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Zondag 9 april om 11 uur: Paaseierenraap zie p. 2
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events@dekenijborluut.be of via deze QR-code 
Verantwoordelijke uitgever: Bart De Schouwer - vzw Dekenij Borluut Boesbeeklaan 35, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 
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vanaf 10u30.  

Welzijnsschakel Borluut en Dekenij Borluut vzw nodigen alle 
kinderen tot 12 jaar uit (begeleid door mama/papa of een 
volwassene) voor een paaseierenraap met aansluitend 
receptie. 
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volwassene) voor een paaseierenraap met aansluitend 
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Dekenij Borluut deelt in de rouw bij het 
plotse heengaan van Herwig Verstraete. 
Zoveel jaren was hij een levende legende 
in Sint-Denijs-Westrem: geïnteresseerd in 

lief en leed in de gemeente, in de INFO, in 
zijn WMM. Geëngageerd en bedrijvig voor 
mobiliteit en milieu zolang het kon. We 
zullen hem missen.

We wensen aan zijn kinderen en familie 
sterkte in deze moeilijke tijd.

Dekenij Borluut blijft hem dankbaar 
herinneren.

Plots overlijden van Herwig Verstraete

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. 

De vrijwilligers van de redactie zorgen 
ervoor dat u 10 maal per jaar de INFO 
gratis in de brievenbus krijgt. Het is de 
spreekbuis van alle verenigingen,  
coördinatie van alle evenementen om 

overlappingen te vermijden, met aan-
dacht voor de middenstand door de 
koopgids en advertenties in elke INFO. 
Ook vind je er regelmatig nieuws over 
de verschillende werkgroepen van de 
dekenij: 
- de werkgroep Kermiscomité  
organiseert jaarlijks de stadskermis  
met de verschillende deelnemende  
verenigingen. De Stad geeft subsidies 
maar de volledige organisatie is toever-
trouwd aan de werkgroep en dat is een 

hele klus. 
- de werkgroep Welzijnsschakel verzorgt 
op vrijdag de bedeling van levens- 
middelen aan mensen in kansarmoede. 
- de werkgroep kasteel Borluut: zorgt 
voor een goed beheer van het kasteel.
Het sociaal werk van de dekenin komt 
eveneens aan bod: gratis uitstap  
senioren en minder mobiele personen 
(2de zaterdag van juni).

“Toen ik vorig jaar de oproep zag van 
Dekenij Borluut om de website en de  
sociale media te verzorgen, twijfelde ik 
geen seconde. Beroepsmatig doe ik dit 
ook al en dat smaakte naar meer. Dit 
was de perfecte gelegenheid om me als 
vrijwilliger in te werken in een nieuwe 
omgeving en in de gemeente. 

De vernieuwde website  
www.dekenijborluut.be staat sedert 
december 2022 online. In eerste instantie 
bevat deze versie alle data van de oude 
site, maar de nieuwe structuur biedt 
daarnaast heel wat extra mogelijkheden. 
Het is de bedoeling om deze verder te 
ontdekken en te ontplooien.

Als webmaster wil ik graag de 
naambekendheid van de website  
www.dekenijborluut.be vergroten via 
Facebook en Instagram. Daarnaast wordt 
er ook gecommuniceerd via Hoplr en 
de lokale Facebookgroep. Het versturen 
van een nieuwsbrief zit eveneens in de 
pijplijn.

Op die manier moet Dekenij Borluut via 
verschillende kanalen een verbindende 
rol kunnen opnemen binnen onze mooie 
gemeente.

Tips en suggesties zijn welkom via het 
mailadres pr@dekenijborluut.be.”

Rik Rosseeuw, webmaster Dekenij  
Borluut - www.dekenijborluut.be

  https://www.facebook.com/ 
 dekenijborluut/

  https://www.instagram.com/ 
 dekenijborluut/ 

Plaats: Open Huis, Sint-Denijs-Westrem (zie affiche hiernaast)

Dekenij Borluut rekent op uw bijdrage voor 2023

Webmaster Rik Rosseeuw

Zondag 9 april om 10.30 uur: Paaseierenraap

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, zodat we u een lidkaart kunnen bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
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11 maart, Gildenhuis

Comedy Night 

Tickets op Gildenhuis-SDW.be 

24 maart, kerk sdW 
dameskoor Furiosa

Een programma met frisse eigentijdse en 
hedendaagse koormuziek, a capella en 
met piano, lichtregie en choreografie. 
Jeff Ens, Randall Stroope, Sarah Quartell 
en Joan Szymco. 
Tickets op artemusicale.be

8 april 2023 (en niet 7 april), 
kerk sdW, 20.00 uur

JohaNNespassioN Js BaCh  

Dit ‘kleine’ oratorium van Bach vertelt de 
lijdensweg van Christus naar Johannes. 
Grootse muziek met koor en antieke 
barokinstrumenten. Vorige editie was een 
groot succes. 
Bachkoor Gent en Arcus Coloratus. 
Tickets op artemusicale.be

9 April, 11 uur KAsteel Borluut

Aperitiefconcert ZinkAe fotofest 
Accordeonvirtuoos Leander Vertriest  
trakteert op een vrolijk Paasconcert.
Vrije toegang.

16 April, KerK Afsnee, 17 uur

Zinderende muZikAle verhAlen  

Wat krijg je als je een prettig gestoorde 
muzikant samen zet met een vertelster 
van verhalen pur sang ? Een scherpzinnig 
straaltje schoonheid. Hilde Rogge is een 
speelvogel die door het leven reist en 
verhalen prikkelt, schone en sombere, 
zinnige en zotte. Johan Derycke is drie-
werf muzikant, acteur en componist.
Vrije toegang na reservatie op : 
concertafsneekerk@gmail.com

26 Mei, Gospel fever  

Gebaseerd op traditioneel Amerikaans 
gospel verovert deze Missa Brevis van de 
Nederlander Jacob de Haan (°1959) de 
wereld, via Pavarotti en Cecilia Bartoli.

Harmonie Echo der Leie en gemengd 
koor Furiant wagen zich aan deze swin-

gende en oorstrelende harmonie van 
stemmen, koper en hout.  
Rondom de mis brengen ze een divers 
programma van Gospel songs.

 
10 Juni 2023, KerK sDW, 20.00 uur 
filip Jordens – hommAGe à Brel  

Filip Jordens krijgt alle Brel-fans op het 
puntje van hun stoel met zijn fenomenale  
hommage. Jordens is een artiest die de 
geest van Brel in zich meedraagt. Het lijkt 
alsof le vrai Brel terug is.  
Tickets op Uitbureau vanaf april.

 
12-20 Augustus ‘23, KAsteel Borluut

octAAf soudAn revisited  

Octaaf Soudan ontpopt zich ten tijde 
van de tweede Latemse school als land-
schapsschilder. Hij overlijdt in 1947 
in St-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 

 
filMMuzieK HAns ziMMer Door 
lA CHApelle sAuvAge : 

najaar 2023

Info: wim.schamp@skynet.be
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Nieuws van verenigingen

De Speltafel

Vrijdag 10 maart om 20 uur: Spelavond

‘Zijn die spellen niet te moeilijk voor mij?’ 
‘Ik kan daar toch niet alleen naar toe 
gaan?’ ‘Het is zo lang geleden dat ik nog 
een gezelschapsspel heb gespeeld...’
En zelfs ‘Ik speel niet graag spelletjes...’
Er lijken nogal wat redenen te zijn waarom 
mensen niet naar een spelavond van ‘De 
Speltafel’ komen.
Al zijn er minstens evenveel redenen 
om toch eens te komen proeven van het 
aanbod.
‘Er is zo’n groot aanbod dat zowat ieder-

een wel iets naar zijn goesting vindt’. ‘Ge-
zelschap vindt je ter plekke wel!’. ‘Lang niet 
gespeeld? Dan is dit het moment om toch 
eens te proberen!’ Niet graag spelen? Dat 
komt misschien omdat je niet weet wat 
de hedendaagse spellen zoal te bieden 
hebben!’.

Kom dus gerust af op de tweede vrijdag 
van de maand in het Open Huis te Sint- 
Denijs-Westrem (Pastorijdreef 6) van  
20 tot 24 uur.

‘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 mensen 
van de Dekenij en Welzijnsschakel Borluut. 
De opbrengst is bestemd voor hun armoe-
dewerking in Sint-Denijs-Westrem.

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

Davidsfonds SDW/Afsnee en Zwijnaarde

Donderdag 16 maart om 20 uur: “Immuun voor kanker”,

lezing door Prof. dr. Tessa Kerre.
De wetenschap heeft de laatste jaren veel 
vooruitgang geboekt in de strijd tegen 
kanker, bv. met immunotherapie. Toch 
blijft er een taboe rusten op de ziekte.
Prof. en topdokter Tessa Kerre, hemato-
loog en kliniekhoofd in het UZ Gent en 
hoofddocent aan UGent, wil dat taboe 
doorbreken door een verhaal van hoop te 

brengen zonder te rooskleurig te zijn.
Ze doet dat op verschillende manieren, 
met woorden die de wetenschap rond 
kanker, het immuunsysteem en immuno-
therapie in “mensentaal” uitleggen.
Tegelijk groeit het besef dat de goede 
zorg verder moet gaan dan het loutere 
klinische aspect. Volgens Tessa Kerre kan 
de kunst hierin een belangrijke rol spelen.

In haar boek “Kunst op voorschrift” (2022) 
houdt ze een pleidooi voor integratie van 
kunsten in de zorg en in het ziekenhuis.

Plaats: Gildenhuis, SDW
Toegang: gratis voor leden, € 5 voor 
anderen

WMM

In memoriam Herwig Verstraete

Op 31 januari overleed onverwacht  
Herwig Verstraete in zijn woning.  
Herwig was bij velen bekend omdat hij 
zowel een luisterend oor had voor alle 
inwoners alsook constant ijverde om  
de kwaliteit van ons leefmilieu, onze  
mobiliteit en de natuur te verbeteren. 
Herwig was professioneel stedebouw-
kundige, docent architectuur aan Ho-
Gent, medeoprichter van internationale 
vakorganisaties enz. maar bij ons vooral 
gekend als voorzitter en drijvende kracht 
gedurende tientallen jaren van Werk-
groep Milieu en Verkeer, recent omge-
doopt tot W.M.M., Werkgroep Milieu en 
Mobiliteit. Hij leidde +300 werkvergade-
ringen, schreef +85 milieubrieven, maakte 
diverse ontwerpen (die deels uitgevoerd 
werden), schreef talloze mails naar het 
stadsbestuur en stadsdiensten enz.

Velen kennen hem als een verstandig, 
erudiet man met vaak goed doordachte 
suggesties.
Het overlijden van zijn vrouw in 2017, 
na een lange verzorging die veel van zijn 
krachten eiste, was een zware dobber 
voor hem. Begin vorig jaar zette hij een 
stapje terug en werd ondervoorzitter 
van W.M.M. Maar ondanks zijn leeftijd 
(Herwig zou 85 jaar worden) en diverse 
gezondheidsproblemen bleef hij tot kort 
voor zijn heengaan voorstellen tot verbe-
tering van onze leefomgeving lanceren.
W.M.M. zal als gedachtenis een linde-
boom planten in het Parkbos waarvoor 
hij zoveel ijverde.
Rouwbetuigingen kunnen hetzij schrifte-
lijk gestuurd worden naar zijn thuisadres, 
Lauwstraat 73, SDW of via e-mail bij zijn 
dochter op herlinde@telenet.be.
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Samana

Voorstelling van de vernieuwde bestuursploeg voor Samana SDW/Afsnee

Op 13 januari 2023 werd voor Samana SDW/Afsnee een ver-
nieuwd dagelijks bestuur gekozen.

De voorzitter, Peter Maenhaut, gaf na 8 actieve jaren de 
Samana-fakkel door aan Magda Declerck.
Hierbij houden we eraan Peter Maenhaut, de voorzitter en 
Gaby Hauttekeete, secretaris, van harte te danken voor het 
vele werk voor Samana dat zij gedurende al die jaren met een 

onverdroten enthousiasme hebben verzet.
Magda Declerck, de nieuwe voorzitter, zal samen met Marie 
Jeanne Vanhalst, vice-voorzitter, Annemie Huys (Mieke), secre-
taris, Hugo Depaepe, penningmeester, Lut Roete en Brigitte 
Van der Aa, algemene bestuursleden, het dagelijks bestuur 
vormen voor onze plaatselijke Samana-vereniging.
Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een grote groep 
enthousiaste bestuursleden. Wij hopen op een vruchtbare sa-

menwerking met al de huidige en toekomstige 
leden van Samana.

Onze eerstvolgende activiteit, de lentebijeen-
komst, vindt plaats op zaterdag 18 maart om 
14 uur in het Open Huis van SDW.
Alle Samana-vrienden zijn van harte welkom.

Hartelijke groeten
Magda Declerck
voorzitter

Antennewerking voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee

 

Waarvoor kan je terecht bij Nathalie 
en Ingeborg?
- 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 en de buurtzorger brengen behulp-
zame buren in contact met ouderen die 
hulp kunnen gebruiken voor kleine zaken. 
- Goegebuurs project: wisselwerking 
tussen de Goegebuur en het Lokaal Dien-
stencentrum rond kwetsbare bewoners. 

- 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 maart: dinsdag 
7 maart en dinsdag 21 maart. 

Voordrachten na de buurtmaaltijd: 
iedereen welkom, gratis.
Telkens van 14 tot 16 uur in het Open 
Huis.

Dinsdag 7 maart: “Oog voor Mantelzorg” 
door Muriël Milleville, Dienst Regie Ge-
zondheid en Zorg Stad Gent
Dinsdag 21 maart: “Een klare blik op 
asiel- en vluchtelingenwerk”, medewerker 
team Asiel en Vluchtelingen, Departe-
ment Welzijn en Gelijke Kansen Stad Gent 

Extra voordrachtenreeks “ouder  
worden in je buurt” 
Van maart t.e.m. mei organiseert het  
Lokaal Dienstencentrum een reeks inte-
ressante voordrachten voor de inwoners 
van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Ie-
dere voordracht kan afzonderlijk worden 
gevolgd, maar je bent zeker welkom op 
de volledige reeks. 
De voordrachten zijn gratis en op voor-
hand inschrijven is niet nodig. 
Donderdag 9 maart: “Op Pensioen, wat 
nu?”; Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW van 
14 tot 16 uur. 
Donderdag 23 maart: “Zelfstandigheid 
heeft zijn grenzen”; Open Huis, Pastorij-
dreef 6, SDW van 14 tot 16 uur. 
Maandag 24 april: “Wat is een Dagver-
zorgingscentrum?”; DVC De Maretak, 
Loofblommestraat 4, SDW; van 14 tot 16 
uur. 
Donderdag 4 mei: “Wat is een assisten-
tiewoning en aangepaste woonvormen?”; 
WZC Zonnehove, Loofblommestraat 4, 
SDW van 14 tot 16 uur.
Donderdag 11 mei: “Wat is een Woon-
zorgcentrum?”; WZC Zonnehove, Loof-
blommestraat 4, SDW van 14 tot 16 uur. 

Info: Ingeborg.Heymans@stad.gent; 
(0476 866 861)

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

Nathalie Samaes is de antennemedewer-
ker vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
De Mantel voor SDW en Afsnee.
Bereikbaar: maandag en dinsdag van  
9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur.

Ingeborg Heymans is de buurtzorger 
vanuit het Lokaal Dienstencentrum de 
Mantel voor SDW en Afsnee. 
Bereikbaar: maandag en dinsdag van 9 
tot 17 uur, woensdag van 9 tot 12 uur.
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Cultuursmakers SDW
(vroeger vtb Kultuur)

Zondag 26 maart: op stap in Brussel 

In de ochtend bezoeken we het Herrero- 
huis in Schaarbeek. Dit mooie huis is een 
werk dat in 1924 door een onbekende 
architect werd gebouwd voor een Spaanse 
dame die hier duidelijke verwijzingen naar 
de architectuur en decoratie van haar 
land wou terugzien. Talloze structurele 
en decoratieve details verwijzen naar de 
Spaanse stijl en de art deco.
Wij bezoeken ook de Gemeenteschool 13, 
gelegen op 3 min. wandelafstand. Henri 
Jacobs ontwierp hier een functioneel scho-
lencomplex met toch veel oog voor detail, 
zoals vaak het geval is in art-nouveau- 
gebouwen. Het gebouw herbergt een 
beurs voor art-nouveau- en art-deco  
voorwerpen en een beurs voor erf-
goedrestaurateurs.

Lunch: van 12.30 tot 14.15 uur in “Le Zin-
neke”, een echte Brusselse brasserie.

Het open en vrije namiddagprogramma 
focust op drie hotspots, op wandelafstand 
van elkaar: Kunstberg, Europese wijk en 
Jubelpark. Tussen 14 en 17 uur kunnen de 
deelnemers deze buurten op individuele 
basis verkennen. Gidsen staan klaar aan 
de Cultuursmakers infopunten en nemen 
geïnteresseerden mee op een mini- 
parcours.
Diverse sites zetten hun deuren open 
voor een vrij bezoek en Cultuursmakers 
SDW bezoekt het Huis van de Europese 
Geschiedenis en het Paviljoen der Mense-
lijke Driften. 
Bovendien kan men naar eigen keuze één 
museum bezoeken waaronder het Mu-
ziekinstrumentenmuseum, KBR Museum, 
Museum voor Natuurwetenschappen, 
Autoworld en het Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis.

We sluiten gezamelijk af om 17 uur in het 
Leopoldspark (Europese wijk) met een 
drankje en een streepje muziek. Het einde 
is voorzien om 18 uur.  

Praktisch:
Verplaatsing met de autocar vanuit SDW. 
Reisleider: Piet Decabooter
Afspraak: parking Carrefour SDW om 8.30 
uur
Prijs: € 69 leden / € 73 voor anderen 
(busvervoer, alle bezoeken, gids, fooi 
chauffeur, lunch in “Le Zinneke”(drank niet 
inbegrepen) en afsluitend drankje in het 
Leopoldspark.
Inschrijven: mail naar 
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be 
en stort op rekening Cultuursmakers 
SDW: BE66 0001 5590 2743 met vermel-
ding “Stadsfestival” + aantal deelnemers.

Maandag 1 mei om 15 uur: Musical “Red Star Line” in Puurs

Red Star Line is een verhaal van alle 
tijden: van dromen en verwachtingen, van 
ondernemen, slagen en falen, overkoe-
peld door de kracht van ware liefde die 
zich een weg moet banen over de grillig-
ste golven van de Atlantische Oceaan.
Red Star Line is ook een verhaal van bij 
ons. Antwerpen was het vertrekpunt van 
waar de grote oceaanstomers van de 
Red Star Line rederij richting New York 
vertrokken. In de authentieke gebouwen 
van de rederij, ter hoogte van de originele 
bolders op Het Eilandje is ook het indruk-
wekkende Red Star Line Museum gelegen. 
De voorstelling laat zich inspireren op het 
verhaal van de rederij en de levensverha-
len van de Red Star Line-passagiers, die in 

de authentieke loodsen van het museum 
worden verteld.

Het verhaal:
Jan en Marie vormen een gelukkig koppel, 
maar het boerenleven is hard. Als Jan de 
kans krijgt om in Amerika als ingenieur 
aan de slag te gaan, gaat hij op het 
aanbod in. Marie zal hem later achterna 
reizen. Hun liefde dreigt echter ten onder 
te gaan door de afstand.
Als er zich een drama voltrekt in het 
arbeidersgezin Steyaert, beslist vader 
Steyaert om naar Amerika te vluchten, in 
de hoop er een nieuw en beter leven op 
te bouwen.
De grote oversteek verloopt echter niet 

zonder gevaar. Geraken alle gezinsleden 
veilig op hun eindbestemming?

Deelnameprijs: € 86 voor leden, € 90 voor 
anderen (voorstelling in rang 1, busver-
voer heen en terug, fooi voor de chauf-
feur).
Afspraak: vertrek om 13.30 uur aan par-
king Carrefour SDW.
Inschrijven: mail naar  
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be 
en stort het juiste bedrag op  
rekening van Cultuursmakers SDW,  
BE66 0001 5590 2743 met vermelding 
“Red Star Line”+ aantal deelnemers.

Flanders Expo

Woensdag 1 t.e.m. zondag 26 maart: Supercube: de perfecte bestemming voor 
iedereen die een onvergetelijke ervaring wil beleven.

Woensdag 1 en donderdag 2 maart: SETT Gent: het grootste evenement in 
Vlaanderen rond de toekomst van het onderwijs.

Vrijdag 3 t.e.m. zondag 5 maart: Erotica Gent 2023: ondeugend, prikkelend, 
ontspannend, entertainment…dit zijn enkele dingen die u mag verwachten van de 
Erotica, Body & Beauty beurs.

Zaterdag 4 en zondag 5 maart: Second Home Expo. Droom je van je eigen 
vakantiehuis? Op Second Home ontdek je hoe ook jij deze droom kunt laten uitko-
men. Laat je inspireren door meer dan 150.000 vakantiewoningen in ruim 25 landen onder één dak.

Zaterdag 11 en zondag 12 maart: Babydays: beurs voor baby’s en toekomstige ouders.

Dinsdag 21 maart: Vlaams Congres Verkeersveiligheid: het grootste verkeersveiligheidscongres van Europa.
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Cultuursmakers SDW en Borluut Borrlt

Tentoonsteling over Octaaf Soudan

Octaaf Soudan is mogelijks de belang-
rijkste “klassieke” schilder die in onze 
gemeente gewoond heeft. Het is dan ook 
normaal dat hij een tentoonstelling in 
kasteel Borluut verdient. Die zal doorgaan 
in augustus en wordt nu voorbereid door 
Cultuursmakers, Borluut Borrlt en diverse 
buren die werken van Soudan bezitten 
en zijn leven nu reconstrueren. En hierbij 
doen we interessante ontdekkingen!

Van diverse personen kregen we al 
werken van Soudan gesignaleerd maar 
vermoedelijk zijn er nog veel meer wer-
ken in privé-bezit in Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee. Wij doen daarom een warme 
oproep naar alle bezitters van werken 
of foto’s van Soudan om zich kenbaar te 
maken en om deze ev. uit te lenen voor 
de tentoonstelling. 

De kunstwerken worden uiteraard verze-
kerd. Uw uitleen kan anoniem blijven (“uit 

privé-bezit”) of uw naam vermelden. 

Momenteel is volop een inventarisatie 
bezig; wie wil meewerken en schilderijen 
of tekeningen wil uitlenen, kan 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.

Info: (0495 59 81 04);
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be

Markant De Pinte / SDW

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

Plaats: sportzaal Sint-Martens-Latem

Maandag 20 maart om 20 uur: “Ons brein en de vrije wil”

door Prof. Dr. Paul Boon, arts-specialist 
in de neurologie en tevens diensthoofd 
afdeling neurologie UZ Gent.
Aan de hand van wetenschappelijke 
inzichten en vanuit een breed perspec-
tief zal Prof. Dr. Paul Boon op een heel 
toegankelijke manier de structuur en de 
werking van onze hersenen toelichten als 
zetel van onze persoonlijkheid en indivi-

dualiteit. Zo worden creativiteit, genoe-
gen, geluk, geloof in het hogere en vrije 
wil in een neurowetenschappelijk kader 
geplaatst en met veel beeldmateriaal 
geïllustreerd. Met enige humor wordt 
wetenschap en pseudowetenschap
onderscheiden en meteen worden ook 
de beperkingen van de neurowetenschap 
aangegeven.

I.s.m. Jong Markant De Pinte/SDW, Mar-
kant Nazareth en Davidsfonds De Pinte

Plaats: Raadzaal gemeentehuis De Pinte

Markante dialogen

Maandag 13 maart om 14 uur: voordracht: “De troost van schoonheid” 

door Erik Rinckhout, germanist, freelance 
journalist en gastdocent KULeuven. 
Schrijft vooral over beeldende kunsten.

Plaats: Vormingscentrum IVV (Voormalig 
Vormingscentrum Guislain, Gent)

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

Info en inschrijving:  
annevlieghe@telenet.be; 
of (09 329 79 58)

Info en inschrijving: andrea.voncke@telenet.be 

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, de 4de en de 5de 
dinsdag om 14 uur in het Open Huis in 

Sint-Denijs-Westrem.  
Gelieve op voorhand je deelname te 
melden.
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Burenbabbel

Werkgroep Milieu En Mobiliteit

In 2022 hebben we in de ‘Burenbabbel’ 
een verrassende Sint-Denijse drieling 
voorgesteld. De bibliotheek, de Rederij-
kerskamer en de voetbalclub. Alle drie van 
oorsprong nauw verwant. In de volgende 
edities belichten we een andere drietand. 
Eén die soms prikt: de Werkgroep Milieu en 
Mobiliteit (WMM), het Buurtcomité Flan-
ders Expo (BFE) en het Beschermcomité 
Putkapel. Emile Rummens is als voorzitter 
van WMM en BFE ook nauw betrokken bij 
het Putkapel-project. Hij is de volgende 
maanden onze gids. Dit nummer zet de 
focus op WMM. Tegelijk is het een eerbe-
toon aan Herwig Verstraete. Gedurende 
vele decennia was hij de onvermoeibare 
inspirator en drijvende kracht van WMM. 
Tot slechts enkele dagen voor zijn overlij-
den op 31 januari bleef hij alert betrokken 
bij de talloze projecten in ‘zijn’ Sint-Denijs 
en Afsnee. Het is trouwens met dank aan 
zijn deskundigheid en engagement dat 
WMM formeel door de stad erkend wordt 
als lokale gesprekspartner.

De Groene Milieubrief
Maandelijks zorgde Herwig voor een bijlage 
bij de INFO. Hij schreef er zo’n 85 om alle 
bewoners van de deelgemeente bewust te 
maken van problemen en opportuniteiten 
in de leefomgeving. Als architect en steden-
bouwkundige was zijn sociaal engagement 
gekoppeld aan een leeropdracht (HoGent) 
en het voorzitterschap van een internatio-
nale vereniging van stedenbouwkundigen. 
De ‘groene milieubrief’ stond symbool 
voor de wending die hij gaf aan de lokale 
vereniging ‘Handel en Wandel’, opgericht in 
de jaren ’70 door toenmalig deken Guido 
Delbaere om de belangen van de midden-
stand te behartigen. Herwig trok de focus 
open tot alles wat leefkwaliteit beïnvloedt: 
geluidshinder, waterzuiverheid, groene 
omgeving, verantwoorde bouwprojecten, 
verkeersstromen. Dat alles hangt samen 
zoals de mazen van een visnet. Herwig 
heeft ons daarvan bewust gemaakt. Het 
werd het DNA van WMM. 

‘Wijkplan 2020-2024’ van de Stad en ‘20 
punten actieplan’ van WMM
Gent lanceerde een structuur- en mobili-
teitsplan voor Sint-Denijs en Afsnee. Resul-
taten verwachten we na de verkiezingen 

van 2024. WMM volgt alvast van nabij de 
evolutie. Als erkende gesprekspartner van 
de Stad pogen we er richting aan te geven. 
Arthur De Vylder, onze secretaris, zorgt 
daarbij voor het onvermijdelijke papier-
werk, terwijl Baudouin Kluyskens nauwge-
zet de onontbeerlijke werkingsfinanciën 
beheert. Samen met de 15 wijkvertegen-
woordigers hebben we een 20-punten 
programma vooropgezet. 

Enkele voorbeelden:

Vierkant groen licht aan het 
‘Carrefour-kruispunt’.
We kennen de gevaarlijke verkeersknoop 
op de Kortrijksesteenweg. Op spitsuren 
lukt het slechts om er zonder kleerscheu-
ren door te geraken indien 4 chauffeurs 
tegelijk hun wijsheid gebruiken. Dikwijls is 
dat teveel gevraagd. Het is dus begrijpelijk 
dat geen enkele ouder in de Soenenswijk 
zijn kinderen te voet of per fiets naar de 
scholen in het centrum laat gaan. Het resul-
taat is wel onnodig extra autoverkeer.
WMM pleit voor een ‘vierkant groen 
licht’ met regelmatige onderbreking van 
verkeersstromen uit alle richtingen, zodat 
fietsers en voetgangers veilig de steenweg 
en de kruisende straten kunnen overste-
ken. Aangepaste afstemming van verkeers-
lichten vergt weinig kosten en is technisch 
perfect realiseerbaar. 

Slimme verkeersfilter aan de Buchtenbrug 
(Sneppebrug)
Het centrum van onze deelgemeente 
wordt als sluipweg geteisterd door mas-
saal doorgaand verkeer van en naar Gent 
via de Beukenlaan. WMM ijvert voor het 
plaatsen van een ‘slimme camera’ met 
nummerplaatherkenning aan de Buchten-
brug. Samen met functioneel toe te laten 
voertuigen, kunnen zo op spitsuren alleen 
in 9051 geregistreerde voertuigen de brug 
passeren zonder boete. Met weinig kosten 
zou het een immens verschil maken inzake 
verkeersveiligheid, drukte en luchtkwaliteit. 

Heraanleg Sint-Rochuspleintje
Ook op ‘kleinere’ projecten blijft WMM 
aandachtig en legt concrete voorstellen op 
tafel. Het Sint-Rochuspleintje mist aange-
paste beplanting al leent de ruimte er zich 
toe. Het WMM-voorstel is haalbaar, kosten-
bewust en verhoogt de leefkwaliteit in de 
buurt. Mits een grondige restauratie van 
het kapelletje kan het een pittoreske plaats 
in het dorpscentrum worden. 

Rijk palmares op vlak van beplanting….
Bovenstaande voorbeelden sluiten aan bij 
een lange reeks voorstellen en realisaties 
die WMM in het verleden op haar palmares 
heeft geschreven. Enkele voorbeelden? Het 
Duddegembosje was een stapelplaats voor 
allerlei materialen. Op initiatief van Herwig 
veranderde het in een leuke wandelom-
geving nadat we eigenhandig voor opkuis, 

aanplanting en onderhoud  zorgden.        
Bij aanleg en uitbreiding van het Parkbos 
was Herwig niet alleen adviseur, hij organi-
seerde bovendien samen met de scholen 
meerdere boomplantacties.       
Het huidige uitzicht van de Beukenlaan is te 
danken aan het persoonlijke engagement 
van Herwig. Zonder zijn tussenkomst dreig-
de het immers een Beukenlaan zonder 
beuken te worden. Dat geldt trouwens ook 
voor het succesvol beperken van nefaste 
ingrepen op het Vennebos.               
Ondanks inzet van alle legale middelen 
tegen dwaze projecten, bereiken we niet al-
tijd 100% resultaat. Een halve overwinning 
is echter beter dan een hele nederlaag. 

……waterkwaliteit en bouwprojecten
WMM beperkt haar aandacht niet tot 
groenbehoud. Verbeteringen aan de Leie-
oever in Afsnee en zorg voor kwaliteit van 
Leiewater kwamen er, net zoals het bestrij-
den van zwerfvuil, na WMM-actie.  
Betrokkenheid bij het vermijden of her-
leiden van onbesuisde bouwprojecten is 
eveneens een WMM-constante. 
Bij ‘kleinere’ projecten steunt WMM be-
trokken buren met raad en daad in verzet 
tegen projectontwikkelaars en een stads-
bestuur dat te ondoordacht vergunningen 
toekent. 
(Ver-)nieuwbouw is geen probleem zolang 
het in verhouding tot de omgeving blijft en 
extra bodemverharding in onze waterge-
voelige deelgemeente vermijdt. Het stads-
bestuur wijst op ‘woningnood’ en maakt 
van ‘verdichting’ een slogan. Dat mag geen 
‘verstikking’ worden. 

Hallo jeugdige volwassen buren!
WMM teert vooral op inzet van overtuigde 
senioren. Manifestaties zijn symbolisch 
oké, maar daadwerkelijk resultaat boeken, 
vergt constant studie en actie. Het gaat om 
jullie toekomstige leefomgeving. Sint-Denijs 
en Afsnee hebben jullie kennis en enthousi-
asme nodig. 
Neem nu contact en versterk ons. 

LVL

Info: www.WMM.gent; 
info@WMM.gent
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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



Kalender
maart

Vrij 3 MARKANT DE PINTE / SDW 15.00 gezond bewegen sportzaal Latem
Za 4 BASISSCHOOL WESTERHEM 12.00 eetfestijn Kerkdreef 9, SDW
Woe 8 STAD GENT  19.00 infomarkt Wijkbudget Gildenhuis SDW
Vrij 10 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Za 11 BASISSCHOOL WESTERHEM 10 tot 12 Peuterkijkdag Kerkdreef 9, SDW
Za 11 GILDENHUIS en BORLUUT BORRLT 20.00 Comedy Night Gildenhuis SDW
Do 16 DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE en ZWIJNAARDE 20.00 lezing “Immuun voor kanker” Gildenhuis SDW
Za 18 SAMANA SDW / AFSNEE 14.00 Lente bijeenkomst Open Huis SDW
Zo 19 PARKBOS 10 tot 12 Amfibieënwandeling Den Beer De Pinte
Ma 20 MARKANT DE PINTE / SDW  voordracht over ons brein Gemeentehuis De Pinte
Vrij 24 BORLUUT BORRLT - FURIOSA 20.00 dameskoor parochiekerk SDW
Zo 26 CULTUURSMAKERS SDW 08.30 Stadsfestival Brussel parking Carrefour
Zo 26 TC BORLUUT  openingsreceptie kasteel Borluut
Vrij 31 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut

april
Za 1 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Zo 2 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Vrij 7 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Za 8 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Za 8 BORLUUT BORRLT en ARTE MUSICALE 20.00 Johannespassion parochiekerk SDW
Zo 9 DEKENIJ BORLUUT WELZIJNSSCHAKEL 10.30 paaseierenraap Open Huis SDW
Zo 9 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Zo 16 BORLUUT BORRLT en COZ 17.00 Zinderende muzikale verhalen parochiekerk Afsnee
Di 18 MARKANT DE PINTE / SDW  workshop over kruiden

mei
Ma 1 CULTUURSMAKERS SDW 13.30 Musical “Red Star Line” parking Carrefour 
Vrij 5 MARKANT DE PINTE / SDW  3-daagse naar Nederland 
Vrij 12 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Vrij 26 BORLUUT BORRLT en ECHO DER LEIE  The Gospel Mass 
Za 27 URBAN BLUE EXPO en BORLUUT BORRLT  tentoonstelling kasteel Borluut
Zo 28 URBAN BLUE EXPO en BORLUUT BORRLT  tentoonstelling kasteel Borluut

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 13.00 uitstap voor minder mobielen 
Za 10 BORLUUT BORRLT - CULTUURPLATFORM 20.00 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

augustus
Za 12 BORLUUT BORRLT en CULTUURSMAKERS  start tentoonstelling Octaaf Soudan kasteel Borluut

Een handig ezelsbruggetje om te onthouden wanneer de klok 
vooruit gezet moet worden:

In het Voorjaar de klok Vooruit zetten.
In het zomeruur gaat de klok één uur vooruit van 2 naar 3 uur. 

Dit betekent een uur minder slapen in de nacht van zaterdag 
25 maart op zondag 26 maart.

Zomeruur 2023
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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 maart. 

De teksten uiterlijk tegen 
5 maart 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 28 april en  
26 mei. 
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
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Woensdag 8 maart om 19 uur: infomarkt wijkbudget

Het wijkbudget gaat een nieuwe fase in. 
Er werden in SDW/Afsnee 26 frisse 
ideeën ingediend. Bewoners werken  
nu samen om van die ideeën stevige 
projecten te maken. Het wijkpanel (dat 
bestaat uit 20 gelote inwoners) zal in juni 
2023 beslissen hoe het budget van  

€ 150.000 verdeeld zal worden.

Nieuwsgierig naar alle ideeën? Zin om 
mee te werken?
Spring binnen op de infomarkt op woens-
dag 8 maart. 
Dit kan tussen 19 en 21 uur in het Gilden-

huis, Loofblommestraat 10, SDW.
Je kan er kennismaken met alle ideeën 
voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. 

Nieuws van de Stad

Info: www.wijkbudget.gent; 
Eline.Schmidt@stad.gent

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 maart: Thema: “Amfibieën-
wandeling”
Waar is dat water?? In het voorjaar trek-
ken onze amfibieën massaal naar vijvers 
en plassen.
Dit is de plek waar ze jaarlijks een partner 
vinden, paren en hun eieren afzetten.

Daarna verdwijnen ze weer in het kreu-
pelhout. Een wandeling waar je meer te 
weten komt over die trek, over het lief-
desspel, de ei-afzet, en… over welke soor-
ten amfibieën we hier eigenlijk praten. 
De wandeling gaat langs onverharde 
paden en door grasland en is daardoor 
niet geschikt voor rolstoelen en kinderwa-
gens. 
Kledij aangepast aan het weer; waterdicht 
schoeisel is noodzakelijk.
Honden zijn, omwille van eerdere ervarin-

gen, helaas niet toegelaten tijdens deze 
wandeling.

Plaats van afspraak: ingang Parkbos 
‘Den Beer’ De Pinte, Kruispunt N60. 
Auto parkeren aan de overkant 
carpoolparking N60 Den Beer.

Varia

Info: https://www.natuurenbos.be/
parkbos/faq



TE KOOP - Deurle

Lichtrijke, zuidgerichte villa met vijver in 
een rustige straat.

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

Rustig gelegen drieslaapkamer- 
appartement met 2 terrassen en garage.

1.057 m2

T. 0472 454 007

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

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

TE KOOP - Drongen

1.328  m2

€ 435.000 T. 0474 253 139E
P
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be
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Rustig gelegen perceel bouwgrond voor 
open bebouwing.

€ 945.000

T. 0470 403 203

TE KOOP - Nazareth

Stijlvolle villa met prachtig zicht op de 
achterliggende velden.

680 m2

€ 685.000 T. 0470 046 650 E
P
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204  m2

VERKOCHT - Sint-Denijs-Westrem 

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

€ 385.000 E
P
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T. 09 282 82 82

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

151  m2

€ 478.000 T. 0474 253 139 E
P
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Ruime penthouse met drie slaapkamers en 
diverse terrassen.

60 m2

TE KOOP - Sint-Denijs-Westrem

120  m2

€ 425.000 T. 0470 742 911 E
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Hoogstaand drieslaapkamerappartement 
door Rietveld Projects.

10 m2

excl. aankoopkosten en BTW
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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

GENT (Centrum)

Totaal gerenoveerd ruim 
appartement van 150 m2 

met 3 slaapkamers en 
2 badkamers

595.000 €

MERENDREE

Te renoveren of af te  
breken hoeve op 6.400 m2 

met uniek verzicht op 
agrarisch gebied Kalevallei.

550.000 €

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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