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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



Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut verdeelt de lidkaarten en vier wegwerp-mondmaskers 
De bestuursleden van de dekenij hebben 
hun beste beentje voorgezet om de lid-
kaarten te verdelen met daarbij gevoegd 
vier wegwerp-mondmaskers. Zo kunnen 
onze leden zich strikt houden aan de 
opgelegde veiligheidsmaatregelen in het 
kader van “de corona-epidemie”. 
Elke lidkaart heeft een nummer. Bewaar 
ze goed. Tijdens de kermis van oktober 

worden elk jaar uit de verschillende 
lidkaarten nummers geloot voor een 
waardebon om een aankoop te doen bij 
een handelszaak van Sint-Denijs-Westrem 
die adverteert in de koopgids. Indien 
de kermis niet kan plaats hebben, zoekt 
Dekenij Borluut een gelegenheid om toch 
de waardebonnen uit te loten.

Wij danken iedereen van harte voor 
het lidgeld en de sponsoring zodat de 
dekenij de uitgave van de INFO kan 
verder zetten en creatief haar werk-
zaamheden verder kan uitbouwen 
(Welzijnsschakel, uitstap senioren en 
anders validen enz.).

Oproep: bijles tijdens de zomer door corona
Hebt u kinderen in de lagere school en 
hebben ze nood aan bijles? Of wilt u zelf 
graag bijles geven? Dan kan dit nieuwe 
initiatief van Dekenij Borluut misschien 
helpen.
We hebben het al vernomen via de me-
dia: door de coronamaatregelen zullen 
heel wat meer kinderen extra ondersteu-
ning nodig hebben. Ze zullen dus begelei-
ding nodig hebben om volgend jaar mee 
te kunnen in de klas.

Vanuit de Welzijnsschakel binnen Dekenij 
Borluut hebben we reeds ervaring met 

het helpen van kinderen uit de lagere 
school en willen deze hulp graag uitbrei-
den tijdens de zomermaanden voor wie 
het nodig heeft. 

Momenteel hebben we 5 bestuursleden/
vrijwilligers, die, in samenspraak met de 
basisscholen uit Sint-Denijs-Westrem, 
ondersteuning bieden aan de kinderen 
thuis. In hun gekende omgeving krijgen 
ze 1-2 uurtjes per week les over de vak-
ken waar ze het moeilijk mee hebben.
Indien u hier graag beroep op zou doen, 
stuur dan een mailtje naar dekenin Mi-

chèle Bouverne om te kijken wat mogelijk 
is en om verdere afspraken te maken.

Als op deze oproep veel respons komt, 
zal ons team vrijwilligers extra versterking 
nodig hebben. 
Heb je zelf zin om bijles te geven (een 
diploma van onderwijzer is meegenomen, 
maar niet noodzakelijk), neem dan zeker 
contact op met onze dekenin, zodat we 
ook op u beroep kunnen doen indien 
nodig.

Voedselbedeling Welzijnsschakel Borluut
Om rekening te houden met de corona 
maatregelen hebben de vrijwilligers van 
Welzijnsschakel Borluut zich aangepast 
door voedselpakketten klaar te maken 
en aan huis te bezorgen. Deze creatieve 
oplossing was zeer arbeidsintensief voor 
onze talrijke enthousiaste vrijwilligers.
Nu de maatregelen een beetje versoepeld 
zijn, wordt het Open Huis opnieuw open-
gesteld voor de voedselbedeling vanaf 
donderdagnamiddag 28 mei onder 

strikte voorwaarden.
De winkel zal open zijn donderdagna-
middag, vrijdag voor- en namiddag en 
zaterdagvoormiddag uitsluitend op af-
spraak. Welzijnsschakel voorziet handgel 
aan de ingang en om voedsel op te halen 
is een mondmasker vereist. 

Blokperiode: 
Hoe deze blokperiode nu verloopt is nog 
een beetje koffiedik kijken. Lessen gaan 
digitaal door en voor examens wordt een 
oplossing gezocht. In elk geval moet er 
gewerkt worden om de meet te halen en 
een verdiende vakantie te kunnen genie-
ten al is het in eigen tuin, in eigen land….  

De ommekeer in de “lockdown” vergt veel 
flexibiliteit en doorzettingsvermogen. 
Het moet op eigen kracht. Het is belang-
rijk dat de blokkende student zijn eigen 
studiemethode leert ontdekken. Voortdu-
rend vragen of alles oké is of hem of haar 
pushen om te studeren, heeft weinig zin. 

Maar goede ondersteuningstips tijdens 
de blokperiode helpen wél, of het nu al 
dan niet in quarantaine is! 
Dit helpt jouw student door de blokpe-
riode: - minstens 6 uur slaap per nacht 
- minstens een half uur per dag wande-
len of sporten - per studie uur een tiental 
minuutjes pauze inlassen - ga voor een 
uitgebreid ontbijt dat energie oplevert - 
zorg voor voldoende vers fruit en groen-
ten - laat het raam openstaan op de stu-
deerkamer voor voldoende verluchting 
- een goed verlicht bureau om je ogen 
niet te overbelasten, zeker nu de com-
puter onherroepelijk binnen handbereik 

moet zijn. - zorg voor een studeerkamer 
waar het niet warmer is dan 22° - een ge-
zond voedingspatroon is heel belangrijk 
tijdens de blokperiode. 

Verwen je zoon of dochter met een 
heerlijk menu van de dag met voldoende 
vezels en vitaminen. Dit zullen ze zeker 
appreciëren van de mama of papa! En op-
gelet laat er geen corona kilo’s bijkomen 
door te pas en te onpas versnaperingen 
naar binnen te werken om de frustraties 
te overwinnen.

Info: Michèle Bouverne (0475 96 05 95);
dekenin@dekenijborluut.be
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Tentoonstelling “INSIDE/OUT”: hedendaagse kunstenaars in dialoog met 
Van Eyck

De curatoren/kunstenaars Elke Desutter, 
Brantt en Free Pectoor, tevens residenten 
in Kasteel Borluut, presenteren het kunst-
project “INSIDE/OUT” dat deze zomer 
zal plaatsvinden, respectievelijk in het 
weekend van 24, 25, 26 juli en dat van 31 
juli, 1, 2 augustus 2020.

“INSIDE/OUT” 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 indi-
recte link naar het oeuvre van de gebroe-
ders Van Eyck en de locatie.
Gezien de historische context, met name 
de contacten van de gebroeders Van Eyck 
met de familie Borluut, is de locatie een 
uitgelezen kans om hier een kunstproject 
in het teken van Van Eyck te realiseren. 
Elizabeth Borluut en Judocus Vijd zijn nl. 
de opdrachtgevers van Het Lam Gods, 
tevens staan beiden afgebeeld op deze 
polyptiek. 
Naar alle waarschijnlijkheid zou ook 
Simon Borluut (broer van Elizabeth) de 
opdrachtgever zijn van het werk “De 
madonna bij de fontein”. Deze hypothese 
komt van criticus Dhaenens, reeds gepu-
bliceerd in 1980.
“INSIDE/OUT” zag het levenslicht binnen 
de muren van kasteel Borluut, waar nu 
o.a. kunstenaarsateliers zijn onderge-
bracht. De curatoren willen de connectie 
met het rijke verleden van de familie 
Borluut graag nieuw leven inblazen door 
de realisatie van dit kunstproject. Hierbij 
lieten ze zich voornamelijk inspireren 
door het werk “Arnolfini en zijn vrouw”. 
De diverse verborgen symbolen in dit 
schilderij zijn de voedingsbodem geweest 
om dit project verder vorm te geven. De 
bolle spiegel zorgt ervoor dat we niet al-
leen het echtpaar zien, maar ook een blik 
van buitenaf kunnen waarnemen.

De curatoren leggen de nadruk op werk 
dat een directe- of indirecte link heeft 
met het oeuvre van de gebroeders Van 
Eyck. Er zijn heel wat interessante verwij-
zingen en inspiratiebronnen: plantkunde, 
architectuur, transformaties, reflecties, 
symboliek, costumering, perspectief, 
geometrie, objecten, visie …
Gezien er heel wat schilderijen van Van 
Eyck van binnen naar buiten en omge-
keerd zijn gemaakt, is het bijna een evi-
dentie dat het kunstproject “INSIDE/OUT” 

focust op binnen en buiten met ruimtelijk 
werk, conceptueel werk, installaties ... 
Verschillende disciplines komen aan bod.

Doelstelling:
Kunst verbindt en daarom is het de opzet 
van de curatoren en de kunstenaars om 
een connectie aan te gaan via diverse 
niveaus: de affiniteit met de schilderkunst 
van Van Eyck, de verbinding kunstenaar- 
kunstwerk, de connectie met de locatie 
en de buurt, de verbinding met de toe-
schouwer/passant.

Uiteindelijk ontstaat er een confrontatie 
met elk werk afzonderlijk en met een 
overzicht van alle gepresenteerde kunst-
werken. Kunst brengt verwondering of 
verontwaardiging en meestal is dat een 
individuele beleving maar het is nooit 
uit te sluiten dat ook een grotere doel-
groep één van of beide gewaarwordingen 
ondergaat.

Info: www.insideout2020.be
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Dagboek van de partner van een Covid-19-patiënt
Nu de coronamaatregelen een beetje 
versoepeld zijn willen we een verslag 
publiceren van een bekende die besmet 
werd met het coronavirus. Bij het lezen 
van dit verhaal hopen we dat de lezer zich 
dermate bewust wordt van de ernst van 
deze besmetting en stipt alle maatregelen 
volgt om zowel zichzelf als anderen te 
beschermen. Hier het verslag dat Sabine 
schreef over het verloop van de corona-
besmetting bij haar man Wim.

“Eind februari werden we beiden ge-
plaagd door een droge hoest, een banale 
verkoudheid, dachten we. We waren wat 
voorzichtig met onze kleinkinderen: “geen 
knuffels aan oma en opa!”, maar voor de 
rest geen probleem. Bij mijn man begon 
het al gauw wat zwaarder door te wegen, 
eerst dacht ik nog dat hij wat overdreef, 
sommige mannen maken immers al hun 
testament bij een gewone verkoudheid.
Deze gedachte zou me zuur opbreken 
later.

De eerste week van maart belde Wim 
toch al eens naar de huisarts want die 
hoest werd niet beter en er was toch ook 
wat spierpijn en zo. We hoorden de eer-
ste berichten over corona, maar waren 
ons nog van geen kwaad bewust. We 
werkten nog allebei mee aan een “croque 
monsieur avond van de wereldwinkel” 
met een zaal vol mensen, Wim in de 
keuken om te bakken en ik in de zaal om 
alles te coördineren. Aan de ingang van 
de zaal stond een flesje ontsmettingsstof 
voor wie de handen wilde ontsmetten en 
handen of knuffels geven, deden we toch 
maar niet, voor alle zekerheid. Wij dach-
ten dat het ons niet zou overkomen, het 
was als een ver-van-mijn-bed-show.
Dat was het weekend dat grote mani-
festaties vanaf 1000 personen verboden 
werden en dat organisatoren achterpoor-
tjes zochten door slechts 999 personen 
toe te laten, alsof dat de redding was.

De volgende week werd het maar niet 
beter.
Ik hield het bij een droge hoest maar 
Wim geraakte op de sukkel: hij bleef in de 
zetel zitten, had koorts, geen honger, felle 
hoestbuien... ook ‘s nachts. We besloten 
om toch maar in aparte kamers te slapen 
en het samen verhuizen van de matras 
was al een hele inspanning voor hem!

Bij een tweede telefoontje naar de huis-
arts zei ze dat we in quarantaine moes-
ten blijven, maar dat we zeker moesten 
bellen als hij kortademig werd. De koorts 
startte op vrijdag de 13de, net vóór de 
lockdown. De volgende woensdag 18 

maart kreeg hij het heel lastig om te ade-
men en besloot de huisarts dat we naar 
“de spoed” moesten rijden voor opname 
en een coronatest. Het Sint-Lucaszieken-
huis was zich nog aan het voorbereiden 
op een toestroom want ze waren de par-
keerplaatsen voor de coronaspoed nog 
aan het schilderen op het wegdek.

Wim werd opgenomen op de corona- 
afdeling en getest. De volgende dag wis-
ten we het resultaat: positief met andere 
woorden besmet met het covid-19-virus. 
En dan ging het razendsnel achteruit. On-
danks zuurstof in de neus kon hij na twee 
dagen niet meer uit bed. Elke inspanning 
gaf zware hoestbuien. 

Onze oudste zoon had met zijn dochtertje 
een spandoek geschilderd om rechtover 
zijn kamervenster te hangen aan de muur 
tegenover het ziekenhuis.
Er stond op ‘Volhouden iedereen’ in kleu-
rige letters, maar Wim kon al niet meer 
uit bed om het te zien. Het spandoek 
hangt er trouwens nog want onze zoon 
gaat regelmatig controleren of er geen re-
paratie nodig is. De dag ervoor had Wim 
nog even aan het raam kunnen zwaaien 
naar onze kleinkinderen. Dat weet zijn 
kleindochter nog perfect. Ze bleef de hele 
periode vragen om nog eens naar opa te 
mogen zwaaien aan het venster.

Op zondagavond sprak ik voor de laatste 
keer tegen hem via het schermpje van 
de gsm. Toen zei hij me dat hij moeilijk 
kon praten en dat hij schrik had om te 
slapen. Ook bij mij sloeg de schrik me om 
het hart. Het kwam hard binnen, maar 
toen wist ik nog niet wat ons allemaal te 
wachten stond.

Op maandag 23 maart werd ik gebeld 
door het ziekenhuis om te zeggen dat ze 
Wim gingen overbrengen naar Intensie-
ve zorgen. De dokter vertelde dat Wim 
aangaf dat hij het niet meer comfortabel 
had en het zuurstofgehalte in zijn bloed 
was laag. Ze zullen hem zuurstof geven 
via een masker.

Nu werd ik toch wel erg ongerust.

Twee uur later belde de dokter opnieuw 
dat ze geen keuze meer hadden en dat ze 
hem aan de beademingsmachine gingen 
leggen. Je wereld stort in, je weet niet 
wat er gaat gebeuren, je hebt niets meer 
kunnen zeggen tegen elkaar en je weet 
niet of je mekaar nog levend gaat zien, 
je moet dit doorzeggen aan je zonen en 
schoondochters...

Je moet alle vertrouwen in de medische 
wetenschap en bij vreemde mensen leg-
gen. Onze zonen kwamen naar ons huis, 
helemaal ontredderd.

Onze jongste zoon stormde het huis in 
om mij een knuffel te geven...ik moest 
van mijn hart een steen maken en hem 
toeroepen dat dat niet mocht, dat we niet 
zo dicht bij elkaar mochten komen omdat 
ik ook besmet was. Ik riep: je gaat nu 
buiten! en ik deed de deur dicht. Dat was 
zo’n bijzonder pijnlijk moment, allemaal 
verzonken in verdriet en mekaar alleen 
met woorden mogen troosten. Gelukkig 
hebben we schatten van schoondochters 
die onze zonen wat konden bijstaan.

En toen begonnen de bange weken. Een 
dokter belde elke dag tussen 15 en 16 uur 
om verslag uit te brengen. Ik zat al klaar 
met pen en papier om toch zeker niets te 
vergeten.

Het eerste gesprek duurde meer dan een 
half uur, de dokter nam de tijd om ons 
voorzichtig voor te bereiden op wat er 
nog kon komen. Het kon weken duren, 
zei ze. Ze vertelde dat zij Wim aan de 
machine had gelegd en dat hij op dat 
moment heel emotioneel was. Hij had 
gezegd dat ze de groeten moest doen 
aan mij en dat hij aan mij dacht. En nu lag 
hij daar met een buis in zijn keel naar zijn 
longen aan een machine die voor hem 
ademde en in kunstmatige coma, want 
anders kan men niet beademen.

De dokters gaven elke dag informatie, die 
in de eerste weken vooral negatief was, 
maar dat wil je natuurlijk niet horen en je 
maakt er iets minder erg van.

Hij heeft koorts vertaalden we als: Wim is 
aan het vechten.
We moeten fluimen wegzuigen, interpre-
teerden we als: beter eruit dan erin.
“We kunnen het virus niet bestrijden al-
leen het lichaam ondersteunen”, zegden 
ze.
Maar dat  lichaam ging letterlijk de vernie-
ling in. “ Het is een cascade”, zei een dok-
ter, “het start in de longen en één na één 
worden de organen meegesleurd en de 
spieren en de zenuwen...en we proberen 
met alle mogelijke middelen te helpen”.
Ze probeerden met medicijnen waar men 
in het buitenland soms positieve reacties 
mee had, maar die gaven geen resul-
taat. Hij werd op de buik gelegd om de 
onderste longblaasjes op de rug te laten 
werken. “Dit kon maar maximum voor 11 
uren” , zei de dokter, “want je gezicht is 
daar niet voor gemaakt”. Dat vond ik toen 
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een rare opmerking, maar later zou ik het 
begrijpen.

Ondertussen ging het leven door en 
werden de berichten op tv steeds 
strenger. Het deed ons erg pijn te zien 
dat sommige mensen nonchalant met 
de regels omgingen, terwijl wij, in ons 
grote verdriet, zelf zo ons best deden om 
afstand te houden. Ik was thuis in strenge 
quarantaine en kwam niet verder dan 
de brievenbus. Wie een bloemetje of iets 
lekkers wou brengen, mocht dat op een 
tafeltje aan de achterdeur zetten. Ik liet 
niemand binnen en er ging ook niets uit 
ons huis naar anderen.

Gelukkig kon ik mijn gedachten een beet-
je verzetten door te telewerken en waren 
mijn collega’s heel begripvol voor mijn 
niet zo productieve dagen.
Ik kreeg van mijn coach een spreuktegel-
tje met tekst ‘Vooruit is vooruit’. Dat hield 
ik altijd voor ogen bij de minste vooruit-
gang, ook het kleinste stapje vooruit is 
vooruit; Ik leefde dag in dag uit op auto-
matische piloot.

Soms ging het plots even niet meer, zoals 
die keer dat de dokter zei dat de koorts 
maar bleef duren, al weken en dat ze zijn 
galblaas moesten weghalen. Dan nam ik 
een vrije dag om even heel verdrietig te 
zijn en alle emoties eruit te laten.

Alles moeten verwerken vroeg ook veel 
energie, ik was zó moe.

Toen hij na drie weken van de machine 
werd gehaald en het zelf ademen toch 
heel moeizaam ging, kreeg ik de vraag of 
ik akkoord ging dat er een canule werd 
geplaatst, dat is een opening rechtstreeks 
in de luchtpijp om gemakkelijker zelf te 
leren ademen.

Achteraf gezien is dat niet zo erg, maar je 
denkt: wanneer houdt het op? Wat nog 
allemaal?

De eerste drie weken waren enorm bange 
weken, we leefden van telefoontje naar 
telefoontje. Ik schreef alles op en stuurde 
rond naar wie het wou weten, om niet 
telkens alles te moeten vertellen. We 
vreesden het ergste maar bleven hopen 
dat hij het virus zou overwinnen.
Gelukkig hebben we vele vrienden en 
familieleden die meeleefden. Er stonden 
kaarsjes te branden over de hele wereld 
voor hem.

Ik heb zo mooie reacties meegemaakt van 
mensen. Zo was er een oud-collega aan 
wie ik vroeg om in het Mariakapelletje 
van Cothem, een buurt waar Wim als kind 
veel heeft gespeeld, een kaarsje te gaan 
branden voor zijn genezing. Ze ging er 
direct naartoe en zette het hele plateau 
vol kaarsen. Zo lief.

De eerste keer dat we met hem konden 
praten via het gsm schermpje vergeet 
ook nooit. Ik was zo bang dat ik het niet 
ging aankunnen en te emotioneel zou 
zijn. Onze zonen zegden: “we doen het 
samen, mama!”

We zaten in onze tuin, elk op serieuze 
afstand van elkaar en Wouter maakte 
een gespreksgroep zodat we om de beurt 
iets konden zeggen. Hij lag daar vrijwel 
levenloos, weinig reacties, ogen half 
open, even een mondhoek die omhoog 
ging toen ik zei dat de kaarsenindustrie 
zeker niet failliet zou gaan, dankzij hem. 
Hij zag er fel vermagerd uit (15kg) en met 
wonden aan het voorhoofd en kin (van 
het op de buik liggen) en met een canule 
in de hals. 
Geen fraai zicht, maar hij was er nog en 
alles zal goedkomen, zeg je dan tegen 
jezelf!

De volgende keren ging het contact beter, 
maar was het soms heel frustrerend om-
dat hij iets probeerde te zeggen zonder 
geluid maar dat het mij niet lukte om te 
liplezen.

Het virus was bestreden, “maar de schade 
is niet min”, zo zei de dokter het. Nu 
moest alles weer opgebouwd worden 
wat in de vernieling was gegaan, spieren, 
zenuwen, longen...

Zes weken verbleef hij in Intensieve 
zorgen waarvan drie weken aan de 
beademingsmachine, de langste weken 
van mijn leven, denk ik! Bij het langzaam 
wakker worden uit de verdoving sprak hij 
soms wartaal en wist niet goed waar hij 
was in tijd en ruimte.
Hij had geen flauw idee wat er allemaal 
was veranderd in de buitenwereld. Eén 
keer mocht ik op vraag van de intensivist 
op bezoek gaan om Wim wat op te krik-
ken. Het was 7 weken dat we uit elkaar 
waren, zo lang uit elkaar was nog niet 
gebeurd in ons 35-jarig huwelijk. En wat 
voor een scheiding! Het weerzien was 
heel intens, ook al was het op afstand en 
in beveiligde kledij en mondmasker. Toen 
ik zei dat hij nu niet kon zien of ik lachte, 
antwoordde hij: “toch wel, dat zie ik aan je 
lachrimpeltjes.”

Op 5 mei mocht hij verhuizen naar een 
gewone kamer op de non-covid afdeling 
want testen hadden aangetoond dat hij 
negatief was. De canule mocht heel gauw 
weg en de maagsonde ook na enige da-
gen. Een baxter en blaassonde waren nog 
nodig. Van in de Intensieve Zorgen was 
men al gestart met kinesitherapie omdat 
zijn lichaam niets meer kon, alle spieren 
waren slap. 

Algauw kon hij gewoon eten, het slikken 
lukte wonderwel en het eten smaakte 
hem. Dat had hij zo gemist. Toen hij voor 
de eerste keer een bekertje water kreeg, 
zei hij dat hij nooit had gedacht dat hij 
ooit nog eens zo blij zou zijn met water. Ik 
was ook blij voor hem dat hij geen proble-
men had met slikken of smaakverlies.

En nu is hij acht weken in het ziekenhuis, 
hij kan armen en vingers gebruiken maar 
nog niet zoals voorheen. Stappen of 
alleen uit bed komen gaat nog niet, daar 
zal nog veel op geoefend moeten worden. 
Alles doet pijn door het lange liggen. Er 
staat hem nog een lange revalidatie te 
wachten en we weten op dit moment nog 
niet wanneer hij naar huis zal kunnen.

Maar het gaat vooruit en al is het met 
kleine stapjes: vooruit is vooruit! De klein-
dochter, zijn oogappel, hoopt dat opa 
voor haar vierde verjaardag op 12 juni 
niet meer in het ziekenhuis zal zijn, dat is 
over een maand. Dat zal een supermooi 
geschenk zijn.

Sabine”
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Kermiscomité Afsnee

Zoals te verwachten gaat dit jaar de Afsnee Kermis jammer genoeg niet door.
Wij hebben geen zicht op de regeringsmaatregelen m.b.t. kermissen en feesten.  
Bovendien willen we de bezoekers een veilige, maar toch sfeervolle kermis bieden 
wat in deze tijden helaas niet mogelijk is.

Maar volgend jaar staan we er zeker weer, mét een top-editie!
Noteer dus alvast Afsnee Kermis 2021 in de agenda!

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Dienstverlening voor senioren tijdens 
coronacrisis
Uit voorzorg tegen het coronavirus is 
het lokaal 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!

Verhalen uit de wijk 
Wie kent Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 
beter dan de echte Sint-Denijzenaars en 
Afsneenaars?
Vanuit de Antennewerking wil ik mijn 
steentje bijdragen voor een warme buurt. 
Ik wil de buurt en zijn buurtbewoners dus 

graag beter leren kennen!
Ik ben op zoek naar mooie verhalen, 
leuke anekdotes, interessante (en min-
der) interessante weetjes, belangrijke 
figuren... kortom al het moois wat leeft 
in jullie wijk! Op die manier blijf ik “vanuit 
mijn kot” verbonden met de buurt.

 Wil je graag je verhaal met me delen? 
Contacteer me op (0473 36 13 59) of via 
fran.debrouwere@stad.gent. 
 
Alvast bedankt! Hou je verder goed!

Nieuws van verenigingen

Davidsfonds SDW

De huidige veiligheidsmaatregelen verplichten ons de geplande uitstap op zaterdag 6 juni 
naar Frans-Vlaanderen, in samenwerking met vtbKultuur, te annuleren.
Deze activiteit en het bezoek aan het Industriemuseum worden uitgesteld naar volgend 
werkjaar.

Ondertussen werkt het bestuur aan de opmaak van ons programma voor volgend 
werkjaar zodat wij u opnieuw een aantal boeiende activiteiten kunnen aanbieden.
Wij wensen u een mooie zomer toe in goede gezondheid en wij hopen dat wij elkaar 
weer snel zullen kunnen ontmoeten!

het bestuur
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vtbKultuur SDW
Culturele wandeling met gids door SDW en Afsnee: het verhaal van de drie sleutels

… En we wandelen verder door ons dorp 
en houden halt bij de Drie Sleutels: een 
kruispunt, een café, een oude afspanning.
Het oorspronkelijke landschap werd 
gekenmerkt door heide, weiden en 
landerijen. Enkele kastelen met parken 
dooraderd met welbepaalde wijken w.o. 
Bugten, Maalte, Kerk- en Molenwijk, 
Steenaarde en Rosdam vervolledigden 
het plaatje.
Tot eind 18de eeuw (1796) was Sint-Denijs- 
Westrem, - als deel van de heerlijkheid 
van Overmeers -, eigendom van de 
Sint-Pietersabdij.
In de loop der jaren verschenen hier 
belangrijke verkeersaders waardoor het 
uitzicht van het oorspronkelijke land-
schap onherroepelijk verloren ging en de 
gemeentelijke kern verbrokkelde. 
Een eerste grote verkeersas werd  
aangelegd in de Oostenrijkse periode 
(18de eeuw), toen de nieuwe baan van 
Gent naar Kortrijk (1716-1720) in noord-
oostelijke en zuidwestelijke richting 
onze gemeente doorsneed. Rond de er 
langsheen gelegen afspanningen  (o.m. 
de “Drie Sleutels” of de “Drie Koningen”) 
ontstonden nieuwe wijken (zie de  huidige 
straatnamen).

Nabij het kruispunt van de Kortrijkse-
steenweg met de Adelaarsstraat / Baron 
de Gieylaan, ontdekte men toen de res-
ten van een romaans gebouw met een in-
gemetselde gevelsteen. Deze steen toont 
het wapenschild van de Sint-Pietersabdij 
en werd boven de ingang van het café 
“Relais de drie sleutels” geplaatst. Hij 
prijkt er nog steeds boven de deur, ver-
stopt achter het baldakijn dat de bezoe-
kers beschut tegen zon en regen.

Waarom 3 sleutels? 
De sleutels verwijzen naar de verbonden-
heid van de abdij met de H. Petrus en de 
in kruisvorm uitgesneden baard verwijst 
naar de kruisdood van Jezus.
De Abdij van Sint-Pieter voert het sym-
bool van Petrus: de twee sleutels. Die 
staan dan voor de opdracht van de mon-
niken wier taak het is hemel en aarde 
te ontsluiten voor de mensheid en het 
geloof in Jezus te verspreiden. De derde 
sleutel verwijst naar de Abdij zelf en “ont-
sluit” de mystieken van het geloof voor de 
leden van de gemeenschap.

Op deze steen wijzen de sleutelbaarden 
naar rechts. Dit getuigt van de eigen-
domsrechten die de Sint-Pietersabdij 
bezat over deze gemeente. En dit tot op 
het eind van de 18de eeuw, toen de Franse 
Revolutie alle kerkelijke bezittingen con-
fisqueerde.

Welke functie had het gebouw op de 
plaats van het kruispunt “De Drie 
Sleutels”? 
Het betrof een “afspanning”, eigendom 
van de Sint-Pietersabdij, een soort van 
gasthuis, waar pelgrims en vermoeide 
reizigers één nacht gratis konden verblij-
ven en er een avondmaal en slaapgele-
genheid kregen. 
Een uitspanning (ook: afspanning en 
relais) is van oorsprong de plaats waar 
rijtuigen van frisse paarden werden voor-
zien. De gebruikte paarden werden uitge-
spannen om te kunnen uitrusten. Omdat 
dit enige tijd in beslag nam, bezaten veel 
uitspanningen een café met een gelegen-
heid om iets te eten en te drinken.

Wien Servaes, historica

foto: Wien Servaes

foto: Collectie Archief Gent
inventarisnummer SAG_IC_FT_SM_FO_1863
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Nieuws van de Stad
Samen aan Zet

Gezondheid is momenteel het allerbe-
langrijkste en vanuit ons Team hopen 
wij dan ook van harte dat iedereen nog 
gezond mag zijn in deze ongewone tijden.
Ondanks de soms moeilijke momenten 
vinden wij het belangrijk om positief te 
blijven en uit te kijken naar een toekomst 
waarop we opnieuw samen kunnen ge-
nieten van elkaar.

Om dit doel te bereiken is het zeer be-
langrijk om met zijn allen de maatregelen 
te blijven opvolgen.
Ontmoeting zal er voor even nog niet 
inzitten maar wie creatieve ideeën heeft 

om op een veilige manier iets te organi-
seren, zodat we met elkaar verbonden 
blijven, willen wij alvast onderstaande 
info meedelen:
 
corona update:
Samen aan Zet is een subsidie die kan 
aangevraagd worden voor elk initiatief 
dat mensen samenbrengt, ontmoeting 
stimuleert of bepaalde groepen versterkt. 

Een aanvraag voor Samen aan Zet lijkt 
dus op het eerste zicht een maat voor 
niks. 
Maar niets is minder waar. Meer zelfs: in 
deze verwarrende tijden is er net meer 
nood aan initiatieven die mensen verbin-
den. 
Het komt er wel op neer jouw ideeën op 
een andere manier vorm te geven, zodat 
het veilig blijft voor iedereen. 

Het team Samen aan Zet staat klaar om 
je daarbij te helpen, telefonisch op 
(09 266 55 10) of via e-mail naar 
samenaanzet@stad.gent.
 
Draag zorg voor elkaar en blijf vooral 
allen gezond.
 
Met vriendelijke groeten
Team Wijk aan Zet - Samen aan Zet
Dienst Ontmoeten en Verbinden – Dienst 
Welzijn en Gelijke Kansen

vtbKultuur SDW

Datum onder voorbehoud: 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.

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

info: samenaanzet@stad.gent
09 266 55 10
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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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Varia

Wellicht zag je hem al fietsen, de zwierige zwycler van SDW.
Zwycling, cycling en zwerfvuil ruimen, na hem een proper tracé.
Ploggen bestaat ook al, overgewaaid uit het propere noorden,
joggen met een afvalzakje en nu en dan rapen langs de boorden.

Een getraind oog, niets ontsnapt deze enthousiaste mooimaker
en veilig in corona virustijden, die vervelende ziekte veroorzaker.
Steevast met handschoenen en fluo vestje en zijne grijper
wees gewaarschuwd, vervuiler, of hij heeft u beet met zijne knijper.

In coronatijden wordt er minder vervuild, vanwege minder gerij
toch vieren sigarettenpakjes, papier en blikken nog steeds hoogtij.
“Die hards” blijven uitgekookt en gestadig gewetenloos afval gooien,
wrange reflex, waarom toch altijd met “Moeder Aarde” rotzooien?

Daarom deze boodschap, beste medemens, hou het proper,
afval in de vuilbak en mooi sorteren, wees geen planeetsloper.

 
Bart De Mooimaker

Verlofperiode

De redactie heeft zich ingezet om met 
de INFO elke maand de spreekbuis 
te zijn van alle bewoners van Sint-De-
nijs-Westrem en Afsnee. 

Toen alle evenementen werden stil ge-
legd en er geen teksten meer kwamen 
van de verenigingen pasten we ons 
flexibel aan en publiceerden we echte 
corona-INFO’S, waar inzendingen van 
wie op onze vraag voor hulp reageerde 
een plaats kregen. 

We leggen even de riem af en zijn er 
terug met de INFO die verschijnt op 29 
augustus.

We wensen iedereen een ontspan-
nende vakantie waarheen de corona 
maatregelen ons ook leiden.
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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
Do 18 VTBKULTUUR SDW - onder voorbehoud 19.30 lezing Maria Middelares Maaltebruggekasteel

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

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

13



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:  
28 augustus 2020. 

De teksten uiterlijk tegen 9 augustus 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen 
vermoedelijk op 25 september en 30 
oktober. Alle teksten moeten uiterlijk 
17 dagen voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

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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&
TE KOOP - Gent Sint-Pieters

Recent gerenoveerde burgerwoning met 
stadstuin en centrale ligging.  

TE KOOP -Gent 

Ruime stadswoning met charmante
zonnige tuin op toplocatie in het centrum.  

206 m2

245 m2

300 m2

194 m2

€ 799.000

€ 392.000

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

NIEUW - Sint-Denijs-Westrem 
 

Residentie ‘Mondriaan’ zal bestaan uit 
2 gebouwen met respectievelijk 20 en 
21 appartementen. 

Er is een grote variatie tussen 1-, 2- 
en 3-slaapkamer appartementen.

Contacteer ons voor meer info op
welkom@irres.be 

TE KOOP - De Pinte centrum  

Centraal gelegen nieuwbouwappartement 
ontworpen door CAAN Architecten.  

43 m2 106 m2

€ 432.600 (excl. BTW&RR)

T. 0486 069 070

T. 0468 102 117

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 

Te renoveren woning in een doodlopende 
straat waar rust gegarandeerd is. 

944 m2 144 m2

€ 428.000 T. 0472 454 007

TE KOOP - Deinze 

Perfect onderhouden woning met 5 
slaapkamers in een doodlopende straat.

880 m2 255 m2

€ 468.500 T. 0479 417 496
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TE KOOP - Drongen 

Ideale lichtrijke gezinswoning in een 
residentiële  doodlopende straat. 

1.701 m2 228 m2

€ 640.000 T. 0479 417 496 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,-


