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We wensen je een nieuwe ontginning van 2023.
We wensen je vooral een leefbare gezondheid
met voldoende energie om veel te kunnen
een ruime kijk op de wereld
verbondenheid en dankbaarheid.

HIGHLIGHT 2HIGHLIGHT 1

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

Sociaal-culturele dekenij



Overweegt u te verkopen?

Onze erkende vastgoedmakelaars zijn 
ervaren en gespecialiseerd in uw buurt.

Met meer dan 900 residentiële verkopen menen wij
dé lokale vastgoedspecialist te zijn. 

Ontdek onze succesvolle werkwijze op
irres.be/verkopen

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling? 
Contacteer ons.

T. 09 282 82 82

E. welkom@irres.be

passie voor vastgoed en mensen

Kortrijksesteenweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem  
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Sinds mei 2018 beheert de dekenij het 
kasteel Borluut. Maar wat houdt dat nu 
juist in? En hoe is dit tot stand gekomen? 
Hieronder een korte schets. 

In 2018, bij het vertrek van het Festival 
van Vlaanderen uit het kasteel (waar zij 
hun burelen hadden), bood de Stad aan 
om het dagelijks beheer over te dragen 
aan Dekenij Borluut. Hiertoe zou een be-
heersovereenkomst afgesloten worden, 
waarin de Stad, als eigenaar, vastlegt welk 
soort activiteiten mogelijk zijn, waaraan 
ze moeten voldoen, hoeveel de huurprijs 
per soort activiteit bedraagt enz. Het  
kasteel is nl. privé-eigendom van de Stad, 
 in tegenstelling tot heel wat openbare 
gebouwen die aan andere regels gebon-
den zijn (zoals bv. verplichte voorzienin-
gen voor toegang door mindervaliden).

De dekenij probeert deze beheersverant-
woordelijkheid naar best vermogen op 
te nemen. Zo werd een werkgroep met 
vrijwilligers opgericht, enthousiastelingen 
die bereid zijn om heel wat van hun vrije 
tijd ten dienste te stellen van de vereni-
gingen en inwoners uit de buurt. Er werd 

ruchtbaarheid gegeven rond de activitei-
ten die er plaatsvinden, het huishoudelijk 
reglement is via onze website terug te 
vinden, er werd een apart e-mailadres 
aangemaakt en er werd al heel wat mate-
riaal aangekocht (glazen, borden, bestek, 
tentoonstellingsmateriaal…).

Een greep uit voorbije activiteiten:  
yoga-les, koorrepetities, kine-les, tentoon-
stellingen, teambuildings, lentefeesten, 
trouwrecepties, verjaardagsfeesten, 
nieuwjaarsrecepties, opnames voor een 
kortfilm, filmfest Gent en talloze vergade-
ringen.

Het hele jaar door vinden er activiteiten 
plaats, naar schatting zo’n 5 per week. 
Daarnaast hebben er 6 kunstenaars hun 
atelier ondergebracht en is er dus continu 
beweging in en rond het kasteel. 
De 6 leden uit de werkgroep houden zich 
vooral bezig met het wegwijs maken van 
kandidaat-gebruikers, contacten met de 
Stad, afsluiten van verzekeringen, betalen 
van energiekosten, controle van de goede 
staat na de activiteiten, begeleiding van 
de poetsdienst (die momenteel ook nog 

gezocht wordt) en vooral de behandeling 
van de vele reservaties en vragen. Deze 
laatste activiteit heeft Jean de voorbije 4 
jaar met verve op zich genomen, waar-
voor dank!

De Stad Gent heeft als eigenaar laten we-
ten dat de beheersovereenkomst (die een 
einde zal kennen bij de start van de reno-
vatiewerken) al zeker verlengd wordt tot 
2025 en wordt uitgebreid met de garages 
in het koetshuis. Als dekenij onderzoeken 
we nog wat dat laatste als extra mogelijk-
heden met zich meebrengt en stellen we 
alles in het werk om het kasteel Borluut 
zoveel als mogelijk in een goede staat 
ter beschikking te blijven stellen van de 
verenigingen en inwoners uit de buurt.

Hopelijk tot binnenkort op één van de 
activiteiten in het kasteel!

Inkijk in het beheer van kasteel Borluut

Info: 
kasteelborluut@dekenijborluut.be

Waarom een bijdrage betalen aan 
Dekenij Borluut als lid of als sponsor?
Omdat je als inwoner wilt deelnemen  
aan de gemeenschap van Sint-Denijs- 
Westrem en Afsnee en op de hoogte wilt 
blijven van alles wat zich daar afspeelt.   

Ons magazine “INFO”
U krijgt 10 maal per jaar de INFO gratis 
in de brievenbus. Het is de spreekbuis 
van alle verenigingen, coördinatie van 

alle evenementen om overlappingen te 
vermijden, met aandacht voor de mid-
denstand door de koopgids in elke INFO. 
We bedanken ook onze talrijke adverteer-
ders.
Verder wordt u op de hoogte gehouden 
van de verschillende werkgroepen van de 
dekenij: Kermiscomité, Welzijnsschakel, 
Werkgroep kasteel Borluut en over het 
sociaal werk van de dekenin.   

Hoe aansluiten bij onze Dekenij
De dekenij is een actieve organisatie waar 
veel vrijwilligers aan meewerken. Onze 
voorzitter Bart De Schouwer leidt de be-
stuursploeg met veel engagement.  
Door uw jaarlijkse bijdrage behoort u tot 
een groep die zich engageert voor het 
welzijn van onze dorpsgenoten.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

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

Ons nummer is BE81 4420-0385-0324; BIC: KREDBEBB van Dekenij Borluut SDW. Vergeet niet uw volledige naam en adres te 
vermelden, opdat we u een lidkaart kunnen bezorgen.  

Word deelgenoot van Dekenij Borluut door je lidgeld te betalen
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Welzijnsschakel Borluut verzorgt elke 
vrijdag de verdeling van levensmiddelen 
aan hulpbehoevenden dankzij een groep 
vrijwilligers. Het aantal personen dat 
beroep doet, is op een jaar toegenomen 
door de verhoging van kosten voor voe-
ding en energie.

Meer gezinnen deden in 2022 beroep 
op Welzijnsschakel Borluut: 89 gezinnen 
in armoede van Sint-Denijs-Westrem en 
omringende gemeenten waaronder 
137 volwassenen en 47 kinderen, samen 
dus 184 personen. 
Deze cijfers bevatten o.a. 26 gezinnen 

gevlucht uit Oekraïne: 45 volwassenen en 
13 kinderen (onder de 14 jaar).
Deze laatste gezinnen komen elke 1ste en 
3de vrijdag van de maand, de anderen op 
de 2de en 4de vrijdag.
Wij halen food en non food af bij de 
Voedselbank van Oost-Vlaanderen en bij 
de Food Savers van de Stad Gent.
Soms kunnen goederen afgehaald wor-
den bij enkele warenhuizen in en rond 
Sint-Denijs-Westrem.
De af te halen food en non food is nu 
onvoldoende, zodat financiële steun 
noodzakelijk en zeer welkom is.
Welzijnsschakel Borluut zoekt nog steeds 

producenten die ons food of non food 
artikelen gratis kunnen aanbieden of kun-
nen leveren aan zeer scherpe prijzen.

De bankrekening van de welzijns- 
schakel Borluut: BE51 7350 4159 1362

Elke financiële gift is steeds welkom om 
het initiatief verder te steunen.

Onze ploeg van 18 vrijwilligers dankt 
iedereen van harte voor elke steun. Zo zal 
onze hulp kunnen verzekerd blijven voor 
wie er nood aan heeft.

11.11.11- Comité
Achom Haluma
Ameye Jean-Pierre
Apotheek Pharmaphie
Bontinck Dirk
Boone Erich
Braeckman - De Weerd
Bridgeclub Leie-Oever
Cauwe Christian
Cortvriendt Caroline
Coussement Anna
Cultuurplatform SDW/Afsnee
Danneels Walter
Davidsfonds SDW
De Bruyne Miet
De Cuyper Jean
De Meersman Alain
De Moor Guy
De Pauw - De Ley
De Rijck Jan
De Roo - Vyncke
De Schepper Jean
De Schrijver Antoon
De Smet Debbie
De Smet Frans
De Vlieger Nicole
De Vrienden V/D Zonnekerels
Dealmerie I.
Decabooter - Hoedt
Decleyre - De Geyter
Delputte Willy
Dentyn - Leytens
Dentyn - Leytens
Dierick Andre
Dopchie M.
Dryoels Janine
Eggermont Liesbeth
Eggermont - Mestdagh
Eloot - Van Den Kerckhove
Engels - Dick
Fam. Van Cauwenberge

Gezinsbond SDW
Heynderickx Luc
Heyndrickx Christine
Heyndrickx Lucien
Hoflack - De Smet
KWB SDW
Kerkhove Jenny
Kint Willy
Kluyskens - Gernay
Lemahieu Hugo
Leman Elise
Luca - De Vos
Maenhout - Roete
Maes Guy
Mahy Hans
Markant De Pinte/SDW
Martens - Verbanck
Meersman - Bekaert
Meyers Charles
Michielsen - De Keuckeleire
NSB SDW
Neirynck - Beert
Okra SDW
Open Huis
Pannier Philippe
Pataer Paul
Pattyn Andre
Peeters Karel
Petrens Olevier
Pieters - Van Den Broecke
Planckaert Rosita
Ravyse - Verstuyft
Roels Murielle
S.H. Pharma
Samana SDW/Afsnee
Schellinck Christine
Sleurs Elke
Sleurs - Van Caeckenberghe
Smeedts Monique
Speybroek Rosine
Staelens Jean

Steenhoudt Alma 
Stevens Christiane
Steyaert Gilles
Steyaert Jacques
Strobbe - Pieters
Strybos Lieve
Sys Arnold
Tennisclub Borluut
Ulens Stan
Van Baelen - Van Langendonck
Van Cauter Diedrik
Van Cauwenberghe Achiel
Van De Waeter - Lamont
Van Den Bossche Guido
Van Den Brande Alex
Van Den Brande Elisabeth
Van Den Broecke Dirk
Van Eeckhoutte Willy
Van Elegem Robert
Van Holsbeke - Van Damme
Van Horebeke Karel
Van Lancker Wim
Van Steenkiste - De Brabandere
Van Troos Piet
Vandemarliere Christiane
Vanhooren Annie
Verbrugge Nadya
Vereecken - Wustefeld
Verniers - Heyse
Vernimmen Frederik
Verschueren Mia
Verstraete - Compernolle
Verstraete Herwig
Vlerick - Verschelde
Vtb Cultuursmakers
Waeytens Willy
Walcarius Katrien
Wantiez Pascale
Willems Julien
Zusters H. Vincentius A Paulo

Nieuws van Welzijnsschakel Borluut

We danken de talrijke sponsors voor hun bijdrage in 2022:
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Februari oF Maart 2023
Filmmuziek Hans zimmer 

La Chapelle Sauvage brengt met oude 
instrumenten een filmisch concert met de 
kaskrakers van componist Hans Zimmer.  
Toegankelijke muziek – emotie, spanning 
… en opluchting. 

The Lion King, Pirates of the Caribbean, 
Interstellar, Inception, en Gladiator staan 
op het programma.

Een toegangspoort voor jongeren tot 
klassieke muziek en live concerten. Hou 
onze website in het oog. 

24 Maart, kerk SDW 
Dameskoor Furiosa

Een programma met frisse eigentijdse en 
hedendaagse koormuziek, a capella en 
met piano, lichtregie en choreografie.

7 April 2023, KerK SDW
Johannespassion Js BaCh  

Dit ingetogen oratorium van Bach vertelt 
de lijdensweg van Jezus volgens het Evan-
gelie van Johannes.  
Grandioze muziek met koor en antieke 
barokinstrumenten, gebracht door een 
internationaal ensemble.  
Hetzelfde concert van het Bachkoor 
Gent en Arcus Coloratus werd op Goede 
Vrijdag van vorig jaar bejubeld door een 
galmende en bomvolle kerk.

VoorjAAr 2023, KASteel Borluut

oCtaaf soudan Revisited  

Octaaf Soudan ontpopt zich ten tijde 
van de tweede Latemse school als 
landschapsschilder. Hij overlijdt in 1947 
in Sint-Denijs-Westrem, en laat er zijn 
atelier na.
Cultuursmakers evoceert deze schilder 
uit eigen huis met schilderijen, etsen, 
tekeningen en ateliermateriaal.

Kasteel Borluut – vrije toegang

10 juni 2023, KerK SDW 
filip JoRdens – hommage à BRel 

Filip Jordens krijgt alle Brel-fans op het 
puntje van hun stoel met zijn feno-
menale  hommage. Wat enkele jaren 
geleden begon als een respectvolle groet, 
is uitgegroeid tot een voorstelling met 
eigen bestaansrecht.    
Jordens is een artiest die de geest van 
Brel in zich meedraagt en daar - op zijn 
beurt - grootse dingen mee doet. 
Even lijkt het alsof le vrai Brel terug is. 

in BlijDe VerWAchting 
gospel mass van JaCoB de haan 

Gebaseerd op traditioneel Amerikaans 
gospel, clapping incluis, verovert deze 
Missa Brevis de wereld, via Pavarotti en 
Cecilia Bartoli.
Echo der Leie en Artemusicale wagen 
zich aan deze swingende en oorstrelende 
harmonie van stemmen, koper en hout.  
Hou onze website in het oog: 
www.dekenijborluut.be.

Info: wim.schamp@skynet.be

Nog ideëen?
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Davidsfonds SDW/Afsnee

Zondag 22 januari om 10 uur: Literaire Toast op het nieuwe jaar 

Jaarlijks neemt onze afdeling deel aan 
Toast Literair, het grote literaire evene-
ment van het Davidsfonds.
Dit jaar brengen Johan de Smet en Hans 
Vandevoorde een boeiende conference 
over “Karel en Ik”.
De Vlaamse schilder Gustave van de 
Woestijne beschrijft in het boek “Karel 
en ik” zijn herinneringen aan zijn oudere 

broer Karel, de bekende dichter.
Het boek (uitgave van het Davidsfonds) 
is een relaas van hun beider levens en 
artistieke ontwikkelingen. Gustave neemt 
ons mee naar hun jeugd, hun verblijf in 
Sint-Martens-Latem, de huwelijksperikelen 
van Karel en het leven tijdens Wereldoor-
log I. Op een aandoenlijke manier schetst 
hij een levendig beeld van het dagelijkse 

leven van de twee broers en hun artistieke 
omgeving.
Na deze lezing kunnen wij gezellig bij-
praten met een drankje en een hapje op 
onze traditionele Nieuwjaarsreceptie.

Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: € 10, gratis voor leden van DF 
SDW/Afsnee

Ouderraad Sint-Paulus

Zaterdag 11 februari om 20 uur: quiz

Dit schooljaar organiseert de Sint-Paulus 
sterrenschool opnieuw een schitterende 
quiz. 
De vorige editie in 2019 was een groot 
succes en dit jaar willen we dat minstens 
even goed doen. De inschrijvingen zijn 
geopend; we hopen op jullie talrijke aan-
wezigheid. 

Deelname per groep van 4 personen /  
€ 20 per team. 

Inschrijven via mail aan: 
ouderraad.spsdw@gmail.com met  
vermelding van naam van de groep, deel-
nemers én betaling vooraf op rek. van de 
ouderraad: BE10 8906 8415 7704
Onthaal vanaf 19 uur; eerste vraag stipt 

om 20 uur.

Plaats: overdekte speelplaats - ingang via 
achterkant - parking Gildenhuis SDW

Markante dialogen

Maandag 16 januari om 14 uur: voordracht: “Tien klimaatacties die werken!”

door Pieter Boussemaere, historicus en 
docent klimaat en wereldgeschiedenis 
aan VIVES Hogeschool Brugge.

Plaats: Vormingscentrum IVV (Voormalig 
Vormingscentrum Guislain, Gent)

Markant De Pinte / SDW

Vrijdag 20 januari: uitgebreide nieuwjaarsreceptie met muzikale omlijsting

Plaats: Gildenhuis SDW

Maandag 30 januari om 19.30 uur: bijscholingscursus “Windows 11”

Plaats: Raadzaal De Pinte

Nieuws van verenigingen

Info: ouderraad.spsdw@gmail.com

Inschrijving/info: (09 329 79 58); annevlieghe@telenet.be

Inschrijving/info: (09 282 85 29); therese.vandendaelen@yahoo.com

Info/inschrijving: markantvzw.be/
markant/markante-dialogen

Scouts De Zonnekerels

Zaterdag 7 januari: nieuwjaarsreceptie met groot kampvuur  

Wat kunnen jullie verwachten: een groot 
gezellig kampvuur; sfeermuziek; vuurkor-
ven voor als u het liever kleinschalig hebt; 
jenever, gluhwein en andere winterse 
dranken aan democratische prijzen; rib-
betjes, pannenkoeken en kippenboutjes 
waarmee u uw maag kunt vullen.
Kortom sfeer en ambiance gegarandeerd! 

Dit evenement is t.v.v. het buitenlandse 
kamp van de Jin in de zomer van 2023. 
Laat u dus maar eens goed gaan!
Heeft u nog een kerstboom waar u van 
af wilt? Twijfel dan zeker niet om ons te 
contacteren via jin@zonnekerels.be. Wij 
komen graag uw oude kerstboom gratis 
ophalen.

Warme groeten en hopelijk tot dan!
Ps: dankuwel om wafels te kopen, want 
met de opbrengst van onze wafelbak 
midden november kochten we een nieu-
we fouragetent. Dit is een tent waarin er 
o.a. wordt gekookt tijdens de Ardennen-
kampen.
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Basisschool Westerhem

Nieuwe 3D-printer

Onze school mocht een tweede 3D-prin-
ter in ontvangst nemen.
Reeds een aantal jaren zetten we extra 
in op creativiteit ontwikkelen en leren 
ontwerpen.
Dit doen we binnen de visie op brede 
ontwikkeling.
We zien techniek daarbij als een poort om 
alle kinderen te blijven uitdagen.
Het oudercomité kocht vorig jaar een 
3D-printer voor de school.
We werken ook nauw samen met De 
Creatieve STEM.
De klassen gaan op onderzoek in het 

Fablab in Drongen of zij geven workshops 
op school.
We danken daarbij Cristina Ciocci van De 
Creatieve STEM, voor de enthousiaste 
omkadering en leerrijke workshops.
Zo namen we ook deel aan het MaakFest 
in Technopolis.
We sprongen daar als enige basisschool 
aanwezig in het oog.
De organisatoren toonden hun apprecia-
tie voor de school door het schenken van 
een 3D-printer.
We danken daarvoor Marc Van Kerre-
broeck, freelance product designer, voor 

het schenken van de 3D-printer.
Zowel leerkrachten als kinderen zijn daar 
uiteraard heel blij mee.

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

Nathalie Samaes is de antennemedewer-
ker vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
De Mantel voor de regio Sint-Denijs-West-
rem en Afsnee.

Bereikbaar: maandag en dinsdag van 9 
tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur.

Waarvoor kan je terecht in de 
antennewerking?
- vragen over hulp- en dienstverlening en 
de administratie die daarbij komt kijken.
- praktische vragen rond thuiszorg, 
aanpassingen aan je woning, vervoer, 
opname assistentiewoning of WZC...
- vragen rond vrije tijd: activiteiten in de 
lokale dienstencentra, vrijwilligerswerk ...
- Buren voor Buren: de antennemedewer-
ker brengt behulpzame buren in contact 
met ouderen die hulp kunnen gebruiken 
voor kleine zaken.

- Buurtactiviteiten: samen met bewoners 
uit de buurt en buurtverenigingen.

Buurtmaaltijd: elke 1ste en 3de dins-
dag om 11.30 uur. Een heerlijke verse 
maaltijd, klaargemaakt door IKOOK, het 
restaurant van de Stad Gent. Prijs: € 5,50 
voor soep, hoofdgerecht en dessert. 
Inschrijven met betaling kan tot 1 week 
voor de maaltijd.
Buurtmaaltijden voor januari: 
dinsdag 3 en dinsdag 17 januari 

Info: Nathalie.Samaes@Stad.gent; 
(0473 941 360)

Markant i.s.m. Davidsfonds De Pinte

Dinsdag 24 januari om 20 uur: voordracht “De toekomst van ons drinkwater”

door Marjolein Vanoppen, bio-ingenieur 
Ugent, waterwetenschapper.

Plaats: Raadzaal De Pinte
Deelname leden: € 5, anderen: € 10

Inschrijving (bij voorkeur)/info:  
patricia.denys@skynet.be; 
(09 221 95 27)

Varia

De inwoners van de Poolse-Winglaan willen hun buurt leefbaar houden

De Poolse-Winglaan is een groene rustige 
straat. Sinds enige tijd is het een mikpunt 
geworden voor projectontwikkelaars.
Bouwpromotor Alides wil de koppelvilla 
op de nrs. 88 en 90 slopen.
In de plaats wordt een appartementen- 
blok gepland met 5 bovengrondse bouw-
lagen en daarbovenop technische infra-
structuur.
De hele buurt verzet zich daartegen 
omwille van architecturale en ecologische 
redenen (tegenstrijd met RUP-bepalingen, 

bijkomende verharding van de bodem, 
vellen van bomen, onvoldoende waterbe-
heersing op een overstromingsgevoelige 
plaats, mobiliteitsproblemen...)
De buurt kan daarbij rekenen op de steun 
van het Buurtcomité Flanders Expo en het 
Gentse Milieufront.
Meer dan 40 geargumenteerde bezwaar- 
schriften werden ingediend bij het ge-
meentebestuur. 
Alle buurtbewoners volgen aandachtig de 
beslissing van het college waarin ieder lid 

mede-bevoegd en mede-verantwoordelijk 
is. 
Het gaat niet uitsluitend om een bouwpro-
ject. Het gaat ook om visie op stadsontwik-
keling in de periferie van het centrum.
Het gaat niet alleen over de Poolse-
Winglaan. Het gaat over de vrijwaring van 
ALLE groene buurten in Sint-Denijs- 
Westrem.  

Namens de buren,
Luk Van Loock
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Flanders Expo

Zondag 1 t.e.m. zondag 8 januari: Supercube: de perfecte bestemming voor iedereen die een onvergetelijke ervaring wil bele-
ven. Ons karting is als geen ander - met waanzinnige gameplays, moderne technologie en coole vibes voor een hel van een goede 
tijd.

Donderdag 12 t.e.m. zondag 15 januari: Agriflanders: de grootste Vlaamse land- en tuinbouwbeurs, een niet te missen af-
spraak voor de veehouder van vandaag!

Woensdag 18 t.e.m. zondag 29 januari: Supercube: de perfecte bestemming voor iedereen die een onvergetelijke ervaring wil 
beleven. Ons karting is als geen ander - met waanzinnige gameplays, moderne technologie en coole vibes voor een hel van een 
goede tijd.

Donderdag 19 t.e.m. zaterdag 21 januari: SID-in: Studie-informatiedagen 2023

Donderdag 26 januari: Come and See-days: contactdag voor veiligheid, milieu en ergonomie

Cultuursmakers SDW

Zondag 5 februari om 10.30 uur: voorstelling gevolgd door receptie  

De dichtbundel “In de regen zonder para-
plu” is tot stand gekomen door een ont-
moeting tussen een Nederlandse vrouw 
en de uit Iran gevluchte Koerdische 
schrijver en dichter Shahryar Pouyanrad. 
Zijn aangrijpende verhaal en zijn gedich-
ten worden door 4 vrouwen en door de 
dichter zelf verteld. 
De voorstelling “Vier vrouwen en een 
dichter” wordt omlijst door een muzikale 

bijdrage van de virtuoze oud-speler uit 
Irak, Hussein Rassim, en door passende 
beelden op de achtergrond die het tot 
een boeiend geheel maken. 
Deze indringende voorstelling geeft een 
mooi overzicht van het werk van Shah-
ryar. 
Hoe het een kunstenaar vergaat die in 
België terechtkomt, wordt verrassend 
verwoord in zijn gedichten. 

U hoort en ziet: Agnes De Meester, Els 
Van Langendonck, Ann De Broeck, Louisa 
Heine, de dichter Shahyar Pouyanrad en 
Hussein Rassim. Regie: Johan Deputter.
Plaats: AZ Maria Middelares, kapel en 
kapittelzaal

Nieuws van de Stad

Het wijkplan voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee  

Na de wijkmarkt van 21 april werkte 
de Stad verder aan het wijkplan voor 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Op 29 
september dachten een 30-tal bewoners 
samen na over de toekomst van hun 
dorpen. 

Vier thema’s vormden de leidraad van 
die gesprekken:
1)     Een groene, gezonde wijk op maat 
van jong en oud
2)     Een wijk waar het aangenaam en 
vlot fietsen en wandelen is
3)     Wat kan het omliggende landschap 
bieden aan de wijk en de stad op het vlak 
van toegankelijkheid, beleving, natuur, 
landbouw, waterbeheer en verkoeling?

4)     Een levendige kern verbonden met 
de omgeving
 
Ben je benieuwd naar wat er gezegd is? 
Lees dan het verslag van de Toekomst-
dialoog op https://participatie.stad.gent/
projects/wijkplan-sint-denijs-westrem-en-
afsnee.
Wil je ook weten wat bewoners ons meld-
den tijdens de inspraakronde van januari 
tot juni 2022? De Stad Gent bundelde 
alle reacties in één verslag dat je vindt via 
dezelfde link.
 
Op basis van die signalen maakte het 
Mobiliteitsbedrijf een inventaris van de 
belangrijkste mobiliteitsknelpunten voor 

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee en de 
doelstellingen die we met het wijkmobili-
teitsplan willen bereiken. Deze inventaris 
vind je op https://stad.gent/mobili-
teit-openbare-werken/plannen-en-reali-
saties-mobiliteit/wijkmobiliteitsplan/wijk-
plan-sint-denijs-westrem-en-afsnee.
In het voorjaar van 2023 zullen we op-
nieuw alle bewoners van SDW en Afsnee 
uitnodigen om onze voorstellen te be-
spreken op een tweede wijkmarkt. 
 
Blijf je graag op de hoogte van het 
nieuws van de Stad Gent over SDW en Af-
snee? Abonneer je dan op de nieuwsbrief 
op https://stad.gent/sint-denijs-west-
rem-afsnee.

Info: (0474 53 21 22); sint-denijs-
westrem@cultuursmakers.be

De Speltafel

Vrijdag 13 januari om 20 uur: Spelavond

Ook in 2023 zorgt “De Speltafel” op de 
tweede vrijdag van de maand voor een 
speelse en gezellige avond in het Open 
Huis.
Wij zorgen voor een gevarieerde en boei-
ende collectie spellen; zorg jij mee voor 
de gezelligheid en het gezelschap?

Welkom dus van 20 tot 24 uur op vrijdag 
13 januari in het Open Huis 
(Pastorijdreef 6).
Als bijdrage in de kosten vragen we € 2 
per persoon. De bediening aan de bar 
wordt verzorgd door mensen van Dekenij 
Borluut; de opbrengst ervan is bestemd 

voor de werking van Welzijnsschakel 
Borluut.

Info: www.speltafel.be; (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be
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GARAGE PITOU
Bij Garage Pitou in Sint-Denijs-Westrem 

kan u reeds 33 jaar terecht 
voor de aankoop van uw nieuwe of tweedehandswagen.

 
Ook voor onderhoud, herstelling en carrosseriewerken 

aan uw wagen kan u bij ons terecht. Wij bedienen alle merken en types van wagens.

Het voordeel dat u bij ons hebt is dat u nog kan genieten 
van de uitstekende persoonlijke service die enkel een kleinere garage u kan bieden.

NIEUWE WAGENS

U kan bij Garage Pitou reeds meer dan 33 jaar terecht 
voor de aankoop van uw nieuwe Volkswagen, Audi, Seat, Mercedes, Renault of Skoda.

 

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

U bent bij Garage Pitou steeds welkom voor het onderhoud en de herstelling van uw wagen.

Garage Pitou blijft open!!Garage Pitou blijft open!!
Beukenlaan 86B, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T: 09 221 92 07  -  M: 0475 73 59 27  -  garage.pitou@skynet.be

OPENINGSUREN: Maandag - Vrijdag: 6-12 u. & 13-18 u.  —  Zaterdag en zondag: Gesloten



Bio-Planet 
Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1082 
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KBC-toren

IKEA

Schrijf je in op onze folder 
en/of nieuwsbrief en ontvang 
alle promo’s meteen in je 
(digitale) brievenbus.

Ruil deze bon van 2/1 t.e.m. 28/2/2023 in bij  
Bio-Planet Sint-Denijs-Westrem voor 15 % korting 
op aardappelen, groenten en fruit bij een 
aankoopbedrag vanaf € 10.

*  Enkel originele bonnen worden aanvaard. Niet cumuleerbaar met andere 
bonnen. Niet inwisselbaar in contant geld. 1 bon per kassaticket.  
Niet geldig online.

 - 15 %
op aardappelen, 
groenten en fruit  
op vertoon van  

deze bon *

V.U.: nv Bio-Planet, V. Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle. BTW BE0472 405143, RPR Brussel.

BON

Ons nieuwjaarscadeau voor jou. 
Een fris en fruitig 
begin van 2023!
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Burenbabbel

Een ‘Burenbabbel’ met Mia Bogaert is een 
gesprek met iemand die gepokt en gema-
zeld is in de wereld van culturele activiteiten 
en groepsreizen. Niet alleen in Sint- 
Denijs-Westrem drukt ze sinds meer dan  
50 jaar haar stempel op de lokale VTB-af-
deling, nu Cultuursmakers, ook nationaal 
heeft ze richtinggevend gepionierd.

Vanwaar dat engagement binnen VTB, 
Mia? 
Ik heb het met de paplepel aangereikt ge-
kregen. Mijn vader was stichter van de Arte-
veldeclub en directeur van het VTB/VAB-kan-
toor in Gent. Als klein meisje fascineerden 
me de mensen die over de vloer kwamen 
om verre reizen te boeken. Folders plooien 
en postzegels kleven waren mijn eerste 
bijdragen aan de organisatie, die er sinds 
1922 voor zorgde dat Vlamingen stapsgewijs 
de wereld als hun dorp gingen beschouwen. 
Het was ook de tijd waarin VTB losgeraakte 
van een turbulent oorlogsverleden.

Ben je altijd professioneel actief geweest 
binnen VTB?
Geenszins. Vaderlijke wijsheid loodste me in 
de richting van taalstudies. Dat was volgens 
hem altijd bruikbaar. Terecht zoals later 
bleek. Na het behalen van mijn regentaats-
diploma stond ik meteen in het Sint-There-
sia Instituut voor de klas om Engels, Frans 
en geschiedenis te doceren. Haast gans mijn 
schoolperiode was ik op internaat geweest. 
Voor nogal wat mensen uit het dorp was ik 
aanvankelijk een volstrekt onbekende. Lang 
zou dat niet duren. (lachje).

Vertel!
Als lerares beschik je over veel vrije tijd tij-
dens de vakantiemaanden. Er was dus ruim-
te om allerlei initiatieven te lanceren. Toen 
Gerard Demedts me vroeg een culturele 
avond te verzorgen in het Gildenhuis was de 
geest uit de fles. Niemand zou die er nog te-
rug in krijgen. In 1970 stichtte ik in Sint-De-
nijs-Westrem de lokale VTB-afdeling. Kort na 
de oprichting van onze afdeling namen we 
reeds een hoge vlucht…op ééndagsreis naar 
Londen met vertrek en aankomst op ons 
eigen toenmalige SDW-vliegveld. Sindsdien 
organiseren we reeds meer dan 50 jaar min-
stens één activiteit per maand. Concerten, 
tentoonstellingen, debatten, uitstappen…. 
je kan het niet bedenken of we deden het. 
Tot dansavonden toe. Onze benadering van 

‘cultuur’ was terecht breed. In die aanvangs-
periode trokken Annemie Coetsier en Helga 
de Jonghe mee de kar. Bij het overlijden van 
hun respectievelijke echtgenoten kregen 
we versterking van Micheline Tamsin, Lea 
Vandeputte en Jeanine Van De Ginste, terwijl 
Tony Van de Kerkhove en Piet Decabooter 
stand poogden te houden te midden van zo-
veel vrouwelijk dynamisme. Aan de oprich-
ting van de lokale afdeling ging echter een 
bijzondere gebeurtenis vooraf.

Wat was die aanleiding dan wel, Mia?
Als jonge dertiger wou ik een VTB-reis naar 
Indonesië gidsen. Dat was echter buiten 
de waard gerekend. Nationaal voorzitter 
Jozef Van Overstraeten zag dat absoluut 
niet zitten. Wat dacht ik wel? Een exotisch 
land met islamcultuur en een vrouw zonder 
veel reiservaring? In de jaren ’70 zo goed 
als onmogelijk! De Raad van Bestuur moest 
daar over oordelen. Ik nam er nota van. Kort 
nadien zetelde ik zelf als nationaal bestuurs-
lid in dat mannenbastion. Nog even later 
trok ik effectief met een groep ‘ontdekkings-
reizigers’ in mijn kielzog naar het land van 
Soekarno. Het glazen plafond in de VTB was 
doorbroken. 
Toen ik terugkwam, kreeg ik echter meteen 
de rekening gepresenteerd. Karel De Meu-
lemeester, die ook in onze deelgemeente 
woont, vond dat er naast gidsbeurten ook 
terreinwerk te verrichten viel. Een lokale 
afdeling oprichten, leek hem het minste wat 
ik kon doen.

Sindsdien draait de afdeling op hoog 
toerental. Ben je ook nationaal actief 
geweest?
Ja. Zoals iedere grote organisatie kende ook 
VTB in de jaren ‘80 de nodige trammelant. Er 
was de boedelscheiding tussen VTB en VAB; 
er waren uiteenlopende visies op verdere 
doelstellingen van de vereniging en er was 
ook een externe factor die tot zenuwachtig-
heid leidde. Het chartertoerisme was toen in 
volle opgang en verstoorde het traditionele 
leven van de VTB.
Toen heb ik mijn verantwoordelijkheid in de 
Raad van Bestuur genomen en als lerares 
verlof zonder wedde genomen tussen 1988 
en 1993. De oprichting van het ROC (oplei-
dingscentrum voor reisleiders) is daar één 
van de blijvende resultaten van. Vandaag 
wordt het geleid door mijn man, Karel Pee-
ters, als advocaat gespecialiseerd in vzw- en 
reis-gebonden materies. Vandaag valt de 
vzw ROC terug op de inzet van zo’n 220 reis-
leiders. Ik ken ze allemaal persoonlijk. Als 
vrijwilliger vinden ze een zinvolle tijdsbeste-
ding in het voorbereiden en begeleiden van 
groepsreizen. 

Een goede reisleider, wat is dat voor 
iemand Mia?
Aan de basis iemand die wil studeren, 
natuurlijk. De historiek, de geografie, de 
karakteristieken, de cultuur… van de te 
bezoeken regio moet als parate kennis in 

het achterhoofd steken. Dat vraagt nauw-
keurige voorbereiding en staat borg voor 
de aandacht die vrij komt voor de mederei-
zigers. Natuurlijk leunt de verwachting van 
meertaligheid daar nauw tegenaan.                                                                                                                         
Er is ook een tweede essentieel luik: sociale 
vaardigheid! Een verzamelbegrip voor gedul-
dig kunnen omgaan met de meest uiteen-
lopende personen; voor het aanvoelen 
van het juiste moment om een figuurlijke 
knipoog te lanceren en even later eventueel 
een kordate beslissing te nemen. Een goede 
reisleider zorgt er in elk geval voor dat de 
reis niet in de richting glijdt van een straf- 
expeditie onder leiding van iemand die 
vooral de eigen kennis en ervaring wil etale-
ren. Op een evidente manier ontspannende 
gezelligheid koppelen aan nieuwe ontdek-
kingen en ervaringen, daar gaat het om. 
Organisatorische capaciteiten vervolledigen 
het drieluik van basisverwachtingen. Bij 
aanvang van iedere reis bestaat er slechts 
één grote zekerheid: er zal iets onverwachts 
gebeuren. Een fysiek probleempje van een 
reiziger? Hindernissen in de contacten met 
de lokale dienstverleners? Hinderpalen 
vanuit klimatologische omstandigheden? 
Mobiliteitsperikelen? Noem maar op. ‘Iets’ 
zal gebeuren om de creatieve probleemop-
losser in de reisleider uit te dagen. Hoofd 
koel houden en weloverwogen verantwoor-
delijk beslissen, tekenen dan de perfecte 
reisleider waarop medereizigers kunnen 
betrouwen.

De tijd van de jeugdige spring in ’t veld 
ligt achter de rug. De suffragette die zich 
een plaats verwierf in het mannenbas- 
tion is in de archieven genoteerd. Je bent 
ondertussen als voorzitter reeds meer 
dan 50 jaar drijvende kracht van de loka-
le afdeling. Wat brengt morgen, Mia?
We zijn een opvolger-voorzitter-manager 
aan het zoeken. Gemakkelijk is dat niet. Het 
wordt echter wel tijd. Ik wil me meer kunnen 
bezighouden met de kinderen van de beide 
jonge mensen die ik destijds op de maat-
schappelijke rails geholpen heb. Voor mij en 
Karel zijn dat onze (klein)kinderen. Ik wil ook 
zelf terug in een beperkt gezelschap reizen. 
Naar India bijvoorbeeld, waar ik goede 
persoonlijke contacten heb overgehouden 
aan voorbije activiteiten. Ik wil ook voluit 
samenwerken binnen de projectgroepen 
die we recent binnen het bestuur hebben 
opgericht. Bovenal beloof ik vooral mezelf 
niet de schoonmoeder van mijn opvolger 
te zullen worden. Tenslotte verlang ik er 
ook naar intens van gedachten te kunnen 
wisselen met mensen die samen met mij de 
contouren willen aftasten van wat essentieel 
is. Oosterse filosofie ligt dan niet ver uit de 
buurt. Waarschijnlijk als compensatie voor 
de voorbije decennia waar initiëren, active-
ren en organiseren primeerden. 

LVL
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Koopgids

Aankoop

WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
HUKES@SKYNET.BE

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

Myriam Van den Abeele tel: 0486 65 22 56
Onderwijsrecht, ambtenaren- en tuchtrecht 
mvandenabeele@bdlt.be

airco-verwarming-onderhoud

 info@flex-c.be; tel: 09 430 76 70
 L.Delebecquelaan 18, SDW

 Particulieren, bedrijven, nieuwe 
HVAC installaties + onderhoud van bestaande

Autohandel

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

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW;  
op afspraak:  
maan- en donderdag: 7-19 uur 
 dins-, woens- en vrijdag: 7-17 uur  

www.sbat.be; tel: 078 15 12 43

Bed & breakfast

Borluut (short en long stay)(Van Aubel- Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

Uitvaartzorg John Verniers-Lydia 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
www.verniers-jossa.be

Kristof De Cocker BV
Begrafenissen en crematies/aula;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

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

Kristien De Beule
boekhouding-fiscaliteit; tel: 09 220 28 35;  
gsm: 0479 65 57 24; Duddegemstraat 22, Afsnee

G&V bv - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 32 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 48 
johan@genv.be; www.genv.be

Brood en banket

Broodateljee Luc
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

Cafés

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

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 131, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: alle cat.: op afspraak online
praktijk: op afspraak, cat B. online, cat. 
A, C en D via telefoon

Fietsen

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

Platteband: fietsenwinkel en hersteldienst
Luchthavenlaan 37, SDW
www.platteband.be; gsm 0498 48 54 50

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be

BANKMAKELAAR.BE
Leiepark 15, 9051 SDW; tel: 09 373 81 59
info@bankmakelaar.be

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be

Garage Vanmeirhaeghe VOF
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

Garage Bart Van Troos BV
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
VOLLEDIGE INBOEDELS OPKOOP EN LEEGMAAK
KESTELEYN@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: 0479 62 97 57

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 Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14

Pascal haarmode
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
Open op: dinsdag, woensdag, vrijdag en zater-
dag na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

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

Kinesitherapeuten

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

www.kineandmore.be
Kinesitherapie – (baby)osteopathie-groepsles
Soenenspark 54, SDW; Tel: 09 222 33 45;  
gsm: 0495 40 09 42; kineandmore@hotmail.com

Sterk Te Been 
Valpreventie en kinesitherapie, ook aan huis
www.sterktebeen.be, Putkapelstraat 69, SDW
Gsm: 0497 35 95 21; info@sterktebeen.be

Keukentoestellen

Cooking with Nan
 Thermomix, workshops, demo’s, 
 verkoop; Tel: 0465 07 36 03;  
 www.cookingwithnan.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

Kledij, accessoires en juwelen
Open ma-woe-do-vrij 14 tot 18u30, 
za 9u30 tot 18u.; Afsneedorp
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Info: Lea Vandeputte
09 221 13 98

koopgids@dekenijborluut.be

Koeltechnieken

plaatsen en onderhoud airco/
warmtepomp, algemene koeling 
loicburgelman@hotmail.com;  
tel: 0471 17 08 13

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

Medische voetverzorging

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

Elke Fivez standaard voetverzorging, likdoorns… 
Gespecialiseerd in behandeling en preventie van 
ingegroeide nagels. Wees goed voor je voet! 
Ik kom aan huis. Tel: 0486 089 908.

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; 

Mobilehome Verhuur

 Mobilhomes te huur 
 van 2 tot 5 personen. 

 Gillard-Sleurs, Lauwstraat 52, SDW 
0475 540 560; mobilhomehein@gmail.com

Naaiwerk

Nuance
herstellen van kledij; open di-zat 9 tot 13 uur
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Optiek Cassiers BV Brillen, kinderbrillen, zon-
nebrillen, 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
Belle Optiek Sportbrillen op correctie, kinder-
brillen, zonnebrillen, brillen, contactlenzen, 
oogmetingen en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
www.belleoptiek.be open di-zat 10u-18u

Osteopaten

Tim Van Wassenhove
Osteopaat D.O.
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15

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

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

TOEK voor 4 tot 18-jarigen  
Feestjes, Krachtontwikkeling - Creakampen ;  
Petra Depoorter, toek.be;  
tel: 0496-78 45 19; Kleine Gentstraat 31, SDW

Renovatie en karweien

Stones renovatie, herstellingen sanitair en ver-
warming, schilderwerken, betegeling, bevloe-
ringen; stones@telenet.be; 0477 60 22 84

Restaurants-Tearoom

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

Vietnamees restaurant Anders
Ook afhaal en bezorging. Hogeheerweg 29, 
tel: 09 328 52 55; info@ofietsanders.be
Nieuw: Vietnamese pralines

Sanitair en centrale verwarming
Sanitair, centrale verwarming en airco
0476 371 147  -  info@edgtechnics.be
www.edgtechnics.be

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

                 Installatie, onderhoud en 
 
 
herstellingen van sanitair, 

centrale verwarming en gas (Cerga gecertifi-
ceerd); info@svoprojects.com; 0472 32 28 91

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv, tel: 09 245 18 64
Particulieren en bedrijven; Schilder- en decora-
tiewerken binnen en buiten; Hemelrijkstraat 21; 
www.pauldemeulemeester.be
info@pauldemeulemeester.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle, Belgiëlaan 44, SDW, na afspraak
Gelaatsverzorging, epilatie, manicure, gelcolor, 
pedicure; Tel: 09 221 98 60; gsm: 0475 69 10 03; 
info@schoonheidsinstituut-pourelle.be

Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bv; 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

Thuisverpleging

Individuele, warme zorg op maat. Wij werken 
samen met alle mutualiteiten. Tel: 0465 084 866

Traiteur

Verse belegde broodjes,  
 salades en daglunches 
Ma. tot vrij. van 8.30 tot 18u 
Sint-Rochusplein 10, SDW - 09 360 71 60 
www.soigneur.gent

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 bv 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 en verhuur
Louis Delebecquelaan 46, SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Verwarming

VEPI bv (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

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

 verzekeringsmakelaars 
Kortrijksesteenweg 1176A - 9051 Gent (SDW)
www.groepblancquaert.be; tel: 09 210 86 40
FSMA nr 0470552641

Fobe Remi bv verzekeringsmakelaar 
David Tenierslaan 9, SDW; tel: 09 221 93 55
FSMA 0480 208 297; info@foberemi.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 
info@gildenhuis-sdw.be

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
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 (na 19u) 
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:  
27 januari. 

De teksten uiterlijk tegen 
8 januari mailen naar: 
info@dekenijborluut.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 24 februari en  
24 maart. 
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 
Luk Van Loock
 
Reclame en advertenties 
Kristien Van Hessche 
09 245 67 28 
Lea Vandeputte
09 221 13 98 
advertentie@dekenijborluut.be
Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com 
Secretaris Magda Declerck 

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

Welzijnsschakel Borluut 
Michèle Bouverne 
0475 96 05 95 
michele@simonne.be
BE51 7350 4159 1362
Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst 

Public Relations / website 
pr@dekenijborluut.be 
Rik Rosseeuw

Kalender
januari

Di 3 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis SDW
Za 7 SCOUTS DE ZONNEKERELS 17.00 nieuwjaarsreceptie Primulastraat 9, SDW
Vrij 13 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Di 17 ANTENNEWERKING 11.30 buurtmaaltijd Open Huis SDW
Vrij 20 MARKANT DE PINTE / SDW  nieuwjaarsreceptie Gildenhuis SDW
Zo 22 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE  10.00 Toast Literair + receptie Gildenhuis SDW
Di 24 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 voordracht over drinkwater raadzaal De Pinte
Za 28 BASISSCHOOL WESTERHEM 10 tot 12 Peuterkijkdag Kerkdreef 9, SDW
Ma 30 MARKANT DE PINTE / SDW 19.30 cursus Windows 11 raadzaal De Pinte

februari
Zo 5 CULTUURSMAKERS SDW 10.30 voorstelling + receptie AZ M.M.
Vrij 10 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over ‘bubbels’
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 11 OUDERRAAD SINT-PAULUS 20.00 quiz overdekte speelplaats
Do 23 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE  lezing over glaskunst

maart
Vrij 3 MARKANT DE PINTE / SDW  aerobic dance
Za 4 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 eetfestijn Kerkdreef 9, SDW
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 11 BASISSCHOOL WESTERHEM 10 tot 12 Peuterkijkdag Kerkdreef 9, SDW
Ma 20 MARKANT DE PINTE / SDW  voordracht over ons brein
Vrij 24 BORLUUT BORRLT - FURIOSA  dameskoor parochiekerk SDW

april
Di 7 BORLUUT BORRLT   Johannespassion parochiekerk SDW
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Di 18 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE & ZWIJNAARDE  lezing “immuun voor kanker?”
Di 18 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over kruiden



Tentoonstellingslaan 104 - 9000 Gent I T 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be 

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

Affinimmo is zeer actief in de 
discrete verkoop van 

opbrengsteigendommen.  
Bel 0496/701030

GENT (Godshuizenlaan)

Ruim appartement van 
liefst 177m2 met 
4 slaapkamers. 

Licht  op te frissen.

475.000 €

GENT (Pacificatielaan)

Ruim, licht op te frissen 
appartement van 145 m2 

met 3 slaapkamers & 
2 badkamers. Omgeven 

door groen.
Parking beschikbaar.

395.000 €

Tentoonstellingslaan 104 I Gent I 0496 70 10 30 I info@affinimmo.be

WWW.AFFINIMMO.BE

Affinity 
for real estate.

BACHTE-MARIA-LEERNE

Private woonerf in het pitto- 
reske Bachte, vlakbij het 
SInt-Pieterskerkje en het  
pleintje van bachtekerke. 

Op een boogscheut van de 
Oude Leie en omgeven door de 
talloze wandel- en fietspaden 
langs de Leie en de omgeving 
rond het Kasteel van Ooidonck.

Instapklare BEN woningen  
(Bijna EnergieNeutraal).

Heel mooi afgewerkt met duur-
zame en superieure materialen!

Prijzen vanaf 410.000 €

Patrick  
0496/70.10.30
 
Delphine 
0495/10.83.96

Bezoek nu de woningen 
 

Opendeurdag  
op afspraak  

 
28 maart 11-14u
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Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
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Solden tot

-50%

Kom solden jagen in IKEA Gent van 
03/01 t.e.m. 31/01. 10% extra korting 
enkel geldig voor IKEA Family 
leden, zolang de voorraad strekt. 

IKEA Gent is open op zondag 29/01

Op alle solden artikelen  
voor IKEA Family leden.  
Zolang de voorraad strekt.

extra korting
op de soldenprijzen

10%
16


