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Nieuws van de dekenij

Kermis SDW van 18 tot 23 oktober
Het Kermiscomité van Dekenij Borluut is 
de oktoberkermis van 18 tot 23 oktober 
volop aan het voorbereiden. We kozen 
voor het thema: Kermis…. een juweeltje 
om te koesteren!

Waarom dit thema?
* De opening van de kermis en de 

tentoonstelling heeft plaats in Kasteel 
Borluut. Dat kasteel, een juweeltje in 
het patrimonium van Sint-Denijs- 
Westrem, wordt nu tijdelijk beheerd 
door Dekenij Borluut en heeft dringend 
renovatie nodig om het in zijn waarde 
te herstellen. Daar wordt door een 

team deskundigen aan gewerkt om het 
gebruik ervan te kunnen verbeteren en 
te verruimen, een juweel in haar pracht 
herstellen!

* Elke vereniging die een evenement 
organiseert fungeert als een “juweel” 
omdat het de band met de inwoners 
beklemtoont en betrokkenheid, inzet 
en engagement symboliseert.

* Door de organisatie van het evenement 
Rocktoberfest krijgt de zaterdagavond 
het label “kermis een feest” mee. Dan 
kan iedereen gewoon uit de bol gaan! 
Plezier: juweeltje in het leven.

* De kermis tracht doorheen de ver-

schillende evenementen aandacht te 
besteden aan Welzijnsschakel Dekenij 
Borluut en te sponsoren om dit initia-
tief te ondersteunen. Aandacht hebben 
binnen feestgedruis voor wie op Wel-
zijnsschakel beroep doet is te beschou-
wen als een juweel door de inzet van 
een groot aantal vrijwilligers!

* Zondagnamiddag worden “Schatten 
op Zolder” naar waarde geschat door 
experten. Misschien zijn daar wel echte 
juweeltjes bij.

Hou nu al deze data vrij in je agenda. 
De kermis is voor jullie allemaal!

Uitnodiging voor deelname aan “Schatten op Zolder”
Dit jaar gaan we tijdens de Borluutkermis 
op zoek naar “Schatten op zolder”. 
Op zondagnamiddag 20 oktober kan 
jouw aangebracht voorwerp geschat wor-
den door experten.
Iedereen kan hieraan deelnemen en zijn 
kunstwerk laten schatten. 

Welke schatten schuilen er op de zolder, 
of in de kast? De lenteschoonmaak? Er is 
zeker iets te vinden!
Je mag natuurlijk niet verwachten dat 
je een kilogram goud of zilver onder je 
dakpannen gaat vinden, maar toch loont 
het de moeite om je ogen open te hou-
den voor juwelen die onderaan een lade 
gesukkeld zijn of die in een schoenen-
doos verstopt zitten. Ook “ouderwetse” 

of schijnbaar smakeloze hebbedingetjes, 
zoals een lamp of een handgeschilderd 
porseleinen beeldje, kunnen meer waard 
zijn. 
Een stapel “oud papier” ontdekt? Verban 
hem niet meteen naar de kachel, maar 
neem je tijd om de inhoud te bekijken. 
Er is namelijk een markt voor vintage de-
sign- of modemagazines, en kopers zijn 
bereid om er behoorlijk wat geld voor 
neer te tellen. Ook posters uit lang vervlo-
gen tijden kunnen een aardig bedrag op-
leveren. Als je kartonnen kokers ontdekt 
op zolder, heb je waarschijnlijk prijs.

Wat moet je doen :
− neem een foto van jouw waardevol 

stuk. Samen met de schatters worden 

de aangeboden stukken al dan niet 
weerhouden voor bespreking de zon-
dagnamiddag.

− mail die foto met wat uitleg door naar 
magdadeclerck@icloud.com of

− zorg dat de foto in de brievenbus komt 
van Magda Declerck, Hemelrijkstraat 39, 
SDW

− noteer zorgvuldig jouw naam, adres, te-
lefoonnummer en e-mailadres bij jouw 
foto zodat we je kunnen contacteren.

Zorg dat je er vlug bij bent want de inte-
resse zal groot zijn.

Veel succes!

Blokperiode: na inspanning komt ontspanning
Veel jongeren zijn flink aan het studeren 
omdat er binnenkort examens aankomen 
en dat betekent (onnodige) stress, korte 
nachten en weinig sociaal contact.
Het is belangrijk dat je blokkende student 
zijn eigen studiemethode leert ontdek-
ken. Voortdurend vragen of alles ok is 
of hem of haar pushen om te stude-
ren, heeft dus weinig of geen zin. Maar 
deze goede ondersteuningstips tijdens de 
blokperiode helpen wél!

Dit helpt jouw student door de blokperi-
ode:
- minstens 6 uur slaap per nacht
- minstens een half uur per dag wande-

len of sporten
- per studie uur een tiental minuut-

jes pauze inlassen
- ga voor een uitgebreid ontbijt dat ener-

gie oplevert
- zorg voor voldoende vers fruit en 

groenten

- laat het raam openstaan op de studeer-
kamer voor voldoende verluchting

- een goed verlicht bureau om je ogen 
niet te overbelasten

- zorg voor een studeerkamer waar 
het niet warmer is dan 22°

- een gezond voedingspatroon is heel 
belangrijk tijdens de blokperiode. Ver-
wen je zoon of dochter met een heerlijk 
menu van de dag met voldoende vezels 
en vitaminen. Dit zullen ze zeker appre-
ciëren van de mama of papa! 
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Nieuws van verenigingen

Dioniss
Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus: Dioniss viert zijn 12de editie!

Het eerste weekend na de Gentse Feesten 
wordt het centrum van SDW traditioneel 
omgetoverd tot het gratis Dioniss Festival. 
Voor de 12de keer op rij al ondertussen, 
kunt u twee dagen lang genieten van tal 
van activiteiten en kwalitatieve optredens. 
En dit zoals altijd helemaal gratis.

Naar goede gewoonte warmt Dioniss  
vrijdag op met het Dioniss Zomerterras. 
Vrijdag 2 augustus, vanaf 17 uur, wordt 
het Gemeenteplein omgetoverd tot het 
gezelligste afterwork en zomerterras van 
Gent en omstreken. Ook dit jaar staat 
dj Depriest in voor de muzikale omkade-
ring in een feeëriek decor. 
Nieuw dit jaar op vrijdag is de Silent Disco. 

Van 20 tot 1 uur kan er in de kapel van 
Sint-Paulus naar hartenlust gedanst wor-
den op de beste muziek door middel van 
een koptelefoon. De toegang hiervoor 
is gratis maar de plaatsen zijn met 200 
koptelefoons beperkt. Op tijd komen is 
dus de boodschap.

Zaterdag 3 augustus wordt ook dit jaar 
de dag waarbij u op Dioniss terecht kan 
voor ontelbaar veel gratis activiteiten 
voor zowel kinderen als volwassenen. 
Een schminkstand bezoeken, poppenkast 
kijken met de hele familie, een ritje op 
de huifkar of gewoon gezellig samen iets 
drinken? Op Dioniss kan het allemaal. 
Vanaf 19.30 uur opent het hoofdpodium 

voor optredens van het Gentse Vito, 
de Belpopkoningen van Mintzkov, de ico-
nische Nederlandse band Spinvis en de 
jonge new-wavers van Whispering Sons. 
De 12de editie van Dioniss wordt met 
dj’s Dave & Danny afgesloten door twee 
rasechte Sint-Denijzenaren. Zoals elk jaar 
is Dioniss volledig gratis!

Indien u graag een handje wil helpen 
voor, tijdens of na Dioniss, mail dan als 
de bliksem naar joachim@dioniss.be. 
We zijn op zoek naar helpende handen 
voor tijdens de op- en afbouw, achter de 
bars, bonnetjeskoten en als sfeerbeheer-
ders.

We hopen de bewoners van Sint-Denijs- 
Westrem in grote getale te mogen ont-
vangen. Samen maken we er een gewel-
dig feest van. Tot dan!

Het Dioniss Team

Info: www.dioniss.be; 
info@dioniss.be; (0476 38 34 80)

vtbKultuur en Davidsfonds
Zaterdag 15 juni: daguitstap naar Villers-la-Ville, de “Fondation Folon” en Nijvel

In Villers-la-Ville ontdekken we de Abdij 
van Villers met plaatselijke gids. Dit ge-
bouw werd opgenomen als uitzonderlijk 
erfgoed van Wallonië en is een van de 
meest prestigieuze getuigen van de  
cisterciënzer monniken uit de 12de eeuw.
Voor de lunch worden wij in de “Moulin 
de Villers” verwacht, een plaats met een 
gezellige sfeer en een mooi terras.
Na de lunch rijden we naar de Stichting 
Folon. De kunstenaar Michel Folon heeft 
in de kasteelhoeve van La Hulpe meer 
dan 500 kunstwerken ondergebracht. Na 
een rondleiding in het park vertrekken 
we richting Nijvel, onze laatste halte. 

Deze stad, gelokaliseerd in de provincie 
Waals-Brabant host de “Prinses van het 
Heilige Roomse Rijk”. Dit was de titel die 
de heilige Gertrudis zich mocht aan-
meten. De kapittelkerk Sint-Gertrudis 
wordt als de grootste Romaanse kerk van 
België beschouwd. In dit indrukwekkend 
gebouw valt ons de Romaanse sober-
heid van het uitzonderlijke architecturale 
geheel des te meer op: de harmonieuze 
abdijkerk zelf, de crypte, de kloostergang, 
de archeologische vondsten en de schat-
ten uit de 7de tot de 13de eeuw.
 

Deelnameprijs: € 70 (leden vtbKultuur en 
Davidsfonds), € 75 voor anderen
Inbegrepen: 
• busvervoer
• Nederlandstalige begeleiding
• bezoek aan de Abdij van Villers en aan 

de Stichting Folon met lokale gidsen
• bezoek van de collegiale Sint-Gertrudis 

o.l.v. Wien Servaes
• lunch in “Moulin de Villers”
• fooi voor de chauffeur
Vertrek: Carrefour SDW om 8.30 uur
Terugkeer: rond 19 uur

Bridgeclub Leie-oever

Onze Bridge avond begint elke dinsdag om 18.45 uur en we kaarten het hele jaar 
door, ook tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerst en Nieuwjaar.

Plaats: o.c. ’t Oud Schoolke Afsnee
Info: jeanine.clauwaert@hotmail.com; 
(09 222 09 48)
vera.ringoot@pandora.be; (09 221 04 06)
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KWB  SDW/Afsnee
Vrijdag 8 november om 20 uur: 20ste KWB-quiz 

De jaarlijkse quizavond van KWB Afsnee 
en SDW is in 2019 toe aan een (beschei-
den) jubileumeditie. Op vrijdag 8 no-
vember geven we in het Gildenhuis te 
SDW om 20 uur de aftrap voor onze 20ste 
editie.  
Onze allereerste quizavond dateert 
van 27 oktober 2000: we speelden toen 
met 11 ploegen en de eerste prijs werd 
weggekaapt door de Bondies (Jack Carels, 
Edith Callens, Linde Van Dam en Eveline 
Van De Wiele), voor de Verlichte Geesten 

en de Benjamins.  
Geleidelijk aan is de KWB-quiz uitgegroeid 
tot een pretentieloos gezellig samenzijn, 
een spel van afwisselende vragen en 
antwoorden zonder harde competitie of 
naijver en een ludieke wedstrijd, waarin 
iedereen zijn kans kan wagen en hoe dan 
ook in de prijzen valt.  
Dit initiatief, waaraan jaarlijks meer dan 
120 liefhebbers deelnemen, danken wij 
aan de onbetaalbare inzet van vele vrijwil-
ligers en aan de trouwe medewerking van 

tal van bereidwillige sponsors. Wij zijn 
hen hiervoor zeer dankbaar en nemen 
ons voor om van deze 20ste editie iets 
speciaals te maken.  

U verneemt er alles over in de volgende 
INFO: inschrijven is mogelijk vanaf zondag 
1 september 2019. Streep intussen alvast 
vrijdag 8 november aan in uw planning 
en agenda: wij zullen u dan graag in het 
Gildenhuis begroeten.  

KWB onderweg naar Oostakker 

De KWB (Kristelijke Werknemersbewe-
ging) is in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem 
opgericht in 1950 en mag dus volgend 
jaar zeventig kaarsjes uitblazen. Zolang 
bestaat in onze twee dorpen ook de tradi-
tie om op 1 mei te verzamelen in Oostak-
ker Lourdes: we wonen er de vroegmis bij 
om 7 uur en brengen een bezoek aan de 
Mariagrot.  
Vroeger stapte iedereen te voet mee, 
maar tegenwoordig zijn ook fietsers van 
de partij en anderen maken de verplaat-
sing per auto. Hierna volgt een verslag 
van onze laatste 1 mei-tocht.  

Bedevaart naar Oostakker-Lourdes
Op woensdag 1 mei waren om 4.30 uur 
een tiental kwieke en min of meer wak-
kere mannen en vrouwen paraat om de 
jaarlijkse voettocht naar Oostakker aan 
te vatten. Een uurtje later, om 5.45 uur, 
verzamelden enkele fietsers aan de kerk 
om hetzelfde parcours af te leggen.  
Het was nog donker en stil op straat en 
het weer zat niet mee. Toch bleven we 
gespaard van regen, in tegenstelling 
tot andere jaren. Uiteindelijk is het een 
stevige, maar aangename wandeling en 
deugddoende fietstocht geworden.  
Bij de start zocht een late feestvierder zijn 
auto op aan de Pastorijdreef, maar voor 
het overige: geen beweging op dit vroege 
uur. Nadat we ongeveer een kilometer 
hadden gefietst, staken we een verliefd 
koppeltje voorbij, dat blijkbaar moeilijk 
de weg vond naar huis. Plots riep één 
van beiden: “hé, van welk feestje komen 
jullie?”
De duisternis maakte stilaan plaats voor 
ochtendschemering en de eerste, vroege 
vogels lieten zich met veel klank en 
overtuiging horen. We hebben te voet en 
per fiets zo’n twaalftal kilometer afge-
legd: dat is de afstand van het dorp van 
Sint-Denijs-Westrem tot aan de Mariagrot 
in Oostakker. De Mariadevotie is er nog 
steeds actueel en heeft een boeiende 
voorgeschiedenis.  

Baron de Plotho
De historiek van hét Vlaamse Maria-oord 

bij uitstek begint in het domein van het 
kasteel van Oostakker in de wijk Sloten-
dries. Baron Frans de Plotho ging naar 
het seminarie en werd in Gent priester 
gewijd in 1790. Na enige tijd trok hij zich 
terug op het domein en bouwde er een 
kluis, om er als priester-kluizenaar te 
leven.  
Zestig jaar later besloot de Markiezin de 
Courtebonne de kluis om te bouwen. 
E.H. Moreels, de pastoor van Oostakker, 
suggereerde om in de rotsstenen een 
nis aan te brengen voor een beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
Het beeld werd gewijd op 29 juni 1873. 
Tweeduizend mensen woonden de 
ceremonie bij. Ze drukten het verlangen 
uit om geregeld op die plaats te komen 
bidden. Daarom vatte de markiezin het 
plan op een kapel te laten bouwen. Een 
opzienbarend wonder versterkte die idee.  

De wonderbare genezing van Pieter De 
Rudder
Pieter De Rudder uit Jabbeke kwam, toen 
hij op 16 februari 1867 van zijn werk naar 
huis terugkeerde, met zijn linkerbeen 
onder een omvallende boom terecht. Het 
scheen- en kuitbeen waren gebroken en 
er gaapte een etterende wonde onder 
de knie. Pieter doorstond veel pijn: hij 
weigerde zijn been te laten afzetten, maar 
stelde zijn hoop op het gebed.  
Na acht jaar zware beproeving, besloot 
Pieter op bedevaart te gaan naar Oos-
takker. Na een ware lijdensweg belandde 
hij in april 1875 eindelijk bij de grot. Daar 
zakte hij uitgeput neer voor het beeld 
van Maria, op de eerste bank naast het 
beeld van de H. Bernadette. Hij begon te 
bidden, doch ineens stond hij op en zette 
enkele stappen zonder krukken.  
Zijn been was gaaf en gezond en de 
genezing werd ook in Lourdes bekend: 
in 1908 werd na grondig onderzoek “het 
mirakel Pieter de Rudder” erkend. De 
begeestering die door zijn genezing werd 
opgewekt, trok natuurlijk nog meer be-
devaarders aan. De markiezin vroeg toe-
stemming aan om een kapel te bouwen 
en het werd uiteindelijk een kerk, die op 

11 september 1877 plechtig is ingewijd en 
in 1924 tot basiliek werd verheven. 
 
69 jaar KWB-bedevaart
In Oostakker aangekomen, kregen de 
stappers en fietsers het gezelschap 
van zo’n veertig mensen uit Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem, die intussen per 
auto waren gearriveerd. Van overal kwa-
men bedevaarders toe en rond 7 uur zat 
de kerk goed gevuld met KWB-ers, leden 
van OKRA en nog tal van andere vroege 
kerkgangers.  
  
De sfeer is er echt apart: zowel stappers 
als fietsers, passanten als trouwe bede-
vaarders gaven present op de vroege 
eerste dag van de meimaand. De koor-
zangers en een organist uit Kruishoutem 
nodigden iedereen uit om mee te zingen 
met de alom gekende Vlaamse Marialied-
jes. Echt de moeite waard, zo vroeg in de 
morgen.  
De mis werd voorgegaan door twee pries-
ters: E.H. Joost De Boever (pastoor Kruis-
houtem) en E.H. Adelin Cathoir (pastoor 
em. Afsnee en Sint-Denijs-Westrem). Na 
de viering hebben de bedevaarders uit 
Afsnee en SDW een moment van bezin-
ning gehouden aan de grot en deelgeno-
men aan de ommegang.  
Eigenlijk is zo’n ommegang heel bij-
zonder: alles staat in het groen, vogels 
schuifelen zonder ophouden, de ochtend-
zon is van de partij en het prevelen en 
mompelen van gebeden zorgt voor een 
rustgevende, kabbelende achtergrond, 
terwijl we opschuiven van het ene naar 
het andere kapelletje.  
Onze vroege pelgrims hebben na de be-
devaart genoten van koffie en verse pis-
tolets in het Hotel de Lourdes. Het was er 
best gezellig en de bediening verliep vlot. 
Ergens binnen komen en de (vermoeide) 
benen onder een klaarstaande tafel mo-
gen schuiven: het doet altijd deugd.  

Bedankt aan wie er bij was en graag tot 
volgend jaar.  
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Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Mantel OCMW Gent

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

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

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

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

• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo 

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

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

 

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

Vanaf augustus wordt Annelore Behaeghe 
de contactpersoon voor de buurtmaaltij-
den: annelore.behaeghe@ocmw.gent
(0477 98 06 36); of via Ldc De Mantel 
(09 266 34 21)

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

Meer info over al onze activiteiten: 
www.markantvzw.be/de-pinte-sint-
denijs-westrem 

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

 Markant De Pinte / SDW
Donderdag 6 juni: fietstochtje langs de nieuwe Parkbosroutes en -bruggen

Het wordt een gezapige fietstocht met 
regelmatige stop met uitleg over de 
bomen, aanplantingen en plantsoorten in 
het Parkbos tussen Sint-Denijs-Westrem, 
Zwijnaarde en De Pinte.

Start: 14 uur aan het WZC Scheldevelde, 
Kasteellaan 41, De Pinte
Einde voorzien rond 16 uur met koffie en 
cake aan WZC Scheldevelde.

Deelname: € 2 voor leden, € 5 voor ande-
ren. 

Maandag 24 juni: daguitstap

Als afsluiting van ons Markantjaar bren-
gen we een bezoek aan enkele originele 
tuinen in onze streek.  

Late voormiddag: bezoek aan de tuin 
“Krompelhoef” in Bellem. 
“Krompelhoef” (5000m²) is een liefhebbers- 
tuin, een “cottage garden” gelegen mid-
den in een natuurgebied. De tuin bestaat 
uit verschillende delen: enerzijds de oude 
tuin, gestart in 1960, die een prachtig zicht 
heeft op de “Kraenepoel” (vijver 22ha.), 
anderzijds de nieuwe tuin getekend door 
tuinarchitect Chris Glycolen. Dankzij de 
passie voor vaste planten, is de tuin zeer 
verschillend volgens de seizoenen. 

Om het geheel te vervolledigen is er een 
boomgaard en een moestuin.

Lunch: middagmaal en koffie in “Den 
Duyventooren” in Bellem 

Namiddag: “Bamboetuin: bamboebergh“ 
in Sint-Martens-Latem 
Bamboebergh is een kwekerij- en infor-
matietuin waar we dingen kunnen ont-
dekken, bekijken en ervaren. We krijgen 
er bijzonder advies over aanplanting van 
bamboe in combinatie met andere bijzon-
dere planten. 
Vrije drankpauze in Latem. 

Voor deze uitstap rijden we met eigen 
vervoer en zullen we carpoolen.
Inschrijving vooraf is noodzakelijk.
 
Aan al onze leden een zonnige en deugd-
doende vakantie en tot in september. 

Rederijkerskamer De Loofblomme
3-jaarlijkse Sneukeltoneeltocht “Is ’t nog ver?”

Guido Strobbe, Jean-Claude Bienvenu, 
Walter Schudel en Marieke Carpentier 
vergasten u op een smaakvol stukje  
theater op vier locaties in Sint-Denijs- 
Westrem. 
Na elke toneelvoorstelling kan u genieten 
van een hapje en een drankje... niet te 
missen dus!   
Op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni, 
donderdag 6, vrijdag 7, zaterdag 8 juni 

telkens om 19.30 uur. Zondag 2 juni om 
16.30 uur.

Kaarten: €18 / studenten en 60+: €15
Reservatie: www.loofblomme.be 
of via (0479 068 651)

6



Putkapel
Van zaterdag 22 tot en met zondag 30 juni: tentoonstelling

Thierry Verougstraete stelt zijn houten beelden en tekeningen tentoon in de Putkapel.
Openingsuren: in het weekend van 14 tot 18 uur, tijdens weekdagen in de namiddag 
op afspraak (0476 89 35 63).

Toegang gratis.
iedereen van harte welkom.

Heemkring Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld 50 jaar jong!

In 2019 is deze erfgoedvereniging 50 jaar. 
De Pinte bestond in 1968 precies 125 
jaar. Het Davidsfonds van De Pinte met 
als voorzitter Julien Van Twembeke richtte 
in 1968 een heemkundige tentoonstelling 
in. Na contact met Raf Van den Abeele 
en Jozef Weyns sproot hieruit in 1969 
de oprichting van een heemkring. Het 
werkgebied van deze vereniging spreid-
de zich uit over de gemeenten De Pinte, 
Zevergem, Sint-Martens-Latem, Deurle, 
Nazareth, Eke, Zwijnaarde, Afsnee en 
Sint-Denijs-Westrem. De fusies van 1977 
brachten hierin geen verandering. Dit 
werkgebied bleef tot heden behouden. 
De vereniging kreeg de toepasselijke 
naam Heemkring Scheldeveld, een histo-
risch correcte keuze. Ze verwijst naar het 

middeleeuwse landschap tussen Leie en 
Schelde. Als embleem werd gekozen voor 

het embleem dat ontwor-
pen werd door Jozef Weyns. 
De betekenis hiervan is “uit 
het hart ontspruiten twee 
krachten, de liefde en de 
trouw (aan volk en heem) 
gebonden door het heem”.

 
Het doel bestond erin de heemkundige 
studie binnen dat werkgebied te bevor-
deren en de verworven kennis te ver-
spreiden met alle passende middelen die 
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 
ervan. De eerste voorzitter was Adriaan 
Verhulst, later Raf Van den Abeele en 
sinds 1994 Johan Van Twembeke.

Het paradepaardje van de vereniging is 
het jaarboek dat sinds 1970 verschijnt. In 
2019 zal het 48ste boek het daglicht zien. 
Al deze jaarboeken zijn gevuld met een 
variatie aan heemkundige onderwerpen. 
Geschiedenis is de rode draad in alle 
bijdragen.
Om dit feit luister bij te zetten werd van 
begin april tot begin juni 2019 in de Brou-
werijschuur te Sint-Martens-Latem een 
tentoonstelling opgezet waarin de histo-
riek van deze vereniging uit de doeken 
gedaan werd. De figuur van Raf Van den 
Abeele was hier prominent aanwezig.

Flanders Expo

Donderdag 27 t.e.m. zondag 30 juni: Boekenfestijn: gratis toegankelijke consu- 
mentenbeurs met meer dan een miljoen nieuwe boeken, multimedia en hobby- 
artikelen aan scherpe prijzen.

Vrijdag 28 juni: Foute Party van Qmusic: de plezantste party van het jaar!

Inschrijven kan tot donderdag 20 
juni via activiteiten@tcborluut.be of 
via de bestuursleden van TC Borluut 
(www.tcborluut.be).

TC Borluut
Zaterdag 22 juni om 18.30 uur: feest@borluut 

Zaterdag 22 juni vanaf 18.30 uur maken 
we opnieuw plaats voor ons jaarlijks 
feest. In navolging van de super geslaag-
de voorbije edities, zijn we nu aan de 
4de editie en feesten we opnieuw. 
Plaats van het gebeuren is de prachtige 
omgeving van het Borluutpark, waar voor 
de gelegenheid een stijlvol aangeklede 
tent een garantie voor sfeer en gezellig-
heid biedt. 
We zien dit feest ook als een wijkgebeu-
ren waarbij iedereen welkom is. 
De walking dinner met oa vitello tonnato, 

carpaccio “blonde aquitaine”, mini tomaat 
garnaal, groentebuffet, wokbuffet, pan-
netje met geneugten van de zee, gegrilde 
chateaubriand bearnaise met aardappel-
gratin, wordt verzorgd door onze vaste 
traiteur.

Prijs: € 25, inclusief aperitief 
          (kinderen -12 jaar: € 15)
Vanaf 22 uur is de toegang voor het dans-
feest gratis, met een heuse dj set David 
Carter. 
  

Tot op het feest, 
Tom, Vincent, Kristof, Lien, Isabel, Manu, 
Johan
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VtbKultuur
Donderdag 6 juni: Galaconcert

Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Dirk 
Oudenaert, militair bevelhebber van de 
provincie Oost-Vlaanderen nodigt uit op 
een galaconcert. De Koninklijke Muziek-
kapel van de Gidsen onder leiding van 
Commandant-kapelmeester Yves Segers 
en solist Ozark Henry staan borg voor een 

onvergetelijke avond. vtbKultuur SDW 
reserveerde een aantal goede plaatsen. 
De opbrengsten van dit concert zullen 
integraal geschonken worden aan sociale 
projecten in de provincie.

Donderdag 11 tot zondag 14 juli: De Hollandse Waterlinie - met Dirk Audenaert, ROC reisleider

Een minder bekend maar prachtig stukje erfgoed bij onze Noorderburen.  
Meerdaagse uitstap naar Utrecht. Programma: zie website

Zaterdag 27 juli: Africamuseum Tervuren 

De wereldbefaamde collecties met ‘s werelds rijkste verzameling etnografische voor-
werpen uit Centraal-Afrika, ook het archief van Afrika-pionier Stanley. Even uniek zijn 
de foto- en filmotheek en een enorme collectie kaarten. De zoölogische verzameling 
en afdeling Entomologie zijn ronduit indrukwekkend.

Zaterdag 21 september: erfgoed, musea en bier in Mechelen

Met vtbKultuur brengen we een bezoek 
aan het gerestaureerde stadsmuseum 
Hof Van Busleyden. Aan de hand van 
verscheidene authentieke topstukken 
ontdekken we het belang van de 16de 
eeuw voor Mechelen en hoe die Bour-
gondische hofcultuur nog doorleeft. We 
lunchen die middag in Het Anker, een 
familiebrouwerij die reeds vijf generaties 
lang bier brouwt in het Groot Begijnhof te 

Mechelen. Na de lunch wandelen we door 
de Stiltetuin van het Aartsbisschoppelijk 
Paleis. Om de dag af te sluiten, eindigen 
we in de Koninklijke Beiaardschool. Sinds 
2014 wordt de Belgische Beiaardcultuur 
door UNESCO erkend als beschermd 
immaterieel cultureel erfgoed. We krijgen 
een exclusieve kijk achter de schermen 
en mogen genieten van een demonstra-
tieconcert.

Deelnameprijs: € 50 voor leden vtb- 
Kultuur, € 55 voor anderen. 
Inbegrepen: Alle geleide bezoeken en 
toegangen, lunch, beiaarddemonstratie, 
reisleiding.

Kring De Bruyne
Donderdag 20 juni om 20 uur: lezing “Van basismobili-

teit naar basisbereikbaarheid”

Het bestuur nodigt u vriendelijk uit op onze lezing op donder-
dag 20 juni en verwelkomt graag Dirk Busschaert, COO De Lijn.
Dirk Busschaert start zijn loopbaan als R&D ingenieur bij Philips 
in Roeselare, waarna hij verschillende technische functies op-
neemt. Vervolgens krijgt zijn loopbaan een meer commerciële 
inslag, wanneer hij productmanager wordt voor Europa, nadien 
voor Azië. Wanneer zijn Philips Divisie in 2003 wordt overge-
nomen door Vishay wordt hij Senior Director Marketing van de 
nieuwe divisie met verschillende fabrieken over de wereld.

In 2007 neemt hij de uitdaging aan om als entiteitsdirecteur 
van start te gaan bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
Oost-Vlaanderen. Hij krijgt hiermee een General Manager rol 
voor een organisatie van 1700 medewerkers. Hij ruilt hiermee 
een leven in vliegtuigen en hotels over de wereld, voor een 
uitdaging met tram en bus in Vlaanderen.

Bij de hervorming van De Lijn in 2018 wordt hij benoemd tot 
Directeur Operaties of COO. Zijn verantwoordelijkheid reikt nu 
over gans het Vlaamse Land met 6500 medewerkers.

Plaats: Maaltebruggekasteel, Kortrijksesteenweg 1023, Gent
Deelname: inschrijven verplicht bij benedicte@kringdebruyne.be; 
betalende leden hebben voorrang.

Inschrijven: 
sint-denijs-westrem@vtbKultuur.be

Plaats: zaal Capitole Gent
Uur: 19.30 uur
Prijs: € 25, kaarten via 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be

Info: www.kringdebruyne.be of (0475 91 23 48)
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Vrijdag 21 juni

18.00 tot 19.00 uur: feestelijke opening, gratis in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
19.00 tot 23.30 uur: zomer-bar: op en rond het dorpsplein, gratis  (org.: Feestcomité Afsnee)
20.00 tot 22.00 uur: Grote Afsnee-kwis in de feesttent, inschrijven op www.afsnee.be 

(org.: Afsnee Leeft! i.s.m. Feestcomité Afsnee)

Zaterdag 22 juni

14.00 uur: kindernamiddag met springkasteel en volksspelen op het dorpsplein  (org.: Feestcomité Afsnee)
14.00 tot 16.00 uur: Kip Van Troje, in de feesttent (org.: Feestcomité Afsnee)
16.00 tot 17.30 uur: Afsnee Got Talent Junior, in de feesttent, info op www.afsnee.be (org.: Feestcomité Afsnee)
17.30 tot 18.30 uur: Frisco van de Disco, in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
18.30 uur: Prijsuitreiking Afsnee Got Talent Junior, in de feesttent, info op www.afsnee.be  (org.: Feestcomité Afsnee)
19.00 tot 21.00 uur: Afsnee’s Midzomernacht Diner-Brasvarken aan het spit, op het dorpsplein, info op www.afsnee.be
  (org.: Feestcomité Afsnee)
19.00 uur: Les Misérables, in de feesttent   (org.: Feestcomité Afsnee)
21.00 uur: Choco La Mousse, in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)
23.00 tot 01.00 uur: Thé Dansant, in de feesttent  (org.: Feestcomité Afsnee)

Zondag 23 juni

10.30 tot 10.45 uur: aankondiging door de Belleman van Gent en rondgang in de dorpskom door 
      de KMV “De Leiezonen” uit Desselgem  (org.: Bootwijdingcomité)
11.00 uur: receptie: opening 70ste bootwijding met aperitiefconcert door 
      KMV “De Leiezonen” uit Desselgem  (org.: Bootwijdingcomité)
11.30 tot 11.45 uur: prijsuitreiking kindertekenwedstrijd  (org.: Bootwijdingcomité)
15.15 tot 16 uur: 70ste Bootwijding door Z.E.H. Grenson  (org.: Bootwijdingcomité)
16.30 tot 19 uur: concert Passepartoe, in de Nenuphar  (org.: Bootwijdingcomité)

Maandag 24 juni

14.00 uur: De Beker van Afsnee”, op het petanquepleintje  (org.: Petanqueclub De Ballenkletsers)

Dinsdag 25 juni

21.00 tot 04.00 uur: Jungle Party, in het dorp   (org.: Jeugdhuis ’t Geduld)

Van vrijdag 21 tot dinsdag 25 juni
Afsneekermis 2019

info: www.afsnee.be; afsneekermis@gmail.com
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Koopgids

Accessoires | mode | handtassen

Babazou Exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie - babazou.com 
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Advocaten

Advocatenkantoor De Smet Hilde
Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77
Karel Peeters

Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02 - fax: 09 243 41 08
advocaten.peeters@pkp.be

Bemiddelaar/advocaat Myriam Desterbeck
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
gsm: 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com
Myriam Van den Abeele tel: 0486 65 22 56
ambtenarenrecht, onderwijsrecht, handelshuur 
myriam.vandenabeele@orbius.be

Autohandel

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

Autokeuring

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

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

Bed & breakfast

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

Begrafenissen

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

Bloemen en planten

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

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

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

Boekhouding en fiscaliteit

Accountantskantoor Vanofisc BVBA
accountancy & tax services; kvo@vanofisc.be
tel: 09 211 18 67; Steenweg 36, 9810 Eke
G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 25 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40 
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be
Kristien De Beule
boekhouding-fiscaliteit; tel: 09 220 28 35;  
gsm: 0479 65 57 24; Duddegemstraat 22, Afsnee

Brasserie

Brasserie Olive
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW; tel: 09 221 35 12

Brood en banket

Bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur; dinsdag gesloten
Patisserie Suffys
Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33
‘t Pompoentje
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dansschool

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

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

Elektro J&C 
Jan Taghon; nieuwbouw-verbouwing-herstelling
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
Gebroeders De Koster

E. Andelhofstraat 1, SDW 
gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, 

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 127, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak

Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling  
(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be
Axa bank & verzekeringen  tel: 09 310 90 95
               zakenkantoor Soetaert Comm.V

 Schoonzichtstraat 21, SDW

Belfius Gent Centrum & Noordwest CVBA
Koning Albertlaan 142, 9000 Gent

 Tel: 09 244 04 44 
(voorheen Gemeenteplein 8, SDW)

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91
KBC Gent De Sterre, Inge De Rudder
Kortrijksesteenweg 848, Gent

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

Garages en carrosserieën

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

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

     Garage: Grotesteenweg Zuid 28,
     Zwijnaarde

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

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

Grafische vormgeving

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

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
MET OF ZONDER WONING; TEL: 0498 51 82 00
HUKES@SKYNET.BE

Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91
Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 09 279 06 88
Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten
Kapsalon-boutiek Marie-Louise
Dameskleding. Maandag en dinsdag gesloten
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90
Kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14
Pascal haarmode Redken
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; dames na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

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

10



Kinesitherapeuten

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

Kleding en textiel

Close-up trendy & betaalbaar, wekelijks nieu-
we stukken, ruime parkeermogelijkheid, ma tot 
vrij 10-18u / zat 10-18.30u; www.close-up.be 
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77

Levensmiddelen

“in de radijs” – groenten en fruit
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zo en ma gesloten
’t Pompoentje algemene voeding,warme bakkerij 
zondagvoorm. open, ma. gesloten; leveringen aan 
huis; Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Medische voetverzorging

Bellalice 
Medische pedicure, manicure en visagie.
Enkel aan huis; gsm Berdien: 0486 312 617 (na 18u)

med. voetverzorging Marijke
Ook manicure en gel, gelish!

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

Hilde Buyl gespecialiseerde 
voetverzorgster aan huis,
 Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

Meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
 badkamer, echt maatwerk,

www.deverbinding.be; tel: 0475 892 954
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; 

Naaiwerk

Nuance
naaigerei - kousen - kleding
herstellen van kledij; za namid., zo & ma gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Belle Optiek
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
www.belleoptiek.be - Open di.-zat. 10-18u
Optiek Cassiers BVBA Brillen, kinderbrillen, 
zonnebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, 
SDW tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u

Pleister- en schilderwerken
 
 binnen en buiten-gyproc-kaleie
 Afsneestraat 1, SDW; 0484 02 17 00

 www.strac.be

Psychische gezondheid

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

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

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

Restaurants-Tearoom

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

Sanitair en centrale verwarming

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

Wallekensstraat 18
9051 Sint-Denijs-Westrem

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

Steff  van Oost
Zaakvoerder

 
Steff Van Oost
Wallekensstraat 18 SDW 

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

Schilderwerk

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

Schoonheidsinstituut

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

Schrijn- en timmerwerken

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

Slagerijen

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

Slotenmakerij

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

Taxi en luchthavenvervoer

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

Tuininrichting

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

Vastgoedmakelaars/immobiliën

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

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

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

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

Verwarming

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

Verzekeringsagenten

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

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com
De Hainaut – Blommaert bvba 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; www.dehainaut.be
Fobe Remi bvba verzekeringsmakelaar 
David Tenierslaan 9, SDW; tel: 09 221 93 55
FSMA 061109 A; fobe.remi@online.be

Wasserij en chemische reiniging

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

Zalen-evenementen

Gildenhuis
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com
Maaltebruggekasteel Art & Event Center
Kortrijksestwg 1023, Gent; tel: 09 242 88 88
Seminaries, tentoonstellingen, personeelsfees-
ten, wijndegustaties, concerten, familiefeesten, 
babyborrels
O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

Plaats hier 
uw advertentie

vanaf € 70!

contact: 
Lea Vandeputte

(09 221 13 98) of mail naar 
koopgids@dekenijborluut.be
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O.L.V. MANUEL HERREBAUT 

Koninklijk 
Harmonieorkest 

INSCHRIJVEN BIJ 
Eric Dhondt 
Rozenpark 19 
Sint-Denijs-Westrem 

MET MEDEWERKING VAN HET STADSBESTUUR 

ADRES 
Borluutpark 
Kleine Gentstraat 
Sint-Denijs-Westrem 

INSCHRIJVEN BIJ 
Tom Verdonck 
Tel.: 0478/24 50 49 
E-mail: echoderleie@gmail.com of 
Rek. nr.: BE21 8508 3829 3903 

APERITIEFCONCERT 
& CHATEAUBRIAND 

ZONDAG 23 JUNI 2019 
Vanaf 11u30 - Gratis toegang 

ECHO DER LEIE 

1212



Kalender

juni
Za 1 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 19.30 Sneukeltoneeltocht op 4 locaties in SDW
Zo 2 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 16.30 Sneukeltoneeltocht op 4 locaties in SDW

Ma 3 KVLV EN KWB SDW/ AFSNEE 13.30 bezoek confituurfabriek Callas Wondelgem
Do 6 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 19.30 Sneukeltoneeltocht op 4 locaties in SDW
Do 6 VTBKULTUUR SDW 19.30 Galaconcert Capitole Gent

Do 6 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 fietstocht in Parkbos WZC Scheldevelde De 
Pinte

Vrij 7 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 19.30 Sneukeltoneeltocht op 4 locaties in SDW
Za 8 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 19.30 Sneukeltoneeltocht op 4 locaties in SDW
Za 15 VTBKULTUUR SDW ism DAVIDSFONDS 08.30 daguitstap Villers La Ville
Di 18 VTBKULTUUR SDW daguitstap Mechelen

Do 20 KRING DE BRUYNE 20.00 lezing COO De Lijn Maaltebruggekasteel
Za 22 TC BORLUUT 18.30 feest@borluut kasteel Borluut
Zo 23 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE 38ste Aperitiefconcert kasteel Borluut

Ma 24 MARKANT DE PINTE / SDW daguitstap
juli

Ma 1 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 
20.00 werkvergadering Gemeentehuis”

Do 11 VTBKULTUUR SDW EN ROC meerdaagse uitstap Utrecht
Za 27 VTBKULTUUR SDW Africamuseum Tervuren

augustus
Vrij 2 DIONISS 17.00 Dioniss Zomerterras Gemeenteplein SDW
Za 3 DIONISS Dioniss Festival rond het Gemeenteplein
Do 8 KVLV SDW EN OKRA uitstap met bezoek aan Breydelham Ronse
Zo 11 VTBKULTUUR SDW vierdaagse uitstap: VOLZET Noord-Frankrijk

Ma 12 JEUGDDIENST GENT Pretkamjonet Tijgerlelielaan SDW
september

Ma 16 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 
20.00 werkvergadering Gemeentehuis”

Za 21 VTBKULTUUR SDW daguitstap Mechelen
Ma 23 KVLV SDW knutselnamiddag catecheselokaal
Zo 29 VTBKULTUUR SDW 15.00 theater “het gezin van Paemel” cc Leietheater Deinze

oktober
Woe 16 KVLV SDW bezoek Museum aan de Leie Deinze

november
Vrij 8 KWB SDW / AFSNEE 20.00 20ste KWB-quiz Gildenhuis SDW
Zo 17 KVLV SDW ledenfeestmaaltijd 70-jarig bestaan Open Huis

Ma 18 WMV AFSNEE / SDW 19.30 vragen/voorstellen uit het publiek zaaltje achter café “In het 
20.00 werkvergadering Gemeentehuis”

december
Za 14 KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE Candlelightconcert

Ma 16 KVLV SDW kerstbijeenkomst catecheselokaal
Woe 18 WMV AFSNEE / SDW 20.00 gespreksavond t Oud Schoolke Afsnee

13



Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
30 augustus 2019. 

De teksten uiterlijk tegen 11 augustus 
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 september en 25 
oktober. Alle teksten moeten uiterlijk 
17 dagen voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

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

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

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

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

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

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

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

Fluvius (elektriciteit en gas):
defect 078 35 35 00
gasgeur 0800 65 0 65
Farys (water) 09 240 02 11

Geestelijke hulp
Pastoor SDW/Afsnee
Gino Grenson
gino.grenson@telenet.be

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

Administratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 266 85 85
Bibliotheek 09 220 20 15
Gentinfo 09 210 10 10                            

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Christine Devos 09 222 05 20
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard 09 220 04 36
Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter, 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/Liesbet 
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck

09 221 30 30

Dierenartsen
P. Wantiez (gezelschapsdieren) 09 220 78 79

0475 20 78 79
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&
TE KOOP - Gent Kouter 

Klassevol casco nieuwbouwappartement.

TE KOOP - Sint-Martens-Latem 

Architectenvilla door Jos Van Driessche (2000).

TE KOOP - Deurle

Franse villa met prachtige zuidgerichte tuin.  

TE KOOP - Sint-Martens-Latem  

Instapklare perfect onderhouden villa. 

TE KOOP - Astene  

Landelijke woning in een rustige straat.  

TE KOOP -Sint-Denijs-Westrem 

Ruim tweeslaapkamer appartement met terras.

TE KOOP - Gent Sterre

Ruim instapklaar appartement met terras.

TE KOOP - De Pinte 

Lichtrijke woning in een doodlopende straat.

TE KOOP - Deurle 

Smaakvolle architectenvilla vol beleving.

160 m2

223 m2

3

3.366  m2

592 m2

5

3.583 m2

360 m2

5

1.653 m2

356 m2

4

1.095 m2

225 m2

5

N.v.t. 

111 m2

2

N.v.t.

200 m2

4

782 m2

200 m2

3

2.364 m2

747 m2

5

2

NW

N.v.t.

3

W

221 

2

Z

499

2

Z

139

1

Z

240

1

N

247

2

ZW

143

1

ZO

432

3

ZW

242

¤ 1.441.600 (excl. BTW&RR)

¤  2.395.000

¤ 1.375.000

¤ 1.195.000

¤ 525.000

¤ 275.000

¤ 525.000

¤ 426.000

¤ 2.395.000

T. 0479 417 496

T. 0486 069 070T. 0479 417 496

T. 0479 417 496

T. 0486 069 070

T. 0473 184 448

T. 0473 184 448

T. 0486 069 070

T. 0479 417 496

Passie voor vastgoed
en mensen.

Bezoek ons aanbod virtueel op irres.be

Kortrijksesteenweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem
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Wat staat er op het menu? 
Een betaalbare droomkeuken.

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

Keuken excl. toestellen

2950,-


