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nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Lente
De winter zong
haar laatste lied

en plots verschijnen
de eerste tekens van

nieuw leven, kleine botjes,
soms nog zachte pluisjes 

of gewoon knopjes
hunkerend vol verwachting
naar de stralen van de zon.

Ons leven, steeds geborgen
in zeer diverse seizoenen,

elk seizoen met
een eigen charme.

Steeds geeft de lente
warme stroming

in het bloed.

dekenij Borluut

Beste bewoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

Op naar de 500 leden! Hoe meer leden, hoe meer zeggingskracht!

Misschien ben je het vergeten of heb je het uitgesteld, daarom durf ik nog eens 
aandringen om het lidgeld te betalen aan onze Dekenij voor het nieuwe werk-
jaar. We willen de spreekbuis zijn van iedereen, zowel van de verenigingen als 
van de inwoners. Daarom is een goede communicatie belangrijk. Dit doen we 
met de uitgave van de INFO die 10 maal per jaar in alle brievenbussen terecht 
komt. 

Zeg niet, of ik nu lidgeld betaal of niet, we krijgen de INFO toch! We verwachten 
dat je toont dat deze INFO en de werking van onze dekenij voor jou belangrijk 
genoeg is om er lidgeld voor te betalen zodat je er actief bij hoort. De koopgids 
nodigt je uit om bij de plaatselijke handelaars aankopen te doen. De verenigin-
gen lichten je in over alle geplande activiteiten. 
De dekenij organiseert jaarlijks de oktoberkermis. Senioren en minder mobiele 
personen worden getrakteerd op een gratis uitstap de tweede zaterdag van juni, 
waarbij leden van de dekenij voorrang krijgen bij de inschrijving. De Dekenij is 
ook gestart met een Welzijnsschakel, die zorgt voor voedselbedeling voor kans-
armen in onze gemeenten. Zo kunnen jullie zien dat onze gemeente leeft en dat 
Dekenij Borluut niets onverlet laat om aan iedereen het reilen en zeilen in de 
gemeente kenbaar te maken.

Als elk gezin van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee een steunkaart koopt, moet 
het lukken. Voor één persoon betaalt u € 6  en een gezinskaart kost € 12. Als u  
€ 25 of meer stort wordt u sponsor,vermelden wij u in de lijst van de sponsors in 
de INFO van januari en wordt u uitgenodigd op de  lentereceptie van de dekenij. 
Personen van buiten de gemeente betalen een lidgeld van ten minste € 15 om-
dat de INFO moet opgestuurd worden.

Ons rekeningnummer is
BE81 4420 0385 0324

ten name van Dekenij Borluut SDW.

Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden, opdat we u een lidkaart 
kunnen bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Paul Van den Borre en Kristien Van 
Hessche, medewerkers van de INFO, 
werden door de Opperdekenij in de 
bloemetjes gezet, als dank voor hun 

jarenlange inzet.
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HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be

Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN
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St-Denijs-Westrem 
zonder zwerfvuil en brol langs straat

afval sorteren in PMD, GFT, rest en glasafval, maat!

Op zondag 20 maart, Palmzondag, organiseert IVAGO 
in samenwerking met andere stadsdiensten terug 

de Gentsche Gruute Kuis.
      

  Enthousiast om de straatkanten, grachten of bermen van ons 
dorp van deze troosteloze troep, daar achtergelaten door jam-

merlijke janboel- jongleurs, te ontdoen?

Meld u dan bij organisator Bart. 
Hij zal u met plezier de werkwijze uit de doeken doen. 

Zie ook
 www.gentschegruutekuis.be 

Hoe meer volk, hoe properder 
ons dorp zal worden. 

En een propere omgeving 
is een plezantere omgeving. 

 
Bart Debouvere

Lodewijck De Raetstraat 11
Sint-Denijs-Westrem
Tel: 0475 / 55 39 14

bart_debouvere@omnichem.be
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Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41)

reclame en advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
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koopgids@dekenijborluut.be

Public relations: Michèle Bouverne
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BeriCht van de redaCtie:
De volgende INFO verschijnt 25 maart 2016. 
De teksten uiterlijK teGen 7 Maart 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
vandenborrep@skynet.be 

als bijlage. Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk te willen door-
sturen, geschreven in het lettertype times new 
roman 12 zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten.
De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 29 april, 27 mei, 24 juni, 27 augustus, 
30 september, 28 oktober, 25 november en 23 
december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
vóór die datum binnen zijn. Graag alle activiteiten 
opgeven waarvan de datum al vast ligt, zodat de 
andere verenigingen er rekening kunnen mee hou-
den. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activi-
teit vermelden.

KwB en davidfonds
donderdag 17 maart om 20 uur: 
gespreksavond met rudi vranckx  
KWB en Davidsfonds Afsnee / SDW nodigen u 
samen met Davidsfonds Zwijnaarde uit op een 
boeiende gespreksavond. Oorlogsverslaggever 
Rudi Vranckx is te gast in het Gildenhuis en 
brengt een voordracht naar de titel van zijn laat-
ste boek “Oorlog om de geesten”.  
Rudi Vranckx werkt voor het VRT Nieuws. Hij 
houdt zich vooral bezig met internationale 
conflicten (Irak, Libanon, Israël, Palestina). Van 
opleiding is hij historicus, hij studeerde Heden-
daagse Geschiedenis aan de Katholieke Univer-
siteit Leuven.  
Na zijn studies startte hij als onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek aan 
de K.U. Leuven, waar hij scenario’s en films over oorlog en vrede maakte. De ervaring 
die Rudi Vranckx heeft opgedaan, geeft hem een uniek inzicht in extreme situaties. 
Hij bespreekt zijn belevenissen op een inspirerende manier, geïllustreerd met beeld 
en klank.  
Plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat 12, Sint-Denijs-Westrem
Toegang: leden Davidsfonds en KWB € 5, anderen € 8. 

Parochies aFsnee/sdw

zondag 6 maart: sober maal 
De parochies van Afsnee en SDW zetten zich ook dit jaar in voor de vastenwerking. 
Na de zondagviering in de parochiekerk van zondag 6 maart om 10 uur, organiseert 
de parochieploeg een sober maal. Wij bieden u een gevarieerd middagprogramma 
aan:
10.00 uur: eucharistieviering in de kerk van SDW. 
Jan Carpentier vertelt met beeld en klank over ons project. Het gelegenheidskoor 
zorgt voor sfeervolle zang en muziek.
11.15 uur: onthaal in de overdekte speelplaats van de basisschool Sint-Paulus, in de 
Loofblommestraat te SDW. Wij bieden u een aperitief aan.  
11.30 uur: optreden van het gelegenheidskoor, muzikaal ondersteund door familie 
Carpentier en vrienden. 
12.00 uur: sober maal 
Als bijdrage voor het aperitief, het concert en de maaltijd, bestaande uit broodjes 
met kaas en soep, wordt € 10 per persoon gevraagd. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
nemen gratis deel. 
Dit jaar schenken we de opbrengst van onze actie aan het levenswerk van Binot 
Kumar uit Nepal. In Pokhara, ± 200 km. van Katmandoe (Nepal) zet hij zich met 
zijn gezin en een aantal vrijwilligers reeds jaren in om er een school en weeshuis 
in stand te houden. Onlangs was Jan Carpentier uit SDW ter plaatse getuige van dit 
unieke project, dat wij via onze actie ondersteunen.  
U kan hieraan deelnemen door uw bijdrage van € 10 (of meer, waarvoor dank) per 
persoon te storten op rekeningnummer Be28 1030 3799 0120 van de parochies  
Afsnee en SDW, met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, jonger 
dan 12 jaar.  
Uw storting geldt als inschrijving. Mocht u niet kunnen aanwezig zijn en het vasten-
project willen steunen, dan kan u uw bijdrage overmaken via storting op dezelfde 
bankrekening, met vermelding “gift”. Van harte bedankt voor uw medewerking.  

Bijkomende informatie over het project wordt u door Jan Carpentier ook bezorgd 
tijdens de avondmis van 17.30 uur op zaterdag 5 maart in Afsnee.  



     
      
 

Week tot week
Maart

vrij. 4 – BasissChool sint-Paulus
 18.30: kaas- en wijnavond
zo. 6 – davidsFonds sdw / aFsnee
 10.00: bezoek tentoonstelling STAM
zo. 6 – ParoChies sdw / aFsnee
 11.15: sober maal (Sint-Paulusinstituut)
Ma. 7 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
di. 8 – vtBKultuur sdw
 daguitstap naar Brugge
do. 10 – MarKant de Pinte / sdw
 20.00: voordracht (gemeentehuis De Pinte)
Ma. 14 – Kvlv en oKra
 Bezinningsnamiddag
di. 15 – antennewerKinG
 14.00: proefles “meditatieve cirkeldans”
 (Gemeenteplein 2)
woe. 16 – BasissChool sint-Paulus
 Kom-eens-kijkendag
do. 17 – davidsFonds en KwB
 20.00: causerie met Rudi Vranckx 
 (Gildenhuis SDW)
zo. 20 – tennisCluB Borluut
 10.30: openingsreceptie (kasteel Borluut)
zo. 20 – stad Gent
 Gentsche Gruute Kuis
di. 22 – MarKant en davidsFonds
 20.00: bier: praktische les en proeverij
 (gemeentehuis De Pinte)
do. 24 – vtBKultuur sdw
 10.00: bezoek tentoonstelling STAM

aPril

di. 5 – Kvlv
 gewestreis naar Sint-Truiden
Ma. 11 – MarKant de Pinte / sdw
 halve-daguitstap in Gent
za. 16 – wMv sdw / aFsnee
 10.00: lenteonderhoud Duddegembosje
Ma. 18 – BasissChool sint-Paulus
 Kom-eens-kijkendag
vrij. 22 – MarKant de Pinte / sdw
 Gentse Floraliën
Ma. 25 – wMv sdw / aFsnee
 20.00: praatavond met leden en niet-leden
 (oc De Graet Afsnee)
do. 28 – davidsFonds en oKra
 causerie over dementie

Mei

Ma. 9 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
do. 19 – Kvlv
 17.00: meifeest 
za. 21 tem Ma. 23 – MarKant de Pinte / sdw
 trip naar Engeland
za. 28 – davidsFonds en vtBKultuur
 daguitstap
zo. 29 – BasissChool westerheM
 Schoolfeest

oproep speelstraten
Wil je tijdens de zomervakantie en/of september je eigen straat omtoveren tot 
een speelstraat, dan kan je vóór 20 maart een aanvraag indienen bij de jeugd-
dienst.  
Als de straat voldoet aan alle voorwaarden (er rijdt geen openbaar vervoer, de 
straat wordt niet doodlopend, de omliggende straten blijven bereikbaar, …) 
moeten er handtekeningen verzameld worden bij de buren, want ook zij moeten 
akkoord gaan. 

& https://www.gent.be/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/speelstraten 

Een speelstraat is :
een straat waar de kinderen veilig op straat kunnen fietsen of skaten,  
een straat waar geen doorgaand verkeer doorkomt, 
een straat die versierd wordt met mooie krijttekeningen, 
een straat waar tafels en stoelen buiten staan om met de buren koffie te drinken,
een straat vol vrolijke kindergezichten,
een straat waar jong en oud samen zoveel leuke dingen kunnen doen

Cultuurplatform
Geen sloop van kasteel hanus
Kasteel Hanus, de voorbouw van AZ Maria Middelares, wordt niet gesloopt 
maar wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming.
In een notendop geven we de afhandeling van een moeilijk dossier. 
Het was de bedoeling kasteel Hanus te slopen! Dit plan kreeg heel wat te-
genkanting vanuit Sint-Denijs-Westrem. Enkele verenigingen organiseerden 
het verzet tegen de afbraak bij de bevolking. Jammer genoeg had de toenma-
lige directie van Maria Middelares geen oren naar onze bezwaren, zij diende 
toch een aanvraag tot sloopvergunning in bij de Stad Gent. De verenigingen 
zagen zich verplicht verschillende bezwaren in te dienen bij de Stad Gent.  
In juli 2015 besliste de gemeenteraad van de Stad een sloopvergunning te 
weigeren en daarmee zag Maria Middelares zich genoodzaakt het geweer 
van schouder te veranderen.  
In januari 2016 organiseerde het nieuwe bestuur van Maria Middelares een 
infovergadering om toelichting te geven over haar huidige bedoelingen.  
Kasteel Hanus, in 1925 uitgebreid met twee ovale vleugels, blijft behouden. 
De twee zijvleugels (kliniek) gebouwd in 1934 en 1938 worden gesloopt.  
Men zoekt een oplossing voor het vervoer van de bezoekers van de tramhalte 
(Don Bosco) naar de hoofdingang van de kliniek. Daarnaast overweegt zij ook 
de (her)aanleg van een tuin tussen het kasteel en de nieuwbouw. En, het 
kasteel zelf wordt niet verkocht, maar krijgt een nieuwe functie.  
“Vermoedelijk betekent dit dus eind goed, al goed” met dank aan de bewo-
ners van SDW, het wijkcomité Putkapel, WMV en de Heemkring Scheldeveld.

Namens het Cultuurplatform Sint-Denijs-Westrem /Afsnee
Marc Vogelaers; marc.vogelaers@icloud.com; (0476 44 74 76)

 

Het kasteel krijgt een nieuwe functie. De aangebouwde linker- en rechtervleugel wor-
den gesloopt. Het kasteel was jarenlang een luxe home voor bejaarden. 
Foto’s: archief Heemkring Scheldeveld 



     
      
 

     
      
 

Week tot week

Flanders 
expo
vrijdag 4 maart: stoffenspektakel: 
bekende stoffenaanbieders presenteren en 
verkopen de nieuwste stoffen voor kledij, in-
terieur en decoratie, naaipatronen, fournitu-
ren, naaimachines…

Bridgeclub 
LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ont-
moetingscentrum De Graet Sint-Kristof te Af-
snee, behalve gedurende de Gentse Feesten.

& jeanine.clauwaert@hotmail.com
 (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be (09 221 04 06)

juni

za. 4 – Kvlv
 mini-event (gewest)
za. 4 – wMv sdw / aFsnee
 14.00: groepsbezoek eco-tuinen (Borluutdreef)
za. 25 – tennisCluB Borluut
 clubfeest

juli

Ma. 4 – wMv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (oc De Graet Afsnee)

sePteMBer

Ma. 5 – Kvlv
 bezoek struisvogelkwekerij (Aarsele)
zo. 18 tem do. 22 – vtBKultuur
 vijfdaagse naar Lunebergerheide

deCeMBer

zo. 11 - sint-Camilluskoor
 19.00: kerstconcert
Ma. 19 – Kvlv
 kerstfeest

ziekenzorg aFsnee/sdw

zaterdag 27 februari: “uitbreekactie”
“Waarvoor staat Ziekenzorg Sint-Denijs-Westrem/Afsnee eigenlijk en wat 
doen jullie”? is een vraag die regelmatig gesteld wordt en dus wil ik het hier 
toch nog eens expliciet vermelden... met de stiekeme hoop dat we op deze 
manier nog beter die mensen bereiken waarvoor we iets zouden kunnen be-
tekenen. En dan denk ik op dit moment vooral ook aan de jongere zieken 
in onze gemeente. Hieronder dus in een notendop wat we doen en waar je 
terecht kan voor meer informatie.
Tal van langdurig zieken en bejaarden voelen zich soms eenzaam en hebben 
nood aan extra sociale contacten. Ziekenzorg Sint-Denijs-Westrem/Afsnee wil 
deze mensen uit hun isolement halen. Daarom brengt ons team van vrijwilli-
gers hen regelmatig een bezoek aan huis en organiseert het geregeld enkele 
activiteiten die inspelen op de verschillende interesses en verwachtingen van 
onze leden. Lidmaatschap is gratis voor chronisch en/of langdurig zieken, hun 
mantelzorgers, eenzame en zorgbehoevende inwoners van onze gemeenten. 
Maar koken kost geld. Aangezien onze leden geen lidgeld betalen, is er nu en 
dan een actie nodig om uit de kosten te komen. 
Eén van deze acties is de jaarlijkse uitbreekactie en lotenverkoop van de CM. 
Dit jaar vindt deze actie plaats op zaterdag 27 februari. De helft van de op-
brengst van de loten gaat naar onze plaatselijke kern. De andere helft dient 
om “Blijven Reizen” toegankelijker te maken voor alle chronisch zieken. 
Op zaterdagvoormiddag 27 februari zullen onze medewerkers opgesteld 
staan bij onze plaatselijke bakkers. Herkenbaar aan hun typisch groen sjaal-
tje zullen ze u graag een flyer aanbieden waarop onze plaatselijke kern zich 
bekend maakt. En er zal u ook vriendelijk gevraagd worden loten te kopen 
voor onze actie. Alvast bedankt voor jullie interesse en medewerking.

&  voorzitter Peter Maenhaut (09 222 73 58); peter_maenhaut@telenet.be 
 verantwoordelijke nieuwe leden/huisbezoeken Nicole Coucke –  

Van Hove (09 221 06 10); coucke@skynet.be. 

Markant 
de Pinte / sdw

donderdag 10 maart om 20 uur: voordracht “ze heeft stijl: een klassedame 
wordt alleen maar beter met de leeftijd” door Brigitte Balfoort.
Deze causerie is een vurig pleidooi om je als vrouw niet te laten inpakken door de 
huidige dictatuur van jong en vluchtig. Klassedames staan daar boven, ze heb-
ben ook meer te bieden: ervaring, stijl en zelfzekerheid. Tijdens deze voordracht 
worden allerhande tips gegeven om als een dergelijke dame door het leven te 
gaan, ongeacht je leeftijd of je bankrekening. Stijl is een manier van leven. De 
voordrachtgeefster is beroepsjournaliste, royalty-watcher en etiquettespecialiste 
en zal ons op een pittige wijze alles leren over “stijl”.
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte 
Leden: gratis, anderen € 5. 

dinsdag 22 maart om 20 uur: “nacht van de Geschiedenis” 
i.s.m. Davidsfonds De Pinte. 
Praktische les “Bier: vrouwen weten waarom“ door Sofie Van Rafelghem, bier- 
sommelier, bierjournalist en bierdocent.
Als vrouwelijke biersommelier is onze gastspreekster gedreven in de weer om 
de kloof tussen vrouwen en bier zo veel mogelijk te verkleinen en de misver-
standen over bier (bier maakt dik, vrouwen lusten alleen maar fruitbier…) uit de 
weg te ruimen. We maken kennis met de elegante drank “bier” en naast weetjes 
over vrouwen en bier leren we alles over bier proeven, bewaren en serveren. 
Sofie weet ook alles over biergastronomie. We zullen die avond geleid worden 
doorheen smaken, geuren en aroma’s en uiteraard zullen niet alleen de vrouwen 
maar ook de mannen diverse biersoorten kunnen degusteren. 
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte 
Deelnameprijs: leden € 10 (ruime degustatie inbegrepen), anderen € 12.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
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accessoires-mode-handtassen
ANNELEEN K handgemaakte juwelen, kleur- en 
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen op maat, 
herstelling van juwelen; www.anneleenk.be
Leiepark 4, SDW; tel: 0475 90 26 12

BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

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

MYRIAM DESTERBECK
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem
gsm : 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com

MYRIAM VAN DEN ABEELE
Adelaarsstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 334 94 70; myriam.vandenabeele@everest-law.be

alarm- en camerabeveiliging

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; www.sbat.be

bandagist
BOUVERNE MICHELE - Vierschaarlaan 4, SDW
Specialiteit: nazorg bij mastectomie, borstprothese,
bijpassende lingerie en badpakken - steeds na afspraak
e-post: michele@simonne.be; tel: 09 225 78 60
www.simonne.be - R.I.Z.I.V.: 1.6.24992.76.250
SimOnne Care, p/a Maaltecenter, Poolse Winglaan 86 E, Gent

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
bloeiende orchideeplanten; www.orchideeen-petrens.be 
Lauwstraat 74, SDW;  tel: 09 221 15 85

FLORIST PATRIC SCHEPENS
Fleurop-Interflora 
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

boekhandels (tijdschr. & 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; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 20 jaar ervaring in 
boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen,
vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee 
tel: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

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 doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

dagbladhandel
  lotto, betfirst, postpunt, boeken  

   breiwol. Nieuw! Afhaalpunt 
Kariboo, Western Union - Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
Ma.-vrij. 6-18.30 u, za. 7–15u; tel: 09 281 19 09; 0473 767 595

dansschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
www.lamariposa.be

drukwerk
DRUKKERIJ VANHALST, offset en digitaal 
Nijverheidsweg 21, 9820 Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

elektrische installaties
ELEKTRO J&C
Jan Taghon; Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
nieuwbouw-verbouwing-herstelling

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor rijbewijs

                     Poortakkerstraat 127, SDW

   tel: 09 221 51 16; www.sbat.be

fietsen
FIETSEN KOEN DE PINTE
verkoop & herstelling (elektrische) fietsen; tel. 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

  GERALD DE BRUYNE     
Hogeheerweg 53, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

           AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                Peirsman-Verplaetse, Maenhoutstraat 70 - SML 

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

GENT CENTRUM & NOORDWEST CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW; Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

                    PETER SCHELFHOUT, directeur 
                    kantoor Kortrijksesteenweg 1166, SDWKBC
Bank & Verzekering   tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41

bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

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
Schoonzichtstraat 31, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; 
Maandag gesloten; tel. 09 221 80 60

KAPSALON-BOUTIEK MARIE-LOUISE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
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; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag;  tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be
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kleding en textiel
CLOSE-UP
trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken, ruime 
parkeermogelijkheid, ma tot vrij 10-18u / zat 10-18.30u
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77; www.close-up.be

LILY LINGERIE
Nacht- en Badmode; 240m²
Kortrijksestwg, 1127, SDW - IMBERshopping-
center aan het kruispunt van de Carrefour
Merken : CHANTELLE-PASSIONATA-WOODY-
SKINY-SCHIESSER-SLOGGI-KIWI-ST.Tropez.
tel: 09 222 36 26; www.nachtmode-lily.be

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

klusjesdienst
PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98, De Pinte; tel: 0473 73 29 74
pietdebleye@telenet.be; BTW BE 0740.411.886

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; zon- en ma. gesloten

’T POMPOENTJE algemene voeding 
warme bakkerij; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Ook manicure en gel, gelish, shellac !

   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, badkamer,

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

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: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
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

VANAELST NORBERT alle schrijnwerk
ramen en deuren - hout en pvc - gyprocwerken
Vennestr. 3, SDW; tel: 09 221 67 30; gsm: 0475 33 06 12

slagerijen
SLAGER-TRAITEUR EVERAERT
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

KEURSLAGER FILIP & PEGGY 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

SLAGERIJ ISABELLE EN MARC
donderdag gesloten, www.slagerijisabelleenmarc.be
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

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

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 & PROJECTBEGELEIDING
 Louis - Delebecquelaan 46 SDW

  M:0495 887 937  www.bellimo.be

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-Rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

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

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

www.bndi.be  
Gemeenteplein 10, SDW; FSMA 048332A
Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

KBC VERZEKERINGEN STEYAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW; tel: 09 324 39 60
Heerweg Noord 10A, Zwijnaarde - FSMA 60141

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

KERCKAERT J.P. & VAN DE WALLE BVBA
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590 
J. Duquesnoylaan 30, SDW 
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

wasserij en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting
HEYTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
GILDENHUIS 
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

O.C. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 2

KooPGidsdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee



vtbKultuur sdw

dinsdag 8 maart: daguitstap naar Brugge 
Op verkenning door het “New-York van de middeleeuwen” 
o.l.v. stadsgids Mia Lingier. Om 8.25 uur verzamelen we in de 
inkomhal van het station Gent Sint-Pieters. In Brugge wacht 
onze stadsgids Mia Lingier ons op voor een boeiende wande-
ling door het voormalige handelskwartier. Wij slenteren door 
de wijk waar de Genuezen, Venetianen en Florentijnen hun op-
trekje hadden. Gezien Brugge rijk was en de kanselier er het 
geld bewaarde, kwamen ook heel wat kunstenaars naar de 
stad: Memling, Van Eyck, Hugo van der Goes en Rogier Van der 
Weyden. Wij wandelen langs de plaatsen waar zij verbleven en 
waar sommigen ook werden begraven. Verder verkennen wij 
deze kunstenaarswijk Sint-Gillis al luisterend naar enkele leuke 
weetjes. Om 12 uur worden we verwacht in Spermalie waar de 
leerlingen van het laatste jaar met hartstocht voor het koken 
een heerlijke lunch zullen serveren. 
Deelnameprijs leden: € 70 p.p., anderen € 75. 
Inbegrepen: geleide stadswandeling en lunch in Spermalie. 
Inschrijven via mia@rocvzw.be, (treinticket voor eigen reke-
ning) of (0474 53 21 22). Je kan storten op rekeningnummer 
BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem.

donderdag 24 maart om 10 uur: bezoek tentoonstelling “het 
verloren koninkrijk. willem i en België” in het staM
In 2015 was het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en 
het latere België werden samengevoegd tot het Koninkrijk der 
Nederlanden. Koning Willem I regeerde als een onvervalst ver-
licht despoot, maar zette ook sterk in op de ontwikkeling van 

noodnuMMers
Algemeen Europees Noodnummer 112
Medische Spoeddienst en brandweer 100
Politie en rijkswacht 101
Ambulancedienst van het Rode Kruis 105
Antigifcentrum Brussel 070 24 52 45
Child Focus (vermiste kinderen)                 116 000

GeestelijKe hulP
Tele-Onthaal 106
Aids-Telefoon Vlaanderen 078 15 15 15
Hallo Kanker  080 01 18 88
Vereniging Kankerbestrijding 080 01 58 00
Drugstelefoon  078 15 10 20
Pastoor A. Cathoir   09 222 80 34
Centr. morele dienstverlening 09 233 52 26
Psychoth. L. V. Overschelde 09 245 17 23
SIFRA-luistertelefoon 09 233 40 43
 
juridisChe hulP
1e lijnsadvies, Justitiehuis, Cataloniëstraat 6, Gent 
Elke werkdag van 9-12 & 14-17u         09 269 62 56

adMinistratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 243 97 70
Bibliotheek 09 220 20 15
Technische Dienst Zwijnaarde 09 244 68 70
Stadhuis  09 266 51 11
Administratief centrum Gent 09 266 71 11
Gentinfo  09 210 10 10                            

Stadspolitie (noodgevallen:101)        09 266 61 11
Politiekantoor SDW 09 266 63 80
Politie – Misdrijfpreventie 09 266 64 30
Milieuwachtdienst 09 239 43 43
Grof huisvuil en groenafval 09 235 47 10
IMEWO-wachtdienst 09 239 08 77
TMVW water-wachtdienst 09 240 02 11
NMBS Gent Sint-Pieters             
   Info reizigers van 7 tot 20 uur 09 241 22 44
Stadswacht 09 268 21 01
OOG (Ondernemingspunt Ondernemers Gent) 

09 210 10 60

zieKenhuizen en MedisCh-soCiale diensten
CM Maatschappelijk werk 09 267 59 09
AZ M. Middelares (alg.nr.) 09 246 46 46
UZ Gent (alg.nr.) 09 332 21 11
AZ Jan Palfijn (alg.nr.) 09 224 71 11
Het Rode Kruis Gent 09 225 61 79
Het Wit-Gele Kruis 09 265 75 75
Het Vlaamse Kruis 09 223 77 96
O.C.M.W. Gent 09 266 92 66
Solidariteit voor het gezin 09 264 18 11
Thuisverpleging Bond Moyson 09 265 69 00

huisartsen sdw
Wachtdienst huisartsen SDW 09 220 66 66
lgnace Deaulmerie  09 221 34 09
Hilde Vanmarcke/Liesbeth Eggermont/
     Suzan De Wilde               09 221 30 30

aPotheKen
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Pharmaphie (Oushoorn) 09 222 66 59
  
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
Diedrik Van Cauter, Dominic Walcarius, 
  09 398 35 37 

dierenartsen
Sofie Barbé 09 221 30 19 / 0473 20 20 21
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 / 09 220 78 79
Clos Fleuri 09 221 30 19 / 0473 20 20 21
Nathan Lateur  09 221 56 12
Schoofs Sabine 09 221 30 19 / 0477 31 51 59
Hans Smet  09 227 26 22
Eric Vanmeirhaeghe (kl. huisd.)         09 384 46 97
P. Wantiez (gezelschapsd.) 09 220 78 79

De nuttige telefoonnummers worden 2 maal per 
jaar gepubliceerd, tenzij er wijzigingen moeten 
vermeld worden. Gelieve deze lijst dus te bewaren.

Nuttige telefoonnummers

de industrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele 
leven. Wat betekende deze periode op lange termijn voor Bel-
gië? Een interactief spel doet je nadenken over hoe verschil-
lend of gelijkend Belgen en Nederlanders vandaag zijn. Nadien 
een lunch in “Bistro” voor € 15 p.p. (drank niet inbegrepen). 
Deelnameprijs: € 25 (museum + gids + lunch). Je kan storten op 
rekening BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur SDW.
Inschrijven via mia@rocvzw.be; (0474 53 21 22).

Wie als eerste onze activiteiten wil ontdekken nodigen 
we uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website:  
www.vtbKultuur/Sint-Denijs-Westrem.
Inschrijven via de website is ook altijd mogelijk.

van op de lüneburgerheide tot aan de noordzeekust. een vijf-
daagse ontdekkingstocht in het zachte najaar.
zondag 18 september: Gent – Celle (stadswandeling) – voorbij 
Bergen Belle over de Lüneburger Heide naar Hanstedt 
Maandag 19 september: Hanstedt – Hamburg – Hanstedt, ge-
leid bezoek aan Hamburg
dinsdag 20 september: Hanstedt – Lüneburg – Bremerhaven, 
rit door de Lüneburger heide, bezoek aan Lüneburg stad en 
verder door naar Bremerhafen
woensdag 21 september: bezoek aan Bremerhaven met het 
Auswandererhuis, Scheepvaartmuseum en boottocht in de ha-
ven
donderdag 22 september: Bremerhafen – Bremen  - Gent 
(SDW), bezoek aan de stad Bremen.
Overnachting in Romantic hotels. Uitgebreid programma en 
prijs op aanvraag bij mia@rocvzw.be of via onze website.



BasissChool sint-Paulus
sint-Paulus zet in op toekomst!
We ervaren dat onze samenleving volop in verandering is. Ook 
onze school voelt deze veranderingen sterk aan. Zo evolueren 
ICT-platformen om kennis en vaardigheden te verwerven razend-
snel. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van het onderwijs van 
kennis overdragen naar competenties verwerven en talenten 
ontwikkelen.
Sint-Paulus SDW is één van de 50 scholen in Vlaanderen die 
deelneemt aan het project “Onderwijs Slim Organiseren” van 
Flanders Synergy. Door dit ambitieus traject te volgen houdt een 
school zichzelf een spiegel voor om zich anders te organiseren 
mét goesting. Onze school zal onder begeleiding van Flanders 
Synergy werken aan een structuurkanteling die vooral vertrekt 
vanuit het inzetten van talenten van leerkrachten en deze flexi-
bel in te zetten in zelfsturende en betrokken teams. Hierbij wordt 
samenwerking tussen leerjaren voor bepaalde vakken en projec-
ten mogelijk met een ruimere differentiatiekans en co-teaching.
Hierdoor kunnen we een stevige basis leggen en antwoorden 
bieden in een steeds veranderende wereld en zo het werk van de 
directeur, leerkrachten en zorgcoördinatoren werkbaarder ma-
ken. Voor de kinderen kunnen we meer kansen ontwikkelen tot 
inzet van talenten en capaciteiten, tot hun leren zelf in handen 
te nemen en van en met elkaar te leren via gedifferentieerde 
werkvormen. 

&    www.sintpaulussdw.be  - directie@spsdw.be  

tC Borluut sdw

zondag 20 maart: openingsreceptie
Graag verwelkomen wij u vanaf 10.30 uur in het kasteel Bor-
luut voor een vrijblijvende kennismaking tijdens onze jaarlijkse 
openingsreceptie van de terreinen.
Algemene info, demo-les en gratis hapjes en drankjes staan 
op u te wachten. Verder maken wij op dat moment ook alle 
formaliteiten voor een terugbetaling van de mutualiteiten in 
orde. Daarnaast is ook de onafhankelijke tennisschool Happy 
aanwezig voor inlichtingen. Warm aanbevolen, lid of geen lid!

Hou alvast ook zaterdag 25 juni vrij voor een spetterend club-
feest ter gelegenheid van het 40e seizoen!

    voordeeltarief 
 tot 29/02 vanaf 1/03
jeugd tot 8 jaar € 20 € 25
jeugd 9-18 jaar € 50  € 60 
1 volwassene € 85 € 95
familie 2 personen € 135 € 150
familie 3 personen € 175 € 210
per bijkomend familielid + € 15 p.p. + € 15 p.p.

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

& www.tcborluut.be 

vrijdag 4 maart: kaas- en wijnavond met kinderanimatie
We organiseren vanaf 18.30 uur opnieuw een gezellige avond 
waarbij u kan genieten van een heerlijk kaasbuffet van slagerij 
Everaert. Intussen worden de kinderen getrakteerd op een apart 
feestje met een komische goochelshow. 
Verder zullen er ook films worden geprojecteerd en is er mogelijk-
heid om te kleuren onder begeleiding van heel wat animatoren.
Voor diegenen die geen kaas lusten, wordt een vleesschotel voor-
zien. Beiden worden samen met een aperitief en een dessert aan-
geboden aan € 16 p.p. Kinderen kunnen hotdogs en 2 drankjes 
verkrijgen tegen € 8. Inschrijven kan tot maandag 29 februari via 
e-mail aan  anne.willemot@telenet.be met vermelding van naam 
familie, het aantal kinderen en aantal kaas- en vleesschotels.
Betaling op rekening BE95 0012 6516 7158 op naam van ouderver-
eniging Sint-Paulus SDW.

woensdag 16 maart en maandag 18 april: Kom-eens-kijken-dagen: 
iedereen welkom om een klasvoormiddag van de kleuterschool 
mee te beleven.

&  Christof.de.vreese@telenet.be; (0477 99 33 54)

2e en 3e leerjaar samen aan het werk rond het thema ridders en 
jonkvrouwen

antennewerking
sdw en afsnee vanuit oCMw Gent

Een update over de komende activiteiten:
dinsdag 15 maart gaat de eerste proefles 
“Meditatieve Cirkeldans” door. Dit is een 
groepsdans. Zeer ontspannend, plezierig 
en vol energie. Danservaring is niet ver-
eist. En het draagt bij aan motoriek en 
coördinatie.
Plaats: Gemeenteplein 2 van 14 tot 15 uur.
Graag een seintje vooraf!
Bordspellennamiddag op woensdag: elke veertien dagen van 
14 tot 15 uur, met uitleg door een vrijwilliger. Plezier is gega-
randeerd! Laat u niet wijsmaken dat bordspellen voor kinderen 
zijn, integendeel. Iedereen is welkom. Geen kostprijs.
Data: woensdag 2 maart, 16 maart, 30 maart…
Plaats: cafetaria woonzorgcentrum Zonnehove.

En hopelijk binnenkort meer nieuws over de lessenreeks yoga 
of tai chi.
Contacteer me gerust via telefoon of e-mail om meer info te 
bekomen. Hebt u zelf een idee? Laat het me weten. Of nog 
makkelijker: kom gewoon langs.
U kan zich ook nog altijd inschrijven voor de buurtmaaltijd op 
de 1ste en 3de dinsdag van de maand. Mijn contactgegevens 
staan onderaan dit artikel.
Of kom eens langs op mijn zitdag (wekelijks op dinsdag van 
10 tot 12 uur) in het Dienstencentrum op het Gemeenteplein.
Hartelijke groeten en tot binnenkort.

& wauter.dedobbeleer@ocmw.gent
 (09 243 97 70); rechtstreeks op (0471 90 97 54)



wMv sdw/afsnee

Kasteel en KasteelParK Gered
Het is een unicum dat men in de zuidelijke stadsagglomeratie op 
een infoavond applaudisseerde omdat een project of een plan in 
meerdere opzichten werd verbeterd en een meerwaarde zal bie-
den. Op 7 januari jl. lichtte de nieuwe algemeen directeur van 
het AZ Maria Middelares zijn masterplan toe: het Hanuskasteel 
(eigenlijk was dat ‘een landhuis’) wordt niet gesloopt en een 
255m lange buspasserelle doorheen de campus komt er niet. 
Deze info betekende een ware opluchting want de aanvraag voor 
de sloopvergunning voor het kasteel werd immers al bij de Stad 
ingediend. Tegen deze intentie kwam fel verzet vanuit WMV SDW 
en ook vanwege cultuurminnende politici en ambtenaren.
In deze nieuwe visie komt een herziene aanleg van de centrale 
parkzone met daarin de kanaalvijver (wat WMV nog heeft gekend 
en al eerder voorstelde) en wel volgens de oude (Fransgeïnspi-
reerde) tuinplannen. Dit aanzienlijke watervlak zou aansluiten 
op de te restaureren gevels van het geredde kasteel en krijgt 
nieuwe functies. Dit centrale park wordt een meerwaarde tussen 
het voorpark met kapel, kasteel, klooster en het omgevend groen 
enerzijds en de nieuwe kliniek en de gebouwen gepland langs-
heen de R4 anderzijds. Hier komen immers een zorgkliniek, de 
nieuwe verpleegstersschool en, definitief,  de materniteit  boven 
één van de twee ondergrondse parkeergarages.

een beetje geschiedenis
het eerste masterplan (MP) (rond 2008) bepaalde de locatie van 
het nieuwe AZ. Gelukkig werd de rest niet uitgevoerd waarbij het 
voorpark met vijver niet werd ontzien en daar ook alle gebou-
wen zouden worden gesloopt! Want nabij de steenweg was een 
enorm gebouwenvolume voorzien. Geen enkele erfgoedwaarde 
bleef gespaard. Zo’n plan en visie waren echt niet meer van deze 
tijd. Instanties deden er moeilijk over en het werd terecht afge-
wezen. 
Daarop volgde het tweede masterplan met de door velen ver-
guisde passerelle tussen de steenweg en het nieuwe ziekenhuis. 
Daarbij werd noch het kasteel noch het voorpark gespaard. WMV 
vond ook dit tweede MP een verwerpelijk plan en hoopte op een 
volgende versie. Dat kwam er als een nieuwjaarsgeschenk. 
Dit derde MP behelst een totaal andere visie: fris, met eerbied 
voor lokale waarden, met echte ontwerpkwaliteiten en met zorg 
voor een zo goed mogelijke integratie. Dit AZ wenst ook afspraken 
met de buurt te respecteren. Er is nu meer eerbied voor het groen 
want er werd recent al te veel gekapt, helaas ook langs de R4. 
In dit plan wil men nu het recente ziekenhuis en alle nieuwe ge-
bouwen en het opnieuw alleenstaande kasteel met het klooster 
maximaal in relatie brengen met groen en water als een soort 
parkkliniek. Zo kijken o.a. vele ziekenkamers uit op het nevenlig-
gend Maaltebos en op het Vossenbos, ofwel op water. En straks 
komt nog die grote vijver in het heraangelegde middenpark erbij 
(WMV heeft voorgesteld dat zowel voor de heraanleg van het ge-
hele campuspark als voor de renovatie van het kasteel, een be-
perkte wedstrijd zou worden uitgeschreven, strevend naar kwali-
teit en samenhangende schoonheid). Voorliggend masterplan is 
eigenlijk het derde document dat de beleidsvisie van de AZ-direc-
tie weergeeft. Deze visie, waaraan in het najaar van 2015 nog 
hard werd gesleuteld moet toch nog een heel proces doorlopen.

Parkeerprobleem
Voor het parkeerprobleem en het personenvervoer op de campus 
komt er een oplossing in verschillende fasen. Er rijdt nu tijdelijk 
een eigen busje binnen de campus, en - vermoedelijk ook nog 
dit jaar - een electromobiel die automatisch gestuurd, zich au-

tonoom zou bewegen over een lusroute. Met dit geruisloos en  
milieuvriendelijk vervoersysteem betracht men ook een beter 
gebruik van het openbaar bus- en tramvervoer, doordat het ene 
goed zou aansluiten op het andere. Op de campus komen aan-
trekkelijke paden met aangepaste verlichting. Het sierhekken 
blijft (was ook al eerder bedreigd) en ook de bedevaartgrot. De 
dienstgebouwen langs de Maalte zullen verdwijnen. De parkings 
in het voorpark blijven omwille van nieuwe functies in het kasteel 
(n.b. alle suggesties zijn zeker welkom bij het AZ of bij WMV).  
Uiteraard verloopt de hele realisatie in trajectfasen waarop nu 
nog geen werfperioden kunnen worden gekleefd.  
Deze nieuwe visie geeft dus plots hoop op een beter totaalproject 
waarin straks het vrijstaand kasteel als een gerenoveerde parel, 
naast het onlangs opgeknapte klooster en kapel zal schitteren in 
een fraai, groen, en samenhangend parkgeheel. Ons dorp (al ligt 
dit AZ-Gent op Gents grondgebied) krijgt straks een publiek park 
erbij en dat is een mooi vooruitzicht. Het applaus op 7 januari 
was dan ook terecht.

& WMV-contact:  wmv @telenet.be of Lauwstraat 73, SDW
 Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee.  

dienstencentrum
nieuwe openingsuren vanaf 11 april:
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

Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
pietdebleye@telenet.be

BTw BE  0740.411.886



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2016 t.e.m. 31/08/2016, 
enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.

GRATIS
TAARTJE

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



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 422.263 (excl. btw)  |  0486 069 070

3 gevel-app. met 2 slpks. Op het zonnige 

terras geniet u volop van de rust en het groen.

Opp. appartement: 133 m2. Opp. terras: 15 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 245.000  |  Gsm: 0468 191 788

Te renoveren gesloten bebouwing op een 

commerciële ligging in het centrum. 

Terrein opp.: 170 m2. Bew. opp.: 160 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 345.000  |  Gsm: 0468 191 788

Modern 2-slaapkamer appartement met 

berging en garagebox in het centrum. 

Opp. appartement: 85 m2. Opp. terras: 9 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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€ 445.000  |  Gsm: 0486 069 070

Recent 2-slaapkamer appartement met

autostaanplaats en berging in het centrum.

Opp. appartement: 93 m2. Opp. terras: 20 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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224.500  |  Gsm: 0468 191 788

Instapklaar 2 slaapkamer appartement 

met garage op een rustige ligging. 

Terrein opp.: 838 m2. Bew. opp.: 86 m2.

|   GentbruggeTE KOOP
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€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met zwembad & 

jaccuzzi in een doodlopende straat. 

Terrein opp.: 511 m2. Bew. opp.: 210 m2.

|   Grammene ( Deinze )TE KOOP
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€ 378.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing nabij het centrum

van De Pinte. Gelegen in een rustige straat. 

Terrein opp.: 826 m2. Bew. opp.: 180 m2.

|   De PinteTE KOOP
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www.IRRES.be  |  Gsm: 0479 417 496

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

U verkoopt?

€ 418.000  |  Gsm: 0479 417 496

Instapklare en lichtrijke woning gelegen in 

het centrum van Sint-Martens-Leerne.

Terrein opp.: 818 m2. Bew. opp.: 209 m2.

|   Sint-Martens-LeerneTE KOOP
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€ 255.000  |  Gsm: 0479 417 496

Ruim dakappartement gelegen in een groene 

en residentiële woonomgeving nabij winkels. 

Opp. appartement: 144 m2.

|   GentTE KOOP
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€ 369.000  |  Gsm: 0479 417 496

Recente woning met tuin gelegen in een

woonerf in het pittoreske Mullem.

Terrein opp.: 309 m2. Bew. opp.: 144 m2.

|   MullemTE KOOP
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