse ‘Kom-
mandantur’. We woonden in ‘Puttenhove’ 
en moesten de plaats ruimen voor de 
bezetter. Zelfs Göring, de rechterhand 
van Hitler, is er gepasseerd toen hij Het 
Lam Gods wou ‘verwerven’. Vooraleer 
Puttenhove te verlaten, hebben we in ze-
ven haasten alle lambrisering in Mechels 
leder verwijderd en in veiligheid gebracht, 
om het na de oorlog te herbevestigen. 
Vele mensen denken ten onrechte dat 
het om fabricaat uit Cordoba gaat. Het is 
onvoldoende bekend dat het Mechelse 
ambachtslui waren die hun Spaanse col-
lega’s geïnspireerd en opgeleid hebben.

Ook aan de aanleg van het Soenenspark 
in 1953 heb ik natuurlijk levendige herin-
neringen. Er was toenemende behoefte 
aan bouwkavels in de gemeente. De ter-
reinen van de huidige villawijk behoorden 
tot het familiepatrimonium. Tijdens WO 
II was de infrastructuur van het vliegveld 
uitgebreid tot over de Kortrijksesteenweg. 
Bij de afbraak daarvan werden de beton- 

Burenbabbel
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resten gebruikt als fundering voor de 
nieuw aangelegde straten in wat het Soe-
nenspark zou worden. Overigens droeg 
iedere straat aanvankelijk de naam van 
één van mijn twee gesneuvelde ooms: 
Christian en Robert. Pas na de gemeente-
fusie in 1977 verdwenen de afzonderlijke 
straatnamen. Misschien was de postbode 
daar niet rouwig om.

We kennen uw aandacht voor de 
Sint-Rochuskapel
Ik vind patrimoniumbeheer erg belang-
rijk. Die kapel is familie-eigendom en 
diende van haar oorspronkelijke plaats 
verwijderd te worden toen in 1910-1912 
de spoorlijnen heraangelegd werden. Het 
nieuwe Sint-Pietersstation nam de rol van 
het Zuidstation over in het kader van de 

Gentse wereldtentoonstelling in 1913. We 
hebben de kapel nauwgezet laten afbre-
ken en integraal heropgebouwd op de 
huidige locatie aan het Sint-Rochusplein. 

De omgeving van de Octaaf Soudanstraat 
was toen familiebezit. Een meer centrale 
plaats in de gemeente leek ons boven-
dien ideaal. Ondertussen heb ik moeten 
vaststellen dat de kapel dringend aan 
renovatie toe is. Het doet me veel plezier 
dat mijn zoon Jean, samen met mensen 
uit de buurt, het voornemen heeft om die 
kapel terug tot haar volle recht te laten 
komen. Het is een mooie manier om de 
traditionele verbondenheid tussen mijn 
familie en onze deelgemeente te onderlij-
nen. Ik sta daar meer dan 100% achter.

Kalender

juni
Do 3 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Groot-Brittannie via Zoom
Do 3 VTBKULTUUR SDW 14.00 erfgoedwandeling SDW
Vrij 4 MARKANT DE PINTE / SDW bezoek aspergekwekerij Eede
Za 5 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Za 5 VTBKULTUUR SDW 10.00 erfgoedwandeling Afsnee
Zo 6 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut

Ma 7 VTBKULTUUR SDW bezoek tentoonstelling glasramen Sint-Amandsberg
Za 12 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Zo 13 LES INVITE(E)S tentoonstelling kasteel Borluut
Do 17 VTBKULTUUR SDW 19.30 webinar over Oosterweelverbinding via Zoom
Za 19 VTBKULTUUR EN DEKENIJ BORLUUT Erfgoedweekend kasteel Borluut
Zo 20 VTBKULTUUR EN DEKENIJ BORLUUT Erfgoedweekend kasteel Borluut

Woe 23 VTBKULTUUR SDW gastronomische 3-daagse Limburg
Do 24 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over Ijsland via Zoom
Vrij 25 GEZINSBOND grootoudersvakantie Koksijde
Ma 28 MARKANT DE PINTE / SDW 15.00 feestelijke reünie kasteel en park Borluut

juli
Do 1 VTBKULTUUR SDW 14.30 webinar over New Orleans via Zoom
vrij 30 DIONISS INTIEM muziek park kasteel Borluut
za 31 DIONISS INTIEM muziek park kasteel Borluut

augustus
Vrij 6 VTBKULTUUR SDW fietsweekend door Vlaanderen
Zo 15 VTBKULTUUR SDW 15.00 viering 50-jarig jubileum parochiekerk SDW
Zo 22 VTBKULTUUR SDW Knipoogdag Ieper
Do 26 VTBKULTUUR SDW daguitstap Luik

september
Za 4 VTBKULTUUR SDW wandeling Klein Begijnhof Gent
Di 14 VTBKULTUUR SDW start turnlessen

Do 23 VTBKULTUUR SDW daguitstap Mechelen
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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:  
27 augustus 2021. 

De teksten uiterlijk tegen 8 augustus 
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 september en 29 
oktober. Alle teksten moeten uiterlijk 
17 dagen voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

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.


