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EEN LICHTGEVEND HART VOOR IEDEREEN



TE KOOP - Gent St.-Pieters

Rustig gelegen nieuwbouwappartement 
met mogelijkheid tot assistentiediensten.   

VERKOCHT -Afsnee 

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

6 m2

€ 385.000(excl. 12% BTW) T. 0474 253 139

T. 09 282 82 82

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Bel 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem 
 

Hoogstaand 2-slaapkamerappartement 
in residentie Mondriaan. 

Ideaal voor eigen bewoning en 
investering. 

Contacteer ons voor meer info op
welkom@irres.be 

TE KOOP - Afsnee  

Recente energiezuinige villa , voorzien van 
alle comfort, met groen vergezicht.  

1.828 m2 372 m2

€ 1.190.000

T. 0486 069 070

T. 0486 069 070

TE KOOP - Afsnee 

Bouwgrond voor open bebouwing zonder 
bouwverplichting, in een groene omgeving.   

1.331 m2

€ 520.000 T. 0472 454 007

TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne

Charmante landelijke woning met 3 
slaapkamers, 2 badkamers en garage.   

238 m2 173 m2

€ 525.000
(excl. BTW 21% en RR 10%)

T. 0479 417 496
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TE KOOP - Afsnee 

Ideale instapklare gezinswoning op een 
rustige ligging met achteraan zicht op groen. 

 1.493 m2  276 m2

€ 832.000 T. 0486 069 070 E
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

€ 328.500 
(excl. BTW 21% en RR 10%)

verk
ocht

81 m2



Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut brengt licht in de donkere maand december 2020
Covid-19, spelbreker voor talrijk geplande activiteiten waardoor er in en rond ons veel 
donkere wolken het licht van zoveel evenementen zullen verstoren. Maar laat ons 
trachten doorheen die wolken uitnodigende gebeurtenissen te organiseren.

6 december
De goede sint komt niet in levende lijve 
op bezoek en laat zijn wit paard op stal. 
Hij stuurt Piet, wit of zwart, over de daken 
om toch het speelgoed door de schoor-
steen bij de kindjes te brengen. Hij heeft 

een akkoord gemaakt met webshops 
om alle lijstjes af te werken. Dat op zich 
was al een hele klus. Er waren ook zoveel 
brave en lieve kinderen en de lijstjes wa-
ren lang. Het feest gaat door, het wordt 

een beetje anders in onze eigen bubbel. 
Speelgoed en lekkernij zal op jullie wach-
ten tot je in het vroege uur naar beneden 
zult sluipen om te kijken of er al iets is 
gebracht. 

Kersttijd: feest van licht
Historisch is de kerstperiode gericht op 
de geboortedag van het kindje Jezus en 
luidt dat een tijd van bezinning in. De 
advent, de vier weken voor kerstdag is 
de voorbereidingstijd. Dan steekt men 
elke week een kaarsje meer aan van de 
adventskrans: denken aan nood van 
anderen en onszelf verinnerlijken. En/of 
gaan we in die tijd op weg naar vrede en 
liefde. 

Het kerstfeest heeft het stigma van puur 
religieuze feestdag overstegen en legt de 
nadruk op aandacht hebben voor elkaar 
en in vrede leven. Naast het “kribbeke” 
komt het haardvuur en de kerstboom, 
veel licht en gezelligheid. Samen zijn en 
zich samen voelen in deze tijd is een uit-
daging om er een echt feest van te maken 
met de mogelijkheden die er zijn.
Fran van Antennewerking deed reeds een 

oproep om zoveel mogelijk kerstkaarten 
en nieuwjaarswensen te schrijven aan el-
kaar maar ook aan onbekenden. Buurtbe-
woonster Chloé De Bie nam het initiatief 
om kaartjes te verspreiden via lokale 
handelaars, onder het motto “spread the 
love”. Je kan die gratis meenemen om te 
versturen aan vrienden, familie, buren of 
onbekenden.

Blok
In de kerstvakantie gaan de universiteits- 
en hogeschoolstudenten in blok. Ze 
buigen zich nu na afstandsonderwijs over 
de leerstof die soms moeilijk te verteren 
is op eigen houtje. Samen studeren is als 

niet-bubbel zo goed als onmogelijk. Ze 
hebben zich bij voorkeur terug getrokken 
in hun thuis omdat het studentenleven 
op een heel laag pitje staat. Zo kunnen ze 
tussen de blokperiodes toch genieten van 

de gezelligheid en van moeders keuken 
en alle extraatjes die worden toegestopt. 
Dekenij Borluut wenst hen veel moed 
en ook gezelligheid bij deze ongewone 
uitdaging.   

December, laatste maand van het jaar, 
sprong naar de nieuwe horizonten van 
het nieuwe jaar.
Covid-19 heeft een grote invloed gehad 
op het jaar 2020. Teruggeslagen op de 
eigen bubbel, weinig mogelijkheid om er 
tussenuit te knijpen, cafés en restaurants 
dicht. De pandemie raast over heel de 

wereld waardoor thuis blijven wellicht 
de beste keuze is. We tornen op tegen 
vereenzaming, zoeken uitwegen in allerlei 
bezigheden die we op eigen terrein kun-
nen doen. We trachten toch voldoende 
te bewegen, dat zien we aan de talrijke 
wandelaars en fietsers die een nieuwe 

gezinsbezigheid inluiden. Misschien een 
nieuwe gewoonte voor de toekomst. De 
fietsverkopers doen gouden zaken, in 
tegenstelling tot anderen die werkloos 
moeten toezien hoe ze kopje onder gaan. 
Het wordt een feest in eigen bubbel, “in 
maatje extra smal”.

Project verkoop mondmaskers ten voordele van Welzijnsschakel Borluut
Michèle Bouverne,voorzitster van Wel-
zijnsschakel Borluut heeft zich ingezet om 
mondmaskers te maken ten voordele van 
Welzijnsschakel Borluut.
Ze worden te koop aangeboden voor € 12, 
met hoesje om veilig op te bergen in de  
handtas of auto. Er is onderscheid tussen 

de mondmaskers voor dames of heren.
Zonder hoesje € 10/stuk. Bij aankoop van 
5 stuks krijg je er gratis een 6de  bij. Er 
gaat voor elk verkocht mondmasker € 4 
naar de Welzijnsschakel.
De mondmaskers worden ook te koop 
aangeboden bij kapsalon Club Women in 

de Sint-Dionysiusstraat. Er zijn regelmatig 
nieuwe bedrukkingen.

Dekenij Borluut wenst jullie allemaal een jaareinde met handhaving van de maat-
regelen zodat we stilaan kunnen mikken op 2021 met terugloop van het virus.

Vredevol kerstfeest
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TE KOOP - Afsnee 

Ideale instapklare gezinswoning op een 
rustige ligging met achteraan zicht op groen. 
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

€ 328.500 
(excl. BTW 21% en RR 10%)

verk
ocht

81 m2

Info: michele@simonne.be
(0475 96 05 95)
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Samana

Winnende loten tombola Samana (Ziekenzorg) 2020

Nationale trekking:
de openbare trekking van de nationale 
tombola 2020 van Samana vond plaats 
op vrijdag 23 oktober 2020 ten gevolge 
van de coronacrisis. 

Winnende nummers van de loten ver-
kocht door Samana SDW/Afsnee:
gewone loten (blauwe kleur)
- Lot nummer E107730 en D140730 

winnen een aankoopcheque Sodexo ter 
waarde van € 50.

- Loten met nummer E107651, E107913, 
E108244, E108324, D140244, D140324 
en D140651 winnen een aankoop- 
cheque Sodexo ter waarde van € 25.

Bij de trekking van de omslagloten (groe-
ne kleur) zijn bij de verkochte loten door 
Samana SDW/Afsnee geen winnaars.

De winnende loten moeten opgestuurd 
worden onder gesloten omslag liefst  
vóór 31 december 2020 naar:
Samana – dienst Tombola,
Haachtsesteenweg 579 - Postbus 40
1031 Brussel

Op de rugzijde van het winnende lot vult 
u uw naam, volledig adres (huisnummer 
niet vergeten) en telefoonnummer in.
Op de briefomslag met het winnende lot 
dient eveneens op de rugzijde naam en 
adres vermeld te worden.

Hou steeds het afscheurstrookje ter con-
trole bij tot u de prijs ontvangen hebt.

Nieuws van verenigingen

Open Huis

Dag lieve mensen, 
door dit berichtje willen wij jullie nog iets 
laten horen van het “Open Huis”.
Sinds 10 maart 2020 is het Open Huis ge-
sloten door Covid-19, in lange tijd hebben 
we elkaar noch gehoord, noch gezien.
Laat ons hopen dat wij allen nog in goede 
gezondheid zijn.

Zodra wij van de Stad Gent (dienst Ont-
moeten en Verbinden) de toelating krij-
gen en onze medewerkers akkoord zijn, 
trachten wij jullie weer met open armen 
te ontvangen.

Dit zal te gepasten tijde uithangen aan de 
ingang van het Open Huis, Pastorijdreef 6.

Nog vele groeten van ons allen,

het bestuur en de vrijwilligers

Markant De Pinte / SDW

Tot onze grote spijt hebben wij - zoals  
alle verenigingen - onze activiteiten van 
november door de coronamaatregelen 
moeten annuleren en dat zal voor de 
maand december vermoedelijk nog 

hetzelfde zijn. We hopen dat de mogelijk-
heden voor de verenigingen vanaf januari 
zullen kunnen versoepelen en dat we dan 
vanaf het nieuwe jaar weer een volwaar-
dig programma kunnen aanbieden.

Onder voorbehoud geven wij hierbij 
onze voorziene activiteiten voor decem-
ber weer. Deze zullen we later zeker 
hernemen.

Dinsdag 8 december om 13.30 uur: hobbyles: van oude kransen nieuwe maken

We leren hoe we van vroegere halssnoeren en armbanden nieuwe exemplaren kun-
nen maken en creëren zo nieuwe juweeltjes. 
Inschrijving: nadine.vanneck@skynet.be of (0476 67 14 34) 

Woensdag 9 december om 20 uur: voordracht: “De toekomst van ons drinkwater”

door Marjolein Vanoppen, onderzoeker bio-ingenieurswetenschappen UGent. 

Regio / Markante Dialogen

Maandag 14 december om 14 uur: voordracht door Sylvia Van Peteghem “Never say 
Never. Het verhaal van de boekentoren”.

Plaats: Vormingscentrum Guislain 
Gent

Plaats: ten huize van Nadine Van 
Neck, Reevijver 10, 9840 De Pinte 
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Heemkring Scheldeveld

Heemkring Scheldeveld heeft haar 49ste Jaarboek uit

Naar goede jaarlijkse gewoonte wemelt 
het in het jaarboek van onderwerpen 
over de lokale geschiedenis van de streek, 
met artikels over De Pinte, Zevergem, 
Deurle en Sint-Martens-Latem.

Voor Sint-Denijs-Westrem brengt wijlen 
Patrick Devos een tekst uit de visitatie- 
memoranda van bisschop Antoon Triest. 
De zedelijke toestand van deze parochie 
in de periode 1625-1654 wordt hier beke-
ken met een vergrootglas.

Verder in het Jaarboek 2020: als inleiding 
op het artikel van Eric De Vos brengt Jo-
han Van Twembeke de geschiedenis van 
de Botermolen te Nazareth. 

Eric De Vos brengt vervolgens de mo-
lenaarsfamilie De Vos tot leven. Zowel 
de molen(s) van Eke, Nazareth, De Pinte 
(Zwartegat), Zevergem (Beer), Sint-Mar-
tens-Latem en Zwijnaarde komen hierin 
aan bod. 

Carlos Vermeiren duikt in het recepten-
boekje van begijntje Dorine Lievens uit 
Eke. Een hele resem van gerechten passe-
ren de revue. 

Wijlen Patrick Devos weerspiegelt de ze-
delijke toestand van Sint-Martens-Latem 
via de visitatiememoranda van bisschop 
Antoon Triest. 

Het vrij onderwijs (Potloodjesschool) te 
De Pinte wordt uitvoerig uit de doeken 
gedaan door Johan Van Twembeke. 

Hendrik De Baets belicht het leven van 
Zouaaf Julien della Faille d’Huysse, gebo-
ren te Gent en overleden te Deurle. 

Lieven Snoeck dompelt de lezer onder 
in de 17de en 18de eeuw via zijn bijdra-
ge “Indices op de staten van goed van 
Deurle”. 

Raphaël Van Lerberge heeft bedenkingen 
bij het gedicht “Te Deurle” van J.L. De 
Belder. 

Het leven van een koewachter te Zever-
gem, meer bepaald aan “De Cuba”, wordt 
beschreven door Johan Van Twembeke. 
Het jaarboek brengt ook twee “In me-
moriams”: architect Juliaan Lampens en 
Diane Welvaert, echtgenote van erebur-
gemeester van Sint-Martens-Latem Raf 
Vanden Abeele.

Jaarboek 2020 kost € 15 en is te verkrij-
gen bij: 
- Rudy Pieters, Reevijver 36, De Pinte;
 (0473 99 87 90)
- Carlos Vermeiren, Kerkdreefken 4, 
 De Pinte; (09 385 46 19)
- Johan Van Twembeke, Hugo Verriest-

laan 57, De Pinte; (09 282 70 42).

De strijd tegen het coronavirus : een ware evenwichts- 
oefening. 

Illustratie uit ‘There is always hope - social distancing’, 
uitgeverij Bonte, 40 p, 2020)
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Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Beste buurtbewoners
 
Meer dan ooit geloven wij in het motto 
“Beter een goede buur dan een verre 
vriend”.
Samen met jou willen we inzetten op een 
warme buurt! 
Wat willen we uit onze “solidariteit-hoed” 
toveren?

· Een blinkende oproep
Versier dit jaar niet alleen je boom binnen 
in huis… Maak van onze buurt een heus 
winterdorp door zichtbaar op straat ver-
siering te hangen. 

· Een wensende oproep
Warme wensen steken een hart onder de 
riem van hen die alleen zijn. Heb je ein-
dejaarkaartjes over of maak je er graag 
zelf? Schrijf een warme wens en post de 
kaartjes in de brievenbus van het Open 
Huis SDW, Pastorijdreef 6. Wij bussen 
ze op onze beurt bij iemand die anders 
weinig of geen kaartjes krijgt.

· Een warme oproep 
Vraag hoe het gaat met de mensen in je 
buurt: breng een stoepbezoekje, zwaai 
eens achter het raam. Heb extra aan-
dacht voor hen die alleen of extra kwets-
baar zijn. Merk je dat mensen meer nood 
hebben dan enkel jouw luisterend oor? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen 
met het lokaal dienstencentrum.

· Een virale oproep
Heb je zelf een leuk ideetje voor een 
warmere buurt? Heb je mooie beelden 
van bovenstaande oproepen? Deel ze dan 
met ons en de buurt! 
 
Alvast bedankt voor jullie solidariteit!

Alle reeds geplande activiteiten zijn voor 
onbepaalde duur geannuleerd, neem 
voor meer informatie contact op met 
Fran.

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

vtbkultuur SDW
Zondag 31 januari 2021 viert vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem een gouden jubileum

50 jaar verrijkende lezingen, wandelingen, 
bezoeken, reizen, concerten, contacten...
We spreken af in de Sint-Dionysiuskerk 
in de namiddag en vieren ons jeugdig 
bestaan met een concert verzorgd door 

jonge musici van eigen kweek. 
Iedereen is welkom. 
Zorg dat je erbij bent en reserveer dus nu 
reeds die namiddag. Programmadetails vol-
gen spoedig. er zit in elk geval muziek in.

Coronabestendig feesten we de virussen 
onze wereld uit.
Blijf gezond en nieuwsgierig om te ont-
dekken
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WMV

WMV blijft ondanks de coronamaat- 
regelen steeds actief
De vergaderingen en gespreksavonden 
zijn tijdelijk op non actief gezet wegens 
coronamaatregelen maar de activiteiten 
gaan door: gemelde klachten worden 
onderzocht en na vaststelling verstuurd 
naar bevoegde diensten. De bestuurs- 
taken worden afgewerkt, informatie 
doorgenomen, bezwaarschriften opge-
maakt; publicaties in INFO en milieubrief 
verzorgd, reeds ingediende dossiers 
worden heropend waar nodig. Om dat 
te realiseren houdt WMV contact met 
bevoegde diensten en werkgroepen om 
te overleggen en met de bewoners via de 
wijkvertegenwoordigers voor het melden 
van situaties en klachten. Hun namen 
worden gepubliceerd in een volgende 
milieubrief. 
        
Stimuleren van vergroening
Blijven stimuleren van “Publiek groen in 
onze omgeving” blijft een aandachtspunt. 
Vb. het dossier “vergroening van het 
Sint-Rochus pleintje” werd reeds bij de 
bevoegde overheid ingediend. Stad Gent 
stimuleert vergroening om geveltuintjes 
te herbekijken en mogelijks uit te breiden 
omdat het leidt tot verbetering van het 
leefmilieu, vogels en vlinders lokt, een 
mooier straatbeeld creëert. Zo wordt 
privaat groen ook publiek groen!

De te smalle voetpaden in de dorpskom 
van Sint-Denijs-Westrem worden vermoe-
delijk aangepakt in 2021: ruimte creëren 
door goed doordachte boomaanplan-
tingen maar rekening houden met de 
parkeerproblematiek.

 
Nog een aandachtspunt is de staat van 
de wegen en wegels waarvan wandelaars 
gebruik maken. Ook daar greep WMV 
recent in na klachten.
Er is aandacht voor maximaal behoud 
van waardevolle landschappen zoals o.a. 
de Goedingen en het Leielandschap en 
voor reacties op niet passende nieuw-
bouwplannen op Afsnee-Kouter.

Private opritten bedekken met water-
doorlatend materiaal
We willen nog eens wijzen op het belang 
om particuliere opritten met waterdoor-
latend materiaal te bedekken, rekening 
houdend met dreigend watertekort. 

Andere aanpak bij bepaalde delen van 
ons werkterrein
WMV bepleit bij de Stad een nieuwe 
en vooral een andere aanpak van het 
Maaltepark en vraagt aandacht voor het 
Duddegembosje en voor het behoud 
van het natte Vossenbos, samen met het 
buurtcomité Flanders Expo en de bewo-
ners. Er wordt afkeurend gereageerd op 
bouwplannen die daar te dicht bij dat bos 
aanleunen of dat bos concreet bedreigen. 
In de volgende Milieubrief bespreken 
we de beleidsaanpak van oostelijk 
Sint-Denijs-Westrem: het Pleispark en de 
Schilderswijk. Dat wordt opgenomen in 
een nieuw wijkplan dat wordt opgemaakt 
voor Zwijnaarde. 
WMV verwacht in 2021 te worden betrok-
ken bij het opmaken van het Wijkplan 
voor SDW en wellicht ook voor Afsnee. 
We volgen nauwgezet voorstellen voor 
een 2de kans voor “The Loop” en voor het 
profiel van de Kortrijksesteenweg enz.. 
Dat zal ook gaan over het lang parkeren 
van steeds meer vrachtwagens en over 
het groeiend bezwaar van bewoners.

WMV en het Parkbos
WMV verklapt graag dat er doorheen de 
jaren een bijzondere band met het Park-
bos is gegroeid. Onze vereniging hielp bij 
aanplantingen van bomen en stond ook 
in voor natuureducatie i.s.m. het plaatse-
lijk lager onderwijs. Zij volgt aandachtig 
hoe het bos groeit en hoe bezoekers 
ermee omspringen. Regelmatig meldt ze 
ook aan de Provincie wat er zou moeten 
aangepakt worden. WMV is lid van de 
Werkgroep Parkbos vanaf het eerste uur.   

Steun
Met uw steun en ingestuurde gemotiveer-
de suggesties kan WMV beslist sterker 
staan bij onderhandelingen over mobi-
liteit, infrastructurele projecten, publiek 
groen, het verfraaien van de dorpskom, 
over voetpaden en de staat van wandel- 
en fietspaden, gevaarlijke knooppunten, 
het uitbreiden van Zone 30, het openbaar 
vervoer enz.. 

WMV zoekt dringend steun vanuit de 
gemeenschap van SDW en Afsnee en wil 
zich verder kunnen inzetten voor het mi-
lieu, de natuur, de lokale gemeenschap. 
Aarzel dus niet om toe te treden tot WMV, 
vereniging erkend door de Stad. 
Doe dit door een berichtje in een van de 
twee WMV-postbussen, of via de post 
of via een mailtje naar het secretariaat, 
Kleine Goedingenstraat 30, 9051 Afsnee, 
WMV@telenet.be met opgave van naam, 
voornaam, huisadres en het correcte 
e-mailadres. Het lidgeld van € 15 mag 
gestort worden op rekening 
BE16 0680 9330 9074, waarvoor onze 
oprechte dank.

KWB Afsnee / SDW

KWB organiseert zoektocht in Afsnee en SDW

Zoals we eerder al lieten weten, is de 
jaarlijkse KWB-quiz (in 2020 gepland 
op vrijdag 13 november) uitgesteld. De 
coronamaatregelen laten geen grote ac-
tiviteiten toe, in het belang van iedereen: 
gezond zijn en blijven is té belangrijk en 
gaat voor alles.  

Maar: we hebben een alternatief in petto. 
Wat dacht je van een kleine tocht door-
heen Afsnee en Sint-Denijs-Westrem, op 
maat van iedereen? Wij hebben gezorgd 
voor een afwisselend parcours en een 24-
tal eenvoudige vraagjes.  
Een ideale gelegenheid om de fysieke 

conditie bij te schaven en om tegelijk 
heel wat aan de weet te komen over 
onze twee gemeenten. Het lukt zeker om, 
zelfs tijdens de winterperiode, op één 
of andere heldere dag, er even op uit te 
trekken, te voet of per fiets, alleen of met 
de bubbel of het gezin.  

Hoe doe je mee? Een e-mailtje of tele-
foontje naar Dirk Morel of Piet Van Troos 
volstaat.  Wij bezorgen je een eenvoudig 
routeplan, de vragenlijst voor onderweg 
en een antwoordformulier, waarop je alle 
oplossingen kan invullen.  
Deelnemen is gratis en de oplossingen 

worden verwacht tegen uiterlijk  
15 januari 2021. Onder de juiste inzen-
dingen worden 20 mooie prijzen uitge-
loot. 

Warm aanbevolen en alvast veel succes 
gewenst.  

Info: Dirk Morel, Wittepaalstraat 6, 
Afsnee; (09 222 63 99); 
dirk.morel1@telenet.be 
Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 29, 
SDW; (09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be
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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
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Varia

Onder de E40 aan de Leie, autoweg Zuid en autoweg Noord bocht

het was recent weer prijs, nu op de grens van SDW en Drongen

toen ik het ontdekte was mijn gemoed eventjes verwrongen

eventjes uit mijn lood geslagen, want dit zou tijd vragen

tijd die ik niet had, doch de blauwe planeet bleef smeken en klagen

hoe is het in Godsnaam mogelijk, welk wansmakelijk wezen dumpt zijn glasafval 

aan de kant van een rivier?, onze mooie Leie, obsceen gekrenkt, schunnig besmeurd

bravo, weerzinwekkend wezen voor je sluikstort en pollutie, daar zit je dan aan lagerwal

letterlijk, chocopotten en halfvolle spaghetti troep langs de waterkant te kappen, 

er is werk aan jou, ga je het dan nooit snappen?, tijd voor een geestelijke opknapbeurt

wellicht nog nooit gehoord van glaspotten uitspoelen, ja, voor mijn part kan dit in de Leie, 

en daarna ga je met je 3 zakken afvalglas naar een glasbol, je hebt er van alle makelije

moeilijk is het niet, het is gewoon gezond boerenverstand

alzo gaat de mooimaker door, veldslag na veldslag, met zijn grijper in de hand

Sinds 4 jaar woont Luk in Sint-Denijs 
en geniet van onze inspirerende 
omgeving. ‘Een gedroomde burge-
meester’ is zijn tweede roman. Het 
verhaal nodigt onder meer partij-
mandatarissen uit om in een bolle 
spiegel te kijken en biedt de burger 
een toneelkijkertje om een blik 
achter de coulissen van het politieke 
theater te werpen.

Uitgegeven bij Skribis (Drongen). 
Vaste boekhandelsprijs 22,50 Euro. 
Beschikbaar vanaf 4 december na 
bestelling op de webshop van de 
uitgever 
(4,50 Euro portkosten), in de boek-
handel of rechtstreeks bij de auteur 
zelf (vanloock.luk@telenet.be) die 
dan  portvrij ‘aan huis’ levert.

Literatuur van eigen bodem:
“Een gedroomde burgemeester”
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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

Gezondheid

            Diëtist & Voedingscoach
 James Ensorlaan 36, 

SDW; tel: 0479 18 47 66, www.balanse.be 

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

www.sterktebeen.be, 
www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Valpreventie en kinesitherapie, ook aan huis
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 | Groep Blancquaert 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 0470552641
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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Borluutkermis  Wandelzoektocht 2020

Het is weinig bekend dat de eerste woningen die
de befaamde architect Victor Horta ontwierp, te
vinden zijn in de Twaalfkamerenstraat in Gent.
Ze dragen weliswaar niet de typische kenmerken
waarmee hij later, vooral in Brussel, beroemd zou
worden. Maar zijn naam prijkt wel degelijk op de
gevel, al ontdekten niet alle wandelaars dat. Deze woningen zijn 
dus niet het werk van de Gentse bouwmeester Jacob Semey, die 
verder in de wandeling aan bod kwam.

Borluutkermis  Fietszoektocht 2020

Er was wel degelijk een zeemeermin te vinden op
de opmerkelijke keramiektafereeltjes in de
huizenrij aan de Zeilstraat (Muide). Maar niet
iedereen die er tijdens de fietszoektocht passeerde,
merkte op dat niet het eerste maar wel het tweede
exemplaar er te bewonderen viel. Die andere
zeemeermin verblijft om de hoek in de Spadestraat waar nog meer 
dergelijke keramiekplaten te vinden zijn.

Waar in SintDenijsWestrem?

Op het Hemingplein, zijstraat van de Lettelbroeklaan, voorzag Stad
Gent een vast scorebord bij de petanquebaan. Dat blijkt zelfs bij 
buurtbewoners niet algemeen bekend. Het is dus niet verwonderlijk 
dat niet alle deelnemers aan 'Waar in SintDenijsWestrem?' dat 
konden achterhalen.
Dit en alle andere antwoorden vind je terug op
http://users.skynet.be/fb208352/daarinsdw.html

KERMISPRIJSVRAGEN | De winnaars

En dit zijn de prijswinnaars

Bij de wandel en de fietszoektocht zorgde de schiftingsvraag voor de uiteindelijke selectie onder de inzenders van de 
juiste antwoorden. Voor hen is er als eerste en als tweede prijs een waardebon bij lokale handelaars. Wie als derde 
eindigde, krijgt een troostprijs.

Voor de wandelzoektocht werden 27 ingevulde antwoordformulieren ingediend. Maar wellicht werd de wandeling door 
heel wat meer mensen gemaakt: nagenoeg 100 deelnameformulieren werden bij de lokale handelaars meegenomen. 
Bovendien was de helft van de ingediende formulieren gedownload van de website www.dekenijborluut.be.
De eerste prijs gaat hier naar Filip Martens;
de tweede prijs naar Michel Langlais;
en een troostprijs naar Jos Uyttenhove.

Voor de fietszoektocht werden slechts 13 antwoordformulieren ingediend,
al werden ook hiervan bijna 100 formulieren meegenomen.
Hier is de winnaar Eva Van Malder.
Op de tweede plaats eindigde Johan Dekeyser.
Voor Indra Vandenbroucke op de derde plaats is er een troostprijs.

Bij 'Waar in SintDenijsWestrem' en de kermispuzzels viel de beslissing door lottrekking.
Een onschuldige hand maakte Frans De Smet tot winnaar bij de fotoopdracht
en Martin Vandenbroucke bij de letterpuzzels
Voor Nora Van Cauwenberge, Arthur Vanquaille en Jinte Redant is er een troostprijs.
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Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.  
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s,  
video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschiften 
en naslagwerken, folders en affiches van 
activiteiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 266 85 85; fax: 09 222 90 35 
e-mail: dcsd@gent.be
open: 
ma., woe. en vrij.:  van 9 tot 12.30 uur
en van 14 tot 16 uur 
Di., don. en zat.: gesloten 
Op afspraak: ma. van 16.30 tot 19 uur.
U kunt met bancontact betalen. 

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 09 220 66 66 
Tandartsen: tijdens het weekend en op 
wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 09 033 99 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62 
Apotheken: centraal oproepnummer: 
0903 922 48 of via www.geowacht.be

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00

Zitdag Fran Debrouwere, antennewerking 
voor senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13.30 tot 16 uur in het Open Huis;  
fran.debrouwere@stad.gent

Verantwoordelijke buurtmaaltijden: 
fran.debrouwere@stad.gent; 0473 31 79 77

Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 
contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Nuttige info

Kalender

december
Di 8 MARKANT DE PINTE / SDW 13.30 hobbyles De Pinte

Do 10 VTBKULTUUR SDW Webinar over de Brexit
Do 17 VTBKULTUUR SDW Webinar muzikale city-trip door Valencia

januari
Zo 17 DAVIDSFONDS SDW Toast Literair + receptie

februari
Do 11 VTBKULTUUR SDW tentoonstelling “Kleureyck” Designmuseum Gent
Ma 22 DAVIDSFONDS SDW en MARKANT lezing” De geknipte genen”

maart
Ma 8 DAVIDSFONDS SDW lezing “Glaskunst in onze buurt”

april
Do 22 DAVIDSFONDS SDW en KWB lezing over het Vaticaan

mei
Zo 9 DAVIDSFONDS SDW bezoek aan Industriemuseum Gent

juni
Za 5 DAVIDSFONDS SDW en VTBKULTUUR daguitstap naar 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:  
18 december 2020. 

De teksten uiterlijk tegen 6 december 
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 29 januari en 26 fe-
bruari. 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/Wout Pieters

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.

nieuw adres vanaf 14 december: 
Hogeheerweg 79 bus A, SDW
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SOIGNEUR
Geen tijd of zin om zelf te koken? Soigneur biedt 

eenvoudige, verse daglunches aan, om af te halen. 
Bekijk onze kaart op www.soigneur.gent en bestel 

online of bel naar het nummer 09 360 71 60.

FEESTMENU
Bekijk ons feestmenu op www.soigneur.gent en 

bestel online of telefonisch (09 360 71 60).
Het feestmenu kan afgehaald worden op 24 en 31 
december tussen 12 u en 16 u in de Nieuwstraat 11, 

9051 Sint-Denijs-Westrem. aez

soigneur.gent 


