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interieur en renovatiebouw
van ontwerp tot realisatie

   kasten op maat
badkamer & keukeninrichting

info;  0479 33 88 48
MV

Van Marcke designLAB

info@vanmarckedesignlab.be

    website in opmaak weldra online

hukes@skynet.be

te koop zijnde woningen, appartementen,
appartementsblok, bouwgronden, landbouwgronden.

Ook interesse in te koop zijnde kleine woningen met veel
werk, al dan niet verhuurd, woningen met huurproblemen,

woningen vrijgekomen door echtscheiding of door
nalatenschap, studentenkamers (al of niet

gereglementeerd). Uw woning verkopen en verder huren is
mogelijk.

Ook interesse in patrimoniumvennootschappen .
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ons cliënteel: 
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Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut rekent op uw bijdrage voor 2020
De bijdrage voor 2020 nog niet gestort? 
We hopen dat we je zoals elk jaar als 
trouw lid, als sponsor of als nieuwe geïn-
teresseerde mogen verwelkomen.
Je lidgeld is een ondersteuning voor de 
omvangrijke inspanningen van de dekenij 
voor de inwoners van Afsnee en SDW.

U bent inwoner van Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee
U kunt deelnemen aan allerlei activiteiten 
en evenementen. Er zijn veel verenigin-
gen voor sport, cultuur, voor het milieu, 
voor alle vormen van ontspanning en 
voor alle leeftijdsgroepen.

Welke rol speelt Dekenij Borluut daarin?
Door de redactie, een groep vrijwilligers, 
krijgt u 10 maal per jaar de INFO gratis 
in de brievenbus. Het is de spreekbuis 
van alle verenigingen, coördinatie van 
alle evenementen om overlappingen te 
vermijden, met aandacht voor de mid-

denstand door de koopgids in elke INFO.  
Nieuws over de verschillende werkgroe-
pen van de dekenij: Welzijnsschakel 
(voedselbedeling om de 14 dagen), Ker-
miscomité (organisatie van de oktober-
kermis met de verschillende verenigingen 
van SDW), gratis uitstap senioren en 
minder mobiele personen (2de zaterdag 
van juni) en de werkgroep kasteel Bor-
luut, die ervoor zorgt dat het kasteel ter 
beschikking staat voor alle verenigingen 
van SDW en Afsnee en verhuurd wordt 
aan particulieren.

Hoe slaagt Dekenij Borluut daarin? 
Met een groot engagement van een 
bestuurdersgroep die actief is dankzij een 
grote schare vrijwilligers en dankzij de 
steun van haar leden. Door uw jaarlijkse 
bijdrage behoort u tot een groep die 
zich engageert voor het welzijn van onze 
dorpsgenoten.

Voor één persoon betaalt u € 6, een 
gezinskaart kost € 12. Als u € 25 of meer 
stort, wordt u sponsor en vermelden wij 
u in de lijst van de sponsors in de INFO. 
Personen van buiten de gemeente beta-
len een lidgeld van tenminste € 15 omdat 
de INFO moet opgestuurd worden.

Ons rekeningnummer is
BE81 4420-0385-0324; BIC: KREDBEBB
ten name van Dekenij Borluut SDW.

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

Kunst in Borluut
Zaterdag 21 en zondag 22 maart en het 
weekend erna, zaterdag 28 en zondag 
29 maart vindt er in het kasteel Borluut 
een prachtige kunsttentoonstelling plaats, 
ingericht door dekenij Borluut.

Zeven artiesten tonen er hun werk: Maria 
Almanza, Jeannine De Raeymaecker, Nora 
Chalmet, Rita Trefois, Hélène De Ridder, 
Josy Knudde en Jacqueline Hock.
Op zaterdag kan je komen kijken van 

13.30 uur tot 17.30 uur, op zondag van 11 
tot 17.30 uur.
(zie ook de affiche op het voorblad)

Iedereen welkom!

Nog meer kunst in het Kasteel Borluut
Van vrijdag 15 tot zondag 17 mei slaan kunstenaars, Dekenij Borluut en de stad 
Gent de handen in elkaar voor een tentoonstelling met hedendaagse werken, met 
een link naar Van Eyck.

‘INSIDE/OUT’, gecureerd door 3 kunstenaars die in het kasteel Borluut hun atelier 
hebben (Elke Desutter, Free Pectoor en Brantt), bestaat uit een groep hedendaagse 
beeldende kunstenaars die aan de slag gaan en tentoonstellen in Kasteel Borluut en 
het Borluutpark te Sint-Denijs-Westrem.

‘INSIDE/OUT’ is een “weerspiegeling” naar analogie van het werk van de gebroeders 
Van Eyck. Iedere kunstenaar legt via een kunstwerk de directe- of indirecte link naar 
het oeuvre van de gebroeders Van Eyck en de locatie.
Voor de gelegenheid combineert Dekenij Borluut zijn lentereceptie voor de leden en 
sponsors, met de vernissage van deze tentoonstelling.
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Nieuws van verenigingen

Samana
Solidariteitsactie

Steun ons om mensen met een langduri-
ge ziekte uit uw omgeving te blijven hel-
pen. Ook in uw buurt zijn we actief met 
Samana, het vroegere Ziekenzorg CM. In 
onze samenleving leidt een chronische 
ziekte vaak tot ontmoediging en vereen-
zaming. Met onze ploeg van vrijwilligers 
bieden we een waaier aan activiteiten 
aan om dit sociaal isolement te doorbre-
ken.
Onze werking kost geld. Denk bijvoor-
beeld maar aan:
• de kosten om deelnameprijzen laag te 

houden 
•  het gebruik van een liftbus als we op 

uitstap gaan
•  wij zorgen voor gratis vervoer
•  thuisgebonden zieken ontvangen gratis 

een attentie bij speciale gelegenheden.

Hoe kunt u helpen? Steun de nationale 
solidariteitsactie van Samana en koop 
één of meerdere tombolaboekjes. Voor  
€ 5 hebt u al een boekje met 6 loten. Er 
valt heel wat te winnen. Zo zijn er aan-
koopcheques voor een totale waarde van 
€ 500.000. De hoofdprijs is een Audi A4!
Zaterdagmorgen 14 maart zullen onze 
vrijwilligers bij de bakkers van Sint-Denijs- 
Westrem u graag een woordje uitleg 
geven over onze werking en u loten 
aanbieden.

U kan ook € 5 of een veelvoud ervan stor-
ten op rek. nr. BE37 8906 8405 3428 op 
naam van Samana Sint-Denijs-Westrem. 
Hebben we uw storting ontvangen? Dan 
brengen we uw tombolaboekje(s) aan 
huis. Vermeld uw naam en adres in het 

vak “Mededeling”. Doe het zeker vóór 17 
april 2020, dan sluit de actie af.

Hoe weet u of u gewonnen hebt? Na de 
trekking op 8 mei 2020 verschijnt de 
lijst met winnende nummers in de INFO. 
Wij zelf houden ook bij wie welke loten 
ontvangen heeft. Zo kunnen wij u op de 
hoogte brengen.

Heel vriendelijk bedankt voor uw warme 
steun,
met vriendelijke groeten, 
Peter Maenhaut, voorzitter Samana 
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Davidsfonds SDW/Afsnee en KWB
Donderdag 12 maart om 20 uur: lezing “Achter de schermen van het Vaticaan” 

Vaticaanstad is de kleinste staat ter we-
reld en ligt verborgen achter hoge, dikke 
muren.
 
Paus Franciscus is niet alleen het hoofd 
van de rooms-katholieke Kerk maar heeft 
ook de leiding van Vaticaanstad als staat. 
Tom Zwaenepoel geeft een kort overzicht 
van de belangrijkste gebouwen: de vier 
hoofdbasilieken, de Vaticaanse musea en 
tuinen, de Sixtijnse Kapel en het aposto-
lisch paleis. 

Verder stelt hij de protagonisten van 
deze ministaat voor en bespreekt hij kort 
het leven in Vaticaanstad. Zo komen het 

protocol en de veiligheidsdiensten van de 
paus aan bod. 
Hij werpt ook een licht op enkele beken-
de tradities en legendes. 

In het tweede deel van de lezing gaat hij 
uitvoerig in op het Argentijnse pontifi-
caat. In welke mate is paus Franciscus 
een “revolutionaire” paus? Wat heeft hij 
tot nu toe al gerealiseerd en wat zijn de 
grootste hindernissen in zijn plan om de 
Romeinse Curie te hervormen?

Tom Zwaenepoel (1970) studeerde aan 
de universiteiten van Gent en Bayreuth 
en is doctor in de Germaanse talen. Hij 

publiceert boeken over religieuze en 
spirituele thema’s bij Uitgeverij Lannoo. 
In de Vlaamse media geeft hij regelmatig 
duiding als Vaticaankenner.

Hij is verbonden aan de Universiteit Gent 
(lerarenopleiding Duits), de Universiteit
Bayreuth in Beieren (taalverwerving Ne-
derlands) en de Abdijschool van Zeven-
kerken (Duits).

Borluutjoggers

Voorstelling club

Elke woensdagavond om 19 uur verza-
melen wij aan het Kasteel Borluut. We zijn 
een gezellige en laagdrempelige jogging-
club die vooral mensen in beweging wil 
zetten. Elke sportieveling kan aansluiten 
bij een groep van zijn/haar niveau onder 
leiding van een trainer, van “just for fun” 
tot “afstandloper”.

Heb je zin om je conditie tijdens de 
wintermaanden onder controle te hou-
den, kom dan gerust langs. Je kan op elk 
moment aansluiten mits je wat looperva-
ring hebt.

Na de paasvakantie starten we opnieuw 
met onze jaarlijkse start-to-run en dit op 

woensdag 22 april. Op 10 weken bege-
leiden we je naar 5 km ononderbroken 
lopen.

Info: Peter Maenhaut: (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be 

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, 
SDW 
Toegang: gratis voor leden; 
anderen € 5

Info: www.borluutjoggers.be
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KWB en OKRA

Donderdag 5 maart: KWB en Okra op bedrijfsbezoek

KWB en OKRA bezoeken samen het fami-
liebedrijf “de Klok” te Serskamp. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
• onthaal, welkom en uitleg over het 

verloop van het bezoek
• degustatie van artisanale speculaas 

met een tas koffie
• bedrijfsfilm 
• degustatie van kriekjes op jenever
• rondleiding in de productieruimte en in 

het magazijn (met bijhorende uitleg)
• degustatie van een glaasje advocaat en 

een praline met advocaat met koffie
• uitleg over de historiek en groei van het 

bedrijf + vragenrondje
• mogelijkheid tot aankoop van de pro-

ducten (niet verplicht)
• een attentie en aandenken voor thuis

Het bezoek duurt ongeveer anderhalf 
uur. We vertrekken om 13.30 uur stipt 
aan de pastorie te Sint-Denijs-Westrem. 
Deelname in de kosten: € 10 per persoon.  

Vervoerproblemen lossen we op: wie 
graag beroep doet op een chauffeur, 
mag het gerust laten weten. Graag vooraf 
de bijdrage van € 10 storten op onze 
KWB-rekening BE06 8906 8401 4022. Uw 
storting geldt meteen als inschrijving.  

Info: vtbKultuur.be/sint-denijs-west-
rem/activiteiten

info: Piet Van Troos (09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be
Deelname: € 10

vtbKultuur
Vrijdag 1 mei 2020: Daens de Musical

De musical Daens neemt ons mee terug 
naar het Aalst van 1888. De bevolking 
werkt er onder erbarmelijke omstandig-
heden in de textielfabrieken: ze worden 
misbruikt en uitgebuit door de rijke 
fabrieksdirecteuren.
Zo is de situatie die priester Adolf Daens 
(Peter Van de Velde), na een conflict 
met Bisschop Stillemans (Jo De Meyere), 
aantreft wanneer hij terugkeert in zijn 
geboortestad Aalst.
De plaatselijke industrieel heeft de helft 
van zijn arbeiders ontslagen en wordt ge-
steund door de voorzitter van de Katho-
lieke Partij. Daens verzet zich tegen deze 
ontslagen en tegen de wantoestanden in 
de textielfabrieken.
In zijn strijd krijgt Daens de steun van 
Nette (Free Souffriau), pas zeventien 

maar al kostwinner voor haar hele gezin. 
Ook de liberalen en de socialisten kiezen 
de kant van het volk. Eén van die socia-
listen is Jan De Meeter (Jelle Cleymans). 
Te midden van de sociale onrust en de 
barre levensomstandigheden ontstaat er 
een verboden liefde tussen het katholieke 
meisje en de doorwinterde socialist.

De rijdende tribunes en decors zorgen 
voor een unieke, nieuwe versie van deze 
succesmusical. De onvergetelijke beleving 
voor het publiek wordt gegarandeerd 
door het groots speelveld, state-of-the-
art theatertechnieken en een kwalitatief 
audiosysteem met hoofdtelefoons dat 
eerder ook al zijn dienst bewees tijdens 
de spektakel-musical 40-45.

vtbKultuur biedt zitplaatsen in categorie 
1 ter waarde van € 69.95 aan € 65 voor 
leden of € 70 voor anderen, verplaatsing 
met eigen bus inbegrepen!

Inschrijven kan door een mailtje te sturen 
naar sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be 
en het overeenstemmende bedrag te 
storten op rekening BE66 0001 5590 2743 
van vtbKultuur SDW.

Aandacht: plaatsen zijn beperkt. Inschrij-
ven aan voordelig tarief doe je zo snel 
mogelijk.

Van dinsdag 4 tot maandag 10 augustus: Passiespelen in Oberammergau o.l.v. Karel Peeters  

In 2020 voeren de meer dan 2.000 inwoners van het Duitse Oberammergau al voor 
de 42e keer hun Passiespel op. Honderdduizenden bezoekers kunnen ook nu weer 
dit Bijbelse en muzikale theater meemaken. Beleef met vtbKultuur dit tienjaarlijkse 
spektakel en bezoek meteen ook Beieren en z’n hoofdstad München. München is een 
bloeiende stad met een rijk verleden geworteld in het koninkrijk Beieren. Het Passie-
spel én Beieren in één reis: dit wil u niet missen!  

Markant De Pinte / SDW en Davidsfonds SDW / Afsnee

Donderdag 2 april om 20 uur: “Licht in en op het Lam Gods” door Ir. Roland Wissaert 

Exta-voordrachtavond rond het Van Eyck-
jaar in het kader van “Van Eyck in de wijk“ 
m.m.v. de Stad Gent. 

De restauratie van het beroemde werk 
van Van Eyck.
Na een algemene beschrijving van het 
meesterwerk, waarbij de nadruk ligt op 

de weergave van het licht en de ruimtelij-
ke voorstelling, volgt een overzicht van de 
onderzoeksmethoden die ontwikkeld en 
toegepast werden ter ondersteuning van 
het restauratieteam.

Ze maakten het mogelijk om terug te 
keren tot op de oorspronkelijke pictura-

le laag, die na bijna vijf eeuwen zich nu 
terug in weergaloze schoonheid aan ons 
openbaart.

Plaats: Open Huis, Pastorijstraat 6, 
SDW
Toegang: leden gratis, anderen € 5
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Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Ligt het lokaal dienstencentrum ver 
van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij 
ons? Fran Debrouwere brengt de dien-
sten van het lokaal dienstencentrum naar 
u toe. Fran organiseert op regelmatige 
basis zitdagen en komt op vraag langs op 
huisbezoek.

Waarvoor kunt u terecht in de anten-
newerking?
- Vragen over hulp- en dienstverlening 

en de administratie die daarbij komt 
kijken

- Praktische vragen rond thuiszorg, 
aanpassingen aan uw woning, vervoer, 
opname assistentiewoning of woon-
zorgcentrum…

- Vragen rond vrije tijd: activiteiten in 
de lokale dienstencentra, vrijwilligers-
werk…

- Buren voor buren: de antennemede-
werker brengt behulpzame buren in 
contact met senioren die hulp kunnen 
gebruiken voor kleine zaken.

- Buurtactiviteiten samen met bewo-
ners uit de buurt en buurtverenigingen 

Zitdag
Antennemedewerker Fran Debrouwere 
organiseert elke 1ste en 3de dinsdag 
tussen 13.30 en 16 uur een zitdag in het 
Open Huis, Pastorijdreef 6 in Sint-Denijs- 
Westrem.

Buurtmaaltijd
Voorafgaand aan de zitdag is er elke 1ste 
en 3de dinsdag van de maand een buurt-
maaltijd. (dinsdag 4 februari, 18 februa-
ri, 3 maart, 7 maart)
De buurtmaaltijd vindt plaats vanaf 11.30 
uur in het Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW. 
Voor € 5,50 kunt u genieten van een verse 
maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert), 
klaargemaakt door IKOOK, het restaurant 
van OCMW Gent. Inschrijven met betaling 
kan tot een week voor de maaltijd. 

Dinsdag 3 maart om 14 uur: voordracht 
over woonvormen OCMW Gent

Info:  Fran Debrouwere 
(0473 36 13 59); 
fran.debrouwere@stad.gent 
Aandacht: nieuw nummer, nieuw 
mailadres!

Flanders Expo

Vrijdag 6 t.e.m. zondag 8 maart: Erotica 
Gent 2020: ondeugend, prikkelend, ont-
spannend, entertainment…dit zijn enkele 
dingen die u mag verwachten van de 
Erotica, Body & Beauty beurs.

Zaterdag 14 t.e.m. zondag 22 maart: 
Sfeer: hét event voor interieur, tuin en 
zwembad.

Zaterdag 21 en zondag 22 maart: K3 
show: Hanne, Klaasje en Marthe geven 
het beste van zichzelf.

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis staat open voor alle leef-
tijdsgenoten, zowel buren als vrienden of 
voorbijgangers, om elkaar te ontmoeten 
voor een gezellige babbel met koffie en 
pannenkoek of drankje bij een zelfgeko-
zen activiteit. 
Er worden reservekaarters gevraagd 
(wiezen).

We zijn tot uw dienst op maan-, woens-, 
donder- en vrijdag van 13.30 tot 17 uur.

Op dinsdag is het gesloten, uitgezon-
derd de 1ste en 3de dinsdag van de 
maand, dan is er de buurtmaaltijd en is 
het Open Huis open tot 14 uur.

Op donderdag kan u ook om raad komen 
bij onze computerbuddies.

De buurtmaaltijden vinden plaats tussen 
11.30 en 13.30 uur, inschrijven liefst  
1 week op voorhand of op de zitdag van 
de Antennewerking.

Welzijnsschakel Borluut: voedselbedeling 
elke 2de en 4de vrijdag van de maand 
van 9.30 tot 12 uur.

info: voorzitter Marleen Ransschaert 
(09 221 08 00); (0478 44 08 20) tijdens 
de openingsuren

Bridgeclub Leie-oever

Onze Bridge avond begint elke dinsdag om 18.45 uur en we kaarten het hele jaar 
door, ook tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerst en Nieuwjaar.

Plaats: o.c. ’t Oud Schoolke Afsnee
Info: jeanine.clauwaert@hotmail.com; 
(09 222 09 48)
vera.ringoot@pandora.be; (09 221 04 06)
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Markant De Pinte/ SDW

Maandag 2 maart om 10 uur en om 19 uur: kookles met etentje door Claudine Struyvelt

Thema: “Wok on the wild side!”
Fijne gerechten leren maken met de wok 
is een kunst. We zullen verschillende 
soorten wokgerechten aanleren met 
diverse vlees- en vissoorten, met zowel 

klassieke als meer exotische ingrediën-
ten. Daarna kunnen we deze proeven.
Inschrijving is noodzakelijk en dit vóór 25 
februari bij Patricia Denys bij voorkeur 
via e-mail: patricia.denys@skynet.be; 

(09 221 95 27).

Vrijdag 27 maart: daguitstap: onbekende plaatsen in Mechelen 

De laatste jaren zijn er in Mechelen 
verschillende boeiende musea en loca-
ties opengegaan al dan niet in prachtig 
gerenoveerde historische gebouwen. We 
gaan er 3 zeer verschillende bekijken. 
In de voormiddag brengen we een geleid 
bezoek aan de Dossinkazerne waarin het 
aangrijpend verhaal van het leven en de 

vervolging van de Joden voor en tijdens 
de oorlog verteld wordt. 

Na de middag bezoeken we het totaal 
gerestaureerde Hof van Busleyden, een 
vroeger stadspaleis waarin nu de histo-
rische en folkloristische schatten van de 
stad worden uitgestald. 

Tenslotte wandelen we door de nieuwe 
bibliotheek Predikheren, gevestigd in een 
voormalig  gerestaureerd Predikheren-
klooster.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Voor uw agenda: 

Van vrijdag 15 mei tot en met zondag 
17 mei: originele driedaagse uitstap naar 
Parijs met vele onbekende en/of nieuwe 
bezienswaardigheden in en rond Parijs 

zoals enkele kastelen (Malmaison, Mé-
dan), Ile Seguin met La Seine Musicale, la 
Fondation Louis Vuitton, le Musée Rodin 
enz.

Activiteit Markant Regio Gent
Maandag 9 maart om 14 uur: voordracht in de reeks Markante dialogen
“Samenleven met gezond verstand” door Patrick Loobuyck, prof. UAntwerpen en 
gastprofessor Ugent.

Stappen met Markant
Zondag 1 maart: door de Reytmeersen van Oudenaarde (zie regiokrant)
Zondag 5 april: verkenning van de groene long van Brugge

Jong Markant De Pinte / SDW

Woensdag 18 maart om 19.30 uur: voordracht  
“Geweldloze communicatie: een authentieke communicatie die mensen verbindt”

Bewust zijn van je eigen communicatie 
en van de kloof tussen wat je zegt en niet 
bedoelt of wat je bedoelt én niet zegt, kan 
helpen om misverstanden, conflicten, 
ruzie ... te vermijden. 
Noël De Rycke en Els Laureys geven die 
avond achtergronden mee en willen je 
vooral concrete handvatten aanreiken 

om zelf in je eigen leven mee aan de 
slag te gaan en aldus je communicatie te 
versterken. Beiden zijn werkzaam in het 
ortho-agogisch centrum Broeder Eber-
giste. 
De opbrengsten van de avond gaan naar 
het sociaal project van het woonerf Ze-
venhuizen te Gent. 

Inschrijven vooraf is niet vereist.

Donderdag 23 april om 20 uur: voordracht “Darmflora, sleutel tot gezondheid” 

Onze darmflora, of breder ons “micro- 
bioom”, bevat meer dan 100 triljoen 
cellen afkomstig van microben en bevolkt 
onze darm. Waar komen deze cellen van-
daan? Wat beïnvloedt hun samenstelling? 
Welke rol spelen ze? Hoe kunnen we met 
hen leven zonder ziek te worden? Welke 
rol spelen ze bij darmziekten? Kunnen we 

gezonder worden door ons dieet aan te 
passen? Door onze stoelgang te trans-
planteren? 

Prof. dr. Martine De Vos brengt een ant-
woord op al deze prangende en actuele 
vragen.
Inschrijven vooraf is niet vereist.

Prijs: lokaal van de Gezinsbond, 
Sportwegel 1, De Pinte

Info: A.Thoonen; 
hendrik.thoonen@telenet.be

Plaats: Huis van de Bouw, Tramstraat 
59, Zwijnaarde (gewijzigde locatie!)

Plaats: Spiegelzaal OCP De Pinte
Toegang: € 5 voor leden, € 10 voor 
anderen
Info: www.markantvzw.be/ 
jong-markant-de-pinte-SDW

Plaats: Spiegelzaal OCP De Pinte
Toegang: € 5 voor leden, € 10 voor 
anderen
Info: www.markantvzw.be/ 
jong-markant-de-pinte-SDW
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Amicoro

Heb je zin om samen met ons te zingen?

Amicoro zoekt nieuwe zangers. Iedereen 
is welkom, in het bijzonder bassen en 
tenoren.
Amicoro is een gemengd amateurkoor. 
Ons repertoire is gevarieerd en omvat 
meerdere genres en stijlen.
Wij repeteren elke maandag van 20 tot 

22 uur in Karus, Beukenlaan 20 in SDW 
(zaaltje naast het hoofdgebouw van het 
psychiatrisch centrum).
Kom je graag eens kennismaken?
We nodigen je uit op onze open repetitie 
op maandag 16 maart om 20 uur.
Een leuke manier om eens kennis te ma-

ken en te genieten van het samen zingen. 

Info: bourgois.leen@telenet.be; 
(0474 29 99 54)

Nieuws van de Stad

Website vrije tijd voor kinderen

Op stad.gent/kinderen vind je heel wat 
inspiratie terug over vrije tijd in Gent. 
Op de website doe je inspiratie op rond 
buitenspelen en “eerste hulp bij regen”. 

Verder krijg je er elke maand tips met 
goedkope activiteiten. 
We adviseren plezante bezigheden om de 
schoolvakanties te overbruggen.

Ben je nog radeloos op zoek naar hobby’s 
voor je kinderen? Schakel de Hobbyzoe-
ker in!
 

Beestig nieuws voor kinderen

Vijf keer per jaar, vlak voor de schoolva-
kanties, stuurt de Jeugddienst ook een 
nieuwsbrief uit met tips voor ouders en 
kinderen. 
Je kan je abonneren op deze nieuwsbrief 

via stad.gent/kinderen/nieuwsbrieven.
Liever persoonlijk advies in je zoektocht? 
Karolien en Evelien van de infobalie hel-
pen je verder (Kammerstraat 12, Gent).

Info: Jeugddienst, Kammerstraat 12, 
9000 Gent
(09 269 81 13); (0477 96 25 59); 
www.stad.gent/jeugd 
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WMV
De WMV-werking en het lidmaatschap 2020 

Vier publieke gespreksavonden in 2020
Bij de lokale werkgroep WMV horen voort-
aan 4 publieke gespreksavonden per jaar 
in ’t Oud-Schoolke in Afsnee, telkens om 20 
uur op woensdagavond. Voor 2020 is dit op 
12 februari, 15 april, 10 juni en 9 decem-
ber. WMV wil zoveel mogelijk overleggen 
met de bevolking rond voorstellen, proble-
men, dossiers waartegen bezwaren rezen 
en algemeen rond onderwerpen i.v.m. 
de doelstellingen van WMV. De agenda’s 
kunnen maar op die avonden worden 
samengesteld, tenzij het hoofdonderwerp 
van die avond weken op voorhand vanuit 
de bevolking of vanuit de werkgroep was 
opgegeven. 

Vergadering van woensdag 12 februari
Woensdag 12 februari had het laatste 
gesprek plaats rond het vergroeningspro-
ject “Sint-Rochuspleintje”. Zes voorstellen 
werden verwerkt in een bijgewerkt voorstel 
om over te maken aan de bevoegde stede-
lijke diensten en aan het Schepencollege. 
WMV houdt de bevolking op de hoogte via 
haar publicaties, over het verdere verloop 
van o.a. ingestuurde dossiers over het 
lopende “stedelijk vergroeningsbeleid”. Bij 
dat specifieke dossier wordt vermeld dat de 
rijrichting voor auto’s in de Nieuwstraat bij 
WMV ongewijzigd blijft.

Suggesties rond verkeer en mobiliteit
Met het oog op de voorziene, lokale 
gesprekken over mobiliteit en verkeer 
verzamelt WMV suggesties, klachten en 
vaststellingen. Immers, voor de werkgroep 
moet aan alle verkeersdeelnemers de best 
mogelijke, geactualiseerde oplossing wor-
den geboden. Dat kan leiden tot “aanpassin-
gen” die moeten kaderen in een totaalplan 
en in een totaalvisie per deelgebied (wijk) in 
de deelgemeenten:
• Aandacht voor de te smalle trottoirs en 

voor de gebruikers ervan.
• Vraag naar fietsboxen. 
• WMV wil dat de verwerking van de dos-

siers voor alle straten en wijken op dezelf-
de wijze gebeurt zonder enige voorrang. 

• WMV volgt de ontwikkelingen rond het 
verkeersplan in Zwijnaarde dat verkeers-
kundig reikt vanaf het dorpscentrum tot 
aan de Kortrijksesteenweg, inclusief de 
Schilderswijk. 

Initiatieven van de lokale werkgroep 
van WMV
Werkgroep Milieu en Verkeer zet zich al 
ruim 35 jaar in voor het lokale, zo com-
plexe leefmilieu waaraan nog heel wat 
moet gesleuteld worden. Contacten met de 
bewoners:
- de groene Milieubrief
- de artikels in het INFO-tijdschrift 
- het interne ’t Klaverblaadje voor de 

leden.

WMV is luisterbereid: 
-  noteert, verzamelt en behandelt klachten, 

vragen en voorstellen vanwege bewoners 
in haar werkgebied. (zie voortaan de eer-
der gemelde publieke gespreksavonden)

-  zorgt ervoor, dat belangstellenden zoveel 
mogelijk, in de periode mei-juni, voorbeel-
den van eco-tuinen kunnen bezoeken 

-  zorgt ook al vele jaren dat boompjes door 
lokale schoolkinderen worden aangeplant 
o.a. in het Parkbos

-  zetelt in diverse werkgroepen o.a. bij de 
aanpak (of the revival) van The Loop II, in 
de Gentse Milieuraad (d.i. de beleidsadvi-
serende MINA, die ze mede ontwikkelde)  

-  is jurylid en sinds 2019 o.a. lid van de 
groepering “Ademruimte” – wat staat voor 
het platform voor een meer milieuvrien-
delijke aanpak van de snelwegen in en 
rond Groot-Gent o.a. door het ondertun-
nelen ervan

-  betreffende het leefmilieu dringt zij 
regelmatig aan bij het beleid op een zo 
goed mogelijke en efficiënte aanpak van 
o.a. de geluidshinder, van toestanden bij 
waterlopen, voor gevallen van bodem- en 
luchtpollutie, enz. 

-  daarbij betrekt ze het publiek groen in 
parken en dreven en propageert ze ook 
o.a. het maximaal aanwenden van gevel-
groen. In verband met dat streven naar 
meer vergroening werkt ze ook voor-
stellen en alternatieven uit zoals in het 
kader van stedelijke vergroening (dus ook 
betreffende het lokale leefmilieu: zie het 
project voor het Sint-Rochuspleintje) 

-  zette zich ook in bij de opmaak van advi-
serende beleidsstukken kaderend in Het 
Klimaatplan.  

-  deelde haar uitgestrekt werkgebied (voor-
lopig) op in “wijken” waarvoor ze wijkver-
tegenwoordigers aanstelde. De recent 

geactualiseerde lijst daarvan verschijnt 
binnenkort, waarbij ook straatnamen 
worden vernoemd die de grenzen vormen 
van die tien  “wijken” of “zones”. Die 
vertegenwoordigers worden bij voorkeur 
via e-mail gecontacteerd of per briefje als 
dat digitaal niet kan, met vermelding van 
naam en adres. 

Het jaar 2020 belooft weer pittig te worden. 
WMV startte het jaar met het actualiseren 
van haar statuten en met een belangrijk 
project aan de oostzijde van SDW waarover 
binnenkort toelichting volgt. Weet echter 
dat de werking niet enkel, vanwege vrijwilli-
gers, heel wat inzet vergt maar ook een de-
gelijk budget. Het kan dat wie dit alles leest 
reeds jaren lid is van WMV, of er gekend is 
als (oud)- lid of sympathisant. In deze tijden 
waar subsidies voor verenigingen bij vele 
overheden worden teruggeschroefd, moet 
meer dan ooit beroep worden gedaan op 
de geachte lezer en lezeres om de werking 
kwaliteitsvol verder te kunnen zetten. 
Het bestuur zou het ten zeerste waarderen 
mocht zij op uw steun kunnen rekenen 
dankzij uw bijdrage van minstens € 15 (als 
lidgeld voor 2020). Dit moet de werkgroep 
in staat stellen om de belangen van inwo-
ners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 
verder te behartigen binnen de WMV-statu-
ten. Hoe talrijker WMV is, hoe meer druk ze 
kan uitoefenen op de overheid.

Als de leden de interne informatie goed 
wensen te ontvangen is het van belang dat 
ze meteen wijzigingen meedelen van het 
postadres en het e-mailadres. Gelieve dit te 
melden via wmv@telenet.be. Men kan dit 
ook opgeven aan zijn wijkvertegenwoordi-
ger.

Bankrekening van WMV: 
BE 16 0680 9330 9074, 
p.a. Lauwstraat 73, 9051 SDW, 
met vermelding “Lidgeld 2020”.

Contact: Lauwstraat 73,  9051 SDW; 
WMV@telenet.be 

Rederijkerskamer De Loofblomme

Voorstelling: de opera van Faust

Een komedie naar Romain Deconinck.
Regie: Dirk Vanmeirhaeghe
Spelen mee: Dirk Vanhaeren, Ruben Lip-
pens, Marc Tack, Januska Deweirdt, Bjora 
Caushaj, Simon Monbaliu, Sara Ooghe, 
Marty Withaegels, Jean-Claude Bienvenu, 

Micheline Karas, Chris Afschrift, Magali 
De Bruyne, Marlies Den Hert, Sara Tack, 
Sabine De Coninck, Piet Van Troos. 

Voorstellingen: vrijdag 20, zaterdag 
21, vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 

maart (17 uur), donderdag 2, vrijdag 3 
en zaterdag 4 april om 20 uur.

Kaarten: €12; studenten en 60+: €10
Reservatie: www.loofblomme.be 
of (0479 068 651)  
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Koopgids

Accessoires | mode | handtassen

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

Advocaten

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

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

Bemiddelaar/advocaat Myriam Desterbeck
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
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

Autohandel

www.cabriokappen.be
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW; tel: 09 221 51 16 
op afspraak: ma en do: 17-19 uur 
 tel: 078 151 243 of via www.sbat.be

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

Bed & breakfast

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

Begrafenissen

Funerarium John Verniers-Jossa
begrafenissen en crematies - tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW - gsm: 0475 25 05 39 
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189

Kristof De Cocker BVBA
Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BVBA
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

Accountantskantoor Vanofisc BVBA
accountancy & tax services; kvo@vanofisc.be
tel: 09 211 18 67; Steenweg 36, 9810 Eke

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

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

Brasserie

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

Brood en banket

Bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)
Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur; dinsdag gesloten

Patisserie Suffys
Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33

‘t Pompoentje
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

Elektro J&C 
Jan Taghon; nieuwbouw-verbouwing-herstelling
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW 
gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, 

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 131, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak

Fietsen

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

 fietsenmaker aan huis
 Alle fietsen, ook elektrisch

  www.platteband.be; gsm 0498 48 54 50

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be

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

 Schoonzichtstraat 21, SDW

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

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

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be

Garage Vanmeirhaeghe VOF
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

Garage Bart Van Troos BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
MET OF ZONDER WONING; TEL: 0498 51 82 00
KESTELEYN@SKYNET.BE

Kapsalons

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

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

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

Kapsalon-boutiek Marie-Louise
Dameskleding. Maandag en dinsdag gesloten
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

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

Pascal haarmode Redken
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; dames na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

www.kineandmore.be
Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; info@kineandmore.be
Tel: 09 222 33 45; gsm: 0495 40 09 42

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

med. voetverzorging Marijke
 Breeschoot 45, 9800 Astene;   

 0496 70 23 85; www.marijkenails.be; 

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

Meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
 badkamer, echt maatwerk,

www.deverbinding.be; tel: 0475 892 954
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; 

Naaiwerk

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

Optiek

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

Osteopaten

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

Papierhandel

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

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

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

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

Restaurants-Tearoom

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

Restaurant Nenuphar aan de oevers van de 
Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Sanitair en centrale verwarming

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 

Wallekensstraat 18
9051 Sint-Denijs-Westrem

M 0472322891
E  steff .van.oost@gmail.com
B BE0961.996.911

Steff  van Oost
Zaakvoerder

 
 
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 bvba; Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

slotenmakerij ‘Marc’ vervang uw oude cilinder 
door een veiligheidscilinder; tel: 09 221 94 69 - 
0486 90 06 82; St.-Dionysiusstraat 33, SDW;

Taxi en luchthavenvervoer

 Taxi gent
Taxi en luchthavenvervoer aan de scherpste prijzen
7/7, 24/24; tel: 09 333 33 33; www.taxigent.be

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

tuinarchitect Hugo Vervondel bvba ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be

Verkoop & Projectbegeleiding
Louis Delebecquelaan 46, SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Verwarming

VEPI bvba (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 – Blommaert bvba 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; www.dehainaut.be

Fobe Remi bvba verzekeringsmakelaar 
David Tenierslaan 9, SDW; tel: 09 221 93 55
FSMA 0480 208 297; info@foberemi.be

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 44a, Sint-Martens-Latem
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

Zalen-evenementen

Gildenhuis
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

Plaats hier  uw 
advertentie 
vanaf € 75!

contact:  
Lea Vandeputte

(09 221 13 98) of mail naar 
koopgids@dekenijborluut.be
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Parochie in Gent zuid – Afsnee en SDW

Jaarlijks organiseert onze parochie tijdens de vasten een solida-
riteitsactie. Ook dit jaar nodigen we u uit om deel te nemen aan 
een viering en een sober maal. Het parochieteam biedt u op 
zondagmiddag 22 maart een gevarieerd programma aan.  

Viering en sober maal
Eerst ontmoeten we elkaar in de kerk van Sint-Denijs-Westrem 
en stellen we u ons project 2020 voor. Nadien schuiven we aan 
tafel aan voor het sober maal: tussendoor serveren we u zang 
en muziek, gebracht door ons ensemble en orkest.  

10.00 uur: bijzondere viering in de kerk van Sint-Denijs- 
Westrem, voorgegaan door pastoor Gino Grenson, met zang  
en muzikale medewerking van het ensemble “Jan en Alleman”.  
Het project 2020 wordt voorgesteld door Annemie Van Egghen.  
11.30 uur: onthaal in de overdekte speelplaats van sterren-
school Sint-Paulus, Oudeheerweg 3, SDW. Optreden van het 
ensemble “Jan en Alleman”, begeleid door het orkest, onder 
leiding van Jan Carpentier. 
12.15 uur: sober maal: soep en boterhammen met kaas. 
13.00 uur: koffie en gebak, met plezier aangeboden door onze 
vrijwillige medewerkers.  

Als bijdrage voor het optreden en de maaltijd, bestaande uit 
brood met kaas en soep, koffie en gebak wordt € 10 per per-
soon gevraagd. Kinderen jonger dan tien jaar en ouder dan vijf 
jaar betalen € 5.  

Project 2020
Dit jaar schenken we de opbrengst van onze actie aan het 
project van Annemie Van Egghen. Zij woonde tot haar 25 jaar 
in Sint-Denijs-Westrem en was actief in de jeugdbeweging en 
in het sociale leven. Na haar huwelijk had zij gedurende 35 jaar 
een tandartsenpraktijk in Drongen.  
Tijdens een vakantie in Egypte maakte Annemie kennis met de 
NGO Resala. Deze organisatie groepeert duizenden vrijwilligers, 
die zich overal in Egypte inzetten voor ouderen, mensen met 
een handicap, (wees)kinderen, mensen in armoede ...  

Annemie voelde zich hierdoor aangesproken en sinds een 
zestal jaren trekt zij regelmatig naar Luxor om er vrijwillig aan 
tandzorg te doen. Zij behandelt er gratis patiënten in kwetsbare 
dorpen, die vooraf met zorg zijn geselecteerd: de meest acute 
noden komen eerst aan bod.  
Haar “infrastructuur” bestaat enkel uit een tafel en enkele ban-
ken: voor al het overige moet zij zelf instaan en zij werkt dan 
ook in primitieve omstandigheden, zelfs veelal in open lucht.  
Om haar project, dat in een vereniging zonder winstoogmerk is 
opgenomen, in stand te kunnen houden en verder uit te bou-
wen, heeft Annemie medische toestellen en materiaal nodig.  
Met uw steun en sympathie willen wij met onze vastenactie het 
project van Annemie Van Egghen ondersteunen. 

U kan hieraan meewerken door uw bijdrage van € 10 (of meer, 
waarvoor dank) per persoon te storten op rekening 
BE75 1030 6591 9551 van het Vastenproject parochie Afsnee en 
SDW, met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, 
jonger dan 10 en ouder dan 5 jaar.  

Uw storting geldt als inschrijving. Mocht u op 22 maart niet 
aanwezig kunnen zijn en het project willen steunen, dan kan u 
uw bijdrage overmaken via storting op dezelfde bankrekening, 
met vermelding “gift”. 

Samen met Annemie Van Egghen danken wij u van harte voor 
alle hulp. 

Info: parochiesecretariaat Afsnee en SDW, Pastorijdreef 2, 
SDW;  
(09 336 65 17);  
parochie.asdw@kerknet.be  
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Kalender

maart

Ma 2 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeentehuis 
SDW

Ma 2 MARKANT DE PINTE / SDW kookles om 10 en om 19 uur Gezinsbond De Pinte
Di 3 ANTENNEWERKING 14.00 voordracht over woonvormen Open Huis SDW

Do 5 KWB en OKRA 13.30 bedrijfsbezoek “De Klok” Serskamp
Za 7 VTBKULTUUR SDW bezoek tento Van Eyck MSK Gent (volzet)
Do 12 DAVIDSFONDS i.s.m. KWB lezing Tom Zwaenepoel Open Huis SDW
Vrij 13 MARKANT en DAVIDSFONDS tentoonstelling Van Eyck MSK Gent (volzet)
Zo 15 TC BORLUUT openingsreceptie kasteel Borluut SDW

Ma 16 AMICORO 20.00 open repetitie Karus SDW
Woe 18 JONG MARKANT DE PINTE / SDW 19.30 voordracht OCP De Pinte

Vrij 20 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW
Za 21 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW
Za 21 DEKENIJ BORLUUT 13.30 Kunst in Borluut kasteel Borluut
Zo 22 PAROCHIES viering en sober maal
Zo 22 DEKENIJ BORLUUT 11.00 Kunst in Borluut kasteel Borluut

Vrij 27 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW
Vrij 27 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap Mechelen
Za 28 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW
Za 28 DEKENIJ BORLUUT 13.30 Kunst in Borluut kasteel Borluut
Zo 29 DEKENIJ BORLUUT 11.00 Kunst in Borluut kasteel Borluut
Zo 29 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 17.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW

april
Do 2 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW
Do 2 MARKANT en DAVIDSFONDS 20.00 lezing door R. Wissaert Open Huis SDW
Vrij 3 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW
Za 4 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “de opera van Faust” Gildenhuis SDW

Woe 15 WMV AFSNEE / SDW 20.00 publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee
Woe 22 DE BORLUUTJOGGERS 19.00 begin “start to run” kasteel Borluut

Do 23 JONG MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht OCP De Pinte
Vrij 24 BASISSCHOOL WESTERHEM OUDERCOMITE quiz
Zo 26 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE tentoonstelling Van Eyck MSK Gent

mei
Vrij 1 VTBKULTUUR SDW musical Daens

Ma 4 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeentehuis 
SDW

Zo 10 VTBKULTUUR SDW 7-daagse naar Somerset Engeland (volzet)
Vrij 15 MARKANT DE PINTE / SDW 3-daagse uitstap Parijs
Vrij 15 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Za 16 BASISSCHOOL WESTERHEM schoolfeest
Za 16 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Zo 17 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE tentoonstelling Industriemuseum Gent
Zo 17 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut

juni
Woe 10 WMV AFSNEE / SDW 20.00 publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee

Za 13 DEKENIJ BORLUUT uitstap voor senioren en andersva-
liden

juli

Ma 6 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeentehuis 
SDW

augustus
Di 4 VTBKULTUUR SDW 7-daagse naar Passiespelen Oberammergau

september

Ma 7 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeentehuis 
SDW

Woe 9 WMV AFSNEE / SDW 19.30 bestuursvergadering zonder leden raadszaal gemeentehuis 
SDW
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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 maart 2020. 

De teksten uiterlijk tegen 8 maart 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen 
vermoedelijk op 24 april en 29 mei. Alle 
teksten moeten uiterlijk 17 dagen voor 
die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

Medewerker, contacten 
met verenigingen 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW 
09 329 52 41

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

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

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

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

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

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

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

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

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

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

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Christine Devos 09 222 05 20
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard 09 220 04 36
Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter
Reini Van Alboom
Pieter-Jan Uyttendaele
Dr. Wim Verhaeghe

09 398 35 37

Apotheken
De Brabandere 09 221 93 39
Apotheek S&H Pharma 09 222 75 81
Pharmaphie 09 222 66 59

Huisartsen SDW
lgnace Deaulmerie 09 221 34 09
Hilde Vanmarcke/Liesbet 
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck

09 221 30 30

Dierenartsen
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79
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&TE KOOP - Gent 

Recent gerenoveerde burgerwoning met 
stadstuin en centrale ligging.  

TE KOOP - Sint-Martens-Latem 

Halfopen woning met 4 slaapkamers 
gelegen in de dorpskern.  

206 m2

680 m2

300 m2

187 m2

€ 845.000

€ 445.000

T. 0468 102 117

T. 0472 454 007

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Bel 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Martens-Latem 

Zeer ruime, zuidgerichte bouwgrond in het 
centrum, op wandelafstand van De Leie.    

2.855 m2 N.v.t. 

€ 1.100.000 T. 0486 069 070

TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne 

Instapklare woning met 3 slaapkamers en 
2 badkamers in de dorpskern. 

TE KOOP - Sint-Martens-Latem 

Uitstekend onderhouden woning met 3 
slaapkamers en een groen vergezicht. 

245 m2

547 m2

193 m2

195 m2

€ 410.000

€ 448.000

T. 0473 184 448

T. 0472 454 007

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 

Grondig te renoveren woning in doodlopende 
straat waar rust gegarandeerd is. 

944 m2 144 m2

€ 455.000 T. 0472 454 007

TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne  

Instapklare nieuwbouwwoning met 
3 slpk., 2 bdk. en afzonderlijke garage.  

176 m2 170 m2

€ 410.000 (excl. BTW&RR) T. 0468 102 117

TE KOOP - Astene 

Energiezuinige penthouse met 3 slpk., 
inclusief 2 staanplaatsen en 1 garagebox.

31 m2 123 m2

€ 389.300 (excl. BTW&RR) T. 0473 184 448
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TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne 

Karaktervolle landelijke woning met 
zuidgerichte tuin nabij de Leie. 

1.956 m2 285 m2

€ 625.000 T. 0473 184 448 E
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Wat staat er op het menu? 
Een betaalbare droomkeuken.

Neem alvast een kijkje op www.IKEA.be/Gent

Keuken excl. toestellen

2950,-


