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

GRATIS
TAARTJE
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 
31/08/2018, enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de 
voorraad strekt.

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be



Nieuws van de dekenij

Dekenij Borluut wil u overtuigen om uw bijdrage voor 2018 te storten
De bijdrage voor 2018 voor Dekenij 
Borluut nog niet gestort? We hopen dat 
we je, zoals elk jaar of als nieuwe geïnte-
resseerde, bij onze leden mogen verwel-
komen.
Je lidgeld is een ondersteuning voor de 
omvangrijke inspanningen van de dekenij 
voor de inwoners van Afsnee en SDW.

• 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 wordt gratis aan-
geboden aan senioren en anders valide 
personen.

• De redactieraad van de INFO van De-
kenij Borluut 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 allerhande. 

Voor één persoon betaalt u € 6 en een 
gezinskaart kost € 12. Als u € 25 of 
meer stort, wordt u sponsor en ver-
melden wij u in de lijst van de sponsors 
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, opdat we u een 
lidkaart kunnen bezorgen. Bij voorbaat 
onze hartelijke dank!

Maart
Klokken verzet naar zomeruur,
de blik op zon en milde regen,
openbloeien van de dagen,
meer licht en ruimer zicht.

Bewegen, wandelen, fietsen,
ontdooien van de stramme spieren.
De zon blokkeert heel langzaam
winterse ellende 
en witte of natte beelden.

Een uur vooruit, mikken op de toekomst,
goede voornemens van ’t nieuwe jaar,
met begeleiding van zon en licht,
gericht op actie en creatieve energie.

’t Wordt Lente, de natuur loopt uit,
nieuw leven, vogeltjes die fluiten,
pulls inruilen voor zomerjurkjes.
We duwen de winter 
naar volgende editie.

In de nacht van zaterdag 24 op 
zondag 25 maart zetten we de klok 

1 uur vooruit.

een woordje uitleg bij de coverfoto van vorige maand

Deze boomstammen werden beschilderd 
door de leerlingen van het VISO in Maria-
kerke in het kader van een samenwerking 
ter voorbereiding van het festival Parklife 
in het Parkbos.

Het refereert naar een gelijkaardig pro-
ject in Spaans Baskenland “El Bosque De 
Oma”. (http://www.bosquedeoma.com/)
Kunst en natuur kan een mooie combi-
natie zijn. Het wekt verwondering op en 
verbeelding. Niet iedereen vindt dit even 
geslaagd, maar men blijft er vaak even bij 
stilstaan. 

De beschilderde stammen zijn ofwel 
bomen die op termijn moeten verdwij-
nen (in het kader van het beheerplan 
of omdat ze in slechte staat zijn) of zijn 
stammen die als spelelement in het bos 
geplaatst zijn. 

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

Info: http://www.nieuwsblad.be/cnt/
bljde_02480762

BON

GRATIS
TAARTJE
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 
31/08/2018, enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de 
voorraad strekt.

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be

3



Nieuws van verenigingen

Markant De Pinte/ SDW

Zaterdag 17 maart om 20 uur: toneel “Het gezin van Paemel” door Cyriel Buysse

Deze theaterklassieker wordt dit jaar opgevoerd door Theater 2000 De Pinte.
We reserveerden een aantal plaatsen voor onze leden.
Inschrijving vooraf is noodzakelijk. 

 

Vrijdag 23 maart: daguitstap naar de hoppe in Proven en het nieuwe vlasmuseum in Kortrijk

In de voormiddag brengen we een be-
zoek aan de hopboerderij “’t Hoppecruyt” 
in Proven. Tijdens een rondleiding leren 
we alles over het gebruik en de teelt van 
de hoppe vroeger en nu. We gaan op het 
hopveld en maken kennis met de heden-
daagse teelttechniek en proeven vers 

geplukte hopscheuten.
Middag: gastronomisch middagmaal 
met hoppescheuten in ’t Blauwershuis in 
Poperinge. 
Namiddag: geleid bezoek aan “Texture”, 
het vernieuwde vlasmuseum in Kortrijk. 
Dit museum focust op de geschiedenis 

van het vlas maar ook op zijn toekomst-
mogelijkheden als grondstof. 
Inschrijven is noodzakelijk.

Van donderdag 24 tot zondag 27 mei: jaarlijkse meerdaagse uitstap: Munsterland

We bezoeken de groene culturele regio rondom de Duitse steden Münster en Osnabrück en de vele onbekende “pareltjes“ in de 
Duitse Nederlanden. 

Neem eens een kijkje op onze website en ontdek er al onze komende activiteiten en de 
mogelijkheid tot online inschrijven. Bekijk ook onze recente fotoalbums. 
www.markantvzw.be/de-pinte-sint-denijs-westrem

Plaats: Theaterzaal van het OCP, 
Polderbos 20, De Pinte 
Toegang: € 9 voor leden en partners, 
€ 10 voor anderen.

Samana 

Sinds twee jaar vervangt de naam Sama-
na 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? 
Samana komt op voor de chronisch 
zieken, de mantelzorgers, mensen die 
zorgbehoevend zijn of dreigen te ver-
eenzamen. Onze hoofdactiviteit is het 
huisbezoek. Vrijwilligers leggen 
regelmatig een bezoekje af. 
Dit kan zowel een kort gelegenheidsbe-
zoekje zijn waarbij bv. een uitnodiging 
voor een volgende activiteit wordt afgege-
ven. Maar ook een zogenaamd relatie- 
bezoek kan, waarbij het bezoek meer 
focust op een langer gesprek, meer diep-
gaand 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. Zo 
hadden we nog vorig jaar een informe-
rende gezondheidsquiz. Een jaarlijkse 
daguitstap, een culturele activiteit zoals 
bv. toneel, een bedevaart, een exclusieve 
interessante en toch ontspannende acti-
viteit 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 chronisch zieken 
wordt gedacht. Regionaal worden er 
activiteiten, cursussen en info- 
momenten georganiseerd speciaal voor 

deze doelgroep. Er is ook maandelijks 
een praatcafé.

Zonder vrijwilligers zou Samana vierkant 
draaien. Nieuwe vrijwilligers zijn van 
harte welkom. 
Bent u die witte raaf met een gouden 
hart, dan kan je je steentje bijdragen om 
mensen die op één of andere manier uit 
de boot dreigen te vallen, de nodige aan-
dacht 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. 

Info: Peter Maenhaut, kernverant-
woordelijke (09 222 73 58); 
peter_maenhaut@telenet.be 
of Nicole Coucke-Van Hove, verant-
woordelijke huisbezoeken en nieuwe 
leden (09 221 06 10); 
coucke@skynet.be.
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Inschrijven via: 
sint-denijs-westrem@vtbKultuur.be
Info: 
www.vtbkultuur.be/sint-denijs-westrem

vtbKultuur

Zaterdag 3 maart: bezoek aan Leuven 

In samenwerking met het ROC vzw gaan 
we naar Leuven en ontdekken we de 
nieuwe tentoonstelling in het M-museum 
“Over de grens“ met als centraal thema 
de beeldhouwkunst uit de Lage Landen. 

Lunch inbegrepen. Na de middag ontdek-
ken we de heropbouw van de Vaartkom, 
een industrieel gebied met bierbrouwerij-
en, graanmaalderijen en houthandelaren. 

Zaterdag 7 april: musicalspektakel Zoo of Life 

We gaan met de trein naar Antwerpen 
voor een bezoek aan de Zoo en voor het 
bijwonen van het musicalspektakel “Zoo 
of Life”. 
De Zoo viert in 2018 haar 175ste verjaar-
dag met een groots musicalspektakel in 
de Elisabethzaal. Zoo of Life wordt een 
prachtig en ontroerend verhaal over een 
familie die door dramatische omstan-
digheden een okapireservaat in Congo 
moest verlaten.
Ze keerden terug naar de zoo van Ant-
werpen waar zich een grappig en soms 
pakkend verhaal afspeelt met de familie, 

de verzorgers en de dieren in de hoofd-
rol.
Bereidt u voor op een lach en een traan.
In totaal staan er veertien professionele 
acteurs en musicalartiesten (Janine Bis-
schops, Jelle Cleymans, Barbara Dex,  
Tinne Oltmans, Ivan Pecnik, Peter Thys-
sen) op het podium. 
Ze brengen samen met honderden 
liefhebbers die een hart hebben voor de 
zoo, een show waarin de liefde tussen 
mens en dier centraal staat. Ze worden 
muzikaal begeleid door een dertienkop-
pig professioneel orkest.

Prijs leden vtbKultuur: € 56, anderen: 
€ 62. Kinderen beneden 18 jaar genieten 
een korting van € 10.
Inbegrepen: toegangsticket musical rang 1 
om 14 uur, gratis bezoek aan de zoo.
Iedereen komt op eigen kracht met de 
trein.

Info: www.rocvzw.be/activiteiten. 
Deelname: € 50 (geleid bezoek 
M-museum, lunch, geleide wandeling 
in de Vaartkom en koffie als afsluiter).

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Regenboog 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 admi-

nistratie 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 gebruiken 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 34 34); (0471 90 97 54);
hilde.branteghem@ocmw.gent
 
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. 

Annelore Behaeghe werkt sinds kort als 
buurtzorger voor SDW en Afsnee.  
(0477 98 06 36);  
annelore.behaeghe@ocmw.gent 

Haar taken zijn:
-  ondersteunen van Antennewerking
-  detecteren en doorgeven van noden en 

behoeftes bij 65+ uit Sint-Denijs- 
Westrem en Afsnee!

-  vanaf september 2018 ook voor 65+ 
uit Zwijnaarde  
(vanuit nieuw LDC De Mantel )

-  buurtmaaltijden Open Huis organiseren
- preventieve huisbezoeken
- project “buren voor buren” mee onder-

steunen.

Dinsdag 17 april: voorstelling project “Buren voor Buren” 

door buurtzorger Annelore Behaeghe en antennemedewerker Hilde Branteghem 
OCMW Gent.
Samen voor een warme buurt! Hoe pakken we dit aan? Het is veel leuker wonen in 
een buurt waar buren iets doen voor elkaar. Een brood meebrengen, een lift aan-
bieden of gewoon samen gezellig een koffie drinken. Een kleine moeite maakt al een 
groot verschil. 
Heb jij een ervaring die je wil delen? Heb jij ergens hulp bij nodig? Heb je zin om zelf 
iets te doen? Geef dan een seintje en we nemen contact met je op.

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Uur: van 14 tot 16 uur
Toegang: gratis.
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Sterrenschool Sint-Paulus SDW
Zaterdag 17 maart: Schoolfeest 

De leerlingen, leerkrachten en de direc-
teur nodigen jullie uit op ons schoolfeest 
op zaterdag 17 maart vanaf 14 uur.
Om 14.30 uur start er in onze grote 
sporthal een echt spektakel. Dit jaar is het 
thema “Stralen op het witte doek”. 
Onze gasten worden in stijl ontvangen op 
de rode loper. Nadien kan iedereen een 
foto laten maken zoals echte vips op het 
filmfestival.

Hierna warmen enkele leerlingen jullie op 
voor de filmpremière waarbij alle nesten 
een spetterende show met dans zullen 
geven.
Uiteraard kunnen een receptie en “after-
party” of mini-disco voor de kleinsten niet 
ontbreken.
Als slot voorzien we verder nog een cine-
ma bar met popcorn, snoep en frietjes. 
Breng gerust al je familie en vrienden 

mee. Toegang via een filmticket ter waar-
de van € 1.
Allen van harte welkom!

Parochies Afsnee en SDW

Zondag 11 maart: sober maal  

Je hoort, ziet en leest het tegenwoordig 
overal: sober leven is gezond! Velen 
namen de uitdaging aan om in februari 
2018 geen alcohol te drinken en deden 
mee aan de “Tournée Minerale”. En 
sinds jaren organiseren we in Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem tijdens de traditione-
le vastenperiode een sober maal en een 
solidariteitsactie.  

Wij bieden u op zondag 11 maart een 
gevarieerd middagprogramma aan. Op-
nieuw hebben we ervoor gekozen om de 
opbrengst van het sober maal te schen-
ken aan een project, dat geheel door vrij-
willigers uit onze regio wordt gedragen.  

10 uur: eucharistieviering in de kerk van 
SDW. U verneemt één en ander over 
ons project en kan een financieel duwtje 
geven via de collecte.  
11 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 gelegen-
heidskoor, 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 
twaalf jaar nemen gratis deel.  

Dit jaar schenken we de opbrengst van 
onze actie aan het Venezuelaproject Fe 
y Alegria (Geloof en Hoop) van Leen 
Van Cauwenberghe, die tot voor kort in 
Sint-Denijs-Westrem heeft gewoond. Dit 
project richt zich op Venezuela, provincie 
Aragua, stad Maracay, sector San Vicente 
en op de ontwikkeling van studerende 
kinderen en jongeren.  
Fe y Alegria kent studiebeurzen toe en 
helpt aan de afwerking en uitbreiding van 
basisscholen, in samenwerking met de 
plaatselijke leefgemeenschappen. Deze 
scholen zijn in zeer primitieve omstandig-
heden van start gegaan, maar dankzij tal 
van vrijwillige initiatieven, acties en giften 
kunnen thans een 2.000-tal leerlingen 
worden opgevangen en begeleid.  

Er zijn nog veel verbeteringen nodig, 
maar vandaag is het meest dringende 

probleem de voeding van de kinderen, 
al was het maar één goede maaltijd per 
dag. Leven in Venezuela is vooral “overle-
ven”: iedereen is er arm en zowel volwas-
senen als kinderen sterven er bij gemis 
aan medicatie en basisvoeding. 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  
BE84 1030 4898 4159 van de parochies 
Afsnee en SDW, met vermelding van het 
aantal volwassenen en kinderen, jonger 
dan 12 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 u door Leen Van Cauwenberghe 
ook bezorgd tijdens de avondmis van 
17.30 uur op zaterdag 10 maart in 
Afsnee. 

info: directie@spsdw.be

Markant ism Davidsfonds De Pinte

Dinsdag 13 maart om 20 uur: voordracht “Oud worden voor beginners en gevorderden” 

Professor dr. Hendrik Cammu, hoogle-
raar en gynaecoloog verbonden aan het 
UZ van de VUB, is bij het brede publiek 
bekend van zijn televisieoptreden in o.a. 
De Laatste Show op Eén. In zijn medische 
rubriek behandelde hij alle aspecten van 
het menselijk lichaam, de groei en de 
bloei maar ook de ziekten en de kwalen 

die in een leven voorkomen. 
Hierbij is de grote vraag: hoe bereik je 
vlot en gezond je oude dag? Wat brengt 
het oud-worden allemaal mee en hoe 
kunnen we ermee omgaan? 
Prof. Cammu brengt ons zijn medische 
kennis hierover in een begrijpelijke taal 
en met een vleugje humor. 

Inschrijven vooraf is niet nodig en ieder-
een is welkom.

Plaats: OCP De Pinte 
Toegang: € 5 voor leden en partners, 
€ 8 voor anderen.
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Davidsfonds

Dinsdag 20 maart om 20 uur: Nacht van de Geschiedenis “Te triest om ’t al te vertellen”

Op 22 en 23 augustus 1566 viel Gent ten 
prooi aan een van de grootste rampen 
die de stad ooit heeft geteisterd. In nau-
welijks twee dagen tijd werd het grootste 
deel van het religieuze kunstpatrimonium 
vernield. Eeuwen van sacrale kunst, die 
van de Gentse kerken, kloosters en kapel-
len, schrijnen van onschatbaar patrimo-
nium had gemaakt, werden in een korte 
furie van drieste vernielzucht uitgewist. 
Van die catastrofe bleef voor Gent een 
nauwkeurig ooggetuigenverslag bewaard 
van de hand van de Gentse edelman 

Marcus van Vaernewijck. 
In de eerste hoofdstukken van dit minu- 
tieuze en goed gedocumenteerde verslag 
beschrijft hij met een opvallende objecti-
viteit de aanloop naar de Beeldenstorm 
en de orgie van vernielzucht waar Gent 
toen het slachtoffer van werd. Zelf een 
overtuigd katholiek kiest hij niet voor de 
Roomse kant maar toont aan dat beide 
partijen in de fout zijn gegaan. 
Het 16de-eeuwse Nederlands van dit 
relaas bleef alleen voor specialisten toe-
gankelijk; wie kan het ons dan ook beter 

voor ogen brengen dan Joris De Zutter 
die de middeleeuwse tekst naar modern 
Nederlands “vertaalde”. Joris De Zutter 
is adjunct bij de Directie van het Depar-
tement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van 
de Stad Gent. Hij is auteur van meerdere 
boeken over de Gentse geschiedenis. 

Plaats: Gildenhuis, SDW.
Toegang: € 5. Leden Davidsfonds 
SDW/Afsnee gratis. 

De beste pianomerken onder 1 dak in Sint-Denijs-Westrem :
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

Digitale piano’s Kawai, Yamaha, Roland
Tweedehands piano’s in alle prijsklassen

Huur een kwaliteitspiano vanaf 35 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 
Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 

Met de steun van Piano’s Maene

Publi Borluut Magazine 2017.indd   1 21/12/17   12:23

Flanders Expo
Vrijdag 2 maart: Stoffenspektakel: 
bekende stoffenaanbieders presenteren 
en verkopen de nieuwste stoffen voor 
kledij, interieur en decoratie, naaipatro-
nen, fournituren, naaimachines…

Vrijdag 9 t.e.m. zondag 18 maart: 
Inside Out

Vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 maart: 
Goed Gevoel Ladies Fair

TC Borluut
 

Zondag 25 maart: openingsreceptie

Graag verwelkomen wij u zondag 25 
maart vanaf 10.30 uur in het kasteel Bor-
luut voor een vrijblijvende kennismaking 
tijdens onze jaarlijkse openingsreceptie.

Algemene info, gratis hapjes en drankjes 
staan op u te wachten. Verder maken wij 
op dat moment ook alle formaliteiten 
voor een terugbetaling van de mutuali- 

teiten in orde. Daarnaast is ook de onaf-
hankelijke tennisschool Happy aanwezig 
voor inlichtingen.
Warm aanbevolen, lid of geen lid!

Inschrijving lidgelden:

 voordeeltarief tot 25 maart vanaf 26 maart

jeugd tot 8 jaar € 20 € 25
jeugd 9-18 jaar € 50 € 60
1 volwassene € 90 € 100
familie 2 personen € 145 € 165
familie 3 personen € 190 € 220
per bijkomend familielid + € 20 p.p. + € 30 p.p.

Betaling via overschrijving op rek.nr TC Borluut: BE88 3900 5233 0141 met vermelding 
van adres, telefoon, e-mail en geboortedatum. Nieuwe leden mailen deze gegevens 
eveneens door aan algemeen@tcborluut.be.

Info: www.tcborluut.be
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    Fem’ Westrem
Overzicht data voorjaar Fem’ Westrem:

donderdag 1 maart: 1ste les (van 2): mandje haken + naai- en breicafé
donderdag 8 maart: 1ste les (van 3): zomers vestje breien + naai- en breicafé
donderdag 15 maart: 2de les (van 2): mandje haken + naai- en breicafé
donderdag 22 maart: 1ste les (van 3): zomer patchwork of -quilt naaien + naai- en 
breicafé
donderdag 29 maart: 2de les (van 3): haal meer uit je overlock + naai- en breicafé
donderdag 19 april: 2de les (van 3): zomers vestje breien + naai- en breicafé
donderdag 26 april: maak je eigen juwelen met cabouchon + naai- en breicafé
donderdag 3 mei: naai- en breicafé
donderdag 17 mei: 3de les (van 3): haal meer uit je overlock + naai- en breicafé
donderdag 24 mei: 2de les (van 3): zomer patchwork of -quilt naaien + naai- en  
breicafé
donderdag 31 mei: 1ste les (van 2): naai een tasje in kurkleer + naai- en breicafé
donderdag 7 juni: 3de les (van 3): zomers vestje breien + naai- en breicafé
donderdag 14 juni: 2de les (van 2): naai een tasje in kurkleer + naai- en breicafé
donderdag 21 juni: 3de les (van 3): zomer patchwork of -quilt naaien + naai- en breicafé.

Mandje haken
In de hippe interieurwinkels worden ze 
verkocht: mandjes in grof garen voor 
brood, voor de badkamer of gewoon als 
decoratiestuk. Wij gaan ze zelf maken in 
deze cursus. Met dik ecologisch garen 
haak je in 2 lessen één of meerdere 
mandjes. 
Er is geen voorkennis haken nodig. In 
deze cursus leer je de basiskneepjes van 
het haken. Maar ook ervaren haak-ster-
ren zullen plezier beleven aan deze 
cursus omwille van het speciale materiaal 
en het snelle resultaat. In de les krijg je 
ook tips hoe je bepaalde materialen (vb. 
jeansbroek, hemd…) kan recycleren om je 
eigen haakgaren te maken.

Prijs: Femma-leden € 28, anderen € 36. 
De prijs van het aan te kopen cursusma-
teriaal wordt later meegedeeld, je betaalt 
de materiaalkost.

Zomers vestje breien
Een vestje met korte mouwen met motief 
in 1 stuk breien? Dat is het doel van deze 
cursus waarbij we werken met het pa-
troon van de lesgeefster. Bovendien gaan 
we niet van onder naar boven breien, 

maar breien we dwars van middenvoor 
naar middenvoor. Het gevolg is dat er 
dan ook geen naden dicht te naaien zijn 
en je vestje snel in gebruik kan genomen 
worden. Hou er rekening mee dat je tus-
sen de lessen in huiswerk hebt.
Het is handig als je een basiskennis conti-
nentaal breien hebt.

Prijs: Femma-leden € 42, anderen € 54. 
Breigaren kan aangekocht worden bij de 
lesgeefster maar dit hoeft niet.

Zomerse patchwork of zomers quilt 
maken
Op algemene aanvraag van de deelne-
mers aan de cursus “Kerstquilt” orga-
niseren we deze reeks om samen een 
zomerse patchwork te maken. We leren de 
verschillende technieken om een patch-
work te maken, de rand af te werken, 
door te stikken en te appliqueren. De 
nadruk ligt in deze cursus voornamelijk 
op de techniek van het aaneenzetten van 
verschillende lapjes. Deze cursus is zowel 
interessant voor de ervaren quiltster 
als voor de minder ervaren naaister. Op 
het einde van de lessenreeks en met het 
nodige huiswerk, heb je een prachtig 

patchwork dat je ook op sombere zomer-
dagen een zonnig gevoel geeft. Om de 
kostprijs voor jou zo laag mogelijk te hou-
den wordt gewerkt met een pakket voor 
de stukjes stof en tussenlaag. We werken 
op basis van het patroon van de lesgeef-
ster. Je kan deze quilt ook volledig met de 
hand naaien. Om het patchwork volledig 
of deels met de machine te naaien, is het 
handig als je al wat ervaring hebt met de 
naaimachine.

Prijs: Femma-leden € 42, anderen € 54. 
De prijs van het aan te kopen cursusma-
teriaal wordt later meegedeeld, je betaalt 
de materiaalkost.

Cabouchon juweeltjes maken
Ben je nog op zoek naar een aantal 
kleine geschenkjes om uit te delen op 
een communie- of lentefeest of wil je 
gewoon jezelf verwennen? Op onze 
cabouchon-avond maken we zelf oorbel-
len, hangertjes, ringen, diademen … Wij 
voorzien het nodige materiaal voor kleine 
prijsjes (bv. € 2 voor oorbellen). De tech-
niek is zeer eenvoudig en het resultaat 
oogt feestelijk.
We zorgen voor de nodige uitleg, zodat 
je zelf aan de slag kan om je juweeltjes te 
maken. Een vast uur is er niet, je komt en 
gaat wanneer het je past. Wil je maar 1 
paar oorbellen maken en na een kwar-
tier weer doorgaan of wil je ruim de tijd 
nemen om te kiezen en de hele avond 
blijven, het kan allemaal.

Prijs: Femma-leden € 3, anderen € 5. De 
avond zelf koop je het gewenste materi-
aal ter plaatse aan.

Plaats: catecheselokaal, Pastorijdreef, 
SDW
Uur: van 19.30 tot 22.30 uur.
Info: femwestrem@gmail.com

Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, 
biedt mogelijkheden om leeftijdsgenoten 
en buurtbewoners te ontmoeten. Een 
gezellige babbel of een boeiende activiteit 
is mogelijk.
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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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: 
annelore.behaeghe@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

Van: Hugo Matthysen. Regie: Elke De Gezelle en Sven Duym.

De klassieke Frankenstein-mythe, met een eigen en onver-
wachte wending. Een absurd, komisch maar ook aandoenlijk 
toneelstuk, gebracht in een bijzondere setting...
 
Spelen mee: Pat Van Beirs, Marc Tack, Ruben Lippens, 
Jean-Claude Bienvenu, Ella De Schepper, Lien Ooghe, Sara 
Ooghe, Bjora Caushai, Januska De Weirdt, Kristien De Schuyter, 
Marlies Den Hert, Nele Dewaele.
 
Speeldata: vrijdag 16 en zaterdag 17 maart, donderdag 22, 
vrijdag 23 en zaterdag 24 maart telkens om 20 uur.
Zondag 18 maart om 15 uur.

Reserveren kan via: www.loofblomme.be of via (0479 06 86 51).

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang: € 10/ € 8 voor 60-plus en studenten.

Rederijkerskamer De Loofblomme
“Frankenstein” 
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Info foto cover

Casa Cosi

Vrijdag 2 maart: avondshopping

Casa Cosi roept de lente
De solden zijn al even achter de rug maar 
bij Casa Cosi blijven we niet stilzitten.
Om het driejarig bestaan van onze winkel 
te vieren, nodigen we jullie uit op een 
avondshopping van 18.30 tot 21uur.
U heeft als eerste de kans om de nieuwe 
lentecollectie te bewonderen en aan te 
kopen.
Met een welkomstdrankje kunnen jullie 
gezellig snuisteren tussen de supermooie 
collectie.
Voor iedere klant een directe korting van 
10%.
Dus best de moeite om erbij te zijn! Tot 
dan!

Want: 
in Casa Cosi vind je basisstukken en origi-
nele accessoires aan zeer democratische 
prijzen (max. € 12). Regelmatig beschikken 

we over schitterende vintage stukken. 
Kledij en accessoires zijn er te vinden voor 
vrouwen, mannen, kinderen en baby’s. 
De collectie in de winkel wordt wekelijks 
aangevuld en vernieuwd, reden genoeg 
om regelmatig binnen te springen. 
De winkel wordt volledig door vrijwilligers 
gedragen, zij sorteren, wassen, strijken, 
etaleren en verkopen met veel enthousi-
asme. Onze vrijwilligers zijn mensen uit 
de buurt en mensen met een verhoogde 
kwetsbaarheid. 
Alle kledij in de winkel krijgen we van 
mensen die ons initiatief steunen of omdat 
ze hun kleerkast opruimen. Casa Cosi biedt 
kledij en accessoires aan voor iedereen, dit 
wil zeggen dat de prijzen betaalbaar zijn 
voor iedereen. 
Ook aan speelgoed en babygerief geen 
tekort. Misschien zoekt u nog iets voor een 
verjaardagsfeestje of om het nieuwe baby-

tje in de familie te verwelkomen? Kom dan 
zeker eens kijken naar onze pop-up in de 
winkel, u vindt beslist wat u zoekt. 
Door bij ons te kopen kunnen vrijwilligers 
zinvol bezig zijn en kan ons project blijven 
bestaan. 

Met vriendelijke groet. 
Het team van Casa Cosi
Open op woensdag, donderdag en  
vrijdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag  
van 10 tot 18 uur. 

DAC De Moester

DAC de Moester, het dagactiviteitencen-
trum en arbeidszorginitiatief te Sint- 
Denijs-Westrem voor mensen met een 
psychosociale kwetsbaarheid, is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 
Heb je zin om de handen uit de mouwen te 
steken in ons tuinproject d’n Hof, wees van 
harte welkom. Om onze ecologische tuin te 
onderhouden (2,5 ha groot en vol biodi-
versiteit) en te helpen met zaaien, oogsten 
en wieden, is een beetje ervaring in de tuin 
belangrijk. 

Daarnaast vind je het fijn om met mensen 
met verschillende achtergronden samen te 
werken. 
Het werken in d’n Hof gaat vooral door 
op weekdagen tussen 9 en 17 uur. Om 
het praktisch haalbaar te maken vragen 
we aan vrijwilligers om zich minstens een 
halve dag per week en voor geruime tijd 
vrij te maken. 

Is uw interesse gewekt, laat ons zeker iets 
weten! Dan spreken we af voor een ken-
nismakingsgesprek en rondleiding in onze 
gezellige organisatie.

Ingangspoort van het kasteel Herry, 
Adelaarsstraat 24, Sint-Denijs-Westrem
 
Empire ingangspoort met een smeedijze-
ren hek tussen lictorenbundels van arduin 
met bekroonde adelaars.
Deze stadspoort stond op het kruispunt 
van de Kortrijksepoortstraat en de IJzer-
laan in Gent. Het was een ontwerp van 

architect Jean-Baptist Pison (1763-1918).
De kolommen en adelaars werden uitge-
voerd door beeldhouwer Karel van Ophem 
(1777-1848).  
 
Alle stadspoorten werden na afschaffing 
van de octrooirechten in 1860 afgebro-
ken. Sommige onderdelen werden hier en 
daar herbruikt.

De arduinen pijlers en bekroonde adelaars 
werden naar het kasteel Herry overge-
bracht.
  
PVDB

Info: https://www.facebook.com/casa-
cosi2dehands/; 
Loofblommestraat 15, SDW; 
(09 245 28 48) (bereikbaar tijdens de 
openingsuren); casacosi@outlook.com

Info: www.ipso-gent.be en 
Rebecca.messiaen@ipso-gent.be 
of (0498 13 20 76)
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Nieuws van de Stad

Wil je tijdens de zomervakantie en/of september je straat omtoveren tot een speel-
straat, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en bewoners voldoende ruimte 
hebben voor een buurtaperitief? Dien dan vóór dinsdag 20 maart je aanvraag in bij 
de Jeugddienst. 

Een speelstraat wordt tussen 14 en 20 uur afgesloten voor alle doorgaand verkeer. 
Aandacht: enkel straten waar geen openbaar vervoer passeert, komen in aanmerking. 
De omliggende straten moeten bovendien bereikbaar blijven en 2/3 van de buren 
moeten akkoord gaan. 

Speelstraat tijdens de zomervakantie en september

info: https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/speelstraten of via de 
Jeugddienst: speelstraten@stad.gent; (09 269 81 10).

IVAGO
Zondag 25 maart: Gentsche Gruute Kuis. Sint-Denijs-Westrem doet mee!

Op zondag 25 maart trekken we alle-
maal samen de straat op voor de jaarlijk-
se “Schoonste dag van ’t jaar!”. 
Dan is er opnieuw de Gentsche Gruute 
Kuis! 

Sint-Denijs-Westrem kan niet achter-
blijven. Schrijf je met vrienden, buren 
of familie in en maak je straat, buurt of 
favoriete parkje proper. 

IVAGO zorgt voor materiaal en verzeke-
ring en haalt het verzamelde zwerfvuil 
op. Als beloning wacht je een lekker 
aperitiefpakket of vieruurtje. 

Heb jij ook zin om samen de handen uit 
de mouwen te steken? 
+ foto

info: inschrijven via 
www.gentschegruutekuis.be

11



Koopgids

Accessoires | mode | handtassen

Anneleen K Handgemaakte juwelen, kleur- en
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen 
op maat, herstelling van juwelen; Leiepark 4, 
SDW; www.anneleenk.be; tel: 0475 90 26 12
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

Advocaat, bemiddelaar Myriam Desterbeck
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
gsm: 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com
Myriam Van Den Abeele
Commercieel- en onderwijsrecht; tel: 0486 65 22 56 
myriam.vandenabeele@orbius.be

Alarm- en camerabeveiliging

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW
gsm: 0476 479 735 

inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.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;
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
Fleurop-Interflora
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

Dansschol “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 Peirsman-Soetaert gcv

 Maenhoutstraat 70 - SML; tel: 09 222 54 55
 geert.peirsman.15382@axa-bank.be

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 Peter Schelfhout, directeur
kantoor Kortrijksestreenweg 1166, SDWKBC

Bank & Verzekering tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41
VDK Bank Bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW; tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

Fotografie & printing

Footoo Polderdreef 4A, De Pinte 
Pasfoto’s nationaal en internationaal, identi-
teitskaart, rijbewijs, kids-id, reispas ... klaar in 
2 minuten. Groot formaat op canvas, dibond, 
allerlei toepassingen - eigen atelier. Ma: 17u30-
19u30; Di, wo, vr: 10-12u/13u30-18u; Zat: 10-12u. 
www.footoo.be; info@footoo.be; tel.: 09 330 36 81

Garages en carrosserieën

Garage-carrosserie Dirk Clauwaert
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05 - fax: 09 222 67 47
Garage-carrosserie G. De Paepe NV

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

Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs- 
Westrem; tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.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@hotmail.com

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

12



Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

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
Kinderbrillen, brillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; www.belleoptiek.be
Correctiebepaling en iriscopie
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

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

Steff Van Oost nieuwbouw-verbouw-herstellingen
Kleine Gentstraat 32, SDW
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com
ASSELOOS DIRK - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; info@asseloos-verwarming.be

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
Mieke Putzys

    Afsneedorp 19, Afsnee
    Enkel op afspraak: 09 391 29 61
    Suikerontharing/gelaatsverzor- 
    gingen/manicure/pedicure/
    shellac/make-up advies
    www.novapur.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
slagerij Isabelle en Marc
donderdag gesloten; Sint-Rochusplein 1, SDW 
www.slagerijisabelleenmarc.be; tel: 09 222 59 39

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
Wood stories - joachim louis
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be; gsm: 0474 33 39 70
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
 Sint-Dionysiusstraat 83, SDW
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 Gemeenteplein 10, 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 tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 44a, Sint-Martens-Latem
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

Zalen-evenementen

Gildenhuis
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com
O.C. 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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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Karel Peeters 
S. Beninglaan 4, SDW 
Tel 09 243 41 02 
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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
23 maart 2018. 

De teksten uiterlijk tegen 4 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 26 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

In memoriam

Frans Heymans (°Arendonk 27/10/1938 -† Gent 19/01/2018)

Frans Heymans, de architect van een 
vernieuwde en gemoderniseerde Stads-
bibliotheek is op vrijdag 19 januari 2018 
overleden. De uitvaartdienst vond plaats 
in intieme kring op vrijdag 25 januari 
2018.
Het was in de Arendonkse bibliotheek 
dat hij het boekenvirus opdeed.
Voor hij naar Gent kwam, was hij werk-
zaam in de Koninklijke Bibliotheek van 
Brussel.
In september 1979  kwam hij als opvol-
ger van Herman Thierry aan het hoofd 
van de Gentse bibliotheek en verhuisde 
de bibliotheek van de Ottogracht naar de 
Kouter en later naar het Zuid.
Hij bekleedde talrijke functies in het 
internationale bibliotheekwezen.
- algemeen voorzitter van de Vlaamse 

Vereniging voor Bibliotheek, Archief en 
Documentatie

- voorzitter van de Hoge Raad voor de 
Openbare Bibliotheken

-  lesgever in de bibliotheekscholen van 
Antwerpen en Brugge

- eindredacteur en auteur van talrijke 
publicaties

- initiatiefnemer van Literair Gent.

De plaatselijke Openbare bibliotheek 
Kunst-Veredelt in Sint-Denijs-Westrem 
De bibliotheek in Sint-Denijs-Westrem 
kent in de jaren van de fusie een moei-
lijke periode. Op 19 juni 1978 wordt de 
oude wet Destrée vervangen door het 
nieuwe decreet “betreffende het Neder-
landstalige Openbare Bibliotheekwerk”. 
Om aan alle voorwaarden te voldoen 
sluit de bibliotheek Kunst-Veredelt in 
1978 aan bij het V.O.B. Gent (Vrije Open-
bare Bibliotheken).
Dit was geen succes. Er waren ingewik-
kelde juridische discussies en uit het ver-
slag van de raad van beheer van Kunst 
Veredelt van 22 januari 1981 blijkt dat 
deze niet te spreken is over de ervarin-
gen met het V.O.B.
Ondertussen had de toenmalige biblio-
thecaris een ontmoeting met Frans Hey-
mans tijdens een vergadering in Brussel. 

Hij werd op de hoogte gebracht van de 
onhoudbare situatie in SDW.
Alle contacten met hoofdbibliotheca-
ris Frans Heymans waren tot dan zeer 
positief verlopen en hij stelde voor aan te 
sluiten bij de hoofdbibliotheek van Gent.
Uiteindelijk, na ettelijke vergaderingen en 
tientallen brieven, legt het V.O.B. zich bij 
de feiten neer: de Sint-Denijse bibliotheek 
wordt filiaal van de Stedelijke Openbare 
Bibliotheek van Gent.

PVDBPVDB
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Kalender
maart

Vrij 2 CASA COSI 18.30 laatavondshopping Loofblommestr. 15, SDW
Za 3 SCOUTS & GIDSEN #WSBS9051 bouwwerkdag Pastorijdreef SDW
Za 3 SCOUTS & GIDSEN Foxy Fou Gildenhuis SDW
Za 3 VTBKULTUUR SDW daguitstap Leuven
Di 6 KVLV Spiritualiteitsdag Clemenspoort Gent
Zo 11 PAROCHIES AFSNEE/SDW 11.00 sober maal basisschool Sint-Paulus
Di 13 MARKANT + DAVIDSFONDS DE PINTE 20.00 voordracht OCP De Pinte

Vrij 16 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 toneel “Frankenstein” Gildenhuis SDW
Za 17 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 toneel “Frankenstein” Gildenhuis SDW
Za 17 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 toneel OCP De Pinte
Za 17 STERRENSCHOOL SINT-PAULUS SDW 14.00 Schoolfeest
Zo 18 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 15.00 toneel “Frankenstein” Gildenhuis SDW

Ma 19 WMV SDW / AFSNEE 19.30
20.00

vragen uit het publiek
werk- en bestuursvergadering

zaaltje achter café 
‘t Gemeentehuis

Di 20 DAVIDSFONDS SDW 20.00 Nacht van de Geschiedenis Gildenhuis SDW
Do 22 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 toneel “Frankenstein” Gildenhuis SDW
Vrij 23 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap Proven, Kortrijk
Vrij 23 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 toneel “Frankenstein” Gildenhuis SDW
Za 24 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 toneel “Frankenstein” Gildenhuis SDW
Zo 25 IVAGO Gentsche Gruute Kuis
Zo 25 TC BORLUUT 10.30 openingsreceptie kasteel Borluut

april
Za 7 VTBKULTUUR SDW musical Zoo of Life Antwerpen

Ma 9 WMV SDW / AFSNEE 20.00 Open Gespreksavond oc De Graet Afsnee
Di 10 KVLV Cultuuruitstap Franse Ardennen
Za 14 SCOUTS & GIDSEN jaarlijkse wafelbak
Zo 15 SCOUTS & GIDSEN #WSBS9051 bubbles run
Di 17 ANTENNEWERKING OCMW 14.00 project “Buren voor Buren” Open Huis SDW
Zo 22 SCOUTS & GIDSEN Kip aan ‘t Spit
Di 24 DAVIDSFONDS SDW causerie
Za 28 VTBKULTUUR SDW Schotse avond kasteel Borluut

mei
Ma 14 WMV SDW / AFSNEE 19.30

20.00
vragen uit het publiek
werk- en bestuursvergadering

zaaltje achter café  
‘t Gemeentehuis

Do 17 KVLV SDW / AFSNEE MET OKRA bezoek luchthaven Deurne Antwerpen
Do 24 MARKANT DE PINTE / SDW meerdaagse uitstap Munsterland
Za 26 SCOUTS & GIDSEN Zonneke met kampinschrijving
Zo 27 MARKTJES 09.00 Rommelmarkt Gemeenteplein SDW
Zo 27 BASISSCHOOL WESTERHEM Schoolfeest
Di 31 KVLV SDW / AFSNEE Moederdagfeest

juni
Za 2 VTBKULTUUR SDW ism DAVIDSFONDS busuitstap Damme en Loppem
Za 23 SCOUTS & GIDSEN WK Zonneke, Rode Duivels, rommel-

markt 
Woe 27 VTBKULTUUR SDW uitstap per trein Blankenberge

juli
Vrij 27 DIONISS festival
Za 28 DIONISS festival

september
Do 13 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse reis met autocar Friesland en Groningen

oktober
Vrij 19 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse kunstreis per vliegtuig Nice

november
Zo 18 VTBKULTUUR SDW Musical 40-45 Puurs



TE KOOP   |   Gent-Zuid

Ruim 3-slaapkamer appartement met 
terras en zicht op het Zuidpark. 
Opp. appartement: 116 m2. Opp. terras: 16 m2

€ 328.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Laarne

Charmant duplex appartement met terras en 
3 slpk. Garagebox en staanplaats inbegrepen. 
Terrein opp.: 290m2. Bew. opp.: 180 m2

     € 399.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   De Pinte

Deze woning is gerenoveerd in 2017 en
is een ideale starterswoning. 
Terrein opp.: 262 m2. Bew. opp.: 166 m2

€ 330.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem 

Prachtig perceel bouwgrond in de 
Eikeldreef met zuid-westelijke oriëntatie.  
Terrein opp.: 5.356 m2.

  € 1.490.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP  |  Gent - Coupure Links

Twee slaapkamer appartement op de negende 
verdieping met panoramisch zicht.   
Opp. appartment: 128 m2. opp. terras: 6 m2

  € 448.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Sint-Amandsberg

Recent 3 slpk. appartement met privé-tuin, 
terras en ondergrondse autostaanplaats.
Tuin opp.: 360 m2. Bew. opp.: 95 m2

€ 358.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Te renoveren landelijke woning met frontaal 
zicht op de Latemse Meersen.
Terrein opp.: 2.318 m2. Bew. opp.: 282 m2

€ 928.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Luxueus ruimtelijk landhuis. Gebouwd in 
2012 met uiterst kwaliteitsvolle materialen.  
Terrein opp.: 1.485 m2. Bew. opp.: 648 m2

   € 1.499.000  |  Gsm: 0486 069 070

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be
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U verkoopt? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
schatting van uw woning, appartement 
of bouwgrond.

 www.IRRES.be  |  Gsm: 0479 417 496

VERKOCHT

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Bouwgrond van 1.041 m2 in het centrum met een 
goede ZW-oriëntatie. Gn. bouwverplichting. 
Terrein opp.: 1.041 m2. 

€ 362.450  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Laarne

Instapklare recente woning met 3 slpk. en 
tuin. Staanplaats en garagebox inbegrepen. 
Terrein opp.: 253 m2. Bew. opp.: 105 m2

   € 349.000  |  Gsm: 0486 069 070
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