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INFO Nieuws van de Dekenij, de verenigingen,  
de handelaars en de Stad Gent.

WE BLIJVEN IN ONS KOT EN ZIJN CREATIEF, ZIE PAG. 8,9 EN 10

Sp
an

do
ek

 v
an

 d
e 

ku
ns

te
na

ar
s 

in
 k

as
te

el
 B

or
lu

ut

N° 407 | mei 2020



Wat staat er op het menu? 
Een betaalbare droomkeuken.

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

Keuken excl. toestellen

2950,-



Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut en de coronacrisis
Ook bij de INFO speelt de quarantaine 
een rol. Alle evenementen zijn afgelast 
en de verenigingen sturen derhalve geen 
teksten door. Nochtans is het nu meer 
dan noodzakelijk dat de spreekbuis van 
Dekenij Borluut zich laat horen en dat  
de redactie creatief zoekt hoe zij contact 
kan houden met haar lezers van Sint- 
Denijs-Westrem en Afsnee.
Het nieuws over de maatregelen en de 
cijfers over de coronavirusbesmettingen 
en overlijdens bereiken ons dagelijks via 
meerdere kanalen. Als we ons strikt aan 
de maatregelen houden, trachten we de 
verhoging van de besmettingen terug te 
dringen. Iedereen spant zich daarvoor in.

We zien dat er solidariteit is en dat buren 
en bekenden mekaar zoveel mogelijk hel-
pen en toch op afstand blijven. Het virus 
is een bedreiging voor jong en oud, maar 
terzelfdertijd verplicht het ons terug te 
vallen op ons gezin, om te onthaasten en 
creatief te worden in onze eigen en onze 
gezamenlijke bezigheden. Wij doen weer 
korte wandelingen, we zoeken contact 
via telefoon. We halen gezelschapspel-
len van onder het stof en nemen tijd om 
met elkaar bewust bezig te zijn. Daarbij 
vergeten we niet aandacht te hebben 
voor de nodige privacy van onze grotere 
kinderen, want voor hen kan echt niet al-
les binnen de leefkamer in het samenzijn 
met het gezinnetje. Ze zouden wel eens 
“de muren kunnen oplopen”!

We dachten eraan ervaringen te bevra-
gen bij bewoners, hoe zij de quarantaine 
invullen en beleven. Onze boodschap op 
Hoplr door Kristien Van Hessche, ver-
antwoordelijke van de INFO, kreeg veel 
weerklank: foto’s, tekeningen, belang-
stelling, goed buurtschap kregen we op 
een schoteltje aangereikt. We doen een 
greep uit de inzendingen zodat de INFO, 
ook in de quarantainetijd, een aangena-
me spreekbuis is van wat er leeft in onze 
gemeenschap. 

Zorg voor ouderen die alleen zijn
Michèle Bouverne, onze dekenin, volgt se-
nioren van Sint-Denijs-Westrem op in deze 
nare tijden van het coronavirus met de 
opdracht naar iedereen: “Blijf in je KOT”.
Zij telefoneert dagelijks naar senioren 
met de vraag of alles in orde is en of zij 
enige speciale hulp nodig hebben. Indien 
nodig en mogelijk wordt daar gevolg aan 
gegeven. Ook krijgen de senioren zo de 
gelegenheid om een babbeltje te slaan en 

de periode van quarantaine te overbrug-
gen.

Voedselbedeling Welzijnsschakel Bor-
luut
Ondanks de maatregelen gaat de voed-
selbedeling toch door, evenwel op een 
andere manier. Welzijnsschakel is een 
werkgroep van Dekenij Borluut die 
gratis voedsel bedeelt aan gezinnen van 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee die het 
nodig hebben.

Nu gebeurt dit niet meer in het tweewe-
kelijks stramien, zoals voorheen in het 
Open Huis met een koffie en koekje en 
een gezellig onderonsje. Dat mag niet 
meer gelet op de “social distancing”. 
Met de hulp van Centinelle, een vereni-
ging van dames die zich inzetten voor 
allerlei sociale doelen, neemt de verdeling 
van het voedsel een andere wending. 
De gezinnen ontvangen nu op de stoep 
aan hun voordeur de nodige pakketten. 
We ontvangen minder voedsel omdat het 
ganse circuit van het voedsel, hoofdzake-
lijk door de volledige STOP in de horeca 
stil gevallen is en er weinig of geen over-
schotten zijn om uit te delen.  
De werking van de Welzijnsschakel hangt 
momenteel grotendeels af van financiële 
steun van vrijwilligers en/of mecenassen.
Wij durven hopen dat er in Sint-Denijs- 
Westrem of elders nog personen/orga-
nisaties zijn die Welzijnsschakel Borluut 
financieel willen steunen om toe te laten 
verder voedsel te bedelen tijdens de 
coronaperiode.
Van harte bedankt namens de Welzijns-
schakel en de gezinnen die hulp krijgen.
Welzijnsschakel Borluut: 
(00 32 475 96 05 95); 
bankrekening: BE51 735 0415913 62

De uitstap voor senioren en anders 
validen
Dekenij Borluut bereidde de uitstap van 
zaterdag 13 juni goed voor samen met 

Lut De Paepe, die ons zou spreken over 
eetgewoontes en etiquette in het verle-
den, maar de maatregelen van de over-
heid i.v.m. de coronacrisis verplichten ons 
de uitstap af te gelasten.
Dat is jammer maar in deze tijd absoluut 
noodzakelijk.
We vragen iedereen de maatregelen 
nauwgezet op te volgen om het gezond te 
houden waar mogelijk.

Tentoonstelling INSIDE/OUT in kasteel 
Borluut
Deze tentoonstelling was gepland voor 
15, 16 en 17 mei maar wordt verplaatst 
naar juli.
De opening is voorzien op vrijdag 24 juli. 
De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn 
op zaterdag 25 en zondag 26 juli en 
ook het weekend daarna: vrijdag 31 juli, 
zaterdag 1 en zondag 2 augustus.

Woonzorgcentrum Zonnehove
Dekenij Borluut dankt directie en mede-
werkers voor hun zorg voor de bewoners 
in deze moeilijke coronatijd. 
Als vorm van dankbaarheid werd home 
Zonnehove op een speciale manier 
bedankt met een zending bloemen en 
planten van Ikea. Dat doet zeker deugd 
en geeft steun in deze moeilijke periode.

Moederdag in tijden van corona
Meer dan ooit zetten we de moeders op 
een ereplaats in tijden van corona. De 
verplichte quarantaine, de sluiting van 
de scholen en nu de paasvakantie met 
de opdracht “blijf in je kot” vraagt van de 
mama’s veel creativiteit en aandacht voor 
het kroost.
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Nieuws van verenigingen

Nieuws uit WZC Zonnehove
Achiel De Bock 100 jaar!

Achiel is geboren als Octaaf op 7 april 1920 te Nazareth maar zijn roepnaam is altijd 
al Achiel – Chielke geweest. 

Hij was inwoner van De Pinte, gehuwd met Yvonne en kreeg 2 dochters Olga en 
Eveline, waar hij heel trots op is. Hun gezin groeide aan met talrijke klein- en achter-
kleinkinderen. Zijn echtgenote Yvonne is reeds 30 jaar overleden. Samen baatten ze 
een beenhouwerij uit. 

In zijn jongere jaren was hij heel sportief (fietsen, voetballen…). 
Hij was een bezield duivenmelker en had veel aandacht voor dieren (honden, katten, 
vogels….). Hij was graag onder het volk. 

Achiel geniet nu nog steeds graag van het leven en vooral van plezier maken met op 
tijd en stond zijn chocolade, colaatje of kriekje. Hij kijkt graag tv vanuit zijn zetel of 
bed waar hij actief het sport volgt. Hij is nog zeer alert en leest dagelijks de krant. 

Via INFO Dekenij Borluut wensen we hem van harte geluk met deze bijzondere ver-
jaardag en wensen hem een goede gezondheid toe in de tijd die hem wordt voorbe-
houden.

Samana SDW/Afsnee
Solidariteitsactie 

Hartelijk dank aan allen die loten besteld hebben voor de Samana-solidariteitsactie, 
vermeld in de INFO van maart.
Wegens de welgekende corona-crisis is de trekking van de loten uitgesteld. Geen 
nood, zodra wij de uitslag van de trekking van de loten ontvangen hebben, brengen 
wij u ervan op de hoogte als u gewonnen hebt. In een latere INFO zal ook de uitslag 
van de trekking verschijnen. 
Vriendelijk bedankt voor de warme steun die we van velen mochten ontvangen.

Peter Maenhaut,
voorzitter Samana Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Voedselteam in Sint-Denijs-Westrem

Wil je graag je basisvoedsel via een korte 
keten aankopen? Rechtstreeks bij de pro-
ducent? Dan is het voedselteam iets voor 
jou. Het is héél eenvoudig:
• Je bestelt en betaalt via het internet.
• Je haalt je producten op bij Tine en 

Jeroen in de Kleine Gentstraat 31, en dat 
op vrijdag tussen 18 en 19 uur.

• Je geniet van je lekker verse en natuurlij-
ke aankopen.

 
De organisatie Voedselteams vzw wordt 
gesteund door Vlaanderen en is reeds 
meer dan 20 jaar actief voor de korte 
keten. Zij zorgen voor de webwinkel,
contacten met producenten… 

Lokale vrijwilligers helpen met de organi-
satie en administratie van het depot.  

Benieuwd wat er zoal in de aanbieding is? 
Ga naar localfoodworks.eu/store/2390.

Tot binnenkort!

Info: 
stdenijswestrem@voedselteams.be

Info: Peter Maenhaut; (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be
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Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Dienstverlening voor senioren tijdens 
coronacrisis
Uit voorzorg tegen het coronavirus is lo-
kaal dienstencentrum De Mantel tijdelijk 
gesloten. Maar als je hulp nodig hebt, kun 
je in deze uitzonderlijke periode zeker bij 
ons terecht. Bijvoorbeeld:
> Je hebt moeite om eten te maken of 

boodschappen te doen.
> Je hebt dringend thuiszorg nodig maar 

je weet niet hoe je dat regelt.
> Je hebt nood aan een babbel of een 

luisterend oor.
 

Bel ons op (09 266 98 55), maandag tot 
vrijdag, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 16.30 uur. Wij bekijken dan hoe we je 
kunnen helpen.

PS: vragen over corona? Kijk op 
stad.gent/corona of bel (0800 14 689). 

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

Het belang van beweging
In deze ‘Blijf-in-uw-kot’ periode is het be-
langrijk om niet vast te roesten. Voldoen-
de lichaamsbeweging is de boodschap.
Als extra motivator sommen we even de 
voordelen op:
• het is een nuttige tijdsbesteding,
• je voelt je (ook achteraf) beter in je vel,
• je zorgt er vooral voor dat de kans op 

een valpartij vermindert.
Niks dan voordelen dus!

Enkele tips:
Via het internet:
• https://www.facebook.com/GentSport/
 Op dinsdag en donderdag zijn de ses-

sies aangepast aan senioren
• https://stad.gent/nl/sport/nieuws-eve-

nementen/zo-blijf-je-bewegen-vanuit-je-
kot#46387

 Creatieve en eenvoudige beweegtips

Op de televisie: Blijven pleuje!
Vanaf maandag 6 april kan je ook op 
de regionale zender AVS beweegsessies 
volgen.
• om 12 uur is er een rustige beweegses-

sie
• om 15 uur is er stoelturnen op maat van 

ouderen 
• om 17.50 uur is er opnieuw een sessie 

voor het brede publiek.

Basisschool Westerhem

Gezien de omstandigheden werd beslist de eerder aange-
kondigde quiz alsook het schoolfeest voor dit schooljaar 
te annuleren.
 
Team en oudercomité Westerhem

Markant de Pinte / SDW

Door de coronacrisis hebben we alle activiteiten voor de 
maanden april en mei moeten schrappen. We hopen zo 
vlug mogelijk onze activiteiten te kunnen hervatten.
Of onze viering van 50-jarig bestaan kan doorgaan op 
zaterdag 20 juni, is nog niet beslist.

Davidsfonds

De activiteiten van mei en juni zullen verplaatst worden 
naar het najaar of naar 2021.
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vtbKultuur SDW

Donderdag 18 juni om 19.30 uur: lezing Villa Hanus (Maria Middelares)

Vandaag toont de site van het AZ Maria 
Middelares een versnipperd beeld. Een 
nieuw ziekenhuis staat achteraan op 
het terrein en het oude ziekenhuis met 
als kern het vroeg 20ste-eeuwse kasteel 
Hanus dreigde volledig te verdwijnen. Het 
besef dat dit waardevol erfgoed nog ge-
restaureerd en herbestemd kon worden, 
heeft het tij doen keren. Het masterplan 
werd aangepast, met behoud van de laat-
ste restanten van het buitengoed van de 
familie Hanus, de kapel en het klooster 
van de zusters Cisterciënzers. De resul-
taten van de herbestemming van de hele 
site zijn vandaag duidelijk zichtbaar.

Sophie Derom, kunsthistorica bij de 
Dienst Monumentenzorg, heeft zich wer-
kelijk vastgebeten in de geschiedenis van 
het kasteel, het klooster en de kapel en 
van de diverse bewoners.  
Sophie heeft jarenlange ervaring in 
kadaster- en archiefonderzoek en weet 
waar ze archiefstukken kan vinden 
waarvan soms de medewerkers van de 
archiefinstellingen zelf niet op de hoogte 
zijn. Die kennis, haar gedrevenheid en 
haar persoonlijke contacten maken van 
haar de uitgelezen persoon om ons mee 

te nemen in de bewogen historie van het 
voormalige kasteel Le Bois Dormant en 
zijn bewoners.

Architect Patrick Lefebure, oprichter van 
het Architectenbureau Patrick Lefebure 
en daarna van Archipl Architecten is 
belast met de nieuwe invullingen van het 
kasteel en het terrein. Patrick Lefebure 
liep stage bij zijn vader architect Albert 
Lefebure en werkte ook daar al mee aan 
grote projecten voor verzorgingstehuizen 
en psychiatrische instellingen. 
Intussen heeft hij dertig jaar ervaring in 
onder meer bouwen voor de psychiatrie, 
sociale woningbouw, herbestemming, 
collectieve huisvesting en restauratie. 
Zijn gebouwen tonen altijd uitgesproken 
respect voor de context van mens en 
omgeving. 
In Gent en omgeving zijn de bekendste 
realisaties van Patrick en zijn team de site 
Dr. Guislain, de herbestemming van het 
Bisschoppelijk Seminarie, sociale lofts 
in De Nieuwe Molens, het kantoor voor 
het Wit-Gele Kruis in Ledeberg en talrijke 
ontwerpen voor psychiatrische verzor-
gingstehuizen, zoals in Zelzate. 
Patrick werkt vaak samen met kunste-

naars, onder wie Thierry De Cordier. U 
kent wellicht de Kapel van het Niets bij 
het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus 
in Duffel. Het kunstwerk is van Thierry De 
Cordier, de kapel is van Patrick. Volgens 
Patrick Lefebure heeft elk gebouw zijn 
DNA. Elke verbouwing of herstructure-
ring, elke toevoeging, verwijdering of ver-
vanging mag niet louter een bouwfysisch 
doel hebben. Gebouwen moeten “mute-
ren”, zonder mutaties is er geen evolutie 
mogelijk. Wat Patrick daarmee bedoelt 
en hoe hij dit toepast op de site Maria 
Middelares, komt hij ons in het tweede 
deel van deze lezing toelichten.

We sluiten de avond af met een glaasje 
en een gezellige babbel.

Culturele wandeling met gids door SDW en Afsnee: het verhaal van de Sint-Rochuskapel

Op het kruispunt van de Oude- en  
Hogeheerweg in Sint-Denijs-Westrem 
ligt een slaperig driehoekig pleintje waar 
de Sint-Rochusstraat, Octaaf Soudan- en 
Nieuwstraat op uitgeven: het Sint-Rochus-
pleintje. Het bescheiden patio dankt zijn 
naam aan een nabijgelegen kapelletje, 
circa 1869 in opdracht van de familie 
Soenens gebouwd in de nasleep van een 
dodelijke cholera-epidemie die in Gent 
talloze slachtoffers had gemaakt.
De kapel werd daarom geheel toepas-
selijk aan Sint-Rochus, een pestheilige, 
gewijd.
Men neemt aan dat hij in de 13de eeuw 
in de buurt van het Franse Montpellier 
leefde. Zijn ouders waren gegoede bur-
gers. Van bij zijn geboorte had hij op zijn 
linkerzij een wijnvlek in de vorm van een 
kruis die beschouwd werd als een godde-
lijk merkteken.
Hij schonk zijn geld aan de armen en 
leidde een zwervend pelgrimsbestaan. 
Belandde hij ergens waar de pest of een 
andere ziekte woedde, dan bleef hij daar 
om de zieken te verplegen. Zelf raakte 
hij ook besmet met de vreselijke kwaal 
en trok zich terug in een naburig bos. Hij 
werd er aangetroffen door een landjon-

ker uit de omgeving die hem op het spoor 
was gekomen omdat ‘s mans hond er tel-
kens met een homp brood vandoor ging. 
Uit onderzoek bleek dat het dier Rochus 
op deze manier van het nodige voedsel 
voorzag, waardoor de heilige uiteindelijk 
van de ziekte genas.
Waarom een kapel, aan een pestheilige 
gewijd in Sint-Denijs-Westrem, waar na 
1635 geen spoor van de dodelijke ziekte 
meer te bespeuren viel, en dit in tegen-
stelling tot elders in Vlaanderen? Het 
toont op zijn minst aan dat 234 jaar na de 
laatste uitbraak van de ziekte en onge-
veer 20 jaar na de bouw van de nieuwe 
parochiekerk, de verering van Sint-Ro-
chus alhier nog levendig werd gehouden.
Na de recente uitbraak van de corona- 
epidemie, kunnen we de portefeuille 
van de heilige misschien aanvullen met 
corona? Dan wordt hij belast met pest, 
cholera en corona. Zowaar een te duch-
ten Drievuldigheid.
 
Wien Servaes
Historica

Bestuurslid vtbKultuur 
Sint-Denijs-Westrem

Plaats: Maaltebruggekasteel, Kortrijk-
sesteenweg 1023, Gent
Inschrijven gewenst:  
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be
Deelname: € 5 p.p., ter plaatse te 
betalen
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Kalender

Snoeien en vellen van bomen

onderhoud van tuinen en 

 bedrijfsterreinen

alle maai- en snoeiwerken

tuinarchitectuur

visie en ontwerp

3D visualisaties

tuinaanleg en renovatie

Nicolas van damme

Vaart rechter oever 203 - 9800 deinze
gsm 0473 634 834
info@arbonivada.be

www.arbonivada.be

juni
Woe 10 WMV AFSNEE / SDW 20.00 publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee
Do 18 VTBKULTUUR SDW 19.30 lezing Maria Middelares Maaltebruggekasteel
Za 20 MARKANT DE PINTE / SDW viering 50-jarig bestaan
Zo 28 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Aperitiefconcert

juli
Ma 6 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers gemeentehuis SDW
Vrij 24 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Za 25 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Zo 26 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Vrij 31 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut

augustus
Za 1 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Zo 2 3 KUNSTENAARS m.m.v.DEKENIJ BORLUUT INSIDE/OUT kasteel en park Borluut
Di 4 VTBKULTUUR SDW 7-daagse naar Passiespelen Oberammergau

september
Ma 7 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers gemeentehuis SDW
Woe 9 WMV AFSNEE / SDW 19.30 bestuursvergadering zonder leden gemeentehuis SDW

oktober
Za 24 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE kaas- en wijnavond

november
Ma 9 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers gemeentehuis SDW
Vrij 13 KWB 20.00 KWB-quiz Gildenhuis SDW

december
Woe 9 WMV AFSNEE / SDW 20.00 publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee
Za 12 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Candlelightconcert
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Met dank aan de inzendingen van: Anyuta Wiazemsky Snauwaert: 1, 8, 23 - Elisabeth de Schryver: 5, 12, 21 - Rudy Dhondt: 3, 15 
Brigitte Vanderhaeghen: 2 -  Trui Pyck: 4, 6, 14, 20 - Erna De Maeyer: 9, 13, 16, 18, 19, 22- Vimala Sleurs: 10 - Chloé De Bie: 7, 11 en 
Herbert Staljanssens: 17
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Varia

Coronaboom of sexual distancing?
We kunnen er niet meer om heen, corona 
houdt ons allen in de ban. Vandaag de 
dag primeert uiteraard onze veiligheid. 
We worden bestookt met alle nodige 
maatregelen: was voldoende je handen, 
hou voldoende afstand van elkaar, geef 
geen handen, vermijd contact,… We 
kennen ze reeds allemaal vanbuiten. Maar 
wat met seks? 

Sexual Distancing? 
Moeten we nu allen in “sexual distancing”? 
Als we de regels écht ter harte nemen, 
betekent dit inderdaad geen seksueel 
contact! Zonder aanrakingen en met 1,5 
meter afstand is seks nu eenmaal on-
mogelijk. Ter volledigheid is er voorlopig 
nog geen evidentie dat het virus zich via 
geslachtsgemeenschap verspreidt. Maar 
we kunnen ons allen wel inbeelden dat 
wanneer je vrijt met elkaar, je elkaar 
veelvuldig aanraakt, speeksel uitwisselt en 
heel dicht bij elkaar komt. Dus vrijen met 
elkaar is een uitgelezen kans om elkaar te 
besmetten. Heeft iemand in een kop-

pel symptomen dan wordt ten sterkste 
afgeraden seks te hebben. Wanneer jullie 
beiden gezond zijn, samenwonen en geen 
symptomen vertonen kan/mag het in 
principe wel. Woon je niet samen, maak 
dan eventueel gebruik van de technologie 
om jullie seksleven kleur te geven. 

Coronaboom?
Sommigen verwachten een babyboom 
(of moeten we coronaboom zeggen?) ten 
gevolge van de quarantaine. Wat moeten 
mensen anders met hun extra tijd samen? 
We vermoeden dat dit niet het geval zal 
zijn. Bij gezinnen waar er reeds kinderen 
zijn en de kinderen thuis zijn, is er een 
verminderde privacy. Bovendien staan 
vele mensen onder druk en stress en is 
er meer angst. Al deze factoren zijn niet 
bevorderlijk voor de seksuele appetijt.

Corona zal doen scheiden?
Hypothetisch gezien kunnen we een 
verhoging van het aantal scheidingen 
verwachten. De meeste koppels zijn het 

niet gewend om zo’n lange tijd dicht op 
elkaar te leven. Het kan ervoor zorgen 
dat er meer discussies en conflicten zijn. 
Het feit dat ieder van ons op een andere 
manier omgaat met angst en onzekerheid, 
kan een nefast effect hebben op relaties. 
Maar dit is tevens een uitgelezen kans om 
opnieuw in verbinding te komen met el-
kaar. Zorg dragen voor elkaar, praten met 
elkaar, een stevige wandeling buiten, een 
gezelschapsspel, samen koken… en het 
is een ultieme opportuniteit om tijd voor 
elkaar en je relatie te maken. Wat het ook 
moge zijn, we wensen jullie boven alles 
een goede gezondheid en veel verbinden-
de momenten.

Garage/ tuin rommelmarkt, gepland voor zondag 12 juli, wordt uitgesteld naar later
“Zoals sommigen reeds weten was ik 
druk bezig met de voorbereiding van een 
rommelmarkt. Om verschillende redenen 
was dit idee al een tijdje aan het rijpen in 
mijn hoofd. Zelf vind ik het heel plezant 
en gezellig om rond te slenteren en te 
snuisteren op een rommelmarkt. 

Ik vond het zo jammer toen ik vorig jaar 
op Hoplr las dat een kleine rommelmarkt 
hier in de buurt, niet kon plaats vinden.
Ik ben altijd fan geweest van recycleren: 
ruilen, pakjes maken voor de een of 
ander. Vroeger konden we terecht bij 
de tweedehandswinkel Casa Cosi in de 
dorpskern. Daar bracht ik regelmatig kle-
dij en accessoires naar toe en snuisterde 
ik voor mezelf. Zo sloeg ik twee vliegen in 
een klap, enerzijds door iets leuks op de 
kop te tikken, anderzijds door een goed 
doel te steunen.

Via Hoplr had ik een berichtje gestuurd 
met de vraag of er eventueel interesse 
bestond voor een rommelmarkt ...en ja 
hoor, er is interesse!
Sindsdien ben ik vastbesloten om een 
straatrommelmarkt te organiseren, liefst 
met wat hulp. De vraag om eventuele 
medewerking aan Bart De Schouwer, 
voorzitter van Dekenij Borluut kan jam-
mer niet ingewilligd worden. De dekenij 

staat achter het initiatief. Maar er zijn te 
weinig vrijwilligers omdat er heel veel 
komt kijken bij een dergelijk initiatief o.a. 
omdat het dan voor alle inwoners van 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee moet zijn, 
er dan ook leden van de dekenij moeten 
bij betrokken worden die al heel wat 
werk hebben met de welzijnsschakel, de 
kermis, kasteel Borluut enz.. Het idee om 
een grote rommelmarkt uit te werken 
samen met de dekenij was volgens Bart 
niet haalbaar.

Zo’n grote rommelmarkt kan ik niet op 
mijn eentje organiseren, je moet een 
vergunning aanvragen, politie en brand-
weer verwittigen, bussen omleiden, 
parkeerverbod invoeren en zoveel meer...
dat ging mijn petje te boven. Dus dacht ik 
aan iets kleinschaligs, zoals een garage- of 
tuinverkoop in de omliggende straten van 
het centrum. Dat moet ook aangevraagd 
worden met een stratenplan en de huis-
nummers van de deelnemers enz. maar 
dat lijkt haalbaarder.

Ik plaatste opnieuw een berichtje op 
Hoplr met zondag 12 juli als vooropgestel-
de datum, op zoek naar medewerkers aan 
dit initiatief. Dagelijks kregen we positieve 
reacties. Ik plande een vergadering met 
16 geïnteresseerden bij het Vietnamees 

restaurant Anders, Hogeheerweg SDW om 
ideeën uit te wisselen. Er waren reeds 30 
toezeggingen om aan de rommelmarkt 
deel te nemen. De flyers en affiches zou-
den door de uitbaters van het restaurant 
verzorgd worden.
Ook Fran Debrouwere van het Diensten-
centrum De Mantel van het OCMW is 
bereid mee te helpen en tekende in om 
naar de vergadering te komen.
Ik heb straatplannetjes gehaald in het 
Gemeentehuis en een mooie route uit-
gestippeld aan de hand van de lijst van 
de deelnemers. Deze garageverkoop kan 
gecombineerd worden met een wandel- 
en/ of fietsroute met ev. een hapje of een 
drankje bij restaurant Anders.

Maar toen kwam de coronacrisis en werd 
de voorbereiding “on hold” gesteld. Maar 
uitgesteld is niet verloren. Van zodra weer 
mogelijk geef ik een seintje via Hoplr en 
Facebook met een nieuwe datum en het 
verdere verloop!

Want het is toch een plezant gebeuren 
voor de buurt, om de bewoners te leren 
kennen en mocht het een succesverhaal 
worden, om misschien jaarlijks te doen.

Hou jullie allemaal goed en gezond 
Groetjes Trui Pyck”

Info: Chloé De Bie, Vivolinio, klinisch 
seksuologe VVS, relatietherapeute, 
klinisch psychologe, rouwtherapeute 
en burn-out coach.
www.allesoverseks.be/coro-
na-en-seks
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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

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; 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 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

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

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 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

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

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 & Projectbegeleiding
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 – 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 
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester
Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be
 
Deken
Wim Van lancker
deken@dekenijborluut.be
Dekenin
Michèle Bouverne
dekenin@dekenijborluut.be; 
0475 96 05 95

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
29 mei 2020. 

De teksten uiterlijk tegen 6 mei 
 bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen 
vermoedelijk op 28 augustus en 25 
september. Alle teksten moeten uiter-
lijk 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
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

09 221 30 30

Dierenartsen
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79
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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 .

0498   51 82 00

0498   51 82 00Wij zoeken voor 
ons cliënteel: 

BIV 207156



TE KOOP - Gent St. Pieters

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 

Ruime instapklare woning met 3 slaapka-
mers en 2 badkamers in de dorpskern. 

TE KOOP - De Pinte centrum  

Centraal gelegen nieuwbouwappartement 
ontworpen door CAAN Architecten.  

245 m2

43 m2

193 m2

106 m2

€ 410.000

€ 410.100 (excl. BTW&RR)

T. 0473 184 448

T. 0468 102 117

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 

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

944 m2 144 m2

€ 428.000 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

€ 368.000 (excl. BTW&RR) T. 0473 184 448
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TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne 

Karaktervolle landelijke woning met 4 
slaapkamers en zuidgerichte tuin nabij de Leie. 

1.956 m2 285 m2

€ 625.000 T. 0473 184 448 E
P

C
: 3

37
 k

W
h 

/ m
² 

| A
g,

 G
dv

, G
vk

r,
 G

vv
, V

g 
| U

C
: 2

23
16

51


