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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 0496/70.10.30

MERENDREE

Te renoveren of af te  
breken hoeve op 6.400 m2 

met uniek verzicht op 
agrarisch gebied Kalevallei.

550.000 €

GENT (Centrum)

Totaal gerenoveerd ruim 
appartement van 150 m2 

met 3 slaapkamers en 
2 badkamers

595.000 €

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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Alle kinderen tot 12 jaar welkom
Save the date!

Zondag 9 april vanaf 10.30u: 
Paaseierenraap

In ons vorige nummer stond dat de eerste uitstap per vlieg-
tuig van de VTB vertrok vanop het Sint-Denijsplein maar dit 
is niet correct. Ons vliegveld was niet geschikt om dergelijke 
vliegtuigen te laten landen. Het vliegtuig vertrok vanop de 
luchthaven van Oostende. 

Februari 

We moeten nog een beetje uitrusten na de talrijke feestdagen in januari. De campagne van “De Druglijn” roept ons op om een hele 
maand geen alcohol te drinken. Goed voor het lichaam, goed voor de geest. We doen op onze manier mee aan ‘Tournée Minérale’.

Februari dient zich weer aan met talrijke gelegenheden om te vieren en dat zit een beetje in onze genen.

Valentijn op 14 februari lokt ons met heel veel commerciële middelen naar de dag waarop we liefde en vriendschap moeten vieren. 
We trachten elke dag ons best te doen om onze vrienden, familie en partner met genegenheid en aanwezigheid, vriendschappelijk en 
met aandacht te omringen. Een speciale dag per jaar kunnen we er supplementair een bloempje of een geschenkje aan vastknopen 
om de betekenis ervan te onderlijnen.

Steken de krokusjes al hun kopjes uit? We weten dat het nog koud kan zijn en er winterse prikken kunnen komen maar de dagen 
lengen stilaan en we zien hier en daar al knopjes aan struiken komen, stille getuigen van nieuw leven in de natuur. 

De krokusvakantie staat voor de deur. Het wordt weer genieten van rust na inspanning, van een lokkende lente maar….

…eerst carnaval vieren, verkleed of niet, we gaan carnaval vieren, iedereen op eigen wijze. 

In elk geval gaan we februari invullen met dankbaarheid. De studenten hebben examens achter de rug. We gunnen hen ontspanning 
na een stresserende periode.  

Rechtzetting:
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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.

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. 

AuguStuS 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

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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TC Borluut

Beste leden,
TC Borluut wenst u van harte een sportief 
en gezond 2023 toe, met uiteraard veel 
tennisplezier.
Hiervoor nodigen wij u uit om jullie lid te 
maken voor het nieuwe tennisseizoen.
Via een link op onze website of de Tennis-
vlaanderen-app maak je jezelf en/of de fa-
milie in enkele stappen lid van TC Borluut.
Om het speel- en reservatiecomfort te be-
stendigen, wordt opnieuw een ledenstop 
ingevoerd. De inschrijvingen zijn open 
gesteld voor iedereen tot een maximum 
van 450 leden.  

Wie gebruik wil maken (vrij spelen, les 
volgen) van onze tennisterreinen dient 
verplicht lid te worden van TC Borluut. 
Met dit lidgeld zorgen we ervoor dat onze 
terreinen er steeds perfect bij liggen, 
zodat jullie bij ons altijd onbezorgd van 
“de mooiste sport ter wereld “ kunnen 
genieten. In het lidgeld is ook het be-
drag van de (digitale) federatiekaart van 
Tennis Vlaanderen inbegrepen, waardoor 
u verzekerd bent tegen sportongevallen 
op of rond het terrein. Daarnaast biedt 
dit lidmaatschap u ook de kans om deel 

te nemen aan (recreatieve) tornooien of 
(jeugd) activiteiten.

Lidgelden seizoen 2023:

Categorie Lidmaatschap    
gehele seizoen

Jeugd tot 8 jaar  € 35

Jeugd 9 - 18 jaar  € 66 

1 volwassene  € 95 

Familie 2 personen  € 155 

Familie 3 personen  € 205

Per bijkomende 
familielid 

 + € 35 /p.p.

Gezinnen met kinderen kunnen het voor 
hen voordeligste tarief gebruiken.
Lidgeld inclusief de verplichte (digitale) 
federatiekaart van Tennis Vlaanderen.

Aandacht:
1.  Het betalen van deze VTV-bijdrage is 

verplicht om zich te verzekeren (via 
Ethias) tegen eventuele ongevallen op 
het tennisveld!

2.  Bijna alle ziekenfondsen betalen een 

bedrag terug van het lidgeld. Formu-
lieren zijn enkel te bekomen op de 
receptie en via je account bij Tennis-
vlaanderen (“i” bij abonnement op je 
dashboard)

3.  Nieuwe leden mailen hun geboorteda-
ta door op algemeen@tcborluut.be

4.  Het voordeligste tarief dient geselec-
teerd te worden bij het inschrijven via 
de tennisvlaanderen site en app.

5.  Een inschrijving is er enkel na online-
betaling/overschrijving van het lidgeld 
en kennisgeving geboortedata en 
contactgegevens via mail.

6.  Familietarief wordt toegelaten indien 
wonend op hetzelfde adres.

7.  Lesvolgers van onze tennisschool  
Happy4 dienen eveneens lid te wor-
den voor het gebruik van de terreinen.

Volgende data zijn alvast gepland: zondag 
26 maart, openingsreceptie en zaterdag 
24 juni feest@borluut, beide in en ter 
hoogte van kasteel Borluut.

Nieuws van verenigingen

Info: algemeen@tcborluut.be; 
(0470 19 09 40)

De Speltafel

Vrijdag 10 februari om 20 uur: Spelavond

Onze spelavond van vrijdag 10 februari 
zetten we in het teken van Valentijn. We 
zorgen dus voor een extra aanbod aan 
leuke spellen voor 2 en een aanbod aan 
spellen met een romantische insteek. 
Misschien is het wel dé gelegenheid om te 
komen kennis maken met De Speltafel!

Je bent welkom in het Open Huis (Pastorij-
dreef 6) vanaf 20 uur, tot middernacht is 
spelplezier en gezelligheid gegarandeerd!
‘De Speltafel’ vraagt een deelname in de 
kosten van € 2 per persoon (max. € 5 per 
gezin). Drankjes en versnaperingen wor-
den ter plaatse aangeboden door vrijwil-

ligers van de Dekenij en Welzijnsschakel 
Borluut. De opbrengst is bestemd voor 
hun armoedewerking in SDW.

Info: www.speltafel.be; (0485 36 39 63); 
speltafel@proximus.be

Davidsfonds SDW/Afsnee

Donderdag 23 februari om 20 uur: “Kleurrijke parels van glasramen in en rond Sint-Denijs-Westrem/Afsnee”

lezing door Aletta Rambaut.
In en rond het huidige Sint-Denijs-West-
rem treffen we nog talrijke glas-in-lood-
ramen uit de 19de en 20ste eeuw aan. 
Vaak sieren ze menig kasteel, kerk, kapel, 

herenwoning…
Onder begeleiding van Aletta Rambaut, 
kunsthistorica en conservator glaskunst, 
gaan we op zoek naar deze verborgen en 
vergeten pareltjes.

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Toegang: gratis voor leden Davidsfonds 
SDW/Afsnee, € 5 voor anderen
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Cultuursmakers

Oproep naar werken van Octaaf Soudan

Octaaf Soudan is ons allen bekend van de 
straatnaam maar steeds minder mensen 
weten dat dit een kunstschilder was die in 
Latem en Sint-Denijs-Westrem gewoond 
en gewerkt heeft. Hij schilderde mooie 
landschappen en was tijdens zijn leven 
vrij bekend. Hij stierf in de Stationsstraat, 
de huidige Octaaf Soudanstraat in 1947. 
Omdat hij nooit de publiciteit zocht,  
geraakte hij na zijn dood wat in de ver- 
getelheid, ten onrechte. 
Om opnieuw kennis met hem te maken 
zal in augustus in het Borluutkasteel een 
tentoonstelling worden opgezet door 
Cultuursmakers, Borluut Borrlt en diverse 

privé-personen. Daarbij zal ook het le-
vensverhaal van Soudan aan bod komen.
Vermoedelijk zijn er nog werken van hem 
in privé-bezit in SDW en Afsnee. Wij doen 
daarom een warme oproep naar alle 
bezitters van werken en/of familiefoto’s 
van Soudan om die uit te lenen voor deze 
tentoonstelling, de eerste over hem sinds 
vele jaren. De werken worden uiteraard 
verzekerd. Uw uitleen kan anoniem blij-
ven (“uit privé-bezit”) of uw naam vermel-
den. 
Thans is volop een inventarisatie be-
zig; mensen die willen meewerken en 
schilderijen of tekeningen willen uitlenen 

kunnen een foto mailen naar:  
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be 
(graag met opgave van de afmetingen) 
t.a.v. Emile Rummens. Zo nodig kunnen 
we ter plaatse komen kijken. 
Begin april wordt een selectie gemaakt en 
wordt elkeen verwittigd. Uiteraard mogen 
ook personen van buiten SDW en Afsnee 
werken insturen. 
We danken iedereen oprecht voor zijn of 
haar bereidwillige samenwerking.

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 februari: dinsdag 
7 februari en dinsdag 21 februari. 

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

Info: sint-denijs-westrem@
cultuursmakers.be; (0473 941 360)

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,  
deelnemers 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

Info: ouderraad.spsdw@gmail.com
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Markant De Pinte / SDW

Vrijdag 10 februari om 20 uur: Workshop en proeverij: “Moeten er nog bubbels zijn?” 

door Franky Malbrancke. 
Wil je alles weten over de diverse soorten 
bubbels? 
Wat is het grote verschil tussen Cava, 
Crémant, Prosecco en Champagne? Je 
ontdekt het tijdens deze opleiding.

Vanwaar het prijsverschil? Wat best 
drinken als apero, bij het voorgerecht, 
hoofdschotel of nagerecht? Moet het 
altijd champagne zijn? Is rosé not done?
We proeven ze allemaal en jij bepaalt 
welke jij het lekkerst vindt!

Plaats: kasteel Borluut SDW

Vrijdag 3 maart van 15 tot 16 uur: “Gezond bewegen” o.l.v. Andrea Voncke

Plaats: sportzaal Sint-Martens-Latem

Markante dialogen

Maandag 13 februari om 14 uur: voordracht: “Van ebola tot corona:  
hoe houden we infectieziekten wereldwijd onder controle?”

door Erika Vlieghe, diensthoofd infectie-
ziekten aan het UZA en prof. UAntwerpen. 

Plaats: Vormingscentrum IVV (Voormalig 
Vormingscentrum Guislain, Gent)

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

Info en inschrijving:  
marleen.sansen@skynet.be 
of (09 221 40 36)

Info en inschrijving:  andrea.voncke@telenet.be 

Buurtcomité Flanders Expo

Sinds enige tijd zijn zowel de Poolse  
Winglaan als de Putkapelstraat het 
mikpunt van bouwpromotoren die deze 
groene buurt willen ombouwen tot een 
aaneenrijging van zielloze -maar wel erg 
dure- betonnen blokkendozen. Deze 
trend dreigt zich op termijn door te zet-
ten in de vele oudere verkavelingen die 
Sint-Denijs-Westrem rijk is. De winst voor 
de bouwpromotoren is immers enorm: 
waar thans één gezin woont, kunnen ze 
12 à 16 of zelfs meer appartementen 
zetten. Ze bieden dan ook prijzen voor 
woningen die jonge mensen die in Gent 
werken maar wat groen willen hebben, 
echt niet meer kunnen betalen. Is het dan 
te verwonderen dat jonge gezinnen naar 
Evergem, Lochristi of Deinze uitwijken? 
En in veel van die blokkendozen met veel 

huurders heerst vaak eenzaamheid i.p.v. 
enig gemeenschapsgevoel…
We moeten realistisch zijn: verdichting zal 
in sommige gevallen onvermijdelijk zijn 
(zoals de Gentse Bouwmeester uitlegde 
in het Gildenhuis voor het Davidsfonds) 
maar dit dient op een doordachte manier 
te gebeuren, rekening houdend met 
de directe omgeving en de buren. Dit is 
zeker niet het geval met het project van 
Alides om één koppelvilla in de Poolse 
Winglaan n°88/90 te vervangen door een 
massieve blok van 20 appartementen op 
5 bouwlagen, te midden van een straat 
met het aspect van een park en aanslui-
tend bij open laagbouw! Aspecten zoals 
onverantwoorde grondverharding, rooien 
van bomen, risico van wateroverlast (de 
bouw komt tot 5 m. van de Maaltebeek!), 

te voorziene mobiliteitsproblemen e.d.m. 
worden genegeerd of geminimaliseerd. 
Gelukkig is de buurt alert en met meer 
dan 40 bezwaarschriften verzetten de 
buurtbewoners zich solidair tegen derge-
lijk project. Benieuwd hoe de stad hierop 
zal reageren. Het gaat hier trouwens niet 
om het zoveelste bouwproject. Het gaat 
om de manier waarop de groene randge-
meenten beveiligd wordt tegen woeker-
bouw en om goed doordachte stadsont-
wikkeling in de niet-stedelijke omgeving 
van het centrum. 

Info: vanloock.luk@telenet.be of 
emile.rummens@telenet.be; 
(0495 59 81 04)

Info: 
Jeanine Clauwaert (0494 68 23 28); 
Vera Ringoot (0473 51 58 16)

Bridgeclub Leie-oever

We spelen de 1ste en de 3de dinsdag om 
16.15 uur, de 2de en de 4de donderdag 
en de 5de dinsdag om 14 uur in het Open 

Huis in Sint-Denijs-Westrem.  
Gelieve op voorhand je deelname te 
melden. 7



Parochie Sint-Dionysius en Sint-Jan-de-Doper

Piet Van Troos heeft na 25 jaar trouwe 
dienst als voorzitter van het parochie-
team voor Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee de fakkel doorgegeven om zich 
volledig te kunnen wijden aan zijn familie 
en te genieten van een welverdiende 
rust. Het parochieteam zal u echter nog 
steeds de berichten uit onze kerk- 
gemeenschappen via INFO meedelen. 
Zelf kan u de parochie via mail bereiken 
op gino.grenson@telenet.be.

Ook Nicole Coucke verlaat het parochie-
team, maar blijft zich verder inzetten 
voor de rouwzorg, een moeilijke maar 
uiterst zinvolle taak, die niet aan ieder-
een gegeven is. Wij zijn beiden zeer 
dankbaar voor hun onverdroten inzet 
gedurende al die jaren in onze parochies 
en wensen hen nog vele gelukkige jaren 
in ons midden. Nieuwe medewerkers in 

parochieteam en rouwzorg mogen zich 
steeds melden bij pastoor Gino.

Op 1 januari was er een gezamenlijke  
eucharistie voor de ganse parochie  
Petrus en Paulus in Gent Zuid in onze kerk 
van Sint-Dionysius. Het werd een stem-
mige viering waarop we gelovigen uit alle 
andere parochies mochten begroeten.  
De kerk zat nog eens opnieuw vol…

Elke zaterdag is er om 18 uur eucha-
ristie in Afsnee, voorgegaan door 
pastoor-emeritus Z.E.P. Adelin Cathoir, 
terwijl die eveneens op zondag om  
9 uur afwisselend met Z.E.H. pastoor 
Gino Grenson voorgaat in de kerk van 
SDW. De volledige dienstregeling van 
alle parochies verscheen in de INFO van  
december 2022. U vindt die tevens  
telkens terug in het Parochieblad.

Op zondag 5 februari vieren we 
Maria Lichtmis (dat op 2 februari valt), 
de herdenking van de opdracht van Jezus 
in de tempel aan God, het vierde blijde 
mysterie uit de rozenkrans. Wij willen de 
traditie van Lichtmis gestand doen: om 
15 uur is er een kinderzegen in de kerk 
van Christus Koning (Rerum Novarum- 
plein) en bakt Jokri – Jonge Kristenen 
tussen 12 en 18 jaar - pannenkoeken. 
Iedereen is hierop van harte uitgenodigd. 

Aswoensdag vieren we dit jaar met een 
eucharistie op woensdag 22 februari 
om 19 uur in de kerk van Christus 
Koning. Vanuit Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee kan men steeds carpoolen; graag 
een seintje aan het secretariaat met als 
onderwerp ‘aswoensdag – carpoolen’ op 
parochie.gentzuid@kerknet.be. 

Info: voorzitter Marleen Ransschaert 
(09 221 08 00); (0478 44 08 20) tijdens 
de openingsuren

Open Huis

Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis staat open voor alle leef-
tijdsgenoten, zowel buren als vrienden of 
voorbijgangers, om elkaar te ontmoeten 
voor een gezellige babbel met koffie en 
pannenkoek of drankje bij een zelfgeko-
zen activiteit.

Er worden reservekaarters gevraagd 
(wiezen).

We zijn tot uw dienst op maan-, woens- 
en vrijdag van 13.30 tot 17 uur. 
Op dinsdag en donderdag is het Open 
Huis gesloten, uitgezonderd de 1ste en 
3de dinsdag van de maand, dan is er de 
buurtmaaltijd en is het Open Huis open 
tot 14 uur.
De buurtmaaltijden vinden plaats tussen 
11.30 en 13.30 uur, inschrijven liefst  

1 week op voorhand of op de zitdag van 
de Antennewerking.
Welzijnsschakel Borluut: voedselbedeling 
elke vrijdag van 9 tot 12 uur.

Flanders Expo

Vrijdag 3 februari: PROJEXXX: a new Zillion experience is coming! Enjoy all the 
Unexpected momentz.

Zaterdag 4 februari: KNTXT konnected: for the first time in Flanders Expo!

Vrijdag 10 t.e.m. zondag 12 februari: Flanders Horse Expo 2023: grootste 
indoor evenement in de Benelux voor paardenliefhebbers.

Zaterdag 18 en zondag 19 februari: Flanders Collection Cars 2023: inter- 
nationale beurs voor oude en speciale voertuigen en hun wisselstukken,  
literatuur en miniaturen.

Zaterdag 18 en zondag 19 februari: Fiets- en wandelbeurs 2023: de leukste beurs voor je actieve vakantie.
8



Op ontdekking met de Parkbosgidsen!

Iedere 3de zondag van de maand nemen 
onze Parkbosgidsen je mee en leren ze 
jou het Parkbos op een andere manier 
kennen.

Zondag 19 februari van 10 tot 12 uur: 
Katjes kijken?
De eerste zonnestralen laten de win-
terkatjes hun jasje uitdoen en volop 
genieten van de wind in de open natuur. 

De botjes van andere bomen beginnen 
te zwellen in die eerste warmte en tussen 
het gras gaan we op zoek naar de eerste 
windbloemen en de durvers onder de 
insecten.

Plaats van afspraak: De drie linden 
(Grand Noble)
Niet vergeten: kledij aangepast aan het 
weer en stevig schoeisel. Een verrekijker 

kan altijd nuttig zijn.
Opgelet: honden zijn omwille van eer-
dere ervaringen helaas niet toegelaten 
tijdens deze wandeling.
Bereikbaar en toegankelijk voor rolstoe-
len en kinderwagens.
Inschrijven is niet nodig!

Varia

Info: www.natuurenbos.be/ 
welkominhetparkbos

NSB SDW

Zaterdag 18 februari om 14.30 uur: koffienamiddag 

Het bestuur nodigt jullie uit op een gezel-
lige koffienamiddag en dit zonder kosten.
Jullie worden verwacht op zaterdag 18 
februari om 14.30 uur in het Open Huis, 
Pastorijdreef 6 in Sint-Denijs-Westrem.

Inschrijven kan tot 10 februari bij: 
Dentyn Dirk, Belgiëlaan 5, 
9051 Sint-Denijs-Westrem; 
(09 221 27 71), (0474 011 667) 

Verschueren Jan, Borluutplein 10, 
9051Sint-Denijs-Westrem; (0476 849 039)
  
Wij verwachten een talrijke opkomst voor 
deze gelegenheid

Scouts & Gidsen De Zonnekerels

Kampdata 2023 

Jonge takken:
Kapoenen: van 1 tot 8 juli
Kabouters: van 8 tot 15 juli
Welpen: van 15 tot 22 juli

Oude takken:
Jonggidsen: van 21 tot 31 juli
Jongverkenners: van 11 tot 21 juli
Givers: van 1 tot 11 juli

JIN: informatie volgt nog

Kerstboomverbranding / receptie van 7 januari 2023
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Kalender
februari

Zo 5 CULTUURSMAKERS SDW 10.30 voorstelling + receptie AZ M.M.
Zo 5 PAROCHIES 15.00 Lichtmis: zegen - pannenkoeken Kerk Christus Koning
Vrij 10 MARKANT DE PINTE / SDW 20.00 workshop over ‘bubbels’ kasteel Borluut
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 11 OUDERRAAD SINT-PAULUS 20.00 quiz overdekte speelplaats
Ma 13 MARKANTE DIALOGEN 14.00 voordracht door Erika Vlieghe IVV Gent
Zo 19 PARKBOSGIDSEN 10 tot 12 wandeling met gids  Parkbos Grand Noble.
Woe 22 PAROCHIES 19.00 Aswoensdag Kerk Christus Koning.
Do 23 DAVIDSFONDS SDW/AFSNEE 20.00 lezing over glaskunst Open Huis SDW

maart
Vrij 3 MARKANT DE PINTE / SDW 15.00 aerobic dance sportzaal Latem
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
Zo 26 TC BORLUUT  openingsreceptie kasteel Borluut

april
Vrij 7 BORLUUT BORRLT en BACHKOOR  Johannespassion parochiekerk SDW
Zo 9 DEKENIJ BORLUUT 10.30 paaseierenraap + receptie Open Huis 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

mei
Vrij 5 MARKANT DE PINTE / SDW  3-daagse naar Nederland 
Vrij 12 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW

juni
Za 3 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 schoolfeest Kerkdreef 9, SDW
Vrij 9 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 10 DEKENIJ BORLUUT  uitstap voor minder mobielen 
Za 10 BORLUUT BORRLT - CULTUURPLATFORM  Filip Jordens zingt Brel parochiekerk SDW
Za 17 BASISSCHOOL WESTERHEM 10 tot 12 Peuterkijkdag Kerkdreef 9, SDW
Za 24 TC BORLUUT  feest@borluut kasteel Borluut

Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.  
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s,  
video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschiften 

activiteiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 

contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 266 85 85; fax: 09 222 90 35 
e-mail: dcsd@stad.gent
Nieuwe openingsuren:
Maandag: van 13.30 tot 16 uur 
en van 16.30 tot 19 uur
Woensdag: van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16 uur 
Donderdag: van 9 tot 12.30 uur
Alles gebeurt volledig op afspraak.
Dit kan via Gentinfo (09 210 10 10) of via
afspraken.gent.be
U kunt met bancontact betalen.

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst na 19 en in het 
weekend; centraal oproepnummer: 1733

 

Tandartsen: tijdens het weekend en op 
wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 0903 399 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62 
Apotheken: centraal oproepnummer: 
0903 922 48 of via www.geowacht.be

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00
Zitdag antennewerking voor senioren; 
elke 1ste en 3de dinsdag van 13.30 tot 16 
uur in het Open Huis;  
nathalie.samaes@stad.gent; 
0473 941 360
Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Nuttige info
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Burenbabbel

Reeds 20 jaar is Tom Verdonck bestuurslid 
van het Koninklijk Harmonieorkest ‘Echo 
der Leie’. Na achtereenvolgens secretaris 
en ondervoorzitter geweest te zijn, is hij 
sinds 2014 voorzitter. Vanaf dat moment 
doet hij dus alles wat anderen niet willen 
doen, vertelt hij met een knipoog. Het werd 
een burenbabbel waar muziek in zit met een 
man die, op uitzondering van enkele jaren, 
sinds kindsbeen in de gemeente woont.

Er was eens…
in 1842 de oprichting van een zangkoor in 
het autonome dorp Sint-Denijs-Westrem: 
‘De Weergalm der Leie’. Amper een jaar 
later kreeg het een fanfarebroertje ‘Echo 
der Leie’. Meteen één der oudste fanfares 
in het land. In 1928 kreeg ons muziekkorps 
het adjectief ‘Koninklijk’ toegewezen. Tot het 
begin van de jaren 2000 volgde de fanfare 
het parcours van de meeste vergelijkbare 
muziekverenigingen. Het was een tijd waarin 
de muziekmicrobe doorgegeven werd van 
vader op zoon. De papa’s waren dikwijls de 
enige muziekleraren van de aankomende 
muzikanten. Samen stapten ze met groot 
enthousiasme als fanfare door de straten. 
Kwade tongen beweerden toen dat ze zich 
soms van het ene café naar de andere kroeg 
trommelden en bliezen. Drankgelegenhe-
den waren er immers meer dan genoeg 
tot in de jaren’80 en met het toenmalige 
majorettekorps op kop werden die zonder 
probleem gevonden.

2004: de fanfare wordt een harmonie- 
orkest
Dit werd een belangrijk kanteljaar in de 
historiek van de ‘feitelijke’ vereniging die 
werd omgevormd tot een statutaire vzw met 
alles wat daar bij hoort: een boekhouding, 
een raad van bestuur, een jaarverslag, een 
jaarlijkse Algemene Vergadering…. Ook 
muzikaal werd één en ander bijgesteld. Ma-
nuel Herrebaut, die sinds 1998 dirigent is, 
verliet in samenspraak met het toenmalige 
bestuur het folkloristische fanfaretraject. De 
klank van koperblazers werd verrijkt door 
de introductie van houtblazers die voor een 
voller timbre zorgen en de optochten maak-
ten plaats voor heuse concerten. 

Classificatie ‘uitmuntendheid’
Momenteel wordt het provinciale muziek- 
beleid herzien. Voordien steunde het op een 
classificatie die de subsidiëring gedurende 
de vier jaar bepaalde. Ons harmonieorkest 
situeert zich tot heden met de kwalificatie 
‘uitmuntendheid’ in de betere middenmoot. 
Zo’n kwaliteitslabel komt natuurlijk niet uit 
de lucht vallen. Iedere vrijdag is er repetitie 
in het koetshuis van het Borluutkasteel. Met 
dank aan het stadsbestuur kunnen daar in 
akoestisch goede omstandigheden iedere 
vrijdagavond orkestrale stukken ingeoefend 
worden. In de directe voorbereiding van een 
concert wordt er bovendien ook op dins-
dag-of woensdagavond gerepeteerd. 

Wie zijn onze muzikanten
Met 30 actieve muzikanten is het harmo-
nieorkest vanuit verschillende oogpunten 
evenwichtig samengesteld. Er zijn enerzijds 
de ervaren leden die zorg dragen voor tradi-
tie en continuïteit en anderzijds de jongeren 
die spontaan garant staan voor evolutie en 
vernieuwing. Dat we eveneens een bete-
kenisvolle aanwezigheid van vrouwelijke 
muzikanten in het korps hebben, is een 
gewaardeerde troefkaart.
Niet alle muzikanten wonen in onze deelge-
meente en ze zijn al evenmin ‘monogaam’ 
verbonden aan ons harmonieorkest. De 
meeste spelende leden zijn gebeten door 
muziek. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat sommigen onvoldoende aan hun 
trekken komen met de talrijke repetities en 
concerten maar ook actief bijdragen tot het 
succes van muziekverenigingen uit de regio. 
Dat zorgt trouwens ook voor kruisbestuiving 
vanuit de top-geklasseerde korpsen uit de 
regio.
Iedere geschoolde muzikant die zich 
aanmeldt, krijgt voluit de kans om zelf uit 
te maken of hij/zij zich thuis voelt in ons 
midden. Niet betaald worden om te spelen 
kan daarbij voor sommigen een hinderpaal 
zijn die we principieel in stand houden. 
Natuurlijk houden we ook een oogje op de 
evenwichtige aanwezigheid van de verschil-
lende instrumenten, al kan daar orkestraal 
wel een mouw aan gepast worden. Bij wijze 
van spreken hoeft niet iedereen eerste viool 
te spelen. 

Referentieconcerten
Het najaar is het topmoment in de wereld 
van de harmonieorkesten. Dat is ook zo 
voor onze formatie. Het Candlelightconcert 
in december, het optreden tijdens de kermis 
en de muzikale ondersteuning van de  
11 november-plechtigheid zijn daar jaarlijk-
se illustraties van. Ook het traditionele op-
treden op de kiosk van de Kouter is natuur-
lijk, net zoals ons jaarlijks aperitiefconcert 
op de 4de zondag van juni, een hoogtepunt 
in onze agenda.
We brengen steeds een aaneenschakeling 
van 10 tot 12 orkestrale stukken waarbij 
zowel filmmuziek, medleys als klassieke 
composities -de ‘master pieces’- opgevoerd 
worden, telkens voldoende gevarieerd om 
een 2,5 uur durend concert te program-
meren. (20u-22u30 met inbegrip van 30’ 
pauze). Om nostalgische geesten te plezie-
ren, durven we daar ook nog wel eens een 
walsje als opwarmer aan toevoegen. Het 
‘hoempa-repertorium’ uit de folkloristische 
fanfaretraditie hebben we echter definitief 
in de annalen opgeborgen.

Voor niets gaat de zon op
Gelukkig kunnen we rekenen op de sub-
sidies van de Stad, op de steun van onze 
ereleden en adverteerders om financieel 
stand te houden. Kaartenverkoop en ver-
bruik tijdens de pauze en na het concert zou 
immers onvoldoende zijn om de eindjes aan 

mekaar te knopen. Ook musiceren zonder 
te investeren zou geen lang leven beschoren 
zijn. Er dienen partituren en instrumenten 
aangekocht te worden. Dat kost geld. De 
destijdse aankoop van onze pauken was bv. 
goed voor zo’n € 7000.
Doorheen de jaren hebben we een verza-
meling van ruim 100 partituren opgebouwd. 
Dat zijn bundels waarin voor ieder instru-
ment een afzonderlijke bijlage voorzien is, 
terwijl de dirigent over de globale ‘directie-
partituur’ beschikt. Daar moeten natuurlijk 
auteursrechten op betaald worden. Veelal is 
dat een bedrag tussen de 80 en de € 100. 
Afgezien van die basisinvesteringen zijn er 
ook occasionele kosten. Vooral tijdens de 
coronajaren hebben we de band met de 
muzikanten aangehouden door hen af en 
toe kleine attenties te bezorgen. Samen met 
hun liefde voor muziek heeft het er voor 
gezorgd dat we die moeilijke periode onge-
schonden hebben overleefd. De traditie om 
per schijf van 10 jaar actief lidmaatschap 
een medaille met diploma uit te reiken, 
zal dus nog lang kunnen doorgetrokken 
worden.

Toekomstplannen
Afgezien van het uitbreiden en vernieuwen 
van het repertorium, houden we natuur-
lijk een open oog op het ‘rekruteren’ van 
muzikanten. De muziekscholen zouden daar 
het ideale kanaal kunnen voor zijn, maar die 
samenwerking moet nog verder uitgewerkt 
worden. Zorg besteden aan het in stand 
houden en versterken van onze reputatie, 
zal ook in de toekomst de beste weg blijven 
om nog meer actieve leden aan te trekken.
Onze traditionele concerten vormen daar 
natuurlijk de basis voor. We broeden echter 
ook op extra initiatieven. Het plan om 
samen met een zangkoor een optreden te 
verzorgen, is er zo één en krijgt stilaan vorm. 
Het ligt voorlopig nog in de ‘rijpingskamer’.

Contact
Wie op de hoogte wil blijven kan terecht 
op www.echoderleie.be. Geïnteresseerde 
muzikanten die onze rangen willen  
vervoegen, nemen best contact via  
echoderleie@gmail.com. Dit is ook het 
aangewezen contactpunt voor toekomstige 
ereleden en kandidaat adverteerders in 
onze programmabrochures.           

LVL

Bibliotheek SDW 
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 220 20 15  
tel: 09 210 10 10 (verlengen en reserveren)
open: 
Maandag van 15.30 tot 19 uur 
Woensdag van 14 tot 17 uur 
Donderdag van 15.30 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 12.30 uur

Computers voor gratis internet.  
Boeken, tijdschriftnummers, strips, cd’s,  
video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschiften 

activiteiten in Gent en de buurt.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Welzijnsschakel Borluut
Pastorijdreef 6, SDW 

contact: Michèle Bouverne; 0475 96 05 95 
bank: BE51 735 041 5913 62

Dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem 
tel: 09 266 85 85; fax: 09 222 90 35 
e-mail: dcsd@stad.gent
Nieuwe openingsuren:
Maandag: van 13.30 tot 16 uur 
en van 16.30 tot 19 uur
Woensdag: van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16 uur 
Donderdag: van 9 tot 12.30 uur
Alles gebeurt volledig op afspraak.
Dit kan via Gentinfo (09 210 10 10) of via
afspraken.gent.be
U kunt met bancontact betalen.

Wachtdiensten
Huisartsen: wachtdienst na 19 en in het 
weekend; centraal oproepnummer: 1733

 

Tandartsen: tijdens het weekend en op 
wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 0903 399 69 
Dierenartsen: 09 217 00 62 
Apotheken: centraal oproepnummer: 
0903 922 48 of via www.geowacht.be

Dienstverlening O.C.M.W Gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW
Zitdag Kevin Lava, antennewerking vanuit 
Welzijnsbureau:  
elke woensdag van 9 tot 12 uur 
kevin.lava@ocmw.gent; 09 266 90 00
Zitdag antennewerking voor senioren; 
elke 1ste en 3de dinsdag van 13.30 tot 16 
uur in het Open Huis;  
nathalie.samaes@stad.gent; 
0473 941 360
Tine Verplancken, Energiecel; 09 266 97 18

Nuttige info
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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,   
9051 Sint-Denijs-Westrem 
meer info? Zie www.sbat.be 

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; 33 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 zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 0473 82 95 56
Zon- en feestdagen 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, 9051 SDW 
Afspraak maken of meer info?
Zie www.sbat.be 

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

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 Bart Van Troos BV
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - info@garagevantroos.be

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

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

Ma’dame Boutique 
Kledij, accessoires en juwelen
Open ma-woe-do-vrij 14 tot 18u30, 
za 9u30 tot 18u.; Afsneedorp 2

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 schoonheidszorgen en 
gespecialiseerde voetverzorging
Oudeheerweg 17, SDW/ ook aan huis
Tel: 0486 312 617 enkel op afspraak

Hilde Buyl gespecialiseerde 
voetverzorgster aan huis,
 Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15
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Hier uw advertentie?

Lea Vandeputte
09 221 13 98

koopgids@dekenijborluut.be

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 Loofblommestraat 18, SDW
Tel: 09 280 02 40; Open: di-vrij 10u-18u30,  
zat. 10u-17u - Maandagvoormiddag gesloten

Pleister- en schilderwerken
 

 pleisterwerken gyprocwerken
airless schilderwerken, decoratieve
technieken; Afsneestraat 1, SDW
tel: 0484 02 17 00; www.strac.be

Psychische gezondheid

individuele en/of koppel-
therapie; Krijzeltand 2A, SDW
www.vivolinio.com

TOEK voor 4 tot 18-jarigen  
Feestjes, Krachtontwikkeling - Creakampen ;  
Petra Depoorter; hallo@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

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

Kortrijksestw 1166, SDW; FSMA 
048332A; Tel: 09 282 77 84;  

                           bndi@verz.kbc.be; 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:  
24 februari. 

De teksten uiterlijk tegen 
5 februari 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 maart en  
28 april. 
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 en Instagram
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

&
Nuttige telefoonnummers

Noodnummers
Algemeen Europees  
noodnummer

112

Medische Spoeddienst en 
brandweer

100

Politie 101
Politiekantoor voor SDW/ 
Afsnee in Nieuw Gent

09 266 63 60

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

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

09 336 65 17
0475 83 79 84

Pastoor-emeritus A. Cathoir
adelincathoir@hotmail.com

0493 52 33 17

Parochiesecretariaat
parochie.asdw@kerknet.be

09 336 65 17

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

Tandartsen
Thierry Brabant 09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Martine Devos 09 221 90 06
Herman Gillard 09 220 04 36
Sophie Gillard &  
Evelina Mancas

09 220 04 36

Tandartsenpraktijk SDW 
Diedrik Van Cauter
Ine Leyman
Anthonie De Maere
Dr. Amir Moinzadeh
Dr. Wim Verhaeghe

09 398 35 37

Apotheken
Apotheek Pharmaspace 09 221 93 39
Apotheek S&H Pharma 09 222 75 81
Apotheek Pharmaphie 09 222 66 59

Huisartsen SDW
lgnace Deaulmerie 09 221 34 09
Hilde Vanmarcke/Liesbet 
Eggermont/Suzan De Wilde/
Miet Plettinck/Wout Pieters

09 221 30 30

Dierenartsen
Jana Meyers
P. Wantiez (gezelschapsdieren)

09 395 39 40
09 220 78 79
0475 20 78 79

Wachtdiensten
Huisartsen: 
wachtdienst na 19 en in het weekend; centraal 
oproepnummer: 1733 

Tandartsen: 
tijdens het weekend en op wettelijke feest- 
dagen tussen 9 en 18 uur; 
centraal oproepnummer: 09 033 99 69 

Dierenartsen: 
09 217 00 62 

Apotheken: 
centraal oproepnummer: 0903 922 48 of via 
www.geowacht.be
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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



TE KOOP - De Pinte

Lichtrijke, energiezuinige villa op toplocatie 
bij het centrum.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Rustig gelegen drieslaapkamer- 
appartement met 2 terrassen en garage.

910 m2

T. 0472 454 007

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

Ontdek ons volledige aanbod op irres.be
Bel 09 282 82 82

TE KOOP - Gent

88  m2

€ 367.000 T. 0474 253 139

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Te renoveren woning met tuin in het 
centrum met toegang via twee straten.

467 m2

€ 295.000 T. 0470 403 203
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

271  m2
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Tweeslaapkamerappartement in parkom-
geving nabij het Miljoenenkwartier.

€ 935.000

11 m2

T. 0470 403 203

181  m2

VERKOCHT - Gent Gordunakaai 

De Leiestreek is onze thuis. Letterlijk en 
figuurlijk. Hoe werelds onze kijk ook is, 
we blijven graag terugvallen op de rust, de 
sfeer en het karakter van de Leie.

In de Leiestreek werken we met passie...
voor vastgoed, voor de natuur én voor men-
sen.

Overweegt u ook te kopen of verkopen
in de Leiestreek?

132  m2 100 m2

€ 440.000 E
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T. 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

264  m2

€ 345.000 T. 0470 403 203 E
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Te renoveren gezinswoning met tuin in de 
Hogeheerweg.

462 m2

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

120  m2

€ 425.000 T. 0470 742 911 E
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Hoogstaand 3-slaapkamerappartement 
door Rietveld Projects.

10 m2

excl. aankoopkosten en BTW
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