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Kasteel Borluut
een mooie setting voor jouw volgende evenement!?

Het Kasteel Borluut is een stukje erfgoed van en voor alle inwoners vanSint-Denijs-Westrem en Afsnee. 
En doordat het beheer van het kasteel sinds mei 2018 toegewezen is aan de Dekenij Borluut, 

staat het weer iets meer ten dienste van onze gemeenschap. 

Ben je op zoek naar een locatie voor een inspirerende vergadering, lentefeest, 
communie, optreden, verjaardagsfeest, koffietafel, team-building, brainstormsessie… ? 

Overweeg gerust het gebruik van het kasteel! 
De vergoeding die ervoor gevraagd wordt als tussenkomst in de kosten bedraagt tussen de € 0 (voor erkende verenigingen die er 

een vergadering willen houden) en € 375 (voor particulieren / bedrijven).

Meer informatie (beschikbaarheid, prijs, …) kan je bekomen via
kasteelborluut@dekenijborluut.be of www.dekenijborluut.be/kasteel.



Nieuws van de dekenij

Lentereceptie
Omdat Dekenij Borluut niet de zoveelste 
nieuwjaarsreceptie wil geven, hebben we 
ervoor gekozen om deze te vervangen 
door een lentereceptie. Al onze leden en 
sponsors zullen in de tweede helft van 
februari een uitnodiging krijgen om eind 

maart samen te toasten op het lengen 
van de dagen. Nog geen lid? Maak je dan 
snel lid door je lidgeld (€ 6 per persoon 
of € 12 per gezin) over te schrijven naar 
BE81 4420 0385 0324, met duidelijke 
vermelding van je naam en adres. 

Een ruimere bijdrage als extra steun 
mag uiteraard ook altijd. Graag tot op de 
receptie!

Gelukkige verjaardag, meneer pastoor!
E.H. Adelin Cathoir, ere-pastoor van 
Afsnee en Sint-Denijs-Westrem werd op 
19 januari 80 jaar! Als ere-pastoor voor 
Afsnee en Sint-Denijs-Westrem werd hij 
in de bloemetjes gezet tijdens de dank-
mis op 20 januari in de parochiekerk van 
Sint-Denijs-Westrem door beide paro-
chies, nadien gevolgd door een receptie 
voor alle parochianen.
In Sint-Denijs-Westrem startte zijn reli-
gieus leven. Zijn loopbaan voltrok zich 
als lesgever in Don Bosco Kortrijk, als 
kapelaan in Hechtel, pastoor van de paro-
chies Sint-Paulus, Lommel en Sint-Ursula, 
Kleine Brogel, tot hij terug landde in de 
parochie van Sint-Denijs-Westrem en na 

zijn voorganger Stanny Bonte ook van 
Afsnee.

Zijn credo luidt als volgt: “Ik heb steeds 
gestreefd naar een liefdes- en geloofsge-
meenschap waarin iedereen zichzelf mag 
zijn. Vanuit ons geloof worden we allen 
uitgenodigd om het leven voor mekaar 
aangenaam te maken. Als pastoor was 
ik een schakel in de ketting, waarvan de 
parochieploeg, het parochiesecretariaat, 
het kerkbestuur, de werkgroepen, de ca-
techisten en lectoren, het koor en tal van 
andere vrijwilligers de overige schakels 
zijn”.

Februari: sprokkelmaand, kortemaand, regenmaand….

In januari hebben we elkaar meermaals 
gelukkig jaar gewenst, spontaan als we 
elkaar zagen of met een kaartje of een te-
lefoontje. De wensen zijn soms veelbelo-
vend, soms ook met verdriet rond ziekte 
of tegenslag. Soms bleef het kaartje of 
berichtje uit en na contact bleek dat door-
heen het voorbije jaar veel problemen 

met de gezondheid de kop opstaken. 
Daardoor werd het contact willens, nillens 
verbroken. Het is telkens een gelegenheid 
om de contacten aan te halen.
 
Zo glijden we van de feestmaand naar 
een nieuwe feestmaand. Om de sporen 
van de januarimaand uit te wissen doen 

we mee aan de “Tournéé Minérale”. Daar-
door zorgen we voor onze gezondheid en 
dragen we bij voor kankeronderzoek. 
We zetten ook onze “geliefde” even op 
een voetstuk. Maar dat doen we elke dag 
van het hele jaar natuurlijk. Je hoeft er 
geen economisch huzarenstukje van te 
maken, maar heel gewoon aandacht, aan-
wezigheid, bekommernis, verbondenheid.

Bedeling INFO-blad
Enkele weken geleden is André, de vaste 
rondbrenger van onze maandelijkse 
INFO, buiten strijd geraakt door een 
ongeval. Daardoor kan het zijn dat de 
INFO van januari niet overal even vlot is 
bedeeld geraakt. 

We doen met de dekenij het nodige om 
jullie te kunnen blijven informeren over 
alles wat in onze gemeenten gebeurt. 
Via deze weg willen we André alvast veel 
beterschap wensen.

Je kan de INFO ook digitaal bekijken via 
onze website www.dekenijborluut.be.
Zelfs oudere nummers, t.e.m. het jaar 
2011, kan je er nog eens herbekijken.
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Nieuws van verenigingen

Borluutjoggers
Weg met de winterblues! 

Werken de lange, sombere winteravon-
den ook op uw gemoed? Daar bestaat 
een eenvoudige remedie voor: kom lopen 
met de Borluutjoggers!
Ook tijdens de wintermaanden blijft het 
belangrijk om te bewegen. Loop je liever 
niet alleen? Hou je van wat fun, een 

babbel onderweg? Kom dan gratis enkele 
keren meesporten met de gezelligste club 
van Sint-Denijs-Westrem en omstreken. 
De Borluutjoggers verzamelen iedere 
woensdag om 19 uur aan het Borluutkas-
teel. Er zijn verschillende groepen zodat 
iedereen op zijn eigen tempo kan lopen!

Tot binnenkort?

Plaats: kasteel Borluut
elke woensdag om 19 uur

Flanders Expo

Zaterdag 2 t.e.m. zondag 3 februari: 
Fiets- en Wandelbeurs

Zaterdag 9 t.e.m. zondag 17 februari: 
Belgian Boat Show: het startmoment 
van waterplezier. Je vindt er alles voor 
watersport, -toerisme en -recreatie.

Vrijdag 15 t.e.m. zondag 17 februari: 
Second Home International

Zaterdag 16 t.e.m. zondag 17 februari: 
Flanders Collection Car: beurs op Euro-
pees niveau voor collectiewagens, onder-
delen, restauratiebedrijven, miniaturen 
boeken, auto- en retromobilia.

Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 februari: 
Flanders Horse Expo: Vlaanderens groot-
ste beurs voor ruiter, menner, fokker en 
paardenliefhebber. Ghent Masters of 
showjumping CSI: 22 tot 24 februari.

KWB en KVLV Afsnee en SDW
Zondag 10 februari om 11.15 uur: voorjaarsbrunch

De Vrouwen met Vaart (KVLV) en de 
Christelijke Werknemersbeweging 
(KWB) zijn sinds lang actief in Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem en werken ook dit 
jaar samen. In ons jaarprogramma van 
2019 hebben we enkele gezamenlijke 
bedrijfsbezoeken en andere activiteiten 
gepland. Via de INFO en een persoonlijke 
uitnodiging wordt elk initiatief maande-
lijks afzonderlijk aangekondigd: u hoort er 
nog van! 

In februari nodigen we alle KWB- en 
KVLV-leden en hun partners uit op een 
voorjaarsbrunch. Afspraak in het Open 
Huis aan de Pastorijdreef te SDW op  
zondag 10 februari om 11.15 uur. We 
onthalen iedereen op een originele 
manier en zorgen voor een ludiek en ver-
rassend intermezzo. Nadien bieden we 
een aperitief met hapjes, een smakelijke 
brunch en dessert aan. Hiervoor wordt 
een bijdrage van € 15 gevraagd.  

Info en inschrijving: 
Gary Dupré, Maurice Dupuislaan 11, 
Gent; chris_vandevelde@skynet.be; 
(09 222 27 95) of via Piet Van Troos, 
Louis Delebecquelaan 29, SDW; 
piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80).

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef, SDW
Toegang: € 15

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, 
biedt mogelijkheden om leeftijdsgenoten 
en buurtbewoners te ontmoeten voor 
een gezellige babbel of een boeiende 
activiteit.

Openingsuren: 
Het Open Huis is open op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 17 uur. 

Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd 

de 1ste en de 3de dinsdag van de maand, 
dan gaat de buurtmaaltijd door en is het 
Open Huis open tot 14 uur.
Graag nodigen wij jullie allen uit om een 
voet over de drempel te zetten om te 
kaarten, te biljarten, een pannenkoekje 
te eten, een spelleke petanque te spelen 
of gewoon een babbeltje te slaan bij een 
lekker kopje koffie.

Op donderdag kan je ook om advies 
komen bij onze computerbuddies.

Dank aan Okra en Samana voor de trou-
we opkomst.

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de 
dinsdag van de maand tussen 11.30 en 
13.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op 
voorhand, op de zitdag van de Antenne-
werking.

Welzijnsschakel: de voedselbedeling 
gaat door elke 2de en 4de vrijdag van 
de maand van 9.30 tot 12 uur.
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NSB Sint-Denijs-Westrem

Zaterdag 9 februari om 14.30 uur: koffietafel

NSB SDW biedt zijn oprechte wensen aan 
en een goede gezondheid voor het nieu-
we jaar 2019. Laat de moed niet zakken 
als het een dag wat minder gaat en zeg 
gewoon, morgen zal het beter zijn.
Hierbij nodigt het bestuur van NSB 
Sint-Denijs-Westrem al zijn leden uit op 
de aanstaande koffietafel zaterdag 9 
februari om 14.30 uur. Dit wordt jullie 

zonder kosten aangeboden door het 
bestuur.

Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 
zondag 3 februari bij:
voorzitter J. Verschueren, Borluutplein 10, 
9051 SDW; (0476 849 039)
secretaris D. Dentyn, Belgiëlaan 5, 9051 
SDW; (09 221 27 71), (0474 011 667)

Wij hopen op een talrijke opkomst van 
onze leden.
Namens het bestuur,
secretaris Dirk Dentyn

Bioboerderij De Goedinge

Zondag 17 februari om 14 uur: infomoment op het veld

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, 
SDW

Plaats: Goedingenstraat 8, Afsnee

Markant
Vrijdag 1 en herhaling op vrijdag 15 februari in de namiddag:  

bedrijfsbezoek Kaasmakerij “Het Hinkelspel“ in Sleidinge 

“Kaas is kunst” luidt het motto van deze 
ambachtelijke kaasmakerij. Ze waarborgt 
een enorme diversiteit aan smaken en 
geuren en is niet zoals de eenheidskaas 
die men vaak in de handel vindt. Deze 
coöperatieve kaasmakerij maakt allerhan-
de kazen zoals natuurkaas, kruidenkaas, 

pas-de-bleu en andere, maar steeds met 
natuurlijke producten van eerste kwali-
teit. 
We brengen een geleid bezoek met 
proeverij en zullen carpoolen vanuit De 
Pinte en Sint-Denijs-Westrem. Gezien we 
slechts met een kleine groep een bezoek 

kunnen brengen aan het bedrijf, richten 
we deze activiteit tweemaal in. Wie dit 
wenst, kan kaas kopen ter plaatse.   
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Donderdag 7 februari om 20 uur: voordracht met degustatie “De geschiedenis van de chocolade”  

De ambassadeur van de Belgische 
chocolade Bart Van Cauwenberghe van 
de “Zwarte Vos“ uit Deinze zal ons alles 
vertellen over de verfijnde chocolade en 

het degusteren van verschillende soorten 
zal niet ontbreken.

Activiteit regio Gent

Maandag 11 februari om 14 uur: voordracht in de reeks “Markante dialogen”

Thema: “Een waardig levenseinde” door 
Wim Distelmans, Prof. dr. oncoloog en 
hoogleraar VUB. 
Plaats: vormingscentrum Guislain, J. Guis-
lainstraat 43, Gent.

Toegang: € 10 p.p. per voordracht, ter 
plaatse te betalen. Koffie of thee inbegre-
pen.
Inschrijven niet noodzakelijk.

Plaats: Spiegelzaal OCP, Polderbos 20, 
De Pinte 
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Alle gegevens: Lucie Van Landeghem;
markantedialogen@hotmail.be
Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem
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Parochie in Gent Zuid /Afsnee en SDW

Zaterdag 2 februari vanaf 16 uur: Lichtmisviering in Afsnee

Op zaterdag 2 februari nodigen we alle 
kinderen en hun ouders vanaf 16 uur 
uit op een feestelijke kinderviering rond 
Lichtmis. Om 16.30 uur starten we onze 
gezinsviering in de parochiekerk van 
Afsnee.  
Hieraan werken een groepje vrijwilligers 
uit Afsnee en Sint-Denijs-Westrem mee, 
die samen met pastoor Gino Grenson 
zorgen voor eigentijdse teksten, liederen 
en muziek voor kinderen en gezinnen.  
Baby’s, peuters, kleuters, kinderen, 

ouders, grootouders, meters, peters… er 
is plaats voor iedereen. Breng gerust de 
kinderwagen of het kinderzitje mee. Dat 
er wel eens eentje een liedje wil meezin-
gen, maakt het alleen nog levendiger.  
En jawel … “Er is geen vrouwke zo arm 
of ze maakt met Lichtmis het panneke 
warm”! We vieren nadien nog een beetje 
verder in het Oud Schoolke, want er zijn 
voor iedereen lekkere pannenkoeken en 
een drankje. Voor de kinderen voorzien 
we een snoezelruimte en er zal ook speel-

goed beschikbaar zijn.  
Graag vooraf een seintje aan het parochie- 
secretariaat via een mail of een telefoon. 
We zullen je op zaterdag 2 februari van 
harte begroeten in Afsnee.  

Zondag 24 maart vanaf 11.15 uur: Sober maal 

Samen met verschillende verenigingen, 
de parochies Afsnee en SDW en een 
groep enthousiaste vrijwilligers organise-
ren we ook dit jaar een sober maal. Wij 
begroeten u graag op zondag 24 maart 
vanaf 11.15 uur in de overdekte speel-
plaats van het Sint-Paulusinstituut aan de 
Loofblommestraat te Sint-Denijs-Westrem.  
Opnieuw hebben we ervoor gekozen 
om de opbrengst van het sober maal te 
schenken aan een project dat door men-
sen van bij ons wordt gedragen. Meer 

nieuws hierover in de INFO-editie van 
maart: hier volgt alvast een overzicht van 
ons middagprogramma:  
11.15 uur: onthaal in de overdekte speel-
plaats van de basisschool Sint-Paulus. Wij 
bieden u interessante achtergrondinfor-
matie aan over het project, samen met 
een aperitiefje en een hapje.  
11.30 uur: muzikaal intermezzo
12.15 uur: sober maal 
Alle verdere praktische info kan u terug 
vinden in de volgende INFO, maar kruis 

nu alvast zondag 24 maart aan in uw 
agenda. Graag tot dan en bedankt voor 
alle medewerking. 

Plaats: overdekte speelplaats 
Sint-Paulus, Loofblommestraat SDW

Info: parochiesecretariaat Afsnee en 
SDW, Pastorijdreef 2; (09 336 65 17) 
of via parochie.asdw@kerknet.be of 
piet.vantroos@telenet.be

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

Ligt het lokaal dienstencentrum ver 
van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij 
ons?
Antennemedewerker Hilde Branteghem 
brengt de diensten van het lokaal diensten- 
centrum naar u toe.
Ze heeft zitdag of zij komt bij u aan huis.
• Ze helpt u met uw vragen over hulp- 

en dienstverlening voor senioren en de 
administratie die daar bij komt kijken.

• Ze regelt voor u hulp aan huis, zoals 
ergotherapie of tijdelijke thuiszorg.

• Ze brengt behulpzame buren in contact 
met senioren die hulp kunnen gebrui-
ken voor kleine dingen. Zo stimuleert 
ze burenhulp. Dat is ons “buren voor 

buren” project.
• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo 

brengen we bewoners uit de buurt 
samen, vaak in samenwerking met 
andere buurtverenigingen.

Hilde Branteghem,
Antenne SDW /
Afsnee
(09 266 98 55); 
(0471 90 97 54);

 

Zitdag: 1ste en 3de dinsdag van de 
maand van 13 tot 16 uur in het Open 
Huis, Pastorijdreef 6, SDW.

Buurtmaaltijd: 1ste en 3de dinsdag van 
de maand in het Open Huis, SDW. 

Voor vragen/info en inschrijvingen 
buurtmaaltijden: welkom op zitdag 1ste 
en 3de dinsdag vanaf 13.30 tot 16 uur in 
het Open Huis bij antennewerker Hilde 
Branteghem of telefoneren naar ldc De 
Mantel (09 266 98 55).
hilde.branteghem@ocmw.gent

Dinsdag 19 februari om 14 uur: infonamiddag over Wijk-werken Gent

Sinds 1 januari 2018 werd het PWA-sys-
teem vervangen door het nieuwe 
“wijk-werken”.
Wil je graag klusjes laten uitvoeren, zoals 
bijvoorbeeld koken en afwassen, hulp bij 
klein tuinonderhoud of meubelpakketten 
laten monteren? Dan kan je misschien 
een wijk-werker inschakelen. 
Wie, wat en hoe kom je te weten op onze 
infonamiddag op dinsdag 19 februari 

om 14 uur in het Open Huis te SDW. 

Steve Van Hoecke, bemiddelaar wijk-wer-
ken voor SDW en Afsnee, komt uitleg 
geven over alle praktische zaken en 
kan je ondersteunen bij het aanvragen 
van wijk-werkcheques.
Buurtbewoner Sabine Verbanck is reeds 
jaren actief als wijk-werker en enkele 
inwoners van SDW hebben al genoten 

van haar diensten. Zij komt haar ervarin-
gen delen en vanuit de praktijk vragen 
beantwoorden. 
Iedereen welkom!

Plaats: Open Huis SDW
Toegang: gratis, iedereen welkom
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Fem’Westrem
Overzicht voorjaar-zomer 2019

Sokken breien 
Er wordt gebreid volgens een nieuw 
model. We starten onze sokken aan de 
teen en breien over de hiel naar de bo-
venrand. De sokken worden continentaal 
gebreid, in de les leren we deze techniek 
aan. 
Data: 31 januari en 7 februari 
Prijs: Femma-leden € 28, anderen € 36.

Patchwork op basis van charm packs 
Deze keer gaan we aan de slag met 
charm packs (vierkanten van 5 inch in 
verschillende stofjes) die we combine-
ren tot een patroon. Als ons patchwork 
af is, leren we deze doorstikken met de 
naaimachine om de typische quilt-look te 
krijgen.  
Data: 21 februari, 2 mei en 13 juni 
Prijs: Femma-leden € 42, anderen € 54. 

Wikkelblouse/wikkeltop of T-shirt 
naaien 
Eerst gaan we het patroon tekenen en 
aanpassen aan onze eigen maten, dan 
knippen we de stof en steken we ons 

werk ineen. Heb je een overlock, dan kan 
je die zeker gebruiken. Maar ook met 
jouw gewone naaimachine kan je rekbare 
stoffen naaien; in de workshop krijg je de 
nodige tips mee! 
Data: 28 februari, 14 maart en 21 maart 
Prijs: Femma-leden € 42, anderen € 54. 

Zomers truitje in ajour breien 
Ajour breien of “gaatjes” breien, het lijkt 
moeilijk maar in deze workshop leren we 
de techniek aan. Deze wordt dan toege-
past in een zeer luchtig en zomers truitje 
(of vestje).  
Data: 4 april, 9 mei en 20 juni 
Prijs: Femma-leden € 42, anderen € 54. 

Zomerse hoed naaien 
In deze workshop naaien we een zomerse 
hoed met de naaimachine. 
Data: 16 mei en 6 juni 
Prijs: Femma-leden 28, anderen € 36. 

Naai- en breicafé 
Elke donderdagavond (behalve in de 
schoolvakanties) en dit tot en met 21 

juni kan je naar het naai- en breicafé ko-
men. Hier werk je op je eigen tempo aan 
je project. Ondertussen kan je gezellig 
babbelen en tips en tricks uitwisselen. 
Tijdens het naai- en breicafé krijg je geen 
professionele uitleg van een lesgeefster. 
Inschrijven is niet nodig, je komt en gaat 
wanneer het je best uitkomt. 

Prijs: Femma-leden € 2 per avond, € 14 
voor een 8-beurtenkaart. Anderen € 3 per 
avond, € 20 voor een 8-beurtenkaart.
Inschrijvingen is verplicht voor de work-
shops.
Eigen naaimachine mee te brengen.

Plaats: Catecheselokaal, Pastorijdreef, 
SDW
Uur: telkens op donderdag van 19.30 
tot 22.30 uur
Info: Muriëlle (0473 92 97 91) of via 
femwestrem@gmail.com

SAMANA SDW / Afsnee
Beste lezer,
reeds enkele jaren vervangt de naam 
SAMANA het oude “Ziekenzorg”. Deze 
laatste dekte niet echt de lading en de 
nieuwe naam staat voor “Samen Sterk”.
Maar voor wat staat die vereniging nu 
ook weer? Wel, SAMANA komt op voor de 
chronische zieken, de mantelzorgers, 
mensen die zorgbehoevend zijn of drei-
gen te vereenzamen. 

Onze hoofdactiviteit is het huisbezoek. 
Vrijwilligers leggen regelmatig een be-
zoekje af bij hun huisbezoeker. Dit kan 
zowel een kort gelegenheidsbezoekje 
zijn waarbij bv. een uitnodiging voor een 
volgende activiteit wordt afgegeven. Maar 
ook een zogenaamd relatie-bezoek kan, 
waarbij het bezoek meer focust op een 
langer gesprek, meer diepgaand dan de 
gewone babbel, zoals de persoon die 
bezocht wordt, zelf aangeeft.

Er worden ook regelmatig activiteiten 
georganiseerd. Een ontspanningsna-
middag met een optreden, een bingo, 
pannenkoekenbak… 

Er wordt ook aan vorming gedaan. 
Daarvoor werken we vaak samen met 

de Antennewerking. Vorig jaar kwamen 
onderwerpen als “Geestig gezond oud 
worden” en “Blijf langer thuis met hulp 
aan huis” aan bod. Een jaarlijkse daguit-
stap, een culturele activiteit zoals bv. 
een filmvoorstelling, een bedevaart, een 
exclusieve interessante en toch ontspan-
nende activiteit voor de mantelzorgers…

Vanuit de regio Midden-Vlaanderen, 
waartoe onze lokale kern behoort, wor-
den ook heel wat reizen aangeboden 
onder de naam “Verrassende Vakanties”. 
Het is de bedoeling dat iedereen, ook al 
is hij of zij zorgbehoevend, nog mee kan 
op reis. Er zijn ontspanningsvakanties, 
bv. aan onze Belgische kust, toeristische 
vakanties naar bv. het Zwarte Woud of 
Normandië. Ook vliegvakanties naar o.a. 
het Griekse eiland Kos, naar Toscane, 
Barcelona… Het verblijf is steeds in aan-
gepaste hotels.

Ook aan de jongere chronische zieken 
wordt gedacht. Regionaal worden er 
activiteiten, cursussen en infomomen-
ten georganiseerd speciaal voor deze 
doelgroep. Er is ook maandelijks een 
praatcafé.

Zonder vrijwilligers zou SAMANA vierkant 
draaien. Nieuwe vrijwilligers zijn van 
harte welkom. Ben jij die witte raaf met 
een gouden hart, dan kan je je steentje 
bijdragen om mensen die op één of an-
dere manier uit de boot dreigen te vallen, 
de nodige aandacht en ondersteuning te 
geven.

Maar beste lezer, wij kunnen onze leden 
slechts bereiken via jullie. Ben je zelf 
chronisch ziek, ben je mantelzorger, heb 
je nood aan contact of ken je iemand 
uit je buurt of vriendenkring die op ons 
beroep wilt doen, laat dan heel graag van 
je horen. 
Je kan terecht bij Nicole Coucke – Van 
Hove, verantwoordelijke huisbezoeken en 
nieuwe leden, (09 221 06 10);  
coucke@skynet.be. 
Je kan ook steeds terecht bij de kernver-
antwoordelijke voor alle verdere info of 
als je medewerker wenst te worden. 
Wens je de vakantiebrochure “Verrassen-
de Vakanties” te ontvangen, heb je meer 
uitleg nodig, zit je met twijfels, contacteer 
Peter Maenhaut, kernverantwoordelijke, 
(09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be.
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vtbKultuur

Vrijdag 8 februari om 20 uur: concertavond in Antwerpen

Latino belevenis met Richard Galliano en 
het Antwerp Symphony Orchestra.
Laat je door het Antwerp Symphony Or-
chestra en de Franse accordeonvirtuoos 
Richard Galliano meevoeren naar Buenos 
Aires. Je wordt uitgenodigd op een muzi-
kale tocht tussen Piazzolla, caféchanson, 
vooroorlogse swing, improvisaties à 
la Coltrane en nieuwe jazz. Een onver-
getelijk concert vol gedurfde artistieke 
crossovers.
Ga op vrijdag 8 februari om 20 uur met 
ons mee. Zo beleef je niet alleen een ge-

zellige avond in aangenaam gezelschap, 
maar krijg je ook een mooie toegangs-
korting, een gratis programmabrochure 
en een meet-and-greet met de solist of 
dirigent.

Afspraak aan Gent-Sint-Pieters om 18 uur 
of aan de Elisabethzaal in Antwerpen om 
19.30 uur.
Treinticket voor eigen rekening.
Inschrijven: stuur een mail naar 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be
met vermelding van het aantal kaarten.

Overschrijven van het juiste bedrag kan 
op IBAN BE66 0001 5590 2743 van vtbKul-
tuur Sint-Denijs-Westrem.

Dinsdag 19 februari: daguitstap naar Brugge

Om 8.25 uur verzamelen we in de inkom-
hal van het Station Gent Sint-Pieters.
Van het station in Brugge rijden wij met 
de bus naar de Dampoort. Na een korte 
inleiding over deze voormalige belang-
rijke middeleeuwse toegang tot de stad 
stappen wij (10 minuten) naar De Potte-
rie. Dit is een voormalig passantenhuis en 
ziekenhuis van de zusters Augustinessen. 
De officiële naam is trouwens Onze-Lieve- 
Vrouw-Ter-Potterie. Het voormalige 
ziekenhuis is omgevormd tot museum en 
toont de collectie die de zusters door de 
eeuwen heen bijeen verzameld hebben. 
Hun barokke kerk (interieur) heeft niet 
alleen een minder bekende connectie 
met 1302 maar zal ons verrassen met 

schilderijen, meubilair, tapijten en een 
zilververzameling.
Nadien wandelen wij verder (ook 10 
minuten) via het groot seminaire (ooit 
behorende tot de abdij van de Cisterciën-
zers Ter Duinen van Koksijde) naar hotel- 
en toerismeschool Spermalie voor een 
overheerlijke maaltijd.
Wie achteraf nog zin heeft, kan met 
de gids mee naar het Engels Klooster 
(Nazareth) voor een bezoek aan de zeer 
bijzondere kerk van dit slot. Deze Engelse 
zusters lieten de kapel bouwen met 23 
soorten marmer.
Met de bus gaat het naar het station en 
verder huiswaarts.

Deelnameprijs: € 70 p.p. voor leden, € 75 
voor anderen. Inbegrepen: geleid bezoek 
aan de kathedraal en lunch in Spermalie; 
water, wijn en koffie inbegrepen.

Inschrijven:
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be, 
(treinticket voor eigen rekening) of 
op (0474 53 21 22). Je kan storten op 
rekening BE66 0001 5590 2743 van 
vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem.

Plaats: Elisabethzaal Antwerpen
Toegang: € 30 voor leden VAB en 
vtbKultuur, € 35 voor anderen

Cultuurplatform SDW / Afsnee

Zondag 10 maart om 10.30 uur: Voorjaarslezing: “Een kasteel, een kapel en een ziekenhuis”

Nieuwe ontwikkelingen op de site AZ Maria Middelares.
 
De site van het AZ Maria Middelares is al enkele jaren volop in 
ontwikkeling. Er komt ook een nieuwe bestemming voor het 
voormalige kasteel dat na jaren dienst te hebben gedaan als 
ziekenhuis nu enigszins verloren op het terrein staat. Gebou-
wen moeten “muteren”, zonder mutaties is er geen evolutie 
mogelijk. Of hoe een kasteel weer tot leven wordt gewekt …
Sprekers: Sophie Derom en Patrick Lefebure.
Inschrijven: vanaf dinsdag 12 februari t.e.m. donderdag 7 
maart.
Alleen via Gentinfo of (09 210 10 10); (maandag t.e.m. zaterdag 
van 8 tot 19 uur). 
Inschrijven is slechts mogelijk voor één lezing per keer.

Plaats: Minard schouwburg Gent
Organisatie: Dienst Monumentenzorg Stad Gent
Toegang: gratis mits inschrijven
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Joseph de Hemptinne en zijn familie

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 Laga, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.laga@ocmw.gent; 09 266 90 00

Zitdag Hilde Branteghem, antennewerking 
voor senioren; elke 1ste en 3de dinsdag 
van 13 tot 16 uur in het Open Huis;  
hilde.branteghem@ocmw.gent

Verantwoordelijke buurtmaaltijden: 
hilde.branteghem@ocmw.gent

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

Davidsfonds
Dinsdag 12 februari om 20 uur: lezing “Vrouwelijke 

Impressionisten in België”

Het impressionisme ontstond in Frankrijk in de 2de helft 
van de 19de eeuw. We denken hierbij automatisch aan een 
groep mannen zoals Monet, Manet, Renoir, Degas, Pissaro 
e.a….

In de kunstwereld bestond het idee dat de plastische kunste-
naar alleen maar een man kon zijn.
Dat er ook vrouwelijke kunstenaars waren, kwam minder 
onder de aandacht in de kunstwereld en kunstgeschiedenis. 
Vrouwelijke kunstenaars kwamen terecht in een mannenwe-
reld en hadden het niet gemakkelijk om zich te manifesteren 
in tentoonstellingen en galleries. 
Een moment om stil te staan bij de vrouwelijke impressionis-
ten in België komt aan bod in deze lezing nl. Anna Boch, de 
groep rond Emile Claus zoals Yvonne Serruys, Anna de Weert 
en Jenny Montigny. De kennismaking met deze vrouwelijke 
kunstenaars wordt verzorgd door Fabienne De Meulemees-
ter.

Plaats: Gildenhuis, SDW
Toegang: € 5, gratis voor leden van Davidsfonds SDW/
Afsnee
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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
ambtenarenrecht, onderwijsrecht, handelshuur 
myriam.vandenabeele@orbius.be

Autohandel

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

Autokeuring

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

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

Bed & breakfast

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

Begrafenissen

Funerarium John Verniers-Jossa
begrafenissen en crematies - tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW - gsm: 0475 25 05 39 
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189
Kristof De Cocker BVBA
Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BVBA
www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchi-
deeplanten; Lauwstraat 74, SDW; tel: 09 221 15 85
Florist Patric Schepens
Interflora; bloemenschepens@telenet.be
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

De Pinte tel: 09 281 22 94;  
Baron de Gieylaan 1/1, De Pinte; 
 sb.depinte@standaardboekhandel.be

Boekhouding en fiscaliteit

Accountantskantoor Vanofisc BVBA
accountancy & tax services; kvo@vanofisc.be
tel: 09 211 18 67; Steenweg 36, 9810 Eke
G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 25 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40 
fax: 09 242 90 49; johan@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)
specialiteit: boterkoeken
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

Dansschool

Dansschool “La Mariposa” VZW
www.lamariposa.be; ballet-jazz-hip hop-hedendaags 
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55

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 127, 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

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
KBC Gent De Sterre, Inge De Rudder
Kortrijksesteenweg 848, Gent

Bank & Verzekering tel: 09 244 76 30; gent.desterre@kbc.be
VDK Bank Bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW; tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

Garages en carrosserieën

Garage-carrosserie Basil Motors
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05 - VW-MOTORS@hotmail.com
MIG Motors - De Paepe G.

verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda
Onderhoud en herstelling alle merken

     Garage: Grotesteenweg Zuid 28,
     Zwijnaarde

tel: 09 222 01 72
     geert.depaepe@migmotors.be
    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be
Garage Geert Vanmeirhaeghe
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48
Garage Bart Van Troos BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Grafische vormgeving

blommAeRT voor de vormgeving van uw druk-
werk. Brochures, newsletters, magazines etc.
www.annickblommaert.com; 0478 25 02 22

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
MET OF ZONDER WONING; TEL: 0498 51 82 00
HUKES@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: 09 279 06 88
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
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Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15
www.kineandmore.be
kinesitherapie-osteopathie-zwemlessen-
aquagym, Soenenspark 54, SDW; tel: 09 222 33 45
gsm: 0495 40 09 42; info@kineandmore.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
Ook manicure en gel, gelish!

 Breeschoot 45, 9800 Astene; alleen na  
afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

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

Belle Optiek
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; Correctiebepaling en iriscopie
www.belleoptiek.be
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
Optiek Cassiers BVBA Brillen, kinderbrillen, 
zonnebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, 
SDW tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

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

PSY4SPORT
sport-, bewegings-, & klinische psychologie
L. De Raetstraat 5, SDW; tel: 0485 63 39 37
www.psy4sport.be

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

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

Restaurants-Tearoom

Le temps d’une chanson
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties
Restaurant Nenuphar aan de oevers van de 
Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.
Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Sanitair en centrale verwarming

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be

Wallekensstraat 18
9051 Sint-Denijs-Westrem

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

Steff  van Oost
Zaakvoerder

 
Steff Van Oost
Wallekensstraat 18 SDW 

nieuwbouw-verbouw-herstellingen; 
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk bin-
nen en buiten - behang, gordijnen, vloerbekle-
ding; Hemelrijkstraat 21, SDW ; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be; 
paul.de.meulemeester@skynet.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle - Martine Neyt
Spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut-pourelle.be

Schrijn- en timmerwerken

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

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62
Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

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

Taxi en luchthavenvervoer

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

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be
Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be
tuinarchitect Hugo Vervondel bvba ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be
Verkoop & Projectbegeleiding
Louis Delebecquelaan 46 SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Immogids nv, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

Verkoop en verhuur
Kortrijksesteenweg 19
9830 Sint-Martens-Latem
M: 0486 069 070 - www.irres.be

Rik Schepens, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

Verwarming

VEPI bvba (Pierre Verenghen)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, 
regeling, vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

Verzekeringsagenten

Steyaert Kortrijksesteenweg 1166, SDW; FSMA 
048332A; Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com
De Hainaut – Blommaert bvba 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36
Fobe Remi bvba verzekeringsmakelaar 
David Tenierslaan 9, SDW; tel: 09 221 93 55
FMSA 061109 A; fobe.remi@online.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
Maaltebruggekasteel Art & Event Center
Kortrijksestwg 1023, Gent; tel: 09 242 88 88
Seminaries, tentoonstellingen, personeelsfees-
ten, wijndegustaties, concerten, familiefeesten, 
babyborrels
O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

Plaats hier 
uw advertentie

vanaf € 70!

contact: 
Lea Vandeputte

(09 221 13 98) of mail naar 
koopgids@dekenijborluut.be
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Wijk aan Zet
De “Wijk aan Zet”-subsidie wil wijkprojec-
ten binnen Gent ondersteunen. Projecten 
die voldoen aan de voorwaarden komen 
in aanmerking voor een subsidie tot 
maximum € 2.500.
Heel wat initiatieven komen in aanmer-
king voor de subsidie, zoals een verha-
lenfestival, een straat- of buurtfeest, een 
buurtfanfare of een parade door de wijk, 
een wijkkrant of website van buurtbewo-
ners…
Ook voor structurele projecten met een 
looptijd van twee tot drie jaar kan de 
subsidie aangevraagd worden.

U kunt de subsidie tweemaal per jaar 
aanvragen: in februari en in septem-
ber. Een jury beoordeelt de ingediende 
projecten en kent de subsidie toe aan de 
projecten van hun keuze.

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor de 
subsidie moet het project aan deze voor-
waarden voldoen:
• uw project moet het buurtgevoel in de 

wijk verbeteren
• uw project moet uitgaan van de bewo-

ners van de wijk
• de gevraagde subsidie moet in ver-

houding zijn met de kostprijs van het 
initiatief of project

• uw project moet uiterlijk binnen 1 jaar 
uitgevoerd worden.

De gedetailleerde lijst met voorwaarden 
vindt u terug in het reglement.

Bedrag
Een wijkjury beoordeelt alle aanvragen. 
In totaal kan een subsidie tot € 2.500 
worden toegekend per aanvraag.
Structurele initiatieven kunnen een 
goedkeuring krijgen voor maximaal drie 
jaar en kunnen bijgevolg driemaal € 2.500 
toegewezen krijgen.

Procedure aanvraag:
U kunt de subsidie “Wijk aan Zet” twee 
keer per jaar aanvragen:
• in februari (deadline: laatste werkdag 

februari)
• in september (deadline: laatste werk-

dag september).

U kunt steeds voor één wijkinitiatief of 
-project de subsidie aanvragen. Zorg 
ervoor dat uw aanvraag:
• volledig ingevuld is
• voorzien is van de nodige handtekenin-

gen
• op tijd wordt ingediend.

U kunt de subsidie op 2 manieren 
aanvragen: 
Digitaal: 
• Download het “Aanvraagformulier Wijk 

aan Zet februari 2019”. Op die manier 
kunt u zich goed voorbereiden op alle 
vragen die u straks moet beantwoor-
den.

• Download het document “handteke-
ningen”. Ga met uw voorstel en dit 
formulier langs bij (minstens) 6 buurt-
bewoners. Laat hen hun naam, adres 

en handtekeningen invullen. Scan dit 
ingevulde document in en sla het op. 
U dient het in de loop van uw digitale 
aanvraag mee te uploaden.

• Download het document “uitgaven en 
inkomsten”. Vul dit correct in. Scan het 
en sla het op. U dient het in de loop van 
uw digitale aanvraag mee te uploaden.

• Ga naar het webformulier. Beantwoord 
stap voor stap de verschillende vragen. 
Deze zijn dezelfde als op de papieren 
versie. Wanneer gevraagd, upload de 
documenten “handtekeningen” en “uit-
gaven en inkomsten”.

 
Papieren versie:
• Download het “Aanvraagformulier Wijk 

aan Zet februari 2019”.
• Vul dit document correct in, inclusief de 

uitgaven en inkomsten en de handteke-
ningen van buurtbewoners.

• Onderteken het en bezorg het aan:
Stad Gent t.a.v. Dienst Ontmoeten en 
Verbinden
Botermarkt 1
9000 Gent

Nieuws van de Stad

speelstraat Camilluswijk-Schrijverswijk
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Kalender

februari
Vrij 1 MARKANT DE PINTE / SDW bedrijfsbezoek Hinkelspel Sleidinge
Za 2 PAROCHIE GENT ZUID, SDW EN AFSNEE 16.00 Lichtmisviering + pannenkoeken Parochiekerk Afsnee
Do 7 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht met degustatie Spiegelzaal OCP De Pinte

Vrij 8 VTBKULTUUR SDW 20.00 concert Latijns-Amerikaanse 
muziek Elisabethzaal Antwerpen

Za 9 NSB SDW 14.30 koffietafel Open Huis
Zo 10 KWB EN KVLV AFSNEE / SDW 11.15 voorjaarsbrunch Open Huis
Di 12 DAVIDSFONDS 20.00 lezing Fabienne De Meulemeester Gildenhuis SDW

Vrij 15 MARKANT DE PINTE / SDW bedrijfsbezoek Hinkelspel Sleidinge

Zo 17 BIOBOERDERIJ DE GOEDINGE 14.00 infomoment op het veld Goedingenstraat 8, 
Afsnee

Di 19 ANTENNEWERKING OCMW 14.00 infonamiddag over wijk-werken Open Huis
Di 19 VTBKULTUUR SDW daguitstap Brugge

maart

Za 2 BIOBOERDERIJ DE GOEDINGE 14.00 infomoment op het veld Goedingenstraat 8, 
Afsnee

Za 16 VTBKULTUUR SDW een Zwitsers treinavontuur Zwitserse Alpen
Zo 17 TC BORLUUT openingsreceptie terrein kasteel Borluut

Ma 18 DAVIDSFONDS-MARKANT-KWB lezing Hendrik Vos
Ma 18 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 

20.00 werkvergadering Gemeentehuis”
Zo 24 PAROCHIE GENT ZUID, SDW EN AFSNEE 11.15 sober maal Sint-Paulus SDW

april
Ma 8 WMV SDW / AFSNEE 20.00 gespreksavond Sint-Rochuspleintje t Oud Schoolke Afsnee
Di 9 DAVIDSFONDS-KWB-MARKANT lezing Mark De Vos

mei
Do 9 KVLV SDW Meifeest met optreden harpiste catecheselokaal
Ma 13 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 

20.00 werkvergadering Gemeentehuis”
Za 25 VTBKULTUUR SDW Erfgoedwandeling in SDW
Do 23 KVLV SDW EN OKRA uitstap Lier

juni
Ma 3 KVLV SDW bezoek confituurfabriek Callas Wondelgem
Di 18 VTBKULTUUR SDW daguitstap Mechelen

augustus

Do 8 KVLV SDW EN OKRA uitstap met bezoek aan Breydel-
ham Ronse

Za 10 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse uitstap Noord-Frankrijk
september

Ma 23 KVLV SDW knutselnamiddag catecheselokaal
Zo 29 VTBKULTUUR SDW 15.00 theater “het gezin van Paemel” cc Leietheater Deinze

oktober
Woe 16 KVLV SDW bezoek Museum aan de Leie Deinze

november
Zo 17 KVLV SDW ledenfeestmaaltijd 70-jarig bestaan Open Huis

december
Ma 16 KVLV SDW kerstbijeenkomst catecheselokaal

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:  
22 februari 2019. 

De teksten uiterlijk tegen 3 februari 
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 maart, 27 april en 
24 mei. Alle teksten moeten uiterlijk 17 
dagen voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

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

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

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

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

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

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

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie en rijkswacht 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

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, Delphine 
Willemot, Dominic Walcarius 
en Dr. Wim Verhaege

09 398 35 37

Apotheken
De Brabandere 09 221 93 39
Apotheek S&H Pharma 
(Segaert-Dhont)

09 222 75 81

Pharmaphie 09 222 66 59
Huisartsen SDW

lgnace Deaulmerie 09 221 34 09
Charles Rysenaer 09 224 29 19
Hilde Vanmarcke/Liesbeth 
Eggermont/Suzan De Wilde

09 221 30 30

Dierenartsen
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79
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& TE KOOP   |   Deurle centrum

Af te breken woning in de Muldersdreef, nabij 
het dorpscentrum. Geen bouwverplichting. 
Terrein opp.: 572m2 

€ 318.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Drongen

Recente charmante Franse manoir villa met 
bijhuis in een plooi van De Leie.   
Terrein opp.: 2.600m2. Bew. opp.: 420m2

€ 1.975.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP  |  Sint-Martens-Latem

Te renoveren woning gelegen in een rustige 
straat nabij de westerplas en het parkbos.     
Terrein opp.: 294m2 . Bew. opp.: 140m2. 

  € 250.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte centrum 

Ruime te renoveren woning met veel 
potentieel in het centrum van De Pinte.  
Terrein opp.: 922m2 . Bew. opp.: 150m2.

€ 230.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Merelbeke

Te renoveren Franse villa met 7 slpk., 2 bdk. 
en open tuin met achterliggende velden.
Terrein opp.: 6.283m2. Bew. opp.: 500m2

€ 795.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Ouwegem Zingem

Landelijke villa met 5 slaapkamers, 
2 badkamers en een groen vergezicht.
Terrein opp.: 5.521m2. Bew. opp.: 328m2

€ 1.220.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |  Gent Coupure Rechts 

Fantastisch gelegen gelijkvloers appartement 
met bijhorende autostaanplaats.  
Terrein opp.: 370m2. Bew. Opp.: 117m2

   € 288.000  |  Gsm: 0479 417 496

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem
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TE KOOP   |   Destelbergen  

Instapklare karaktervolle villa in een 
parkomgeving met 6 slpk. en 2 bdk. 
Terrein opp.: 1.965m2. Bew. opp.: 412m2

   € 795.000  |  Gsm: 0486 069 070
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TE KOOP   |   Merendree - centrum

Te restaureren omwald ‘Kasteel Ter Wallen’ 
en hovenierswoning in een parktuin.     
Terrein opp.: 22.351m2.  Bew. opp.: 750m2

     € 1.495.000 | Gsm: 0486 069 070
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TE KOOP   |   Nazareth

Instapklare woning met 3 slpk., tuin en 
garage. Compleet gerenoveerd in 2012.  
Terrein opp.: 457m2. Bew. opp.: 185m2

€ 368.000  |  Gsm: 0486 069 070
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TE KOOP  |   Afsnee

Villa gelegen aan de oevers van De Leie; 
opsplitsen in 2 of meer percelen kan.      
Terrein opp.: 3.001m2 . Bew. opp.: 378m2.

     € 1.653.000  | Gsm: 0486 069 070
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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,-


