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Nieuws van de dekenij

Lidgeld

Dekenij Borluut, een sociaal-culturele dekenij, wil u overtuigen om uw bijdrage voor 2019 te storten
De bijdrage voor 2019 voor Dekenij Bor-
luut nog niet gestort? We hopen dat we 
je zoals elk jaar als trouw lid, als sponsor 
of als nieuwe geïnteresseerde mogen 
verwelkomen.
Je lidgeld is een ondersteuning voor de 
omvangrijke inspanningen van de dekenij 
voor de inwoners van Afsnee en Sint-De-
nijs-Westrem.

• Het bestuur bespreekt maandelijks wat 
er op stapel staat in de toekomst.

• Welzijnsschakel Borluut verdeelt om 
de veertien dagen voedsel aan wie het 
nodig heeft. 

• De werkgroep van het Kermiscomité 
bereidt heel het jaar de kermis voor om 
er een echt dorpsfeest van te maken 
voor alle leeftijden, het derde weekend 

van oktober.
• De jaarlijkse uitstap, telkens de tweede 

zaterdag van juni, wordt gratis aange-
boden aan senioren en anders valide 
personen.

• De redactieraad van de INFO zorgt dat 
er 10 maal per jaar gratis een INFO in 
elke brievenbus komt met informatie 
over alles wat er in onze gemeenten te 
doen is en tot wie men zich kan richten 
voor aankopen en dienstverlening aller-
hande. 

Daarom in dit nummer nogmaals een op-
roep om het lidgeld voor 2019 te betalen. 
Nu doen en niet wachten tot morgen!

Voor één persoon betaalt u € 6, een 
gezinskaart kost € 12. Als u € 25 of 
meer stort, wordt u sponsor en ver-
melden wij u in de lijst van de spon-
sors in de INFO. Personen van buiten 
de gemeente betalen een lidgeld van 
tenminste € 15 omdat de INFO moet 
opgestuurd worden.

Vergeet niet uw volledige naam en 
adres te vermelden zodat we u een 
lidkaart kunnen bezorgen. Bij voor-
baat onze hartelijke dank!

Kasteel Borluut is volop in gebruik
Wie regelmatig in de Kleine Gentstraat ter 
hoogte van nummer 46B passeert, zal het 
al gemerkt hebben: “ons” Kasteel Borluut 
is weer volop in gebruik.

In eerste instantie is het gebruik van het 
kasteel bedoeld als ontmoetingsplek 
voor mensen uit Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee (en bij uitbreiding heel Gent), 
en daar wordt het ook intensief voor 
gebruikt. Naast de gebruikelijke feesten 
(verjaardag, huwelijksverjaardag, baby-
borrel, etc.) van particulieren, zijn er ook 
veel verenigingen die er hun leden- 

bijeenkomsten, brainstormsessies, activi-
teiten en recepties houden. 

Daarnaast vinden er ook wekelijks weder-
kerende activiteiten plaats in deze mooie 
setting: twee tot drie keer per week trek-
ken sportievelingen er naartoe voor hun 
wekelijkse yoga-sessie en één avond per 
week is er ook koorrepetitie. 

Tot slot hebben er 5 kunstenaars hun ate-
lier ondergebracht in deze inspirerende 
omgeving. Als je ’s avonds nog licht ziet 
branden op de tweede verdieping is Elke, 

Els, Long, Brantt of Free waarschijnlijk 
nog bezig met de creatieve ideeën om te 
zetten in iets tastbaars.
En toch…

En toch zijn er nog enkele gaatjes vrij in 
onze agenda. Zeker op weekdagen is er 
overdag nog plaats om (al dan niet we-
derkerende) activiteiten te houden. In de 
weekends is dat ook het geval, maar dan 
moet je er op tijd bij zijn. 

Ons rekeningnummer is
BE81 4420-0385-0324; 
BIC: KREDBEBB
ten name van Dekenij Borluut SDW

info: kasteelborluut@dekenijborluut.be
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Nieuws van verenigingen

Markant De Pinte / SDW
Donderdag 14 maart: lente-daguitstap: op verkenning in de streek van Roubaix (Noord-Frankrijk) 

Roubaix, net over de Franse grens, is aan 
een metamorfose toe. De streek was 
vroeger welvarend door de textielindus-
trie maar kende zoals vele textielstreken 
een zware terugval en geraakte in een 
diep verval. Nu bouwt de stad aan een 
nieuwe toekomst steunend op dat in-
dustrieel verleden. We bezoeken enkele 
merkwaardige realisaties.

Voormiddag: geleid bezoek aan de Villa 
Cavrois in Croix, ooit eigendom van de 
textielbaron Cavrois en nu geklasseerd 
als historisch monument. Het is een 
adembenemend gebouw uit de jaren 
dertig ontworpen en uitgevoerd door 
de architect Mallet-Stevens die er een 
totaalkunstwerk van maakte met indruk-

wekkende volumes, luxueuze materialen 
en uitgepuurde lijnen. De grote ramen 
en terrassen kijken uit op de tuin en de 
groene omgeving en geven het geheel 
een kader van direct en indirect licht.

Middagmaal: lunch in het restaurant van 
La Piscine in Roubaix, uitgebaat door 
maison Meert. 

Namiddag: vrij bezoek aan het vernieuw-
de museum La Piscine in Roubaix, zonder 
twijfel het meest succesvolle museum 
van Noord-Frankrijk. Sinds de opening in 
2001 bezochten ruim 200.000 kunst- 
liefhebbers per jaar dit museum en wij 
brachten enkele jaren geleden ook 
reeds een bezoek aan dit merkwaardige 

museum. Na een sluiting van 6 maanden 
opende La Piscine op 20 oktober 2018 
opnieuw zijn deuren. La Piscine is nu, na 
een grondige renovatie, uitgebreid met 
2000 m² expositieruimte. Er is een nieuwe 
vleugel met ruimte voor de geschiedenis 
van de stad, zalen gewijd aan de beeld-
houwkunst, uitgebreide tijdelijke tentoon-
stellingsruimtes met werken die komen 
uit de eigen reserve of uit de depots van 
andere musea, zoals het Musée d’Orsay 
en ateliers voor beginnende kunstenaars. 
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Maandag 18 maart om 20 uur: voordracht i.s.m. Davidsfonds SDW/Afsnee

“Hoe Europa ons leven beïnvloedt” door Prof. dr. Hendrik Vos, UGent. 
Zie afzonderlijke uitnodiging in deze INFO.

Maandag 25 maart, voormiddag en avond: kookles met etentje door Claudine Struyvelt 

Thema: “Zinderende zomerkeuken”: frisse, gezonde en snel klare gerechten met een 
knipoog naar de zomer. We maken 5 bereidingen klaar waaronder originele salades, 
asperges met variaties, gevulde wraps, soep van zoete aardappel enz..
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Van donderdag 9 t.e.m. zondag 12 mei: trip naar Engeland 

Dit jaar verkennen we een minder be-
kende streek in het zuiden van Engeland 
met als hoogtepunten: het New Forest-
gebied met o.a. bezoek aan het domein 
van Beaulieu Abbey,  Portsmouth met 
Southsea Castle en de kustforten, bezoek 
aan de historic Dockyards en verschillen-

de historische boten en rondvaart in de 
haven. Een hele dag verkenning van het 
Isle of Wight met o.a. het vakantiekasteel 
van Queen Victoria: Osbourne House en 
Gardens en boottocht naar de Needles. 
Terugkeer via Chichester en stop in 
Brighton.

Activiteit Regio Gent

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

Thema: “Duurzaamheid in het bedrijfsleven” door Astrid Van Parijs, CSR Manager - 
Colruyt Group. 

Toegang: € 10, ter plaatse te betalen. Koffie of thee inbegrepen. Inschrijven is niet 
noodzakelijk.

Plaats:  lokaal van de Gezinsbond, 
Sportwegel 1, De Pinte

Info en inschrijving: 
M. Verhaeghe-Stevens; 
verhaeghe.mmve@skynet.be

Plaats:  vormingscentrum Guislain, 
J. Guislainstraat 43, Gent

Alle gegevens: Lucie Van Landeghem;
markantedialogen@hotmail.be
Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem
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Ouderraad Sint-Paulus SDW
Vrijdag 15 maart om 20 uur: quizavond

Op vrijdag 15 maart vindt de derde 
editie van onze “Grote Sint-Paulus Quiz” 
plaats. Hopelijk mogen we jullie opnieuw 
massaal verwelkomen! We presenteren 
je een ontspannende activiteit waarbij we 
alle sympathisanten van de school wil-
len samenbrengen. De meest uiteen-
lopende vragen werden verzameld tot 
een leuke quiz voor een breed publiek. 
Dankzij sponsors hebben we heel wat 
mooie prijzen verzameld. De volledige op-
brengst wordt geïnvesteerd in het voor-
zien van meer groen op onze speelplaats.
 

Wat beloven we?
- we maken het niet moeilijker 

dan de vorige edities
- een uitgebreide drankkaart (handig 

voor zij die het quizzen opgegeven 
hebben)

- heerlijke hapjes om op krachten te 
komen na al dat nadenken

- een mooie prijzentafel
- een gezellige avond

Praktisch:
- onthaal: 19 uur; eerste vraag om 20 uur 

stipt
- plaats: overdekte speelplaats – ingang 

via achterkant – parking Gildenhuis

- deelname per groep van 4 personen:  
€ 20 per team

- inschrijven via: quiz.spsdw@gmail.com 
met vermelding van naam van de 
groep, deelnemers én betaling vooraf 
op rekening van de ouderraad:  
BE10 8906 8415 7704.

 
Aarzel niet want er worden slechts 30 
ploegen toegelaten. Snel inschrijven dus!

Sterrenschool Sint-Paulus SDW
Zaterdag 30 maart: Schoolfeest 

Begin januari kregen alle mini’s en maxi’s 
van de Sint-Paulus Sterrenschool de kans 
om hun wens, droom of wat ze willen 
zeggen tegen iemand die ze graag zien te 
noteren op een brief. Enkele dagen later 
werden wenspotjes gemaakt en aan een 
wensmuur bevestigd.
Uit elk nest zal er minstens één wens of 
droom in vervulling gaan. Alle kinderen 
zullen daarbij helpen en op het podium 
staan. Zij kondigen namelijk aan de hand 
van een dans, lied, toneel... “de wens”, 
“droom” of “wat wil ik zeggen” aan.
Hopelijk komt onze droom uit en mogen 
we jullie allemaal verwachten op zater-
dag 30 maart op het schoolfeest van 
de Sint-Paulus Sterrenschool met als 
titel: Wat kan ik wensen, dromen, zeg-
gen?!?

De deuren openen om 13.30 uur. De 
show start stipt om 14 uur tot omstreeks 
16 uur. Aansluitend is er randanimatie 
voor alle kinderen in de sportzaal waar-
door nog een aantal wensen of dromen 
in vervulling kunnen gaan.
We verwelkomen jullie ook graag na de 
show op school om gezellig nog iets te 
drinken of samen een hapje te eten. 
Breng dus zeker al je familie en vrienden 
mee. 

Allen van harte welkom!

info: christof.de.vreese@telenet.be

Info en tickets: directie@spsdw.be

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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Markant en Davidsfonds SDW/Afsnee
Maandag 18 maart om 20 uur: voordracht “Hoe Europa ons leven beïnvloedt” 

De voorbije jaren leek Europa zich van 
crisis naar crisis te slepen: de eurocrisis, 
de vluchtelingencrisis, de terreurdreiging, 
de Brexit…Telkens opnieuw worden de 
lidstaten van de Europese Unie met uit-
dagingen geconfronteerd die ze moeilijk 
alleen de baas kunnen. En telkens blijkt 
hoe moeilijk het is om een gemeenschap-
pelijke Europese aanpak uit te werken. 

Nooit lijkt er een echte doorbraak te 
komen maar een ontrafeling van de inte-
gratie komt er evenmin.

In zijn lezing bekijkt Prof. Dr. Hendrik 
Vos (UGent) aan de hand van concrete 
voorbeelden hoe Europa met crisissen 
omgaat en hoe “Europa” in toenemende 
mate ons dagelijks leven beïnvloedt. De 
moeilijke Brexit onderhandelingen zijn 
daar een concreet voorbeeld van.

Vooraf inschrijven niet nodig.
Iedereen welkom.

TC Borluut
Zondag 17 maart vanaf 10.30 uur: openingsreceptie

Beste tennisliefhebbers, 
om het nieuwe tennisseizoen 2019 te 
starten, nodigt het bestuur van TC Bor-
luut u uit op de openingsreceptie van de 
tennisclub. 
Deze zal doorgaan op zondag 17 maart 
vanaf 10.30 uur in het kasteel Borluut, 
Kleine Gentstraat 46, SDW. 
Het is een moment om kennis te maken 
met de bestuursploeg: Tom, Kristof, 
Manu, Johan, Lien, Isabel en Vincent. 
Graag lichten wij onze geplande acti-
viteiten toe en is er al mogelijkheid tot 

inschrijven voor het laddertornooi (Da-
mens enkel – Damens dubbel – Dubbel 
mix). Ook start de kaartenverkoop voor 
FEEST@BORLUUT op zaterdag 22 juni 
(cash only).
Een nieuw of te hernieuwen lidmaatschap 
kan die dag nog aan het voordeeltarief 
(cash only).
Tevens kunnen de nodige formaliteiten 
voor het seizoen 2019 in orde gebracht 
worden: aanvragen van een nieuwe of 
extra toegangsbadge, inleveren sleutel of 
toegangsbadge, info documenten mutua-

liteiten via VTV website, activiteitenkalen-
der 2019. 
Onze tennispartner HAPPY4 zal ook 
present zijn om meer info te geven over 
inschrijvingen en tennislessen voor de le-
den van tennisclub Borluut (lidmaatschap 
TC Borluut verplicht). 
 
Hopend jullie talrijk te kunnen verwelko-
men,   
namens de bestuursploeg van TC Borluut 
Isabel, Johan, Kristof, Lien, Manu, Tom en 
Vincent 

Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: leden Markant SDW/ 
De Pinte en Davidsfonds SDW/ 
Afsnee: gratis, anderen € 5.

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);

 

Buurtmaaltijd:
elke 1ste en 3de dinsdag van de maand 
vanaf 12 uur in het Open Huis

Zitdag: vanaf 13.30 tot 16 uur (na de 
buurtmaaltijden in het Open Huis)

Dinsdag 2 april om 14 uur: voordracht “Veilig uit en thuis”

Wilt u de dieven te slim af zijn? Iemand van politiezone Gent geeft een voordracht 
over de verschillende vormen van diefstallen en zal u praktische tips geven om ze te 
voorkomen!

Plaats: Open Huis SDW
Toegang: gratis, iedereen welkom

Info: Hilde Branteghem; 
(0471 90 97 54) of via De Mantel

Info: inlichtingen en inschrijvingen bij 
Hilde Branteghem
(hilde.branteghem@ocmw.gent ) of 
via onthaal de Mantel (09 266 98 55)

6



Parochies Afsnee en Sint-Denijs-Westrem
Zondag 24 maart: sober maal  

Je hoort, ziet en leest het tegenwoordig 
overal: sober leven is gezond! Velen 
namen de uitdaging aan om in februari 
geen alcohol te drinken en deden mee 
aan de “Tournée Minerale”. En sinds jaren 
organiseren we in Afsnee en Sint-De-
nijs-Westrem tijdens de traditionele 
vastenperiode een sober maal en een 
solidariteitsactie.  

Wij bieden u op zondag 24 maart een 
gevarieerd middagprogramma aan. Op-
nieuw kozen we ervoor om de opbrengst 
van het sober maal te schenken aan een 
project, dat door vrijwilligers uit onze 
regio wordt gedragen.  

10.00 uur: eucharistieviering in de kerk 
van SDW. U verneemt meer over ons pro-
ject en kan een financieel duwtje geven 
via de collecte.  
11.00 uur: onthaal in de overdekte speel-
plaats van de basisschool Sint-Paulus. Wij 
bieden u graag een aperitiefje en enkele 
versnaperingen aan.  
11.15 uur: optreden van het gelegenheids- 

koor, muzikaal ondersteund door het 
ensemble Fats Jazz Cats.  
12.15 uur: sober maal.  

Als bijdrage voor het aperitief, het concert 
en de maaltijd, bestaande uit twee brood-
jes met kaas en soep, wordt € 10 per 
persoon gevraagd. Kinderen jonger dan 
tien jaar nemen gratis deel.  

Dit jaar schenken we de opbrengst van 
onze actie aan het Rwandaproject van 
Fracarita Belgium. Dit project richt zich op 
de school voor blinden en slechtzienden 
van de Broeders van Liefde in Rwama-
gana. Deze school telt 175 leerlingen, 
die allen getroffen zijn door een visuele 
beperking: zij komen uit alle delen van 
het land en ook uit Burundi.  

Afrika telt tweemaal meer blinden dan 
Europa: in Rwanda zijn er amper 18 oog-
artsen voor 57.000 blinden en 350.000 
slechtzienden. Velen zijn bovendien werk-
loos: de school tracht hen aan het werk 
te helpen en bereidt hun toekomst voor. 

Maar er zijn grote geldproblemen: de 
subsidies zijn ontoereikend, de hulpmid-
delen zijn duur en in het droogseizoen 
doet zich een groot tekort aan zuiver 
water voor. Onze financiële steun en 
solidariteit zijn broodnodig.  

U kan hieraan meewerken door uw bij-
drage van € 10 (of meer, waarvoor dank) 
per persoon te storten op rekening:  
BE14 1030 5954 9883 van het Rwanda-
project Afsnee en SDW, met vermelding 
van het aantal volwassenen en kinderen, 
jonger dan 10 jaar.  

Uw storting geldt als inschrijving. Mocht u 
niet kunnen aanwezig zijn en het project 
willen steunen, dan kan u uw bijdrage 
overmaken via storting op dezelfde bank-
rekening, met vermelding “gift”. Van harte 
bedankt voor uw medewerking.  

Bijkomende informatie over het project 
wordt door Hans De Weirdt bezorgd 
tijdens de avondmis van 17.30 uur op 
zaterdag 23 maart in Afsnee.  

Info: Gary Dupré; (09 222 27 95); 
chris_vandevelde@skynet.be of bij 
Piet Van Troos; (09 221 18 80); 
piet.vantroos@telenet.be  

KVLV en KWB Afsnee en Sint-Denijs-Westrem
Donderdag 21 maart: bezoek aan koffiebranderij Hoorens

KVLV en KWB organiseren samen een 
bezoek aan koffiebranderij Hoorens te 
Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). Dit fa-
miliebedrijf werd in 1928 opgericht door 
Jozef Hoorens en kiest voor de ambach-
telijke productie van licht verteerbare 
koffie, bestemd voor jong en oud.  

De koffiebonen worden op traditionele 
wijze geroosterd en verkleuren van licht-
groen naar monnikenbruin. De gerooster-
de boontjes worden in een grote koelbak 

gestort en afgekoeld met koude lucht.  
Tijdens de rondleiding wordt een de-
gustatie aangeboden van twee klassieke 
koffies en een grand cru koffiemélange.  

We verzamelen om 13.30 uur aan de pas-
torie te Sint-Denijs-Westrem en verdelen 
ons milieubewust over de beschikbare 
auto’s. Voor de rondleiding wordt een 
bijdrage gevraagd van € 8 per persoon 
aan leden van KWB en KVLV, anderen 
betalen € 10.  

Graag vooraf betaling regelen via storting 
op de KWB-rekening BE06 8906 8401 4022 
tegen uiterlijk donderdag 14 maart.  
Uw betaling geldt als inschrijving. 
Wij zullen u graag begroeten.  

NSB Sint-Denijs-Westrem

Het bestuur van NSB laat weten dat er een fout is gemaakt door de redactie van het 
INFO-blad van januari 2019. In de vorige INFO staat vermeld dat de voorzitter van NSB 
Sint-Denijs-Westrem Jan Verschueren is, maar dit is fout weergegeven.
André Beke is voorzitter; Jan Verschueren is ondervoorzitter.
Met genegen groeten en dank voor de medewerking.

Dirk Dentyn, Secretaris NSB SDW, Belgiëlaan 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem
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vtbKultuur en Parochie SDW

Zondag 5 mei om 17 uur: concert “Motetten van J. S. Bach”

Opnieuw is op uitnodiging van vtbKultuur 
en het Kerkbestuur van Sint-Dionysius 
het koor Capella Nova o.l.v. Marleen 
Reynders te gast in de prachtig gerestau-
reerde parochiekerk.
Het koor brengt vanuit een historische 
benadering, vier Motetten van J.S. Bach 
in combinatie met de “Actus Tragicus”, 
Bach’s eerbetoon aan de oude cantate- 
stijl met de obligate blokfluiten en viola 
de gamba.

Met de steun van Wijk aan Zet van de 
Stad Gent

Toegang:  € 12 VVK, € 15 aan de  
kassa

Flanders Expo

Vrijdag 1 maart: Stoffenspektakel: be-
kende stoffenaanbieders presenteren en 
verkopen de nieuwste stoffen voor kledij, 
interieur en decoratie, naaipatronen, 
fournituren, naaimachines….

Vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 maart: 
Erotica, Body and Beauty: event met 
optredens, erotische kunst, spannende 
attracties, diverse stands, international 
acts.

Vrijdag 15 t.e.m. zondag 24 maart: 
Sfeer: het event voor interieur, tuin en 
zwembad

Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 maart: 
Grand Depot Outlet-Mega Outlet 
Beurs: exclusieve stockverkoop van grote 
merken aan lage prijzen.

Vrijdag 29 t.e.m. zondag 31 maart: 
Goed Gevoel Ladies Fair

Borluutjoggers
Woensdag 24 april om 19 uur: startdatum start-to-run 

Ook tijdens de wintermaanden blijft het 
belangrijk om te bewegen. Loop je liever 
niet alleen? Hou je van wat fun? Kom dan 
gratis enkele keren mee sporten met de 
gezelligste club van Sint-Denijs-Westrem 
en omstreken. De Borluutjoggers verza-
melen iedere woensdag om 19 uur aan 
het Borluutkasteel. Er zijn verschillende 
groepen zodat iedereen op eigen tempo 
kan lopen!

Bovendien kan je bij ons ook terecht voor 
een jaarlijkse start-to-run. Heb je interes-
se om na tien weken training, tegen de 
zomervakantie 5 km te kunnen lopen? 

Noteer dan alvast woensdag 24 april in 
je agenda en laat het ons weten via  
info@borluutjoggers.be. Je ontvangt in 
de komende weken de verdere prakti-
sche details i.v.m. de start-to-run sessies.

Met vriendelijke groeten,
in naam van het bestuur van vzw Bor-
luutjoggers,
Ann Temmerman

Inschrijven: info@borluutjoggers.be
Plaats: kasteel Borluut SDW
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Maart
Wordt het in maart werkelijk lente?

De sneeuw maakte het landschap mooi,
het werd ineens zo stil op straat,

meer licht, ’t verkeer viel stil.
Alhoewel het lente wordt

krijgen we nog maartse buien
We schuiven naar de lente

we moeten het geloven
de natuur vervelt uit winterslaap.

Het moeten niet altijd krokusjes zijn!
Een beetje zon, wat vitamientjes

doet ook ons ontwaken, met nieuwe moed:
de lenteschoonmaak? Meer naar buiten gaan!

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). 

Plaats: Minard schouwburg Gent
Organisatie: Dienst Monumentenzorg Stad Gent
Toegang: gratis mits inschrijven
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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
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
www.belleoptiek.be - Open di.-zat. 10-18u
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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Luk Van Loock stelt zijn debuutroman “de schaduw van Afrika” voor
Dag buren,
sinds 2 jaar woon ik in SDW en geduren-
de 5 x 1 maand hebben jullie het in die 
periode zonder mij moeten rooien. Ik had 
me telkens op mijn “Parnassus” terugge-
trokken om datgene te doen waarvan  
Jacques Brel ooit zei dat ieder man dat 
wel eens wil doen, maar telkens weer-
houden wordt door belangrijkere dingen 
zoals het kweken van cornichons (citaat). 
Kortom: ik heb een manuscript geschre-
ven dat nu de vorm van een heus gedrukt 
boek gekregen heeft. Zelf ben ik dus ook 
ontpopt van “schrijverke” tot “auteur”!

Toen mijn ouders een zieke tante opvin-
gen ben ik als 9-jarige dagen/avonden 
aan een stuk haar uitermate aandachtig 
publiek geweest tijdens haar (herhaalde) 
verhalen over het wedervaren van haar 
zoon, die als koloniaal in Katanga verbleef 
tijdens de onafhankelijkheidsperiode.
Mijn roman is daar grotendeels op geba-
seerd en belicht de problematische re- 
integratie van sommige ex-kolonialen in 

het toenmalige Vlaanderen. Het eeuwige 
en universele verhaal van ontworteling.

Een brok geschiedenis voor de jongeren? 
Een stuk nostalgisch herkauwen voor de 
ouderen?
Laat me weten of jullie interesse hebben. 
Het wordt dan misschien een aanleiding 
om persoonlijk kennis te maken. Hierbij 
de coördinaten van het boek:
https://shop.lecturium.nl/boek/10064/de-
schaduw-van-afrika

Westremse groeten
Luk Van Loock

Interessant weetje: Luk stelt zich gratis 
beschikbaar om bv. voor een vereniging 
te komen praten over die markante peri-
ode van de jaren 50 en 60.

Zomeruur 
In de nacht 

van zaterdag 30 

op zondag 31 maart 

zetten we de klok

1 uur vooruit.

Varia

Info: vanloock.luk@telenet.be 
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Kalender

maart
Za 2 BIOBOERDERIJ DE GOEDINGE 14.00 infomoment op het veld Goedingenstraat 8, Afsnee
Do 14 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap Roubaix

Vrij 15 OUDERRAAD SINT-PAULUS 20.00 quizavond overdekte speelplaats 
Sint-Paulus

Za 16 VTBKULTUUR SDW een Zwitsers treinavontuur Zwitserse Alpen
Zo 17 TC BORLUUT 10.30 openingsreceptie terrein kasteel Borluut

Ma 18 DAVIDSFONDS-MARKANT 20.00 lezing Hendrik Vos Gildenhuis SDW
Ma 18 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 

20.00 werkvergadering Gemeentehuis”
Do 21 KVLV en KWB AFSNEE / SDW 13.30 bezoek koffiebranderij Hoorens Pastorie SDW
Zo 24 PAROCHIE GENT ZUID, SDW EN AFSNEE 12.15 sober maal Sint-Paulus SDW

Ma 25 MARKANT DE PINTE / SDW kookles lokaal Gezinsbond De Pinte
Za 30 STERRENSCHOOL SINT-PAULUS 13.30 schoolfeest Oude Heerweg 3, SDW
Zo 31 IVAGO Gentsche Gruute Kuis

april
Di 2 ANTENNEWERKING SDW / AFSNEE 14.00 voordracht “Veilig uit en thuis” Open Huis, SDW

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

Woe 24 BORLUUTJOGGERS 19.00 begin start-to-run kasteel Borluut SDW
Zo 28 TC BORLUUT 10.00 ontmoetingsdag kasteel Borluut SDW

mei
Zo 5 VTBKULTUUR en PAROCHIE SDW 17.00 concert door Capella Nova, Bach parochiekerk SDW
Do 9 KVLV SDW Meifeest met optreden harpiste catecheselokaal
Do 9 MARKANT DE PINTE / SDW vierdaagse trip Engeland
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 10.00 Erfgoedwandeling in SDW café Het Zwaantje
Do 23 KVLV SDW EN OKRA uitstap Lier

juni
Ma 3 KVLV SDW bezoek confituurfabriek Callas Wondelgem
Za 15 VTBKULTUUR SDW ism DAVIDSFONDS daguitstap Villers La Ville
Di 18 VTBKULTUUR SDW daguitstap Mechelen
Za 22 TC BORLUUT 18.30 feest@borluut kasteel Borluut

juli
Ma 1 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 

20.00 werkvergadering Gemeentehuis”
augustus

Do 8 KVLV SDW EN OKRA uitstap met bezoek aan Breydelham Ronse
Zo 11 VTBKULTUUR SDW vierdaagse uitstap Noord-Frankrijk

september
Ma 16 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 

20.00 werkvergadering Gemeentehuis”
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

Ma 18 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 
20.00 werkvergadering Gemeentehuis”
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
29 maart 2019. 

De teksten uiterlijk tegen 10 maart 
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 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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&
Wat staat er op het menu? 
Een betaalbare droomkeuken.

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

Keuken excl. toestellen

2950,-



TE KOOP - Merelbeke

Te renoveren Franse villa.

TE KOOP - Merendree 

Kasteel Ter Wallen met hovenierswoning.

TE KOOP - Gent

Lichtrijk gerenoveerd appartement.  

TE KOOP - Afsnee 

Villa aan de oevers van De Leie

TE KOOP - Gent Coupure Rechts 

Fantastisch gelegen gelijkvloers appartement.

TE KOOP - Gent Ledeberg 

Instapklaar één-slaapkamerappartement.

TE KOOP - Zwijnaarde 

Vernieuwde woning met tuin en garage.

TE KOOP - Bachte-Maria-Leerne 

Smaakvol gerenoveerde woning.

TE KOOP - Drongen 

Franse manoir met bijhuis aan De Leie.

6.283 m2

500 m2

2

22.351 m2

750 m2

10

96 m2

96 m2

2

3.001 m2

378 m2

5

370 m2

117 m2

2

14 m2

73 m2

1

553 m2

160 m2

3

2.701 m2

365 m2

6

2.600 m2

420 m2

5

7

ZW

432

4

Z

344 

1

NO

151

2

ZO

564

1

O

313

1

ZW

In opmaak

1

ZW

353

2

NW

239

2

ZW

61

¤ 795.000

¤  1.495.000

¤ 280.000

¤ 1.653.000

¤ 288.000

¤ 255.000

¤ 435.000

¤ 895.000

¤ 1.975.000

T. 0479 417 496

T. 0486 069 070

T. 0468 191 788

T. 0486 069 070

T. 0479 417 496

T. 0479 417 496

T. 0468 191 788

T. 0479 417 496

T. 0479 417 496

Passie voor vastgoed
en mensen.

ontdek het op irres.be

Kortrijksesteenweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem
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