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Dekenij Borluut halve dag uitstap naar de 

Plantentuin van Meise
voor wie: 

senioren en anders valide personen 
van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

wanneer: zaterdag 9 juni 

uur en plaats van vertrek: 
13 uur, home Zonnehove, Loofblommestraat 4, met liftbus

activiteiten: 
rondgang plantentuin en traktatie met koffie en gebak

terug: rond 18 uur aan home Zonnehove

deelname: gratis aangeboden door Dekenij Borluut 

inschrijvingen tot en met maandag 4 juni via Michèle Bouverne
(0475 96 05 95) of via mail: michele@simonne.be

vzw Dekenij Borluut



Nieuws van de dekenij

Zaterdag 9 juni: uitstap minder mobiele personen en senioren
De jaarlijkse uitstap voor minder mobiele 
personen en senioren van SDW en Afsnee 
brengt ons dit jaar naar de plantentuin 
van Meise.

We vertrekken met de bus om 13 uur aan 
Home Zonnehove.
Vermeld bij inschrijving of je in een vaste 
rolstoel zit of als je ter plaatse een rol-
stoel wil gebruiken.
Na de rondleiding in de plantentuin krij-
gen we koffie en gebak.
De terugkeer aan home Zonnehove is 
voorzien rond 18 uur.

De Plantentuin van Meise is 92 ha groot 
en herbergt 18.000 soorten planten. In 
het Plantenpaleis kan je bij alle weersom-
standigheden genieten van planten uit 
alle hoeken van de wereld, van vleeseten-
de planten tot succulenten... Bij zomer-
weer moet je beslist langs de verzameling 
vaste planten in het Herbetum lopen of 
een bezoekje brengen aan de tuin met 
geneeskrachtige planten. In het Kasteel 
zijn er soms tentoonstellingen waarvoor 
je geen extra’s hoeft te betalen. In het 
noordwestelijke deel van het domein kan 
je de verzamelingen eiken, coniferen, 

magnolia’s, hydrangea’s, rododendrons, 
esdoorns en wilde rozen bezichtigen.

Deze uitstap wordt gratis aangeboden 
door Dekenij Borluut aan alle minder 
mobiele personen en senioren van SDW 
en Afsnee. Leden van de dekenij krijgen 
voorrang.

Welzijnsschakel Borluut
Wij zijn zeer verheugd dat we dankzij de milde giften van onze parochianen en ook 
dankzij onze sponsors “Soroptimist Club Gent” (a global voice for women), Soroptimist 
Scaldilis Gent en de Lions Club Gent Centinelle i .o. op vrijdag 13 april een heerlijk 
Paasontbijt kunnen aanbieden aan de minderbedeelden van Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee. 

Onze oprechte dank voor al deze steun.

inschrijven tot maandag 4 juni
Michèle Bouverne (0475 96 05 95); 
michele@simonne.be

Vrolijk pasen
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Nieuws van verenigingen

Davidsfonds

Dinsdag 24 april om 20 uur: Zuid-Afrika, het land, zijn taal, zijn poëzie

Als ergens ter wereld een mengelmoes 
van verschillende culturen te vinden is, is 
het wel in Zuid-Afrika. Van wit tot zwart, 
van Afrikaners tot de Bantoetalen en 
alles wat er tussenin zit, kleurlingen en 
Aziaten.
Kortom, het land is de regenboognatie 
van het continent Afrika.
11 nationale talen: één daarvan is het 
Afrikaans, zo verwant met ons Neder-
lands.
7 miljoen Zuid-Afrikanen hebben het 
Afrikaans als moedertaal, met een eigen 

poëzie en proza.
Wie kan ons beter de toestand in dat 
complexe land toelichten en het Afrikaans 
met zijn rijke poëzie en proza tot zijn 
recht laten komen dan Jooris Van Hulle.
Jooris Van Hulle studeerde klassieke 
filologie aan de KU Leuven en werkt als 
leraar in het secundair onderwijs. Hij was 
jarenlang recensent Vlaams proza voor 
de Standaard der Letteren en werkte 
enige tijd als adviseur voor het letteren-
beleid op het kabinet van de Vlaamse mi-
nister van Cultuur. Hij is actief als criticus, 

interviewer en medewerker aan verschil-
lende tijdschriften. Hij is al jaren gefasci-
neerd door het Afrikaans en spreekt de 
taal uitstekend.

Plaats: Gildenhuis, Loofblomme- 
straat 10, Sint-Denijs-Westrem 
Toegang: € 5, leden Davidsfonds 
SDW/Afsnee gratis.

Fem’Westrem 

Overzicht data voorjaar Fem’Westrem

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 brei-
café
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 brei-
café.

Zomerse patchwork maken - ook voor 
de beginner!
Prijs: Femma-leden € 20, anderen € 54. 
De prijs van het aan te kopen cursusma-
teriaal wordt later meegedeeld, je betaalt 
de materiaalkost.

Cabouchon juweeltjes maken
Prijs: Femma-leden € 3, anderen € 5. De 

avond zelf koop je het gewenste materi-
aal ter plaatse aan.

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

Inschrijven is verplicht, bij voorkeur per 
mail: femwestrem@gmail.com.
Betaling voor de start van de cursus, op 
BE 15 8906 8414 0930 van Fem’Westrem.

Naai- en breicafé
Elke donderdagavond (behalve in de 
schoolvakanties) kan je naar het naai- en 
breicafé komen. Hier werk je op je eigen 
tempo aan je project. Ondertussen kan 
je gezellig babbelen en tips en tricks 
uitwisselen. Tijdens het naai- en breicafé 
krijg je geen professionele uitleg van een 
lesgeefster.
Inschrijven is niet nodig, je komt en gaat 
wanneer het je best uitkomt.
Prijs: Femma-leden € 2 per avond, € 14 
voor een 8-beurtenkaart. Anderen: € 3 
per avond, € 20 voor een 8-beurtenkaart.

Plaats: catecheselokaal, Pastorij-
dreef, SDW
Uur: van 19.30 tot 22.30 uur
Info: Murielle (0473 92 97 91) of via 
mail: femwestrem@gmail.com.

Flanders Expo

Zaterdag 7 t.e.m. zondag 8 april: FACTS: het walhalla voor al wie van sci-fi, comics, 
anime, games en cosplay houdt. Your Belgian Comic Con!
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Markant

Dinsdag 17 april om 14 uur: bedrijfsbezoek Ivago Gent

Wegens groot succes wordt dit bezoek 
een tweede keer ingericht voor leden en 
hun partners.
We brengen een geleid bezoek aan de 
installaties van Ivago, met inleidende film 
over de werking van de reinigingsdienst. 

Daarna krijgen we een rondleiding in de 
verwerkings- en afvalverbrandingsinstal-
laties. 
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Woensdag 2 mei om 20 uur: voordracht met informatie en proeverij: olijfolie

Dirk De Muynck is de eigenaar van een 
eeuwenoude, traditionele olijfgaard op 
Sicilië en heeft in Sint-Amandsberg een 
winkel met Siciliaanse olijfoliën. Gegroeid 
uit de passie voor Sicilië werd in 2012 
het bedrijf Antico Sapore (de smaak van 
weleer) opgericht waarbij ze ter plaatse 
werken met kleine familiale olijfkwekers 
en deze biologische producten hier 

verspreiden. Op onze degustatieavond 
worden we onmiddellijk ondergedompeld 
in de Siciliaanse sfeer met de boeiende 
geschiedenis van de olijven, de olijfpluk 
en de persing alsook de gezondheids-
aspecten en de grote verschillen in het 
aanbod van de olijfolie.

Bij een glaasje wijn en met brood zullen 
we diverse oliën proeven. Er zal ook 
gelegenheid zijn om Siciliaanse producten 
te kopen.

Plaats: Ivago, Proeftuinstraat 43, 
9000 Gent. 
Duur: 2 uur.
www.ivago.be

Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel  
De Pinte.
Inschrijving vooraf is noodzakelijk. 
www.anticosapore.be

Neem ook eens een kijkje op onze website www.markantvzw.be/de-pinte-sint-denijs-west-
rem met alle gegevens over ons jaarprogramma en foto’s van onze voorbije activiteiten.

WZC Zonnehove
Zondag 27 mei: Zonnefeest

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar opnieuw 
ons Zonnefeest!
We rollen de rode loper uit en nodigen jullie uit voor een 
hapje, een drankje, een streepje muziek en vooral een heel 
gezellige namiddag.
Iedereen is welkom van 14 tot 18 uur.

Plaats: tuin van WZC Zonnehove

Dioniss 2018

Vrijdag 27 en zaterdag 28 juli: Dionissfestival op het 
Gemeenteplein en Krijzeltand

Zet de data al vast in je agenda! Na een spetterend tiende 
verjaardagsfeest, vliegen we er nog harder in! Momenteel se-
lecteren wij voor jullie opnieuw een aantal fantastische bands 
om te ontdekken en boksen wij een gevarieerd aanbod aan 
randanimatie in elkaar. De laatste tien jaar stonden al heel 
grote namen op ons podium die jullie als een van de eersten 
live konden aan het werk zien en we beloven plechtig dat we 
daar dit jaar opnieuw zullen voor zorgen. 
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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 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” en Hoplr

Buren voor buren
Samen voor een warme buurt! Hoe pak-
ken we dit aan? Het is veel leuker wonen 
in een buurt waar buren iets doen voor 
elkaar. Een brood meebrengen, een lift 
aanbieden 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 con-
tact met je op.

Hoplr door Joris Gallens, Community 
Manager Hoplr, verantwoordelijke voor 
buurtcommunicatie.
Hoplr is het private sociale netwerk voor 
je buurt. Via Hoplr sta je eenvoudig in 
contact met de mensen in je straat of wijk 
om:
• buren beter te leren kennen
• verloren gelopen huisdieren terug te 

vinden
• te zoeken naar een goede loodgieter of 

betrouwbare babysitter
• om een ladder of boormachine te lenen
• om buurtfeesten te organiseren

• om inbraak- of verkeersmeldingen te 
plaatsen

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Uur: van 14 tot 16 uur
Toegang: gratis.

Casa Cosi
tweedehands kledingwinkel met verhaal

Voelt u ook de lentekriebels en heeft u 
het gehad met de dikke winterjassen en 
pulls? Dan zijn wij er om uw probleem op 
te lossen…
1. U maakt plaats in de kleerkast en geeft 

de winterkledij af aan Casa Cosi
2. U shopt in onze winkel naar frisse 

lentekledij om de kleerkast opnieuw te 
vullen.

Met andere woorden:
spring binnen bij Casa Cosi en kijk wat wij 
aan originele, betaalbare kledij te bieden 
hebben. Of kom proeven van de gezellige 
sfeer tussen de vrijwilligers die dit sociaal 
project dragen. Deze vrijwilligers met een 
emotionele verhoogde kwetsbaarheid 
staan dagelijks in voor het reilen en zeilen 
van Casa Cosi. En dit is veel werk: sorte-
ren, wassen, strijken, etaleren en verko-

pen van kledij, speelgoed en babyspullen. 
We doen ons best om het voor de klant 
zo aangenaam mogelijk te maken met 
wekelijks nieuwe kledij en steeds een 
vriendelijke goeiedag.
Kledij, speelgoed en babygerief mag 
binnengebracht worden alsook hoeden, 
mutsen, handtassen, sjaaltjes, schoenen, 
juwelen....
Geregeld organiseren wij speciale acties 
bv. gratis sjaal voor elke klant, nieuw 
assortiment lingerie, een wekelijks nieuw 
-50% rek…
Steun dit mooie project door ons te be-
zoeken, u zal aangenaam verrast zijn en 
het zeker verder vertellen.
U kan ons ook vinden op de Facebookpa-
gina van Casa Cosi. Tot binnenkort?

We hebben 2 winkels, één op de campus 
van Karus en één in het dorp van SDW. 

Plaats: 
• Domein Karus, Beukenlaan 20, SDW
 Open woensdag en vrijdag van 9 tot 

15.30 uur
• Loofblommestraat 15, SDW
 Open woensdag, donderdag en vrijdag 

van 14 tot 18 uur; zaterdag van 10 tot 
18 uur

Info: http://www.facebook.com/casa-
cosi2dehands; 
Casacosi@outlook.com; (09 245 28 48)
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KVLV en KWB Afsnee en SDW
Zaterdag 21 april om 10 uur: bezoek aan De Krook

KVLV en KWB organiseren samen een be-
zoek aan de nieuwe Gentse stadsbiblio-
theek “De Krook”. Al gaat het over zoveel 
meer dan alleen maar een bibliotheek. 
We maken kennis met een nieuw en 
groot project, bedoeld om een vergeten 
hoek aan een bocht in de Schelde weer 
aantrekkelijk te maken.  

Voor het project van start ging, werd de 
site nog de “Waalse Krook” genoemd. 
Krook staat voor een “kreuk”, in dit geval 
een bocht in de waterweg, de Schelde. 
En het naamwoord “Waalse” slaat op de 
schepen die in de 18-de en 19-de eeuw 
vanuit Henegouwen steenkool kwamen 
leveren. In 2012 is het adjectief “Waalse” 
gesneuveld, wellicht omdat naast de 
Stad en de Provincie, ook de Vlaamse 
Gemeenschap het project financieel heeft 
gesteund.  
De Britse BBC omschreef de nieuwe bi-

bliotheek als één van de tien mooiste bi-
bliotheken van de wereld. De bibliotheek 
bevat een collectie van meer dan 400.000 
boeken, cd’s, dvd’s, strips, tijdschriften, 
luisterboeken enz … toegankelijk voor 
iedereen en gratis te ontlenen. Je vindt 
er ook lees- en vertelboeken, studie- en 
werkplekken, een leescafé, een belevings-
trap, een grote zaal en nog veel meer.  

Een bezoek aan dit prachtige, nieuwe 
Gentse cultuurhuis loont dan ook zeer de 
moeite. Een gids maakt ons gedurende 
anderhalf uur wegwijs in de bibliotheek 
“nieuwe stijl”. We verzamelen zaterdag 
21 april om 9.20 uur aan de pastorie te 
Sint-Denijs-Westrem en verdelen ons 
milieubewust over de beschikbare auto’s 
om naar Gent te trekken.

Indien je rechtstreeks naar Gent komt, 
spreken we af aan de inkomhal van de bi-

bliotheek op het M. Makebaplein om 9.50 
uur. Het bezoek vangt aan om 10 uur.  

Rond de middag ronden we af met een 
aperitiefje en het middagmaal in de buurt 
van de Gentse Zuid. Voor de rondleiding 
wordt een bijdrage gevraagd van € 4 aan 
leden van KWB en KVLV, anderen betalen 
€ 6.  

Dank voor alle medewerking.
  

Dinsdag 1 mei: voettocht naar Lourdes-Oostakker

Ook dit jaar zetten we de meimaand in 
met een voettocht naar Lourdes-Oos-
takker. Als u te voet wil meegaan, ver-
wachten wij u dinsdag 1 mei om 4.30 
uur ’s morgens aan de parochiekerk van 
Sint-Denijs-Westrem. Een uurtje later, 
om 5.45 uur verzamelen de fiets(t)ers 

eveneens aan de kerk van SDW om naar 
Oostakker te fietsen. 

Wie de verplaatsing per auto maakt, kan 
de eucharistieviering meemaken van  
7 uur in de basiliek te Oostakker. 
Iedereen die het wenst, kan na de mis 

en de ommegang genieten van lekkere 
warme koffie en verse koeken.

Info: Gary Dupré; (09 222 27 95). 

Graag vooraf inschrijven uiterlijk 
zaterdag 14 april bij 
Gary Dupré ; (09 222 27 95); 
chris_vandevelde@skynet.be of bij 
Piet Van Troos, (09 221 18  80); 
piet.vantroos@telenet.be. 

PZ Sint-Camillus + PC Caritas = KARUS

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camil-
lus, dat zich aan de Beukenlaan 20 te 
Sint-Denijs-Westrem bevindt, werkt vanaf 
januari 2018 samen met het psychiatrisch 
centrum Caritas uit Melle. Onder de 
benaming KARUS engageert het nieuwe 
(fusie)ziekenhuis zich voor een samen-
leving, waarin mensen met psychische 
en psychiatrische kwetsbaarheden een 
volwaardige plaats kunnen innemen. 
Sint-Camillus is voortaan Campus Gent 
van de vzw Karus.  

De Mariazusters van Franciscus en psy-
chiater Frans De Vos richtten in 1936 het 
psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus 
op. Ze vonden in het domein van Ridder 
de Ghellinck in Sint-Denijs-Westrem een 
ideale locatie voor een “gedegen en ge-
dreven” psychiatrische behandeling van 
mannen en vrouwen.  

Het oorspronkelijke kasteel met bijho-
rend koetshuis werd door de jaren heen 

gerenoveerd en doet dienst als therapie- 
gebouw voor behandeling en nazorg. 
Het parkdomein van 12 hectare biedt 
een grote meerwaarde aan patiënten en 
bezoekers.  

Campus Melle van vzw Karus was tot voor 
kort het psychiatrisch centrum Caritas en 
werd in 1908 gesticht door de Zusters van 
Liefde van Jezus en Maria. De voorloper 
ervan, het Sint-Jozefshuis in hartje Gent, 
werd 100 jaar eerder al opgericht door 
kanunnik Petrus Jozef Triest, de stichter 
van de congregatie van de Zusters.  

Beide fusiepartners kunnen bogen op 
een lange geschiedenis van kwalitatieve 
zorgverlening en behandeling. Het nieu-
we (fusie)ziekenhuis koos dan ook voor 
de slagzin “toonaangevend in geestelijke 
gezondheidszorg” en biedt zorg op maat 
aan voor verscheidene doelgroepen.  
De naam KARUS verwijst naar het Engelse 
“care” en “us”.  

KARUS werkt vanuit een christelijke 
mens- en maatschappijvisie en wil als 
behandelteam samen op weg gaan met 
de zorgvrager, die als een volwaardige 
gesprekspartner en ervaringsdeskundige
wordt beschouwd. Dank zij een ruim 
aanbod van zorgfuncties kan voor elke 
zorgvrager een individueel traject worden 
uitgestippeld, dat beantwoordt aan zijn 
zorgnoden.  

Info: Campus Gent, 
Beukenlaan 20, SDW ; 
info@karus.be; www.karus.be
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vtbKultuur SDW
Zaterdag 21 april om 19.30 uur: O Bonnie Scotland! 

Een teug Schotse geschiedenis, poëzie 
en muziek in het Kasteel van Borluut
Hoewel Schotland een eigenzinnig stukje 
Groot-Brittannië is dat ook na de Brexit 
naar Europa blijft neigen, is het een land 
waarvan de cultuur voor velen van ons, 
vasteland-Europeanen, relatief onbekend 
is. We zijn ongetwijfeld onder de indruk 
van de unieke Schotse landschappen met 
de ronde bens en weidse glens, de talloze 
lochs, eilanden en schiereilanden, maar 
ook in de Schotse poëzie zitten pareltjes 
en “beluisterwaardigheden” die minstens 
een avond lang uw aandacht verdienen.

In deze lezing willen we enkele aspecten 
van de complexe Schotse geschiedenis 
onder de loep nemen. We hebben het on-
der meer over de kortstondige Romeinse 
aanwezigheid, ontrafelen de eeuwenlan-
ge gespannen verhouding met de buren 
uit Engeland en peilen naar de invloed 
van de Keltische cultuur.

Onze insteek is poëtisch: we vertrek-
ken waar mogelijk vanuit gedichten en 
liederen. Robert Burns, de populaire bard 
die het Schots als taal opwaardeerde en 
de Schotse identiteit mee vormgaf, mag 
niet ontbreken maar ook dichters als de 
al even iconische Walter Scott en James 
Macpherson passeren de revue. 

Van dichtbij maakt u kennis met vaak 
geciteerde verzen en leert u de histo-
risch-culturele achtergrond kennen. Tus-
sendoor zingen en spelen we live enkele 
teksten die op muziek werden gezet.

Op het einde van de voordracht mag u 
nog wat namijmeren en van gedachten 
wisselen bij een “dram” Schotse whisky of 
een kopje koffie en een bijhorend hapje 
dat uit Schotland werd overgevlogen.

Zowel Hildegard Sierens als Tom Steens-
sens studeerden Germaanse talen, res-

pectievelijk in Gent en Leuven en hebben 
doorheen de jaren een band gesmeed 
met Groot-Brittannië die inmiddels erg 
hecht is. Allebei zijn ze ook reisleider 
voor het ROC, waarbij Tom zich vooral 
op de Highlands richt en Hildegard door 
Engeland toert. Ook muzikaal trekken ze 
hun streng: Hildegard is een gelouterde 
sopraan en Tom begeleidt haar tijdens 
deze causerie op de gitaar, de drie kinde-
ren dragen ook een nootje bij.

Inschrijven via mail naar: 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be
Betalen op nr BE66 6711 5388 8955 
van vtbKultuur SDW. 
Plaats: Kasteel Borluut, SDW
Kostprijs: € 10 leden vtbKultuur, 
anderen: € 12 

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.

Parochies
Diensten van de Goede Week in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem

We vieren Palmzondag en herdenken de 
intocht van Jezus in Jeruzalem op zondag 
25 maart in de kerk van Sint-Denijs-Wes-
trem om 10 uur.  De Bijbel verhaalt ons 
dat Jezus, gezeten op een ezel, Jeruzalem 
binnenkwam en begroet werd door het 
volk met wuivende palmtakken. Voordien 
gaat op zaterdag 24 maart de avondmis 
door in de parochiekerk van Afsnee om 
17.30 uur.

Herdenking van het Laatste Avondmaal 
op donderdag 29 maart in de kerk van 
SDW om 19 uur. We vieren Witte Don-
derdag en gedenken dat Jezus toen zijn 
en ons leven samenvatte als één voet-

wassing, dienstbaarheid aan de men-
sen, als brood dat gebroken en wijn die 
gedeeld wordt.  

Wij gedenken de kruisdood van Jezus 
Christus op vrijdag 30 maart in de kerk 
van Afsnee om 15 uur en nemen samen 
deel aan de kruisweg. Nadien worden we 
uitgenodigd op de Goede Vrijdagliturgie 
in de parochiekerk van Sint-Denijs-West-
rem om 20 uur. Deze bijzondere viering 
wordt opgeluisterd door de parochieko-
ren van Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en 
Zwijnaarde en door het Sint-Camillus-
koor.  

Wij waken en bidden samen op zaterdag 
31 maart in de kerk van Christus Koning 
om 20 uur. We houden de Paaswake 
en hernieuwen onze doopbeloften. Wij 
vieren samen met alle deelparochies van 
Gent Zuid. 

Wij vieren het Paasfeest op zondag 1 april 
in de kerk van Sint-Denijs-Westrem om  
10 uur.  De Paasliturgie wordt verzorgd 
door het Sint-Camilluskoor.
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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

inschrijvingen en info betreffende 
ons project en de komende evene-
menten: www.wsbs9051.be

Vrienden van De Zonnekerels
Zondag 1 april: loopevenement voor jong en oud door SDW  
met aansluitend de ronde van Vlaanderen op groot scherm

Vzw “Vrienden van de Zonnekerels”, een 
vereniging van ouders en oud-leiding 
die de scouts- en gidsengroep te Sint- 
Denijs-Westrem op patrimoniaal vlak 
ondersteunt, heeft samen met de scouts 
en gidsen het engagement opgenomen 
om het bouwvallige scoutslokaal in de 
Pastorijdreef 4 aan te pakken en grondig 
te renoveren.
Vandaar ook volgende acties, waarop we 

u graag uitnodigen, met onder meer onze 
gloednieuwe Bubblerun, een loopeve-
nement voor jong en oud door SDW, met 
aansluitend de Ronde Van Vlaanderen op 
groot scherm!
Dit evenement zal plaatsvinden op 
zondag 1 april aan het kasteel Borluut, 
vanaf 10 uur. Eerst is er het loopevene-
ment met aansluitend de mogelijkheid 
tot het nuttigen van een hapje en een 

drankje tegen democratische prijzen en 
het bekijken van Vlaanderens Mooiste op 
groot scherm. Dit alles ten voordele van 
ons bouwproject.

Iedereen is van harte welkom! Jong 
en oud, looplustigen, wielerfanaat en 
zondagsgenieters, iedereen zal kunnen 
genieten van een aangename namiddag.

Zaterdag 14 april: de wafelbak!

Voor de prijs van € 5 kan u genieten van 
een zakje artisanale wafels, met veel lief-
de voor u gebakken door de leidingsploeg 
van “De Zonnekerels’’. Ook dit volledig 
ten voordele van ons bouwproject in de 

Pastorijdreef.
Onze leden zullen die dag door Sint-De-
nijs-Westrem trekken om deze heerlijke 
wafels aan de man te brengen.

Deelname Bubblerun: vvk: € 8, adk: 
€ 10. Hoe meer rondes je loopt, hoe 
meer Bubbels je kan verdienen. Je 
krijgt ook een WSBS-bandje, een stuk 
fruit en een drankje.

Deelname Kidsrun: vvk: € 3, adk: 
€ 4. Kinderen lopen voor het goede 
doel en krijgen een WSBS-bandje, 
een stuk fruit en een drankje.
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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, SDW

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
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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

Integratieve psychotherapie
Brigitte Van der Auwermeulen; 0473 37 67 66
Maaltebruggestraat 288, 1ste verd., Gent
www.psychotherapeut-brigittevda.be
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

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. ‘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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Varia

Informatie gevraagd!

Voor mijn volgende thriller (de 7de dus) zoek ik foto’s, films en tekst (info) over het 
vliegplein van SDW, de Kortrijksesteenweg en het centrum van het dorp rond de 
periode van 1945.
Ik wil namelijk zeker zijn dat de zaken die ik uit die tijd beschrijf ook juist zijn!
De foto’s scan ik in en je krijgt ze zeker terug. Je kan me mailen op volgend mailadres:
guido.strobbe@outlook.com

Alvast bedankt,
Guido Strobbe

“Het Boerencollectief” in Afsnee

Op 1 februari 2018 is het duurzame land-
bouwproject Boerencollectief van start 
gegaan in Afsnee. Daar stelt het Gentse 
OCMW 10 hectare vruchtbare landbouw-
grond van haar eigendom ter beschikking 
aan de Stad Gent. De Stad geeft deze 
grond op haar beurt in bruikleen voor 
minstens 9 jaar. De landbouwers van het 
Boerencollectief deden het beste voor-
stel na een oproep van de Stad Gent om 
een stadsgericht landbouwproject op 
te zetten, waarin ook kansen gecreëerd 
worden voor sociale tewerkstelling.

Het Boerencollectief is een samenwer-
king tussen veehouderij Steven De Roo 
en biolandbouwers Maarten Cools en 
Wim Michels die een zelfplukboerderij 
zullen opstarten met groenten en “kle-
infruit”. De landbouwers werken samen 
met De Moester vzw, Boerde- 
rijschool vzw, Natuurpunt Gent en Los 
Compañeros. De partners gaan samen op 
zoek naar Gentse klanten die geïnteres-
seerd zijn in lokaal voedsel en dat willen 
aankopen via een jaarlijks oogstaandeel 
van de boerderij. Daarnaast wordt ook 

een deel van de percelen ingezet voor 
de uitloop van melkvee, en wordt er een 
sociaal tewerkstellingsproject opgezet, 
waar maatschappelijk kwetsbare mensen 
worden opgeleid.

De Stad Gent ziet dit project ook als een 
kans om te leren hoe gronden in de 
stadsregio ingezet kunnen worden om de 
korte keten verder uit te bouwen.

Afsnee, slechts enkele kilometers verwij-
derd van het Gentse stadscentrum, is een 
ideale locatie voor het ontwikkelen van 
een stadsgericht landbouwproject binnen 
de korte keten-filosofie. Maarten Cools en 
Wim Michels gaan samenwerken om op 
de Goedingekouter een brede landbouw-
onderneming te starten die perfect aan-
sluit op de vraag van Stad Gent en OCMW 
Gent en die realistisch en economisch 
leefbaar is: Bioboerderij De Goedinge.

Samen met lokale landbouwer Steven De 
Roo, De Moester vzw, Natuurpunt Gent 
en enkele geëngageerde bewoners kiezen 
ze voor een inspirerend project dat lekker 
en lokaal voedsel zal opleveren voor de 
Gentenaars. De partners kennen elkaar 
al jaren en zagen in deze projectoproep 
de ideale kans om samen een landbouw-
project uit te bouwen dat op vele vlakken 
een voorbeeldproject kan worden. De 
lokale verankering staat hier centraal. 
Zo zal Bioboerderij De Goedinge samen-
werken met het familiale melkveebedrijf 
“De Roo” - sinds generaties aanwezig op 
de Goedingekouter. De plannen van “De 
Roo” en “De Goedinge” worden op elkaar 

afgestemd en verenigen zich in de hoeve 
aan de rand van de OCMW-percelen, die 
ter beschikking gesteld wordt door lokale 
bewoners Caroline Vanhauw en Vincent 
Hebbelynck.

De hoeve wordt hét ontmoetingspunt 
van dit brede landbouwproject, met 
plaats voor een hoevewinkel, een boer-
derijschool en een boerderijscouts. De 
zelfpluk-werkwijze, die ook op andere 
plaatsen in Gent haar succes bewijst, zal 
samen met de landbouw- en natuur- 
educatie de Gentenaars rechtstreeks in 
verbinding brengen met het voedsel op 
hun bord.

In nauwe samenwerking met activitei-
tencentrum De Moester wordt sociale 
tewerkstelling uitgerold en samen met 
Natuurpunt Gent wordt op dit bijzondere 
kouterlandschap een biodiversiteits- en 
akkervogelplan verwezenlijkt. Daarnaast 
kunnen Gentse scholen via de Boerde- 
rijschool vzw boerderijtrajecten volgen, 
waarbij leerlingen een seizoen lang het 
veld opgaan: van zaaien tot oogst.
Het landbouwproject draait om het delen 
van een stuk geschiedenis, het bewaren 
van de schoonheid en de rijkdom van het 
kouterlandschap, samen met enthou-
siaste mensen die de ambitie hebben 
om een steentje bij te dragen aan onze 
maatschappij.

Info: www.goedinge.be

1212



april
Zo 1 VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS 10.00 Bubblerun kasteel Borluut
Zo 1 PAROCHIES SDW / AFSNEE 10.00 Paasfeest parochiekerk SDW
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
Di 17 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 Bedrijfsbezoek IVAGO Gent
Za 14 VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS jaarlijkse wafelbak
Di 17 ANTENNEWERKING OCMW 14.00 project “Buren voor Buren” + Hoplr Open Huis SDW
Za 21 KVLV en KWB AFSNEE / SDW 10.00 bezoek aan de Krook Gent
Za 21 VTBKULTUUR SDW 19.30 O Bonnie Scotland kasteel Borluut
Zo 22 SCOUTS & GIDSEN Kip aan ‘t Spit
Di 24 DAVIDSFONDS SDW 20.00 causerie Zuid-Afrika Gildenhuis SDW

mei
Woe 2 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht olijfolie Gezinslokaal De Pinte

Ma 14 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek
20.00 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
Zo 27 WZC ZONNEHOVE 14.00 Zonnefeest WZC Zonnehove SDW
Di 31 KVLV SDW / AFSNEE Moederdagfeest

juni
Za 2 VTBKULTUUR SDW ism DAVIDSFONDS busuitstap Damme en Loppem
Za 9 DEKENIJ BORLUUT uitstap voor senioren Plantentuin Meise
Za 23 SCOUTS & GIDSEN WK Zonneke, Rode Duivels, rommel-

markt 
Woe 27 VTBKULTUUR SDW uitstap per trein Blankenberge

juli
Vrij 27 DIONISS festival Gemeenteplein SDW, 

Krijzeltand
Za 28 DIONISS festival

augustus

september
Di 11 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

Kalender

13



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:  
27 april 2018. 

De teksten uiterlijk tegen 8 april  
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 26 mei, 24 augustus 
en 28 september. 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

WELDRA TE KOOP | St-M-Latem

Ruime 4-slaapkamer woning met 
zwemvijver en zuid georiënteerde tuin. 
Terrein opp.: 2.094 m2. Bew. opp.: 320 m2

€ 1.040.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Nieuw te bouwen landelijke halfopen woning 
in het centrum. Realisatie door Elbeko.  
Terrein opp.: 650 m2.  Bew. opp.: 245 m2

     € 576.258(excl. 21% btw en 10% RR) | 0486 069 070

TE KOOP   |   Eke centrum

Instapklare jonge woning (2009) met 3 
slaapkamers en een autostaanplaats.  
Terrein opp.: 53 m2. Bew. opp.: 111 m2

€ 249.000  |  Gsm: 0486 069 070

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

2 slaapkamer appartement met berging 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

€ 338.000  |  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 Z-oriëntatie. Geen bouwverplichting. 
Terrein opp.: 1.041 m2. 

€ 329.500  |  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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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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WELDRA TE KOOP | St-M-Latem

Ruime 4-slaapkamer woning met 
zwemvijver en zuid georiënteerde tuin. 
Terrein opp.: 2.094 m2. Bew. opp.: 320 m2

€ 1.040.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Nieuw te bouwen landelijke halfopen woning 
in het centrum. Realisatie door Elbeko.  
Terrein opp.: 650 m2.  Bew. opp.: 245 m2

     € 576.258(excl. 21% btw en 10% RR) | 0486 069 070

TE KOOP   |   Eke centrum

Instapklare jonge woning (2009) met 3 
slaapkamers en een autostaanplaats.  
Terrein opp.: 53 m2. Bew. opp.: 111 m2

€ 249.000  |  Gsm: 0486 069 070

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

2 slaapkamer appartement met berging 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

€ 338.000  |  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 Z-oriëntatie. Geen bouwverplichting. 
Terrein opp.: 1.041 m2. 

€ 329.500  |  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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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


