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

Buurtcomité Flanders Expo richt zich op de woonkern tussen de E40, spoorweg en de Ringvaart.
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Sociaal-culturele dekenij

Zondag 9 april om 11 uur: Paaseierenraap zie p. 3

Verplicht inschrijven voor 26/03/2023 via 
events@dekenijborluut.be of via deze QR-code 
Verantwoordelijke uitgever: Bart De Schouwer - vzw Dekenij Borluut Boesbeeklaan 35, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

Wanneer:  
Zondag 9 april 2023 om 11u00 

Locatie:  
Open Huis - Pastorijdreef 6 
9051 Sint-Denijs-Westrem 

Ter plaatse aanmelden 
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. 



fever
Koninklijk Harmonieorkest 
Echo Der Leie 
o.l.v. Manuel Herrebaut 

Kamerkoor 
Furiant Arte Musicale 
o.l.v. Steve De Veirman 

brengen u Gospel met o.a. de Gospelmass van Jacob de Haan

Tickets via artemusicale.be
16 euro VVK, 18 euro ADD 
-12j gratis

Vrijdag 26 mei om 20u
Sint-Dionysiuskerk in Sint-Denijs-Westrem 
Kerkdreef 9051 Sint-Denijs-Westrem

GOSPEL
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Nieuws van de dekenij

Vrijdag 9 juni (en niet zaterdag 10 juni!) 
gaan we met de senioren en minder 
mobiele personen op uitstap naar de 
Struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte 
in Aarsele (Tielt). Deze uitstap wordt gra-
tis aangeboden bij voorkeur aan de leden 
van Dekenij Borluut

We vertrekken om 13 uur aan de parking 
van het Gildenhuis, terug rond 18 uur.

Wat kunnen we beleven?

Tijdens een bezoek sta je oog in oog met 
honderden struisvogels. Met een beetje 
geluk zie je zelfs een kuikentje uit het ei 
komen!

Anderhalf uur dompelen we je onder in 
de wondere wereld van de struisvogel. 
Op het einde van het bezoek krijg je so-

wieso een proevertje en kan je nog even 
snuisteren in onze hoevewinkel.

Onze hoevewinkel

Struisvogelvlees: is niet alleen lekker en 
mals, het is ook supergezond: rijk aan 
ijzer en eiwitten en arm aan vet en  
cholesterol. Er is filet, steak, stoverij, 
worst, hamburger, paté en kroketjes.

Struisvogeleieren: 1 struisvogelei kan je 
vergelijken met 25 tot 30 kippeneitjes. 
Ideaal voor bv. een reuzenomelet, heer- 
lijke cake of struisvogellikeur.

De pluimen van een struisvogel worden 
gebruikt voor plumeaus, het leer wordt 
verwerkt in handtassen, riemen en sleu-
telhangers. Er is ook cosmetica op basis 
van struisvogelolie.

Inschrijven via de dekenin Michèle:  
(0475 96 05 95) of michele@simonne.be.

Uitstap senioren en minder mobiele personen

Welzijnsschakel Borluut en Dekenij Bor-
luut vzw organiseren op zondag 9 april 
om 11 uur een grote paaseierenraap in 
Sint-Denijs-Westrem. Tijdens deze acti-
viteit kunnen alle kinderen en jongeren 
tot 12 jaar die in onze gemeente wonen 
of hier schoolgaan het beste van zich-
zelf geven in de zoektocht naar lekkere 
paaseitjes die ze kunnen rapen! Met de 
heerlijke eitjes belooft het een bonte 
paaseierenzoektocht te worden. Voor de 
kinderen is het dolle pret en voor de ou-
ders is het altijd een gezellig onderonsje. 

Wil je erbij zijn tijdens de paaseierenraap?  
Schrijf je gauw in!

Wanneer? Zondag 9 april om 11 uur 
stipt, aanmelden reeds vanaf 10.30 uur
Wie? Voor kinderen tot 12 jaar die wonen 
of schoolgaan in Sint-Denijs-Westrem/
Afsnee
Waar? Open Huis – Pastorijdreef 6, 9051 
Sint-Denijs-Westrem 
Meebrengen? Een mandje voor je 
paaseitjes. 

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht 
en kan tot 26/03/2023 via 
events@dekenijborluut.be 
of via deze QR-code.

Het Kermiscomité van dekenij Borluut  
bereidt elk jaar de kermis voor met de 
subsidies van de Stad. Het gaat dus over 
de Stadskermis die plaatselijk georgani-
seerd wordt dankzij vrijwillige medewer-
kers. 

We hebben dringend nood aan nieuwe 
vrijwilligers om de werkgroep “Kermis-
comité’ te komen vervoegen. We zoe-
ken personen met creatieve ideeën en 
engagement bv. voor een evenement op 
zaterdagavond aangezien Rocktoberfest 
niet meer georganiseerd wordt.

Wat houdt je mogelijk engagement in?

- in een team nadenken over de eve-
nementen die kunnen georganiseerd 
worden

- meewerken aan de praktische uitvoe-
ring

- samenwerken met de plaatselijke 
verenigingen die een evenement willen 
organiseren tijdens de kermisperiode

- deelnemen aan de verschillende verga-
deringen van het team en de deelne-
mende verenigingen

- zich actief engageren tijdens de kermis-
periode bij alle activiteiten waar nodig.

We hebben je engagement en inzet 
nodig en hopen dat er vrijwilligers zijn 
die ons team komen versterken.

Je kan je verwachten aan een enthousiast 
onthaal. 

Paaseierenraap

Kermiscomité

Info:  dejaegher_marleen@hotmail.com 
 magdadeclerck@icloud.com
 frieda.sleurs@telenet.be

Verplicht inschrijven voor 26/03/2023 via 
events@dekenijborluut.be of via deze QR-code 
Verantwoordelijke uitgever: Bart De Schouwer - vzw Dekenij Borluut Boesbeeklaan 35, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

Wanneer:  
Zondag 9 april 2023 om 11u00 

Locatie:  
Open Huis - Pastorijdreef 6 
9051 Sint-Denijs-Westrem 

Ter plaatse aanmelden 
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. 

Vrolijk en 
   vredevol 

      Pasen!
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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. Met 
speelse blik en vol verwondering vertelt 
ze, zingt ze, zweeft ze door verhalen 
waarin ze zichzelf ontmoet.

Johan Derycke is driewerf muzikant, 
acteur en componist, en begeleidt de 
verhalen op accordeon.

Vrije toegang na reservatie op : 
concertafsneekerk@gmail.com

26 Mei, kerk SDW
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.  

Tickets op artemusicale.be

26-28 Mei 2023, kaSteel Borluut 
URBAN BLUE EXPO
Deze editie wordt opgeluisterd met kin-
deranimatie op zondagnamiddag. 

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

Nog ideëen? 

fever
Koninklijk Harmonieorkest 
Echo Der Leie 
o.l.v. Manuel Herrebaut 

Kamerkoor 
Furiant Arte Musicale 
o.l.v. Steve De Veirman 

brengen u Gospel met o.a. de Gospelmass van Jacob de Haan

Tickets via artemusicale.be
16 euro VVK, 18 euro ADD 
-12j gratis

Vrijdag 26 mei om 20u
Sint-Dionysiuskerk in Sint-Denijs-Westrem 
Kerkdreef 9051 Sint-Denijs-Westrem

GOSPEL

Info: wim.schamp@skynet.be
www.dekenijborluut.be/BorluutBorrlt
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Rederijkerskamer De Loofblomme

“The Full Monty”

Rederijkerskamer De Loofblomme speelt 
“The Full Monty”, een komedie in een regie 
van Elke De Gezelle en Sven Duym, een 
duo dat eerder tekende voor onze succes-
volle productie “Frankenstein”.

Geïnspireerd door het succes van een 
mannelijke stripact besluiten vijf werkloze 
arbeiders hun financiële situatie te ver-
beteren. Geoff overtuigt zijn collega’s dat 
een stripact waarbij ze alles uitdoen (“to go 
the full monty”) veel geld in het laatje kan 
brengen en al hun problemen zal oplos-
sen. 
In deze hartverwarmende komedie ont-

dekken deze vijf vrienden de innerlijke 
kracht om alles en vooral zichzelf aan de 
wereld te tonen.
 
Data: vrijdag 14 en zaterdag 15 april, 
vrijdag 21 en zaterdag 22, donderdag 27, 
vrijdag 28 en zaterdag 29 april telkens 
om 20 uur. Zondag 23 april om 15 uur.

Spelen o.a. mee: Erik Ameele, Ruben Lip-
pens, Jeroen Serruys, Bjora Caushai, Magali 
De Bruyne, Zarah De Decker, Marc Tack, 
Anne Vandepitte, Fien Jonckheere, Luc Ho-
velinck, Lieven Demeyere, Jan Beddeleem, 
Chris Afschrift.

Nieuws van verenigingen

Info: reserveren via (0477 08 92 49)
of www.loofblomme.be 

Borluutjoggers

Woensdag 19 april om 18.45 uur: “Start 2 run”

Wil je je conditie weer op peil krijgen tegen 
de zomer maar vind je de moed niet om 
daar alleen aan te beginnen? Wij verwel-
komen je graag in onze sympathieke club 
voor onze jaarlijkse “Start 2 Run”.
 
Wat: op 10 weken begeleiden we je naar 5 
km ononderbroken lopen

Waar: kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 
46, SDW
Prijs: € 40 voor nieuwe leden; hiervoor 
ben je verzekerd en krijg je een club 
loopshirt.
Inschrijven: verplicht voor 10 april via 
info@borluutjoggers.be met vermelding 
van je naam.

Betalen: via overschrijving op rek. tegen 
19 april: Borluutjoggers vzw  
BE84 9731 3723 8159.
Finale op vrijdag 23 juni 2023 met aanslui-
tend diploma-uitreiking en receptie.

Info: info@borluutjoggers.be 

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, 
SDW
Toegang: gratis voor leden Davids-
fonds en Gezinsbond SDW/Afsnee

Gezinsbond en Davidsfonds SDW/Afsnee

Dinsdag 25 april om 20 uur: voordracht “kinderen veilig online – internet en privacy”

Deze vormingsavond richt zich vooral 
naar ouders/grootouders met kinderen/
kleinkinderen tussen 6 en 16 jaar.

We vinden privacy en bescherming van 
onze persoonsgegevens heel belangrijk, 
maar hoe gaan we om met privacy op het 
internet?
Wat gooi je zelf te grabbel op het internet 
en wat beschouw je als veilig?
En hoe gaan je kinderen, kleinkinderen 
daarmee om?
Zijn we ons voldoende bewust van de ri-
sico’s van het gebruik van deze moderne 

communicatie?
Op deze avond leer je kritisch omgaan 
met instellingen, reclame, wachtwoor-
den.... en krijg je heel wat “tips en tricks” 
over hoe je kinderen tussen 6 en 16 jaar 
veilig het internet kan laten gebruiken op 
computer, smartphone, tablet....
Je leert eveneens hoe we kinderen kun-
nen beschermen tegen cyberpesten en 
wat te doen als ze er toch slachtoffer van 
zijn.

De voordracht heeft een hoog informatief 
gehalte, dat je in verstaanbare taal 

wordt gebracht. 
De vormingsreeks “Veilig online” is een 
gemeenschappelijk initiatief van de 
Gezinsbond en Child Focus. Eén van de 
zes thema’s uit deze reeks is “Internet en 
privacy”, dit wordt ons toegelicht door 
Tom Van Renterghem, preventieadviseur 
bij Child Focus.

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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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 april: dinsdag 
4 april en dinsdag 18 april. 

Consultaties met maatschappelijk wer-
ker: via (0473 941 360) om een afspraak 
vast te leggen op dinsdag 4 april. Bij de 
maatschappelijk werker kunt u terecht 
met vragen rond premies, tegemoetko-
mingen, thuiszorg…. 

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. 
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.

Markant De Pinte / SDW

Dinsdag 18 april van 14 tot 16.30 uur: workshop met herboriste Annick Buyst

“Verruimende blik in de wereld van 
kruiden: originele recepten en  
mogelijke bewaartips”.
Wat zijn nu juist kruiden? En wat zijn 
specerijen? Waarom gebruiken we 
kruiden in de keuken? We maken een 

pesto van daslook en een mocktail met 
rozemarijnsiroop.

Plaats: ’t Oud Schoolke, Afsneedorp 20, 
Afsnee

Dinsdag 25 april: bedrijfsbezoek aan Agristo in Wielsbeke

Agristo is sinds 1986 uitgegroeid tot een 
wereldspeler in de ontwikkeling en pro-
ductie van diepgevroren aardappelpro-
ducten. Als Belgische onderneming met 
hoofdzetel in Harelbeke en bijkomende 
productievestigingen te Nazareth, Wiels-
beke en Tilburg (Nederland), specialiseren 
zij zich in het aanbieden van een uiterst 

gevarieerd assortiment van frieten en 
afgeleide aardappelproducten, op maat 
van iedere klant.
Altijd al eens willen weten hoe friet wordt 
gemaakt?
We krijgen een rondleiding in de “state of 
the art productie” in Wielsbeke en volgen 
het proces van aardappel tot friet, van de 

aardappelontvangst tot de inpakafdeling.

Halve daguitstap: namiddag met autocar

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

Info en inschrijving:  
marleen.sansen@skynet.be; 
of (09 221 40 36)
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Kerkgemeenschappen Sint-Dionysius en Johannes-de-Doper SDW en Afsnee

Vasten 2023: op weg naar Pasen

Donderdag 6 april om 20 uur: 
Witte Donderdag 
Eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk 
te Zwijnaarde

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 
11.30 uur: Sobere maaltijd – Parochiecen-
trum Ros Beyaerd, Sint-Pietersaalststraat

15.00 uur: Kruisweg in Sint-Jan-de-Doper, 
Afsnee
20.00 uur: Kruishulde in Sint-Dionysius, 
Sint-Denijs-Westrem

Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag 
20.00 uur: Paaswake in Christus Koning, 
Gent-Zuid

20.00 uur: Johannespassie van Bach in 
Sint-Dionysius, Sint-Denijs-Westrem

Zondag 9 april om 10 uur: Pasen 
10.00 uur: Paasviering in Sint-Dionysius, 
Sint-Denijs-Westrem

Kerkfabriek Sint-Dionysius

Het kerkbestuur is het wettelijk orgaan 
met rechtspersoonlijkheid dat moet in-
staan voor het beheer en het onderhoud 
van de kerk en de kerkelijke goederen, 
dienstig voor de eredienst. Zo beheert zij 
o.a. de kerk en de Putkapel, die beiden 
tot het beschermd patrimonium van onze 
gemeente behoren. 

Het kerkbestuur van de Sint-Dionysius-
kerk te Sint-Denijs-Westrem stelt graag 

beide monumenten, de Sint-Dionysius-
kerk en de Putkapel, ter beschikking voor 
concerten of tentoonstellingen. Voor-
waarden zijn dat de evenementen niet 
indruisen tegen de visie van de Kerk, de 
waardigheid van de ruimtes respecteren 
en geen politieke motieven vertonen. 
De kerkraad beslist autonoom over het al 
dan niet in gebruik geven van de gebou-
wen of delen ervan overeenkomstig de 

richtlijnen van het Bisdom en de Stad 
Gent, waartoe de gebruikers een over-
eenkomst ondertekenen en gebruiks-, 
energie- en schoonmaakkosten betalen.
Aanvragen dienen uitsluitend per mail 
of brief, vooraf en tijdig ter goedkeuring 
te worden gericht aan de “Kerkfabriek 
Sint-Dionysius, Pastorijdreef 2, 9051 
Sint-Denijs-Westrem” (secretaris: 
debrabanderelieve@skynet.be) 

WMM

Werkgroep Milieu en Mobiliteit roept alle lezers op! 

Dit jaar zal cruciaal zijn om de beslissingen 
van de Stad Gent rond het toekomstig 
mobiliteitsplan voor Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee mee vorm te geven. Enkel als 
we als gemeenschap samenwerken, staan 
we sterk.
Daarom is het belangrijk dat WMM, als 
werkgroep erkend door de Stad, zo sterk 
mogelijk staat en dus zo veel mogelijk 
leden telt. 
We vragen hiervoor jullie steun en mede-
werking. Dit is mogelijk door:

- lid te worden van WMM; dit kan eenvou-
dig door € 15 (of meer) over te schrijven 
op BE16 0680 9330 9074 op naam van 
WMM. Alle inlichtingen vinden jullie op 
onze website https://wmm.gent onder 
tabblad “contact- lidmaatschap”.

- onderwerpen aan te brengen, maar 
ook feedback te bezorgen zodat onze 
website kan aangepast worden aan jullie 
noden.

- het bezorgen van één e-mailadres per 
gezin zodat de communicatie sneller 

elektronisch kan bezorgd worden. Dit 
bespaart ook papier.

WMM is steeds te bereiken via onze web-
site of via e-mail. 
We danken jullie oprecht voor jullie mede-
werking en steun!

Info: info@wmm.gent

Cultuursmakers SDW

Dinsdag 18 april: Arboretum Wespelaar

In het Arboretum Wespelaar hebben 
planten uit heel de wereld een plaatsje 
gevonden. Planten die met uitsterven 
bedreigd zijn, planten die interessant zijn, 
kleine en grote planten, alledaagse of 
buitengewoon mooie planten.
Enkele geslachten krijgen bijzondere aan-
dacht in de collectie: Japanse esdoorns, 
magnolia, rododendron en camelia’s. 
Maar ook speciale soorten van berken, 
haagbeuken, hulst, viburnum enz, groeien 
daar tegen een decor van eeuwenoude 
eiken. 
Wil je er meer over weten? Laat je rondlei-
den door een vakkundige gids die je nog 
zoveel meer kan vertellen.

Hoe is het Arboretum gegroeid?
Philippe de Spoelberch, een gepassio-
neerd boomexpert, vestigde zich in de 
jaren 1970 te Herkenrode en begon er aan 
de uitbouw van zijn botanische collecties. 
De collectie werd midden jaren ‘80 uit-
gebreid en zo ontstond het Arboretum 
Wespelaar, sinds 2001 beheerd door de 
Stichting Arboretum Wespelaar. Onder-
tussen is het arboretum uitgegroeid tot 
een prachtige plantenverzameling van 
wereldformaat.
Een must voor elk wie van bomen en 
bloemen houdt!

Reisleider: Emile Rummens.
Trein in Gent SP om 12.57 uur, terug om 
18.02 uur.
De gids van het arboretum, Roger De 
Coninck, wacht ons op.
Cafetaria, sanitair en enkele rustbanken 
beschikbaar in het park. Wandelschoenen 
en aangepaste kledij aangewezen. De 
rondleiding duurt ca 2 uur en alle vragen 
zijn welkom, ook i.v.m. uw tuinplanten.
Prijs: leden € 10, anderen € 15 (toegang, 
rondleiding met gids; niet inbegrepen: 
treinticket).
Inschrijven: mail naar 
sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be.
Betalen: op rekening van Cultuursmakers 
SDW, BE98 7350 6306 0593 (nieuw num-
mer!) met vermelding “Wespelaar + aantal 
deelnemers”.
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De Speltafel

Vrijdag 14 april om 20 uur: Spelavond

“De Speltafel” is op vrijdag 14 april op-
nieuw present in het Open Huis, zoals elke 
tweede vrijdag van de maand. Van 20 tot 
24 uur is iedereen er welkom om mee te 
spelen. Het is dan weliswaar nog paasva-
kantie, maar dat hoeft geen belemmering 
te zijn, toch? Misschien is het wel net de 
gelegenheid om de lentesfeer ook in de 

gepresenteerde spellen te proeven.
We zorgen in elk geval voor een ruime 
keuze aan leuke of spannende, eenvou-
dige of complexere spellen. Zorg jij mee 
voor de gezelligheid? Om meer te ver-
nemen over de spelavonden, kan je een 
kijkje nemen op www.speltafel.be.
We vragen een bijdrage van € 2 om de 

kosten van de avond te dragen. Aan de 
bar zorgen vrijwilligers van de dekenij en 
Welzijnsschakel Borluut voor een aanbod 
aan dranken. De opbrengst is bestemd 
voor hun armoedewerking.

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

Flanders Expo

Zaterdag 1 en zondag 2 april: FACTS: your Belgian Comic Con is een magisch 
universum waar al je favoriete fictiewerelden elkaar ontmoeten in een spectaculai-
re big bang van popcultuur.

Zaterdag 1 t.e.m. zondag 30 april: Supercube: de perfecte bestemming voor 
iedereen die een onvergetelijke ervaring wil beleven. Onze karting is als geen 
ander, met waanzinnige gameplays, moderne technologie en coole vibes voor een 
hel van een goede tijd.

Zondag 9 april: Modul’Air Festival Ghent: electronic music, 4 stages

Vrijdag 14 april: Stoffenspektakel. internationaal bekende stoffenaanbieders 
presenteren en verkopen de nieuwste stoffencollecties.
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Gratis toegang

Deze unieke groepsexpo herbergt 
kunst van 12 gevestigde kunstenaars, 
afkomstig van binnen- en buitenland.

22 & 23 april 2023

Kleine Gentstraat 46 9051 Sint-Denijs-Westrem

van 10u tem 18u

Kasteel Borluut

Op ontdekking met de Parkbosgidsen!

Iedere 3de zondag (*) van de maand nemen onze Parkbos-
gidsen je mee op sleeptouw en leren ze jou het Parkbos op 
een andere manier kennen. De wandelingen starten telkens 
om 10 uur en eindigen rond 12 uur.
(*) Aandacht: in juli is het de 2de zondag.

Zondag 16 april: Maaltebruggepark
Aan de rand van het Parkbos bevindt zich het Maaltebrugge-
park. Met een totale oppervlakte van 10,5 hectare is het een 
van de grotere parken in Gent. Het is een romantisch park, 
aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Typisch zijn brugjes 
over het water en monumentale alleenstaande bomen zoals 
rode beuken en eiken. In de vroege lentezon leren we meer 
over het leven van de bomen en de waardevolle planten die 
er groeien…
Plaats van afspraak: aan het infobord op de brug tussen de 
parking (Maaltepark) en het domein.
Niet vergeten: kledij aangepast aan het weer en stevig schoei-
sel.
Toegankelijk: rolstoelgebruikers en buggy’s zijn welkom
Aandacht: honden zijn omwille van eerdere ervaringen helaas 
niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Inschrijven is niet nodig! 
Wil je een wandeling op maat, voor jouw organisatie en wan-
neer het jullie past? 
Vraag ze aan via info@parkbos.be.

Varia

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 
en naslagwerken, folders en affiches van 
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 
Nieuwe openingsuren: 
ma., woe. en vrij.:  van 9 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16 uur 
Maandagavond open van 16.30 tot 19 uur
Donderdag open 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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Kalender

april
Za/Zo 1/2 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Vrij 7 PAROCHIES 20.00 Goede Vrijdagviering parochiekerk SDW
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 PAROCHIES 10.00 paasviering parochiekerk SDW
Zo 9 BORLUUT BORRLT en ZINKAE 10.00 Fototentoonstelling kasteel Borluut
Vrij 14 DE SPELTAFEL 20.00 spelavond Open Huis SDW
Vrij 14 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Za 15 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Zo 16 PARKBOSGIDSEN 10.00 wandeling in Maaltebruggepark Maaltebruggekasteel
Zo 16 BORLUUT BORRLT en COZ 17.00 Zinderende muzikale verhalen parochiekerk Afsnee
Di 18 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 workshop over kruiden t Oud Schoolke Afsnee
Di 18 CULTUURSMAKERS SDW 12.30 bezoek arboretum Wespelaar Gent Sint-Pieters
Woe 19 BORLUUTJOGGERS 18.45 nieuwe reeks “start 2 run” kasteel Borluut
Vrij 21 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Za 22 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Zo 23 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 15.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Ma 24 ANTENNEWERKING 14.00 voordracht DVC De Maretak SDW
Di 25 GEZINSBOND EN DAVIDSFONDS 20.00 voordracht “kinderen veilig online” Open Huis SDW
Di 25 MARKANT DE PINTE / SDW  bedrijfsbezoek Agristo 
Do 27 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Vrij 28 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW
Za 29 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 voorstelling “The full monty” Gildenhuis SDW

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, ECHO DER LEIE, FURIANT 20.00 Gospel Fever parochiekerk SDW
Za/Zo 27/28 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
Vrij 9 DEKENIJ BORLUUT 13.00 uitstap voor minder mobielen parking Gildenhuis
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

juli
Vrij/Za 28/29 DIONISS 17.00 Festival Krijzeltand SDW
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Burenbabbel

Vorige maand heeft de ‘Burenbabbel’ de 
Werkgroep Milieu en Mobiliteit onder de 
schijnwerpers geplaatst. In dit nummer 
richten we het zoeklicht op het Buurtco-
mité Flanders Expo (BFE), zowat de kleine 
broer van WMM. Eens te meer is Emile 
Rummens  (ER) onze gids. Als voorzitter 
van beide verenigingen is hij immers het 
bindteken tussen beide. Deze Burenbabbel 
laat ons tevens toe met een geëngageer-
de ‘super-senior’, professor emeritus Tillo 
Behaeghe (TB), kennis te maken en hem aan 
het woord te laten.

Waarom een buurtcomité, Emile? 
E.R. BFE richt zich op de woonkern tussen 
E40, spoorweg en Ringvaart. De vzw werd 
opgericht op 26/11/2001 als antwoord op 
de stijgende druk op de rustige groene 
buurt. De bouw van de Expo-hallen en de 
ontwikkeling van The Loop leidden tot aller-
lei projecten die niet verenigbaar waren met 
het specifieke karakter van de wijk.
BFE zette met succes de voet voor de voor-
genomen Tele-Atlastoren, verhinderde de 
bouw van een hoog CM-torengebouw met 
drukke zorgwinkel en temperde de lawaai-
terreur van “I Love Techno” na arresten van 
de Raad van State. Dat was ook bijna het 
geval toen de Stad in 2004 onaanvaardbare 
expansieplannen lanceerde voor The Loop. 
In 2009 bereikten we echter een compro-
mis waarbij o.a. bredere buffers voorzien 
werden.
Het waren telkens complexe dossiers waar-
in onze onvermoeibare secretaris Edmond 
Maes schitterend ploeg vormde met Tillo 
Behaeghe, Paul Pataer, Jean-Pierre Ameye, 
Henk Verstraete, Béatrice De Bruyn, Jan 
Steyaert en Stephane Bekaert. 

Dat situeert zich allemaal in het verleden
E.R. Klopt, maar ook vandaag ijvert BFE con-
stant voor natuurbehoud en waterbeheer 
rond The Loop, het Vossenbos en tal van 
projecten in Maalte, Pleispark enz.
Als burger word je slechts gealarmeerd 
wanneer er plots een gele aanplakbrief 
naast jouw deur wordt gehangen. Als en-
keling ben je dan geconfronteerd met een 
resem vraagtekens. Hoe kan ik weten waar 
het precies over gaat? Hoe kan ik bezwaar 
formuleren en dat conform de procedures 
indienen? …
Op zo’n momenten is BFE beschikbaar om 
op basis van kennis en ervaring te helpen. 
Samen bestuderen we dan het projectont-
werp, dienen bezwaar in bij de Stad, gaan 

ev. in beroep bij de Provincie en starten 
desnoods een juridische procedure. BFE 
maakt daarbij ook gebruik van een netwerk 
van gelijkgestemde organisaties zoals WMM 
en Natuurpunt en activeert perscontacten. 
Indien advocatenkosten onvermijdelijk zijn, 
adviseert BFE kostenspreiding tussen de 
buurtbewoners en draagt als vzw zelf ook 
bij.

Wat zijn recente actieterreinen?
E.R. In de omgeving van The Loop moet het 
Vossenbos zoveel als mogelijk gevrijwaard 
worden. Na lang onderhandelen bereikten 
we een vergelijk, waarbij dat uitzonderlijke 
stuk natuur grotendeels behouden blijft. 
De ligging van onze wijk is natuurlijk een 
honingpot voor allerlei projectontwikkelaars. 
Daarover zijn er voldoende recente voor-
beelden. Soms waren buren onvoldoende 
alert, soms konden we tijdig samen op pad. 
Ons uitgangspunt is daarbij steeds ‘redelijk-
heid’. (Ver-)nieuwbouw? Verdichting?  Oké, 
maar niet ten gunste van maximaal projec-
trendement en ten nadele van de omgeving.
Groenbehoud, waterhuishouding, beperking 
van verharding, vrijwaren van woonkwaliteit 
van huidige buren en nieuwkomers staan 
daarbij centraal in onze benadering. BFE is 
geen principiële ‘anti-club’. Wij zijn redelijk 
en eisen redelijkheid.

De wijk is gekend omwille van de over-
stromingsgevoeligheid
E.R. Juist. Precies daarom moet bijkomen-
de verharding vermeden worden. Op dat 
vlak kunnen we bogen op de uitzonderlijke 

expertise van Tillo 
Behaeghe, Prof. 
Emeritus Landbouw-
wetenschappen, 
voormalig directeur 
van de vermaarde 
Vakgroep Planten-
teelt (Ugent) en 
internationaal geken-
de ‘eco-fysioloog 

avant-la-lettre’. Hij werd op oudejaarsavond 
92 en is onze bron van deskundigheid. 

Kan je jezelf als geëngageerde senior 
voorstellen, Tillo?  (T.B.)
T.B. Ik heb na mijn emeritaat (pensioen) 
aansluiting gevonden bij BFE en WMM, een 
aanvaarde gesprekspartner voor het stads-
bestuur. Mijn ervaring en kennis stel ik ter 
beschikking van wie zich actief bekommert 
om leef- en woonomgeving. Gemakkelijk is 
dat niet. Het gaat veelal over materies waar 
de doorsneeburger weinig vertrouwd mee 
is en waarvoor we bij instanties niet steeds 
gehoor vinden. Projectontwikkelaars zitten 
er vanzelfsprekend niet op te wachten.

Kan je daar een voorbeeld van geven? 
T.B. De buurt langs de Maaltebeek tot aan 
de Ringvaart is laag gelegen. Vooraleer 
Aquafin de koppeling van het riolennetwerk 
realiseerde, zorgden verschillende beken 
voor waterbeheersing in de regio tussen 

De Pinte en de Ringvaart. Nu wordt bij hoog 
debiet het rioolwater echter overgestort 
in de beken. Het resultaat daarvan is een 
absolute verloedering van het bekenbekken. 
Terwijl er veel commotie is over nitraatge-
bruik in de landbouw, is het storten ervan 
georganiseerd door Aquafin. Het gevolg 
daarvan zijn biologisch dode beken en 
wildgroei van netels en bramen die woeke-
ren op verknoeide oevers. Vanuit kwalitatief 
oogpunt is dat een miskleun die ik gedetail-
leerd in kaart bracht, maar waar weinig oren 
voor open staan.

Heeft dat ook gevolgen op wateroverlast, 
Tillo?
T.B. Natuurlijk. De regio is reeds lang ge-
kend als potentieel overstromingsgebied. 
Het gerealiseerde riolenconcept is een 
afvoersnelweg voor water uit 10 km², met 
onvoldoende mogelijkheid voor lokale 
waterberging. Het is niet moeilijk om het 
resultaat in te beelden op momenten van 
te hoge waterstand. De afvoer naar de 
Ringvaart wordt dan immers afgesloten 
vooraleer het alarmpeil bereikt wordt. Er 
is echt geen heuvelachtig gebied nodig om 
de rampzalige gevolgen van een eventuele 
‘waterbom’, gecombineerd met de gangbare 
wateroverlast uit hemel- en rioolwater te 
ondervinden. Daarom is in onze wijk iedere 
m²  bijkomende verharding er één teveel. 
AZ Maria Middelares is niet toevallig een 
‘paalwoning’ en Borluutkasteel staat sinds 
eeuwen bewust op een ‘motte’ (Noot: kunst-
matig heuveltje). 

Moet ‘woningnood’ dan onbeantwoord 
blijven?
T.B. ‘Verdichting’ is voor sommigen een 
mantra geworden die hen naar hogere 
sferen brengt. Akkoord, iedereen heeft 
recht op fatsoenlijk wonen. Moet dat echter 
gepaard gaan met onzinnige hoogbouw in 
residentiële wijken, die reeds gevoelig zijn 
voor wateroverlast? Zo’n woon- en kantoor-
projecten gaan altijd gepaard met extra 
bodemverharding en afvalwater. Proportio-
neel (ver-)bouwen, ingepast in de omgeving, 
moet wél kunnen, maar met respect voor 
natuurbehoud en duurzame woonkwaliteit. 
De noodzaak daaraan zal echter afnemen 
wanneer men stedelijk leegstand aanpakt 
en zich daarbij niet beperkt tot verlaten 
panden. Effectieve leegstand schuilt achter 
meer gevels dan oppervlakkig zichtbaar en 
kan zinvol omgebogen worden tot heden-
daagse woongelegenheid. Dat vraagt meer 
visie en creativiteit dan het opdreunen van 
slagzinnen in echokamers.

Contact BFE: Kortrijksesteenweg 1047, 9051 
SDW; emile.rummens@telenet.be
Steunen kan: rek. Nr. BE53 737004928653. 
Lidgeld: € 15.
Studie en actie vergen tijd en energie. Wie 
wil meewerken is van harte welkom. 

LVL
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Koopgids

Aankoop

WIJ KOPEN ALLE VASTGOED
WONING-APPARTEMENTEN-GRONDEN
KESTELEYN@SKYNET.BE - TEL: 0498 51 82 00

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

Autohandel

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

Autokeuring

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

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

Bed & breakfast

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

Begrafenissen

Uitvaartzorg John Verniers-Lydia Jossa
begrafenissen en crematies - tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW - gsm: 0475 25 05 39 
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189
www.verniers-jossa.be

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

Bloemen en planten

Florist Patric Schepens
Interflora; bloemenschepens@telenet.be
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

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

Boekhouding en fiscaliteit

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

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

Brood en banket

Broodateljee Luc
Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur; dinsdag gesloten

Patisserie Suffys
Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33

‘t Pompoentje algemene voeding
maan- en dinsdag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

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

Dierenartsen

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

Drukwerk

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

Elektrische installaties

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

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

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

Examencentra voor rijbewijs

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

Fietsen

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

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

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

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

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

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

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

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

Garages en carrosserieën

    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

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

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

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

Inboedel

AANKOOP VAN INBOEDELS
VOLLEDIGE INBOEDELS OPKOOP EN LEEGMAAK
hukes@skynet.be - tel: 0498 51 82 00

Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 0479 62 97 57

Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten

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

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

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

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

Kinesitherapeuten

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

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

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

Keukentoestellen

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

Kleding en textiel

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

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

koopgids@dekenijborluut.be

Koeltechnieken

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

Levensmiddelen

“in de radijs” – groenten en fruit
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zo en ma gesloten

Medische voetverzorging

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

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

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

Meubelen

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

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

Mobilehome Verhuur

 Mobilhomes te huur 
 van 2 tot 5 personen. 

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

Naaiwerk

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

Optiek

Optiek Cassiers BV Brillen, kinderbrillen, zon-
nebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, SDW 
tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u
Belle Optiek Sportbrillen op correctie, kinder-
brillen, zonnebrillen, brillen, contactlenzen, 
oogmetingen en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
www.belleoptiek.be open di-zat 10u-18u

Osteopaten

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

Papierhandel

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

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

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

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

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

Renovatie en karweien

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

Restaurants-Tearoom

Restaurant Nenuphar aan de oevers van de 
Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

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

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

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

                 Installatie, onderhoud en 
 
 
herstellingen van sanitair, 

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

Schilderwerk

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

Schoonheidsinstituut

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

Schrijn- en timmerwerken

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

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

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

Taxi en luchthavenvervoer

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

Thuisverpleging

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

Traiteur

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

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

tuinarchitect Hugo Vervondel bv ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be

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

Verwarming

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

Verzekeringsagenten

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

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com

               Groep Blancquaert 
  Bankagenten en 

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

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

Wasserij en chemische reiniging

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

Zalen-evenementen

Gildenhuis
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
info@gildenhuis-sdw.be

O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 (na 19u) 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

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

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
28 april. 

De teksten uiterlijk tegen 
9 april 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 26 mei en  
24 augustus. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
voor die datum binnen zijn. 

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

Redactie Info info@dekenijborluut.be

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

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

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

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

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

Medewerker 
Luk Van Loock
 
Reclame en advertenties 
Kristien Van Hessche 
09 245 67 28 
Lea Vandeputte
09 221 13 98 
advertentie@dekenijborluut.be
Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com 
Secretaris Magda Declerck 

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

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

Public Relations / website 
pr@dekenijborluut.be 
Rik Rosseeuw

&
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
via Gentinfo

09 210 10 10

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 - Gent Citadelpark

Interbellum tweewoonst met dakterras en 
zicht op het Citadelpark.

TE KOOP - Gent

Karaktervolle, instapklare woning met 
aangename stadstuin.

435 m2

T. 0474 253 139

PASSIE VOOR VASTGOED

EN MENSEN

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

TE KOOP - Deurle

€ 1.625.000 T. 0470 046 650E
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    welkom@irres.be

325  m2
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Landelijke villa in hoevestijl op prominente 
ligging in de Lorkendreef.

€ 1.200.000

€ 2.045.000

T. 0474 253 139

TE KOOP - Sint-Martens-Latem 

U vindt deze gezellige, lichtrijke villa op een 
uiterst rustig gelegen perceel omringd door 
de Meersen in het dorp van Latem.

Het perceel van 1.400 m² geniet een 
zuidwestelijke oriëntatie en grenst aan 
de oevers van de Leie waar u heerlijk kan 
vertoeven in alle seizoenen.

183  m2 107 m2

€ 475.000 E
P
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T. 0479 417 496

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

VERKOCHT - Sint-Denijs-Westrem

Wenst u ook een waardebepaling van uw 
eigendom? 

Contacteer ons vrijblijvend.

T. 09 282 82 82

2.553 m2468  m2

361  m2 1.400 m2
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