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

WANDEL- EN FIETSZOEKTOCHT      |      VERNIEUWDE KOOPGIDS
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TE KOOP - Drongen 

grondig te renoveren woning gelegen in 
een uiterst rustige, residentiële woonwijk. 

TE KOOP -Afsnee 

Karaktervolle villa in een parktuin met 
oude bomen.  

1.343  m2

5.629 m2

255 m2

473 m2

€ 495.000

€ 1.160.000

T. 0472 454 007

T. 0486 069 070

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 - Deurle  

Karaktervolle, te renoveren woning 
georiënteerd naar het zuid-westen,.  

1.739  m2 215 m2

€ 880.000

T. 0486 069 070

T. 0479 417 496

TE KOOP - Afsnee 

Bouwgrond, zonder bouwverplichting, in een 
groen omgeving nabij het centrum van Afsnee.   

1.331 m2

€ 520.000 T. 0479 417 496

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Charmante rijwoning met handelsruimte 
nabij het centrum.

480 m2 322 m2

€ 699.000 T. 0472 454 007
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TE KOOP - Drongen 

Ideale lichtrijke gezinswoning in een 
residentiële  doodlopende straat. 

1.701 m2 228 m2

€ 595.000 T. 0479 417 496 E
P
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Nieuws van de dekenij

Nieuw werkjaar 
Voor Dekenij Borluut is het nieuwe 
werkjaar opnieuw gestart. Vol nieuwe 
moed, met poging tot nieuwe initiatieven 
ondanks de corona maatregelen.  
We trakteerden op de tentoonstelling 
Inside/Out en op 29 augustus de film  
“Le tout nouveau testament” in het kader 
van Film Fest, beiden in kasteel Borluut. 

Corona is een grote hindernis om evene-
menten te organiseren conform aan de 
maatregelen.
Dat dwingt ons af te wachten wat kan en 
niet kan georganiseerd worden. De ver-
schillende verenigingen ondervinden bij 
hun leden een gemis aan contacten, wat 
niet zelden leidt tot een zekere vorm van 

vereenzaming of zelfs tot een gemis aan 
het nemen van eigen initiatieven. Daar zit 
de kleinere bubbel zeker voor iets tussen 
als spelbreker. 
Laat ons waar mogelijk contact houden, 
bewegen, zoveel mogelijk initiatieven 
nemen in open lucht en het mondmasker 
als trouwe begeleider meenemen....

Geen Borluutkermis 2020
Ook de jaarlijkse Borluutkermis, die 
steevast plaats vindt tijdens het derde 
weekend van oktober, moet dit jaar de 
duimen leggen voor Covid-19. Het  
kermiscomité heeft al het mogelijke  

gedaan om de kermis, al dan niet in afge-
slankte versie, toch te organiseren, maar 
de Stad Gent gaf geen toelating gelet op 
de corona maatregelen. Dus geen Rockto-
berfest, kaartavond, tweedehandsbeurs, 

aperitiefconcert enz.
De wandel- en fietszoektocht is wel geor-
ganiseerd.

Wandel- en fietszoektocht Borluutkermis 2020
Velen hebben het de laatste maanden 
wellicht regelmatig gedaan: wandelen of 
fietsen met je bubbel.

De jaarlijkse fiets- en wandelzoektocht 
van het kermiscomité biedt je de gele-
genheid om die nieuwe gewoonte te 
onderhouden. Spring op je fiets of strik je 
veters en ga op pad; motiveer je bubbel- 
genoten om het samen te doen.
Laat je leiden door een vragen- en op-
drachtenblad vol afwisseling.
Zo ontdek je wellicht plekjes die je nooit 
eerder zijn opgevallen, beleef je een 
prettige, gezonde en deugddoende na-
middag.
De resultaten worden gepubliceerd in de 
INFO van november.

De fietstocht voert je dit jaar langs een 
parcours van een 25-tal kilometer rond-
om Gent met vertrek op het Krijzeltand-
plein.
Wandelaars mogen rekenen op een 
stadsverkenningstrip van een 8-tal kilo-
meter, die vertrekt en aankomt op een 
plek die je ook met de fietstocht aandoet.
Beiden kunnen dus perfect worden 
gecombineerd, maar net zo goed los van 
elkaar worden gedaan.

Onderweg krijg je enkele verrassende 
opdrachten voorgeschoteld.

Een deelnemingsformulier voor deze 
tocht vind je vanaf 12 september bij 
enkele lokale handelaars

(Slagerij Everaert (Loofblommestraat) / 
Bakkerij Luc (O. Soudanstraat) / ’t Pom-
poentje (Hemelrijkstraat)).

Vanaf 12 september zijn de deelne-
mingsformulieren ook te vinden op  
www.dekenijborluut.be.
Tot en met 16 oktober kan je het inge-
vulde formulier bij dezelfde handelaars 
binnenbrengen.
Je kan het tot dan ook kwijt in de brieven-
bus van Sint-Dionysiusstraat 9.

Per mail insturen kan ook op  
borluutzoektochten2020@gmail.com,  
met dezelfde einddatum.

Dringende oproep van Welzijnsschakel Borluut 
Wie wenst ons team vrijwilligers te 
vervoegen?
Wij hebben dringend een vierde kloeke 
man nodig om op de tweede donderdag 
van elke maand van 8 tot 11 uur het team 
te vervolledigen, om voedsel en materiaal 
af te halen met een bestelwagen in de 
voedselbank in Eke en alles te lossen in 
het Open Huis, waar de dag nadien de 
bedelingen naar gezinnen in armoede 
plaats hebben. Er is een vaste chauffeur 
beschikbaar voor de bestelwagen.

Het is een engagement maar gerugge-
steund door een heel team vrijwilligers 
dat al verschillende jaren het beste uit 
zichzelf haalt om Welzijnsschakel Borluut 
te runnen voor personen die er nood 

aan hebben uit Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee.

Project verkoop mondmaskers ten 
voordele van Welzijnsschakel Borluut
Onze dekenin en voorzitster van de 
Welzijnsschakel Michèle heeft zich ingezet 
om mondmaskers te maken 
ten voordele van Welzijnsscha-
kel Borluut.
Ze worden te koop aangebo-
den voor € 12 met hoesje om 
veilig op te bergen in de hand-
tas of auto.
Er is onderscheid tussen de 
mondmaskers voor dames of 
heren aan € 10/stuk zonder 
hoesje. Bij aankoop van  

5 stuks krijg je er gratis een 6de bij.
Er gaat voor elk verkocht mondmasker 
€ 4 naar Welzijnsschakel.

Info: michele@simonne.be 
(0475 96 05 95)
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TE KOOP - Drongen 

Ideale lichtrijke gezinswoning in een 
residentiële  doodlopende straat. 
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NSB SDW

Beste NSB-vrienden,

Wanneer u deze tekst leest, zijn reeds 
maanden verlopen vanaf het begin van 
de coronapandemie; sinds medio maart 
wordt zoveel mogelijk gevraagd om voor-
zichtig te zijn en al de richtlijnen van de 
overheid na te volgen. 

Vanaf begin mei werden de teugels ge-
vierd met soepelere maatregelen. Helaas 
zijn deze niet van die aard dat we van-
daag al onze normale activiteiten goed 
kunnen organiseren.
Dit heeft niemand van ons reeds meege-
maakt, zo een moeilijke periode en toch 
moeten we deze zien te boven komen.
Niemand kan vandaag zeggen wanneer 
we de normale trend van het leven kun-
nen opnemen. Met iets lossere teugels 
vorderen we met zeer kleine passen maar 
de voor ons onzichtbare en dodelijke 
vijand is er nog steeds!
“Voorzichtigheid blijft geboden” want 
hoewel de lockdown een onuitgegeven 
beproeving was, is nu opnieuw buiten 
komen nog een moeilijker te beheren 
opdracht. Deze uitdaging zal vermoede- 
lijk nog lang duren en het parcours is 
bezaaid met valstrikken. 

Wij raden onze leden aan het veilig aan te 
pakken in deze tijdelijke, ongemakkelijke 
periode van het leven tot er spoedig een 
vaccin is gevonden. 
Het is daarom dat wij, tot onze grote spijt, 
het voorziene zomeretentje van 4 juli jl. 
hebben moet schrappen omdat deze 
activiteit om veiligheidsredenen vanwege 
de overheid niet mocht doorgaan. 

Wij hopen dat wij onze activiteiten van  
1 en 11 november terug kunnen op-
starten. Dit zal dan grondig voorbereid 
worden door het bestuur en we zullen er 
alles aan doen om er iets speciaals van 
te maken. Wij houden jullie tijdig op de 
hoogte. 

Uw bestuur volgt nauwkeurig de geplan-
de activiteiten van het hoofdbestuur op. 
Met ons bestuur werken wij ook verder 
om de komende activiteiten goed, vlot én 
veilig te organiseren.

Ondertussen zijn er meerdere bestuurs-
vergaderingen geweest en is een nieuwe 
voorzitter aangesteld:
voorzitter/secretaris: Dirk Dentyn 
o/voorzitter: Jan Verschueren
commissaris/secretariaatsmedewerker: 
Rudy Dhondt

vaandeldragers: Jan Verschueren en Rudy 
Dhondt
commissarissen: Viviane Leytens / Carine 
De Pestel / De Witte Peggy

Graag zouden wij nog enkele personen in 
ons bestuur willen. Als iemand van jullie 
zich geroepen voelt om tot het bestuur 
toe te treden, geef gerust uw naam op 
aan één van de huidige bestuursleden. 
Verder wensen wij jullie allemaal een 
goede gezondheid toe en voor deze die 
met vakantie geweest zijn, dat het een co-
ronavrije vakantie is geweest, maar wees 
toch voorzichtig nu jullie terug zijn en volg 
de veiligheidsregels zeer goed op, het is 
in ieders belang.    
  
Onze oprechte dank voor jullie begrip om 
deze moeilijke periode te overbruggen.
Hou het intussen veilig en gezond en zorg 
goed voor elkaar!

De huidige bestuursploeg. 

Nieuws van verenigingen

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Buren voor buren
Zin om een buur te helpen bij kleine 
boodschappen of klusjes? 
Of heb je zelf nood aan een helpende 
hand? Of een babbel?
Contacteer antennemedewerker Fran.
 
Buurtmaaltijden
Dinsdagen 1 en 15 september, 6 en 20 
oktober.
Open Huis, Pastorijdreef 6, Sint-Denijs- 
Westrem.
Vanaf 11.30 uur; € 5,50 voor soep, dag-
schotel en dessert.
Het aantal deelnemers is ten gevolge van 
de veiligheidsvoorschriften gelimiteerd, 
neem contact op met Fran voor meer 
informatie.

Aandacht: inschrijven met betaling kan 
tot een week voor de maaltijd.
 
Zitdag
Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand, 
aansluitend op de buurtmaaltijden.
Vanaf 13.30 tot 16 uur.
Maak bij voorkeur op voorhand een af-
spraak. Fran komt op vraag ook aan huis.
Uitzonderlijk geen zitdag op dinsdag 6 
en 20 oktober.

Info: Fran Debrouwere (0473 36 13 59);  
of Lokaal Dienstencentrum De Mantel 
(09 266 98 55)
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Fem’ Westrem
Najaar- en winterworkshops naaien, breien en haken  

Alle workshops zijn toegankelijk voor iedereen. We hou-
den de technieken bewust eenvoudig maar het resultaat 
blijft even fantastisch: dit maak je zelf! Er wordt corona- 
proof gewerkt, zodat het veilig is voor iedereen.

Donderdag 24 september: infoavond met uitleg over de 
workshops
Donderdagen 1 oktober en 12 november: continentaal 
breien – sokken 
Donderdagen 8 en 29 oktober en 17 december: haken – 
plaid met koraalmotief 
Donderdagen 15 en 22 oktober: naaien met de machine 
– Magic Pillow 
Donderdagen 26 november en 3 december: naaien met 
de machine – combi mand/tas 
Donderdag 10 december: naaien met de machine of met 
de hand – kerstdecoratie
Naai- en breicafé op alle bovenstaande donderdagen én 
op donderdag 19 november.

Alle workshops gaan door in het catecheselokaal, Pastorij-
dreef SDW, telkens op donderdag van 19.30 tot 22.30 uur.
We bezorgen je graag de uitgebreide folder met meer 
uitleg. 

Mail naar femwestrem@gmail.com of bel (0473 92 97 91) 
(spreek gerust een boodschap in) en je krijgt geheel vrij-
blijvend onze flyer.

SAMANA

Samana is een organisatie die opkomt 
voor mensen met een langdurige ziekte, 
hun mantelzorger en voor mensen die 
dreigen te vereenzamen. Ook in uw buurt 
zijn we actief met Samana, het vroegere 
Ziekenzorg CM. In onze samenleving leidt 
een chronische ziekte vaak tot ontmoe-
diging en vereenzaming. Met onze ploeg 
van vrijwilligers bieden we een waaier aan 
activiteiten aan om dit sociaal isolement 
te doorbreken.

In maart deden we reeds een oproep om 
ons te steunen. Heel wat lezers bestelden 
bij ons loten. Hou a.u.b. je loten nog bij! 
Door de Covid-19 maatregelen is de trek-
king uitgesteld tot 16 oktober. Hoe weet u 
of u gewonnen hebt? Na de trekking ver-
schijnt de lijst met winnende nummers 
in INFO en Kerk & Leven. Wij zelf houden 
ook bij wie welke loten ontvangen heeft. 

Zo kunnen wij u op de hoogte brengen.
Onze werking kost geld. Aangezien alle 
activiteiten stil gelegd zijn, hebben we ook 
geen inkomsten meer. Toch bezorgen we 

onze leden in deze moeilijke tijd regelma-
tig een passende attentie: een paaskaart 
met Pasen, een zelfgemaakt lees- en 
speelboekje, een potje gezonde honing… 
Ook de mantelzorgers ontvingen op de 
Dag van de Mantelzorger in juni een spe-
ciale attentie.

Kan u vandaag nog helpen? Jazeker! 
Steun de nationale solidariteitsactie 
van Samana en koop één of meerdere 
tombolaboekjes. Voor € 5 hebt u al een 
boekje met 6 loten. Er valt heel wat te 
winnen. Zo zijn er aankoopcheques voor 
een totale waarde van € 500.000. De 
hoofdprijs is een Audi A4!

U kan € 5 – of een veelvoud ervan – 
storten op BE37 8906 8405 3428 op 
naam van SAMANA Sint-Denijs-Westrem. 
Hebben we uw storting ontvangen? Dan 
brengen we uw tombolaboekje(s) aan 
huis. Vermeld uw naam en adres in het 
vak “Mededeling”. Doe het zeker vóór 22 
september 2020. Dan sluit de actie af.

Alvast heel vriendelijk bedankt voor uw 
warme steun.

Met vriendelijke groeten, 
Peter Maenhaut, voorzitter Samana 
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Info: Peter Maenhaut; (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be
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Markant De Pinte / SDW

Dinsdag 15 september om 16 uur: Markante Ontmoeting in de tuin van het Kasteel Borluut

Contactnamiddag met voorstelling van ons jaarprogramma. Een gezellige “happy 
hour” voor onze leden en alle belangstellenden die we graag verwelkomen.
Inschrijven is niet nodig.

Donderdag 17 september om 14 uur: start van de breiclub 

Leuke hobbylessen ten huize van Nadine Van Neck, Reevijver 10, 9840 De Pinte.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Dinsdag 29 september om 20 uur: “Licht in en op het Lam Gods” door Ir. Roland Wissaert

Uitgestelde voordracht in het kader van 
het Van Eyckjaar i.s.m. het Davidsfonds 
SDW/Afsnee i.s.m. de stad Gent en het 
initiatief “Van Eyck in de Wijk”.

Na het verhaal over de inhoud en de be-
wogen geschiedenis van het “Lam Gods” 
schilderij in onze eerste voordracht en na-
dat sommigen onder ons de tentoonstel-

ling over Van Eyck in het MSK toch gezien 
hebben, krijgen we nu te horen wat de 
“optische revolutie” bij Van Eyck feitelijk is 
en hoe hij door gebruik te maken van het 
licht zulke unieke resultaten kon beko-
men. We volgen ook de uitgebreide on-
derzoeksmethoden die de restaurateurs 
ontwikkeld en gebruikt hebben.

Zondag 18 oktober om 14 uur: geleide wandeling met natuurgids

Thema: De levende Leie en het natuurpark in de Latemse Meersen. 
Vooraf inschrijven.

Regio / Stappen met Markant

Zondag 4 oktober om 13.30 uur: het Lievepad - Vooraf inschrijven.

Bij al onze activiteiten zullen de veiligheidsregels in verband met de coronamaatregelen 
strikt gevolgd worden. Hierdoor zullen er misschien wijzigingen aan onze programmering 
voorkomen. Dank voor uw begrip.

Plaats: Kasteel Borluut, Kleine Gent-
straat, SDW

Info: nadine.vanneck@skynet.be

Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: leden Markant en Davids-
fonds gratis, anderen € 5

Davidsfonds SDW

We weten niet hoe de coronacrisis verder zal 
evolueren en wat de impact ervan zal zijn 
op ons programma voor volgend werkjaar.

Het jaarprogramma voor het werkjaar 
2020-2021 is zo goed als klaar.
Onder het grootste voorbehoud delen wij 
u dit reeds mede:
Dinsdag 29 september: “Het licht in en 
op het Lam Gods”, lezing door ir. Roland 
Wissaert i.s.m. Markant

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: 
“Vers Geperst” 
November 2020: “De procedure voor het 
hof van assisen” door advocaat Filip Van 
Hende  i.s.m. KWB
Donderdag 10 december: “Samen stad 
bouwen”, lezing door de Gentse stads-
bouwmeester Peter Vanden Abeele
Zondag 17 januari 2021: “Toast Literair” 
met verhalenvertelster Veerle Ernalsteen
Februari 2021: nog in voorbereiding
Maandag 8 maart 2021: “Glaskunst in 
onze buurt” door Aletta Rambaut, kunst-

historica en conservator glaskunst
Donderdag 22 april 2021: “Achter de 
schermen van het Vaticaan” door dr. Tom 
Zwaenepoel i.s.m. KWB

Zondag 9 mei 2021: geleid bezoek aan 
het Industriemuseum “Drie eeuwen grafi-
sche industrie”
Zaterdag 5 juni 2021: daguitstap naar 
Frans-Vlaanderen i.s.m. vtbKultuur
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WMV 

werkgroep voor milieu en verkeer SDW / Afsnee

Al was covid-19 de storende zender, 
WMV bleef alert en actief
Geplande vergaderingen moesten afge-
last worden maar WMV boog zich toch 
over
1. dossier vergroening Sint-Rochusplein 

ingediend bij de Stad;
2. opstelling Reglement van inwendige 

Orde; 
3. vastleggen van een netwerk wijkverte-

genwoordigers, verdeeld over samen-
hangende zones in SDW en Afsnee;

4. informatie aan de leden via ledenblad 
over vastgelegde agendapunten voor 
de vergaderingen van de wijkvertegen- 
woordigers van 7 september en 9 
november. De lijst van de wijkverte-
genwoordigers wordt gepubliceerd in 
de volgende INFO;

5. publieke gespreksavond 9 december 
in het Oud Schooltje te Afsnee.

Stedelijke aanpak Sint-Denijs-Westrem 
en mogelijks ook Afsnee
Voor die onderhandelingen in 2021 
i.v.m. milieu, groen, ruimtelijke planning, 
mobiliteit enz. blijft WMV vragen, klachten 
en voorstellen opvangen. WMV ontving 
van het beleid alle stedenbouwkundige 
plannen: 
1. bijzondere aandacht gaat naar het 

bestaan en de staat van de voetpaden 
(o.a. de te smalle, de ontbrekende…);

2. naar de gevolgen van de toename van 
het fietsverkeer en van de wandelsport; 

3. naar de zwarte verkeerspunten; 
4. naar The Loop, de aanpak van de E40 

en naar het voorgestelde tunneltje 
in de hoge snelwegberm tussen de 
Putstraat en de Driekoningenstraat;

5. noteer dat WMV zich ook inzet voor 
een aanvaardbare en opgedeelde 
mobiliteit op dorpsniveau. Voorbe-
reidingswerk voor de Gentse advies-
raad, voor Milieu en Natuur, voor het 
Platform der Gentse Snelwegen, het 
Mobiliteitsforum voor de zuidelijke 
stadsregio, de nieuwe Werkgroep voor 
The Loop en de Overleggroep Parkbos. 

Het Parkbos
Met beleidsdiensten bespreekt WMV 
het Vossenbos (in de N.O.- zone van The 
Loop) en het Parkbos. Het betreft de aan-
pak en de ontwikkeling van het Parkbos, 
één van de vier grote groenpolen rond 
Gent. Een wandelkaart is in de maak. 
Verwacht wordt dat de overleggroep 
binnen enkele weken zou samenkomen 
n.a.v. de complexe aanpak (waaronder 
de coördinatie van de vele partners zoals 
overheden, aannemers enz). 
Immers, deze aanpak betreft:       
1. de aanvullende grondverwerving, een 

herverkaveling met het wettelijk voor-
ziene openbaar onderzoek (lente 2021) 
enz.; 

2. de communicatie met en de informatie 
naar de bezoeker via nodige borden, 
de website en het bijsturen ervan. De 
aanpak van het zwerfvuil en van het 
bezoek aan dit gebied met honden. 
Wat met de chipcontroles en het politie- 
optreden enz.;  

3. de realisatie van de eigenlijke infra-
structuur o.a. i.v.m. de zogeheten 
portalen, (de toegangs-, opvang- en 
info-zones), de inrichting van de beide 
speelbossen en van het deelgebied 
Rijvissche;  

4. het mobiliteitsaspect; er wordt nog 
verder onderhandeld over de aanpak 
van diverse wegen in dit parkgebied, 
ook over het verkeer van ruiters, 
fietsers en van lichte moto’s (waarte-
gen WMV zich verzet) met daarbij het 
parkeren enz.; 

5.  het recreatie-aspect met o.a. het 
recreatief netwerk Scheldevelde en de 
zeven dreven;  

6. bij zo een groenpool horen o.a. diverse 
parkruimten voor natuureducatie; 

7. typische beheeraspecten zoals het 
beheersplan van de dreven, de aanpak 
van het water…;

8. daarbij horen ook diverse adviesgroe-
pen zoals het erfgoed, de landbouw 
enz. 

9. daarop wordt onder een nieuwe coör-
dinatie teruggekomen na de geplande 
vergadering van de uitgebreide over-
leggroep. 

Varia
Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) scoort de luchtkwaliteit in de Gent-
se regio bemoedigende meetresultaten 
omdat er sedert maart aanzienlijk minder 
wagens rijden. Het milieubeleid hoopt dit 
verschijnsel te kunnen verlengen na de 
coronamaatregelen via acties die o.a. de 
fiets en het openbaar vervoer promoten. 
Fijn stof scoorde in die afgelopen periode 
niet slechter doch blijft zorgen baren. 
Vooral landbouw en industrie zouden 
daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Intussen ondergaan we de eerste 
gevolgen van de gevreesde schadelijke 
opwarming van de aarde (met recordtem-
peraturen, hittegolven, bosbranden alom 
op deze globe, versmelting…). Dat moet 
particulieren aanzetten om zo weinig mo-
gelijk te verharden. Het ontharden en de 
vergroening, wat Gent wil, zijn complexe, 
dringende en dwingende zaken waaraan 
we met z’n allen kunnen verhelpen, ook 
voor nakomende generaties, voor de 
natuur later enz..  WMV volgt het nauw-
gezet.
De Gentse zuidrand kreeg recent nog 
een Zone 30 bij, tussen de E40-snelweg, 
de Kortrijksesteenweg en de Buitenring 
R4. Dit kadert in de Gentse beleidsactie 
om deze zones in alle woonkernen in de 
buitenwijken te realiseren. 
WMV hoopt dat een groot aantal observa-
toren heeft deelgenomen aan de jaarlijkse 
vlindertelling. 

Meer aandacht voor verkeersgedrag 
helpt
Met draaiende motor staan wachten 
aan de verkeerslichten op het kruispunt 
Sint-Dionysiusstraat / Kortrijksesteenweg 
(N14) is belastend voor ons leefmilieu en 
voor het humeur van menig chauffeur. Er 
zijn twee richtingen aan de verkeerslich-
ten. Tracht te volgen in de rijrichting die 
je zult nemen zodat er minder lange files 
zijn met draaiende motor in de Sint- 
Dionysiustraat.

Ledenwerving

De werkgroep blijft voorstellen om toe te 
treden tot WMV. Via de post of via e-mail 
kan men zich aanmelden bij WMV, p/a 
Lauwstraat 73, 9051 Gent-SDW of bij het 
secretariaat: Kleine Goedingenstraat 30, 
9051 Gent-Afsnee.
Lidgeld of steungeld, € 15 voor dit jaar, 

kan worden voldaan op de rekening van 
WMW: BE 16 0680 9330 9074, Lauwstraat 
73, 9051 Gent-SDW, waarvoor zeer op-
rechte dank.

Herwig Verstraete, voorzitter

 

Info: WMV@telenet.be
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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

Myriam Desterbeck: bemiddelaar
= efficiënte oplossing bij onderwijs- en sociale 
conflicten
Contact: 0475 59 34 89

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; 

Mobilehome Verhuur

 Mobilhomes te huur 
 van 2 tot 5 personen. 

 Gillard-Sleurs, Lauwstraat 52, SDW 
0475 540 560; mobilhomehein@gmail.com

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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Kalender

september

Ma 7 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeente-
huis SDW

Di 15 MARKANT DE PINTE / SDW 16.00 Markante ontmoeting tuin kasteel Borluut
Do 17 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 start van de breiclub Reevijver 10, De Pinte
Di 29 DAVIDSFONDS, MARKANT en STAD GENT 20.00 voordracht over Lam Gods Gildenhuis SDW

oktober
Zo 18 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 geleide wandeling met natuurgids Latemse Meersen
Za 24 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE kaas- en wijnavond

november

Ma 9 WMV AFSNEE / SDW 20.00 vergadering wijkvertegenwoordigers raadszaal gemeente-
huis SDW

Vrij 13 KWB 20.00 KWB-quiz Gildenhuis SDW

vtbKultuur SDW

Dinsdag 15 september: start ontspannende conditietraining. Fitheid: samen doen we er wat aan

Coronaproof turnen: we starten, behou-
dens tegenbericht van de Veiligheidsraad, 
opnieuw  met aangepaste coronamaatre-
gelen:
- We vragen de turners een mondmasker 

te dragen bij het betreden van de zaal 
en een eigen turnmatje mee te brengen. 
Er is plaats genoeg om de afstand van 
min. 1,5 m te respecteren.

- Indien er banken zouden noodzakelijk 
zijn, zullen er ontsmettingsdoekjes en 
gel voor de handen voorzien worden. 
We zullen de banken vooraf en achteraf 
met doekjes ontsmetten. 

We zijn een gezellige groep waar je 
welkom bent voor een ontspannende con-
ditietraining. Telkens op dinsdagavond 
van 20.30 tot 21.30 uur zijn zowel dames 
als heren, zowel jong als iets of zelfs ruim 
wat ouder, welkom voor een portie ont-
spannende conditietraining. 
Er wordt veel aandacht besteed aan 
spierversterkende oefeningen en aan 
stretching. 
Totaal minstens 30 lessen. 

Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes 
lichamelijke opvoeding en kinesiste. 
Bestuurslid Wien Servaes coördineert deze 
activiteit.

Inschrijven kan in de zaal op dinsdag, voor 
het eerst op 15 september (proefles).

Wie vorig jaar ingeschreven was, zal ver-
mindering krijgen op het inschrijvingsgeld.  
Hernieuw je vtbKultuurpas of breng je 
VAB-lidkaart mee.  

Zaterdag 10 oktober: wandeling Afsnee, tussen Woord en Beeld, o.l.v. bestuurslid en historica Wien Servaes 

Afsnee, liefelijk dorp in de Leiebocht, waar 
de tijd lijkt stil te staan. De enige randge-
meente van Gent die niet grenst aan de 
stoere hoofdstad van Oost-Vlaanderen. 
Het is ook de enige gemeente in onze pro-
vincie zonder eigen postcode. Die deelt ze 
dan maar met Sint-Denijs-Westrem. 
Hoewel Gentse deelgemeente sluit Afsnee 
cultureel en landschappelijk aan bij de 
Leiestreek.  Zowel schrijvers als schilders 
voelden zich hier thuis. We treden in hun 
voetsporen en gaan er op verkenning! 
We starten de wandeling in Sint-Denijs- 
Westrem, aan het voormalig “kasteel 
Hamelinck”, ook bekend als “Kasteel 
Delebecque” en later eigendom van de 
familie de Ghellinck. Sinds 1936 is er het 
Sint-Camillusinstituut (nu Karus) gevestigd 
(psychiatrische instelling).

Onderweg ontdekken we het Leiepark, 
de pastorij, blijven even vertoeven in het 
romaanse kerkje, gaan met het veer naar 
de overkant, maken een wandeling langs 
de dijkweg waar vroeger steenbakkerijen 
de lucht vervuilden, komen terug naar de 
overzet. 

We eindigen met of zonder lunch in res-
taurant de Nenuphar. Je kan inschrijven 
voor de lunch:
- glas Cava met hapje of glaasje vers fruit-

sap
- mosselen ‘natuur’, groentjes met verse 

frietjes of vol-au-vent van Mechelse 
koekoek, bladerdeegje en verse frietjes

- overige dranken voor eigen rekening 

Praktisch: max. 18 personen. Vertrek om 
9.30 uur aan de parking van Sint-Camillus 
(bushalte Paardekop, Steenaardestraat 42) 
Deelname: leden vtbKultuur: € 45 (wan-
deling + lunch), enkel wandeling: € 10; 
anderen: € 48 ( wandeling + lunch). 

Inschrijven noodzakelijk: mail naar: 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be 
+ storten op rekening van vtbKultuur SDW: 
IBAN BE66 0001 5590 2743.

Plaats: sportzaal Sint-Paulusinstituut, 
ingang langs het blauwe hekken.
Kostprijs: € 50 voor vtbKultuurleden 
en leden VAB, € 60 voor anderen.
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Varia

Voorstelling boek “Afscheid dat verbindt - Praten over het levenseinde”
Auteur is dorpsgenoot Hilde Ingels

Waarom en hoe praten over het naderende levenseinde verbindend kan werken.
De meeste boeken over rouw en verlies starten op het moment dat iemand gestorven is. Veel 
minder boeken gaan over de fase die aan dit definitieve afscheid voorafgaat. Dit boek biedt een 
bijzonder antwoord op deze leemte.
Hilde Ingels tekende op verzoek levensverhalen op van mensen wiens einde nabij was. In dit 
boek gaat zij dieper in op de vele interviews die ze had met mensen kort voor hun overlijden. 
Daarnaast voegen de getuigenissen van nabestaanden een extra laag toe. Ten slotte vertellen 
enkele professionals met jarenlange ervaring in de palliatieve zorg hoe die vele stervensbegelei-
dingen hen als persoon beroeren en raken.

Dit boek is ook een aanrader voor professionals die mensen kunnen helpen wanneer ze afscheid 
moeten nemen van hun geliefde.

Prof. Dirk De Wachter schrijft over het boek:
“Dit boek komt op een bijzonder moment. Door de corona-tijd lijkt de dood alom aanwezig en 
tegelijkertijd afgeschermd en weggeduwd achter panelen en maskers. Uitvaarten zijn beperkt 
en afstandelijk, het verdriet wordt steriel verpakt. We staan vaak machteloos en achtergelaten te 
kijken. 
Dit boek brengt de dood bewust in het leven. Het geeft woorden, verhalen, taal aan levens die 
naar het einde gaan. Zin en betekenis als wezenlijke noodzaak om mens te zijn. Verbinding 
tussen wat voorbij is, wie voorbij zal gaan en wat nog komen zal en wie nadien zal zijn. Een soort 
van blijven, zonder ontkenning van het weggaan. Het bezorgt een eeuwigheid aan seculiere tij-
den, het geeft nabijheid over de ketens van de generaties. Het zijn woorden van verbinding, niet 
meer of minder dan ware menselijkheid, denk ik.”

Het boek is vanaf september in de boekhandel te krijgen en kost € 19,99.

Donderdag 8 oktober (19.30 tot 21 uur) vindt naar aanleiding van dit boek een avondlezing 
plaats met prof. Dirk De Wachter, met getuigenissen van nabestaanden en een palliatief ver-
pleegkundige.

(Rekening houdend met de geldende corona-voorschriften en onder voorbehoud van wijziging tgv 
verstrenging van de maatregelen.) 

Plaats: Campus Kantienberg 
van de Arteveldehogeschool, 
Voetweg 66, Gent
Inschrijven en meer info: 
www.arteveldehogeschool.be/
kronkels

december
Woe 9 WMV AFSNEE / SDW 20.00 publieke gespreksavond Oud Schoolke Afsnee

Do 10 DAVIDSFONDS SDW lezing “samen stad bouwen”
Za 12 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Candlelightconcert

januari
Zo 17 DAVIDSFONDS SDW Toast Literair

maart
Ma 8 DAVIDSFONDS SDW “Glaskunst in onze buurt”

april
Do 22 DAVIDSFONDS SDW “achter de schermen vh Vaticaan”

mei
Zo 9 DAVIDSFONDS SDW bezoek aan Industriemuseum

juni
Za 5 DAVIDSFONDS SDW en VTBKULTUUR daguitstap nr Frans-Vlaanderen
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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:  
25 september 2020. 

De teksten uiterlijk tegen 7 september 
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 30 oktober en 27 no-
vember. 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

Onbewust milieubewust  
shoppen bij IKEA.
Droom je van een milieuvriendelijke slaapkamer? Bij IKEA is  
het mogelijk. Dit TARVA bedframe is gemaakt van verantwoord  
geproduceerd hout. Bovendien komt de vulling van dit STJÄRNBRÄCKA 
dekbed van 100% gerecycleerde bronnen. En de PUDERVIVA lakens  
zijn van 100% linnen, een milieuvriendelijk materiaal. Een kleine  
verandering voor jou, een grote impact voor de planeet.

TARVA bedframe, 
160x200 cm

169,99

Voor jou en  
de planeet

#Allebeetjeshelpen 
Kijk op IKEA.be/gent voor meer  
duurzame producten en ideeën.
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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


