
dekenij Borluut
Sponsors dekenij Borluut: aanvulling
In ons vorige nummer publiceerden we de lijst van de sponsors van Dekenij Borluut 
voor 2014. Het Davidsfonds is tussen de mazen van het net gevallen waarvoor onze 
excuses. Hiermee voegen we het Davidsfonds toe aan de lijst van de sponsors 
2014.

Valentijn
14 februari valt dit jaar op een zaterdag, een uitstekende gelegenheid om iets 
speciaals te doen met de uitverkorene. Het moet niet altijd veel geld kosten. 
De aandacht voor de andere kan liggen in kleine dingen.
Laat de “liefde” sprankelen, niet voor één dag, maar een hernieuwde start 
maken voor de komende dagen, maanden, jaren. Laat ons ernaar streven om 
het pad van hoogten en laagten in de relatie meer naar de pieken in de hoogte 
te brengen. Valentijn kan een bezinning zijn, een bevestiging of een keerpunt, 
je weet maar nooit!

Een hart voor je medemens
De Dekenij Borluut onderzoekt de mogelijkheid om in Sint-Denijs / Afsnee een plaatse-
lijke afdeling van de Voedselbank op te richten. Dit is een vaste locatie waar voedselpak-
ketten kunnen afgehaald worden door hulpbehoevenden. 
Dergelijke werking vraagt heel wat voorbereiding en inzet. Zo zoeken wij een geschikte 
locatie; niet te opvallend en ruimte om minstens twee grote koelkasten te installeren en 
een afhaalruimte (bv. 2 kamers van ca 20 m² elk),  vrijwilligers-medewerkers die willen 
zorgen om het voedsel op te halen in Eke (1 x per maand) en ev. de lokale handelaars 
in SDW, de pakketten samen te stellen en te verdelen (1 x per maand of per 14 dagen).
Wie hieraan wil meewerken of hierover vragen heeft kan zich opgeven bij de voorzitter 
of hem contacteren op: voorzitter@dekenijborluut.be of (09 243 41 02). Uw vraag wordt 
in alle discretie behandeld.

dekenij onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse huldezitting van de Opperdeke-
nij werden onze dekenin Frieda Van Caeckenberghe 
en de penningmeester Lea Vandeputte letterlijk 
onder de bloemen bedolven. Zij zetten zich al tien-
tallen jaren in voor de werking van de Dekenij. Ook 
vanwege het voltallige bestuur van de Dekenij wil-
len wij hen hartelijk danken voor de onverdroten en 
onmisbare steun al die jaren!

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 354 - februari 2015
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Liefde begint 
als mijn hart 

het jouwe vindt.

Vernieuwde 
koopgids 

binnenin !!!



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

Vanaf € 385.000  |  0486 069 070

8 bouwrijpe percelen die allen genieten van 

een groen vergezicht en westelijke oriëntatie. 

Opp. grond : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

|   AfsneeTE KOOP

www.irres.be  |  Gsm : 0479 417 496

U verkoopt of verhuurt? Contacteer ons 
voor een vrijblijvende schatting van uw 
woning, appartement of bouwgrond.

VERKOCHT

€ 140.000  |  Gsm : 0486 069 070

Instapklaar 1 slaapkamer-appartement 

met berging. 

Opp. app. : 60 m2. Opp. terras : 6 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 261.500  |  Gsm : 0486 069 070

Ruim dakappartement met 4 slaapkamers 

en 2 badkamers in centrum Deinze. 

Opp. app. : 138 m2. Opp. terras : 20 m2.

|   DeinzeTE KOOP

€ 278.000  |  Gsm : 0479 417 496

Volledig gerenoveerd 3 slpk-appartement 

in een authentiek en charmant gebouw.

Bew. opp. : 118 m2. Opp. terras : 18 m2.

|   Sint-AmandsbergTE KOOP
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Vanaf € 338.460  |  0479 417 496

Vier bouwrijpe percelen met een ZW- 

oriëntatie in het centrum. 

Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 373.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklare HOB met 3 slaapkamers in het 

centrum De Pinte. Gunstige ZW-oriëntatie. 

Opp. grond : 490 m2. Bew. opp : 200 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 820.000   |  Gsm : 0486 069 070

Moderne villa gelegen in een rustige en 

groene residentiële woonomgeving. 

Opp. grond : 2.318 m2. Bew. opp. : 350 m2.

|   DeurleTE KOOP
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IRRES wenst je
warme & fijne 
feestdagen !

€ 415.000  |  Gsm : 0479 417 496

Recente, ruime en instapklare woning met 4

tot 5 slpks en met een groen vergezicht.

Opp. grond : 926 m2. Bew. opp. : 260 m2.

|   AsteneTE KOOP
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€ 475.000   |  Gsm : 0479 417 496

Recente villa in landelijke stijl met mooi 

volgroeide tuin in een doodlopende straat. 

Opp. grond : 1.086 m2. Bew. opp. : 295 m2.

|   AsteneTE KOOP
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www.silvae.be  |  0486 069 070

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 of 3 

slaapkamers. Opp. appartementen van 123 m2 

tot 153 m2. Opp. terras van 15 m2 tot 32 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @compoint.be

BEStuur dEkEnij Borluut Vzw:
Voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
voorzitter@dekenijborluut.be

Secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

deken: Wim Van Lancker 
deken@dekenijborluut.be
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe
dekenin@dekenijborluut.be

rEk. dEkEnij Borluut: 
BE06 4420 0385 0122  BiC / krEdBEBB 

rEdaCtiE inFo: info@dekenijborluut.be
VErantwoordElijkE uitgEVEr: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

rubriek “Verenigingen”: Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW (09 221 19 51)

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(09 245 67 28)

Medewerker, contacten met verenigingen: 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41)

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

koopgids: Lea Vandeputte (09 221 13 98)
koopgids@dekenijborluut.be

Public relations: Michèle Bouverne
Vierschaarlaan 4, SDW (09 220 16 46)
pr@dekenijborluut.be 

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

website: webmaster@dekenijborluut.be

BEriCht Van dE rEdaCtiE:
De volgende INFO verschijnt 27 februari 2015. 
De teksten uitErlijk tEgEn 8 FEBruari. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
als bijlage onder word 2003. Mogen we vragen 
aan de verenigingen 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 vermoede-
lijk op 27 maart, 24 april, 30 mei en 27 juni. Alle 
teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum 
binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven waar-
van de datum al vast ligt. Die komen dan in de ru-
briek “week-week”, zodat de andere verenigingen 
er rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, 
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.
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nieuws van de Stad
organisatie rommelmarkten
Gelieve onderstaande richtlijnen goed te lezen indien u van plan bent om in 2015 
een rommelmarkt te organiseren. Deze richtlijnen bevatten een kader waarbinnen 
rommelmarkten vanaf 1 januari 2015 georganiseerd kunnen worden. De richtlijnen 
gelden ook voor tweedehands beurzen en garageverkopen. 

Stad Gent kreeg de laatste tijd meer meldingen over de overlast die sommige rom-
melmarkten veroorzaken. In bepaalde straten werd er tot 7 maal per jaar een rommel-
markt georganiseerd, op andere locaties was de rommelmarkt dan weer in handen 
van een organisator die helemaal geen voeling had met de buurt. Dat zorgde voor 
ongemak bij buurtbewoners die niet tot bij hun woning geraakten, voor verhoogde 
parkeerdruk in de hele wijk en op sommige plaatsen voor een probleem met afval.  

Stad Gent is er van overtuigd dat rommelmarkten nochtans erg nuttig kunnen zijn, bv. 
ter bevordering van de sociale cohesie in de buurt. We hopen met dit kader dan ook 
de overlast weg te nemen en tegelijk de vele rommelmarkten met een kleinschalig en 
sterk buurtgebonden karakter te stimuleren. 

1.  aantal rommelmarkten
Op openbaar domein (bv. straten, pleinen en parken):
-  kan er enkel nog een vergunning verleend worden aan een rommelmarkt die ka-

dert in een straat-, buurt- of dekenijfeest. Een rommelmarkt georganiseerd door en 
met buurtbewoners voldoet aan deze voorwaarde. 

- kan een organisator slechts 1 maal per jaar een rommelmarkt organiseren. Een 
weekend wordt beschouwd als 1 maal.

- kan een bepaalde locatie slechts 1 maal per jaar in gebruik genomen worden voor 
een rommelmarkt, ongeacht de organisator. 

Op privaat domein:
- kan er maximum 7 maal per jaar een rommelmarkt georganiseerd worden op de-

zelfde locatie. Een weekend wordt beschouwd als 1 maal.
- belangrijk: een rommelmarkt op privaat domein, zowel binnen als buiten, dient 

altijd in het bezit te zijn van een vergunning.

2.  Bijkomende voorwaarden
-  er kan maximum 1 eetstand en 1 drankstand geplaatst worden op openbaar do-

mein.
-  het verkopen van nieuwe goederen is bij wet verboden op een rommelmarkt. Bij 

overtreding wordt er eenmaal schriftelijk gewaarschuwd, bij een volgende overtre-
ding zal de Stad Gent de organisator in kwestie gedurende 3 jaar geen vergunning 
meer verlenen. 

-  een rommelmarkt op het openbaar domein moet ten laatste om 18 uur stoppen, 
zodat de opkuis de avond zelf nog kan gebeuren.

Varia
zondag 14 december liep Ronny De Cocker, ma-
rathonloper uit SDW, opnieuw een volledige ma-
rathon terwijl hij ook een rolstoelpatiënt voort-
duwde. Ronny hoopt zo geld in te zamelen voor 
ALS-organisatie Nema.
In de lente zal hij daarom ook meelopen in de 
Marathon des Sables in de Sahara.
Wij wensen hem alvast veel succes en proficiat 
met de reeds geleverde prestaties!

Meer info vindt u op de Facebookpagina 
“Ronny loopt Marathon des Sables” en op www.nema.be.

Bron: Het Nieuwsblad van maandag 15 december 2014



tC Borluut Sdw

TC Borluut wenst u van harte een sportief en gezond 2015 toe 
met uiteraard veel tennisplezier. 
Het is misschien nog wat vroeg maar intussen bereiden we 
het nieuwe tennisseizoen voor. We hopen samen met u op een 
mooie lente en warme zomer zodat we na een drukke werkdag 
onze batterijen volop kunnen opladen in ons rustgevende ka-
der van het kasteelpark Borluut.

Hiervoor nodigen wij u uit om het inschrijvingsbedrag spoedig 
over te maken zodat we tijdig de administratieve formaliteiten 
bij de tennisfederatie kunnen afhandelen. Tevens geniet u tot 
28 februari van een voordelig ledentarief. Nadien is er een toe-
slag van € 10 per lid. 
Tarief 2015:

 voordeeltarief 
 tot 28/02 vanaf 1/03

jeugd tot 8 jaar € 20 € 25
jeugd 9-18 jaar € 50  € 60 
1 volwassene € 85 € 95
familie 2 personen € 135 € 150
familie 3 personen € 175 € 210
per bijkomend familielid + € 14 p.p. + € 14 p.p.

Gezinnen met kinderen kunnen het voor hen voordeligste ta-
rief gebruiken: bv. 1 ouder + 2 kinderen onder 8 jaar betalen 
20+20+85 = € 125 i.p.v. € 175. 

In het lidgeld zit ook het bedrag van de (digitale) federatie-
kaart van Tennis Vlaanderen begrepen, waardoor u verzekerd 
bent tegen sportongevallen op of rond het terrein. Spelers die 
bij de tennisfederatie zijn aangesloten via een andere club krij-
gen volgende korting: - € 12 vanaf 18 jaar, - € 8 van 9 tot en met 
17 jaar, - € 5 van 0 tot en met 8 jaar.

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

De club kan bogen op een traditie sinds 1976 en heeft sinds-
dien steeds het gezinsvriendelijke beleid verder gevoerd alsook 
het recreatief karakter van onze vereniging bewaard. Dankzij 
de democratische lidgelden, de vele gratis activiteiten en het 
mooie kader mogen wij elk jaar rond de 400 leden inschrijven. 
Sinds 5 jaar werken we samen met de onafhankelijke tennis-
school Attak die de volgende tennisgeneratie met veel toewij-
ding en geduld klaarstoomt. Ze bieden een gevarieerd aanbod 
voor jongeren en volwassenen. Ook leden met weinig of geen 
tenniservaring kunnen bij ons terecht.

Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met onze club? 
Raadpleeg onze website www.tcborluut.be

davidsfonds en

Markant
donderdag 26 februari om 20 uur: causerie “Een waardig levens-
einde” door prof. wim distelmans 
Voor iedereen die zich vragen stelt bij een zelfgekozen levens-
einde en graag een heldere uitleg wil.
Waarover gaat het als we praten over levenseinde, euthanasie 
en palliatieve zorg?

Professor Distelmans vertaalt de theorie vanuit zijn ervaring 
naar een toegankelijk betoog voor een breed publiek. 
Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve 
geneeskunde aan de VUB. 
Hij pionierde in België voor erkenning van palliatieve zorg en 
vocht voor het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 
bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord.
Wim Distelmans is tevens titularis van de leerstoel “Waardig Le-
venseinde van de Mens” aan de VUB.
Dit en zoveel meer in een niet te missen causerie te Sint-Denijs-
Westrem.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW en niet in Open 
Huis!
Leden Davidsfonds en Markant gratis, anderen € 5.

&   Herve Mangeleer (0479 392 303)

Markant
dE PintE/Sint-dEnijS-wEStrEM

donderdag 5 februari: filmnamiddag in kinepolis gent 
In de reeks “Seniors at the Movies” gaan we kijken naar de 
aangrijpende film “The Judge”. 
In deze film speelt Robert Downey jr. de advocaat Hank Palmer. 
Hij keert terug naar zijn geboortedorp als zijn vader, de plaat-
selijke rechter met wie hij ruzie heeft, verdacht wordt van 
moord. Hij gaat op zoek naar de waarheid. 
Vooraf inschrijven. 

Vrijdag 13 februari om 20 uur: ontspanningsavond met luk de 
Bruyker “Van Pierke tot Pierlala” 
Met woord en beeldmateriaal brengt de entertainer Luk De 
Bruycker het verhaal van de poppentheaterfiguren uit de rijke 
traditie van de zgn. poesjenellen. En hij brengt Pierke en zijn 
collega’s ook tot leven.
Een ontspannende avond voor Valentijn.
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte 
Vooraf aanmelden.

Maandag 9 maart om 20 uur: praktische les met proeven
Thema: buitengewoon culinair: “Vergeten smaken en authen-
tieke recepten voor groenten, fruit, confituren en geleien” 
door Ellen Van Laecke.
Plaats: lokaal Gezinsbond De Pinte 
Vooraf aanmelden. 



     
   

Week tot week
februari

di. 3 – kVlV Sdw 
 bezoek hotelschool Lange Violettestraat
do. 5 – Markant dE PintE / Sdw
 film “The Judge” (Kinepolis Gent)
za. 7 – nSB Sdw / aFSnEE
 14.30: koffienamiddag
Vrij. 13 – Markant dE PintE / Sdw
 20.00: avond met Luk De Bruycker
 (Gemeentehuis De Pinte)
do. 26 – Markant En daVidSFondS
 20.00: “Een waardig levenseinde”
 (Gildenhuis SDW)

Maart
zo. 1 – gEzinSBond Sdw
 14.00: gezelschapsspellennamiddag
 (oc De Graet Afsnee)
di. 3 – kVlV Sdw
 spiritualiteitsdag Augustijnenklooster
Vrij. 6 – oC Sint-PauluS
 kaas- en wijnavond
Ma. 9 – Markant dE PintE / Sdw
 20.00: praktische les met proeven 
 (Gezinsbond De Pinte)
do. 12 – kVlV Sdw
 over het Parfum (Deurle)
do. 12 – oC Sint-PauluS En oC wEStErhEM
 19.30: vormingsavond 
 (refter basisschool Sint-Paulus)
Ma. 16 – wMV Sdw / aFSnEE
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
Ma. 23 tem do. 26 – kVlV Sdw
 Lentekriebels
di. 24 – daVidSFondS Sdw
 causerie door Geert Janssens
Vrij. 27 tem zo. 29 – kVlV Sdw
 Goed Gevoel Fair
zo. 29 – VtBkultuur, kErkBEStuur, ParoChiE-
PloEg, dEkEnij Borluut
 concert in parochiekerk SDW

aPril
di. 14 – kVlV Sdw
 cultuurreis naar Mons
do. 23 – daVidSFondS Sdw
 causerie door Gandante
za. 25 – wMV Sdw / aFSnEE
 10.00: lente-onderhoud Duddegembosje
Ma. 27 tem do. 30 – BaSiSSChool wEStErhEM
 verkeersweek

MEi

do. 7 – kVlV Sdw
 17.00: Moederfeest met harpist Dieter Dewilde
za. 9 – wMV Sdw / aFSnEE
 lentewandeling Keuzemeersen
Ma. 18 – wMV Sdw / aFSnEE
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 

gezinsbond Sdw/aFSnEE

zondag 1 maart van 14 tot 17.30 uur: gezelschapsspellennamiddag
Plaats: O.C. De Graet Sint-Kristof, Afsneedorp 20 te Afsnee. 
Wie denkt er niet met plezier aan de spellenmiddagen van weleer toen het 
hele gezin rond een Monopoly- of Riskbord zat. Wel, die warme sfeer willen 
we creëren maar dan met minder traditionele spellen.

Enkele leden van de Gentse (of mogen we zeggen Sint-Denijse?) gezelschaps-
spellenclub “De Speltafel” komen als animatoren om je wegwijs te maken in 
het ruime aanbod spellen dat die middag kan gespeeld worden. Je 3-jarige 
ukkie kan samen met mama en papa een allereerste spelletje spelen, je la-
gere schoolkinderen kunnen samen met de ouders genieten van een of ander 
bord- of kaartspel aangepast aan hun leeftijd, de tieners en de volwassenen 
kunnen elkaar uitdagen met een strategisch spel of mogen gerust een bluf-
spel proberen, of een 2-persoonsspel, een gelukspel, een onderhandelings-
spel ….  Je zal kunnen kiezen uit een 100-tal spellen.
Uiteraard voorzien we ook een hapje en een drankje.

De gezelschapsspellenmiddag is er voor gezinnen (er zullen spellen zijn voor 
kinderen vanaf ca. 3 jaar), jongeren en volwassenen. Kleuters en lagere 
schoolkinderen komen in gezinsverband. Ook anderen die geen lid zijn van 
de Gezinsbond zijn van harte welkom.
Voor de inschrijving + 1 stuk taart + 1 drankje betaal je als lid per persoon € 4 
of € 6 voor anderen. Baby’s en peutertjes die niet meespelen: gratis. 

Inschrijven per mail vóór 25 februari bij agnes.peil@gezinsbond-ovl.be met 
vermelding van:  naam en leeftijd van alle deelnemers en ev. lidnummer en 
betaling op rekeningnummer: BE70 8906 8407 2525 van Gezinsbond SDW. 
Ofwel inschrijvingsgegevens en gepast geld in de brievenbus van Agnes Peil, 
Sint-Dionysiusstraat 9, SDW.

“Enig stuk”, blad voor alleenstaande ouders
De groep van alleenstaande ouders wordt ook in Vlaanderen groter. De Ge-
zinsbond ijvert voor die mama’s, papa’s en hun kinderen. Alleenstaande 
ouders zijn in de eerste plaats gewone vaders en moeders met de gewone 
vragen en behoeften. Maar hun situatie is tegelijk toch ook anders.

Daarom is er nu “Enig Stuk”, een eenmalig magazine voor alleenstaande ou-
ders. Een hip magazine met tips en tricks, met interviews, ideeën, weetjes 
en verhalen over en voor alleenstaande ouders. Een magazine vol energie 
en moed, dat inspireert en leidt, maar vooral de mooiste glimlach ontlokt.
“Enig Stuk”, blad voor alleenstaande ouders, is gratis te bestellen zowel door 
leden als anderen, via de website van de Gezinsbond: www.gezinsbond.be. 

& Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117, SDW; (09 220 01 70)
  hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

Bridgeclub lEiE-oEVEr

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ontmoetingscentrum De Graet Sint-
Kristof te Afsnee, behalve gedurende de Gentse Feesten en tussen kerst en 
Nieuwjaar.

& jeanine.clauwaert@hotmail.com (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be (09 221 04 06)
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m²!
Damesmode, juwelen, handtassen, sjaals enz...
Eigen collecties/ Kwaliteitsvol én betaalbaar.
Schoonzichtstr. 27, SDW - naast Carrefour - ruime 
parking - Doorlopend open 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel: 09 245 03 11

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

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

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

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

autohandel
WWW.CABRIOKAPPEN.BE
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

autokeuring 

                     Poortakkerstraat 127, SDW

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

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

bed & breakfast
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

begrafenissen
FUNERARIUM JOHN VERNIERS-JOSSA 
begrafenissen en crematies; tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW; gsm: 0475 25 05 39
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189

KRISTOF DE COCKER BVBA
Begrafenissen en crematies; 
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

beveiliging
THIERRY VAN HOOREN, Kareelstraat 3, SDW
Mechanische en alarm beveiliging
Veiligheidsdeuren, veiligheidscilinders
www.thierryvanhooren.be; GSM 0485 651 809

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten 
Lauwstraat 74, SDW;  tel/fax: 09 221 15 85

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

boekhandels (tijdschr. & kranten)

           DE PINTE     tel: 09 281 22 94
                                     Baron de Gieylaan 1/1 – De Pinte

sb.depinte@standaardboekhandel.be

boekhouding en fiscaliteit
ACCOUNTANTSKANTOOR VANOFISC BVBA
accountancy & tax services; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

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

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

brasserie
BRASSERIE OLIVE
belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 09 221 35 12

brood en banket
BAKKERIJ LUC (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten

PATISSERIE SUFFYS
Loofblommestraat 59, SDW tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem tel: 09 282 40 33

’T POMPOENTJE
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

cafés
CAFé GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

dagbladhandel
  lotto, stanleybet, postpunt, boeken  

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

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

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

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

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

examencentra voor rijbewijs

                     Poortakkerstraat 127, SDW

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

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

PDG BIKESTORE 
Tweedehandsfietsen, eindereeksfietsen en herstellingen van 
fietsen, Poortakkerstraat 15, SDW
www.pdgbikestore.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

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

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

   tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 leningen, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

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

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

GARAGE-CARROSSERIE DIRK CLAUWAERT
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

GARAGE-CARROSSERIE G. DE PAEPE NV
                             verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda

 Onderhoud en herstelling alle merken
Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs-Westrem
tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be

GARAGE GEERT VANMEIRHAEGHE
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

GARAGE BART VAN TROOS BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens 
Poortakkerstraat 47, SDW 
tel: 09 221 05 84; vantroosbart@hotmail.com

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

HAIR & BEAUTY SALON CYNTHIA
donderdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW, Tel. 09 279 06 88

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

KAPSALON-BOUTIEK MARIE-LOUISE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

KAPSALON HEIJSE
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW; tel: 09 220 68 14

kooPgidS

l
M

r
o

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



l
M

r
w

V

z

S

to

PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; gel-polish nagels
tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

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

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

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

levensmiddelen

“IN DE RADIJS” –GROENTEN EN FRUIT
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zon- en ma. gesloten

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

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

   Breeschoot 45, 9800 Astene
alleen na afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

            HILDE BUYL gespecialiseerde 
                 voetverzorgster aan huis,

  Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

meubelen
                    INTERIEURINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

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

optiek
BELLE OPTIEK
Lenzen, hoorapparaten, sportbrillen, kinderbrillen, brillen, 
zonnebrillen
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28; 
www.belleoptiek.be

OPTIEK CASSIERS BVBA
Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, contactlenzen
Beukenlaan 58, SDW; tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

papierhandel
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

 tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be -  www.jetaircenter.be

restaurants-tearoom
LE TEMPS D’UNE CHANSON
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

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

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

TAMPOPO JAPANS RESTAURANT
ook take away van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - MARTINE NEYT
Spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut-pourelle.be

MIEKE PUTZYS
 Afsneedorp 19, Afsnee
 Enkel op afspraak: 09 391 29 61
 Suikerontharing/gelaatsverzor- 
 gingen/manicure/pedicure/
 shellac/make-up advies
 www.novapur.be

schrijn- en timmerwerken
KRISTOF DE COCKER BVBA;  Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

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

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

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

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

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

taxi en luchthavenvervoer
 TAXI GENT

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

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; tel: 09 222 71 96
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

WOOD STORIES - JOACHIM LOUIS
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be ;gsm: 0474 33 39 70

TUINARCHITECT HUGO VERVONDEL BVBA
ontwerpen, uitvoeren van tuinen 
Leieriggestr. 6, Afsnee; tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

vastgoedmakelaars/immobiliën

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

IMMOGIDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

                    VERKOOP EN VERHUUR 
                         Sint-Dionysiusstraat 83, SDW

M: 0486 069 070 - www.irres.be

RIK SCHEPENS, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

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

verzekeringsagenten

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

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

 

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

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

verzekeringsmakelaars
KANTOOR DE MAERTELEIRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36

FOBE REMI BVBA tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

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

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

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

zalen-evenementen
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

  Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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

O.C. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

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



Cultuurplatform
Sdw/aFSnEE

Het Cultuurplatform organiseert in kasteel Borluut in oktober 2015 tijdens 
de Borluutkermis “Een dwarsdoorsnede in foto’s van Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee”.  
Een tentoonstelling van portretfoto’s in zwart/wit van de inwoners van SDW/
Afsnee door James Arthur Photography  -  http://www.jamesarthur.eu.
Op 24 januari ging de 3de fotoshoot met 25 deelnemers door in het koetshuis 
van kasteel Borluut.

Daarom herhalen wij onze oproep aan alle inwoners van alle leeftijden van 
SDW/Afsnee om zich in te schrijven voor de 4de fotoshoot in februari/maart. 
Wij nodigen u dan uit op een afgesproken uur.
De tentoongestelde foto’s worden gratis aan de deelnemers bezorgd. 

Inschrijving bij Marc Vogelaers, Kromme Leie 8, SDW (0476 44 74 76) of per 
mail: marc.vogelaers@skynet.be, met naam, voornaam, adres, geboorteda-
tum, tel/gsm en e-mail.

antennewerking
Sdw en afsnee vanuit oCMw gent

Beste,

U zal me in 2015 nog vaker in het straatbeeld zien opduiken. Dus als u een 
vraag, opmerking of voorstel hebt, spreek me gerust aan!
Schrik ook niet mocht u een brief krijgen van het OCMW, de kans is groot dat 
hij van mij komt met de vraag om eens bij u op huisbezoek te komen.
U kan me nu trouwens rechtstreeks contacteren op het nummer 
(0471 90 97 54).

Daarnaast blijft u ook in 2015 van harte welkom op onze buurtmaaltijden! 
Tegen de democratische prijs van € 5 kunt u genieten van een lekkere en 
gezonde maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert). 
De buurtmaaltijden vinden elke 1ste en 3de dinsdag van de maand plaats in 
het Open Huis, Pastorijdreef 6 te Sint-Denijs-Westrem van 11.30 tot 12.30 uur. 

Inschrijven kan tot 1 week op voorhand bij mij of persoonlijk op de dag van 
de maaltijden zelf (voor de volgende maaltijd).

U kunt ook langskomen op de zitdag (wekelijks op dinsdag van 10 tot 12 uur) 
in de bevolkingsdienst van het Dienstencentrum, Gemeenteplein SDW

Hartelijke groeten.
Wauter

&  wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be 
 (09 243 97 70); (0471 90 97 54)

     

inFo
BiBliothEEk Sdw
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10  
     (Gentinfo verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

openingsuren:
maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur

De bibliotheek is uitgerust met computers 
voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, strips, 
cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschrif-
ten en naslagwerken inkijken en folders en 
affiches van activiteiten in Gent en de buurt 
vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk voor 
rolwagengebruikers.

diEnStEnCEntruM Sdw
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be

openingsuren: 
ma., di. en vrij.: 
van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
woe. van 8 tot 13 uur & van 14 tot 18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

PolitiEzonE gEnt
CoMMiSSariaat Sdw
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 63 80; Fax: 09 266 60 26
e-mail: comsdw@politie.gent.be
http://www.lokalepolitie.be/gent

openingsuren: ma., di., don. en vrij. van 8 tot 
13 uur, woe. van 8 tot 13 uur en van 14 tot 
18.30 uur

diEnStVErlEning o.C.M.w. gEnt
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Bart Hullebusch, antennewerking van-
uit Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 9 tot 12 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 00)

Zitdag Wauter Dedobbeleer, antennewerking 
voor de senioren; elke dinsdag van 10 tot 12 
uur; wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be

Tine Verplancken, Energiecel (09 266 97 18).



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

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

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

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

ziEkEnhuizEn En MEdiSCh-SoCialE diEnStEn
CM Kantoor 09 234 60 85
CM Maatschappelijk werk 09 267 59 09
AZ M. Middelares (alg.nr.) 09 260 60 60
UZ Gent (alg.nr.) 09 332 21 11
AZ Jan Palfijn (alg.nr.) 09 224 71 11
Het Rode Kruis Gent 09 225 61 79
Het Wit-Gele Kruis 09 265 75 75
Het Vlaamse Kruis 09 223 77 96
O.C.M.W. Gent 09 266 92 66
Solidariteit voor het gezin 09 264 18 11
Thuisverpleging Bond Moyson 09 265 69 00

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

aPothEkEn
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Pharmaphie (Oushoorn) 09 222 66 59
  
tandartSEn
Thierry Brabant  09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Christine Devos  09 222 05 20
Martine Devos  09 221 90 06
Herman Gillard  09 220 04 36
Sophie Gillard  09 220 04 36 

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

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

Nuttige telefoonnummers

wzC zonnehove Sdw

twee nieuwe initiatieven van wzC zonnehove gaan van start:

assistentiewoningen “de drie linden”
Moderne flats met service voor senioren. 

&   tkindtk@zonnehove.zkj.be  (09 221 35 11) 

dagverzorgingscentrum (dVC) “de Maretak”
Het DVC opende in januari zijn deuren voor thuiswonende, zorg-  
of begeleidingsbehoevende ouderen. Zo zorgen wij ervoor dat u  
langer thuis kunt blijven wonen. Aarzel niet om ons te contacteren.

Van de Voorde Carine (09 321 74 61)
vandevoordec@zonnehove.zkj.be 



oudErCoMité Sint-Paulus 
Sdw

Vrijdag 6 maart: kaas- en wijnavond met kinderdisco en kinderanimatie
Concept is een gezellige avond te organiseren waarbij de (oud-)leerkrachten, 
(groot)ouders, familie en oud-leerlingen genieten van een heerlijk kaasbuffet 
terwijl de kinderen zich apart entertainen. De volwassenen hoeven zich met 
andere woorden niet te bekommeren om hun kinderen door de voorziene 
begeleiding. Voor de kinderen wordt het sowieso een TOP avond gezien er 
na de aangepaste maaltijd een heuse disco op hen staat te wachten! Voor 
de kleuters is een aparte animatie voorzien waaronder een clown act. Verder 
zullen er ook films worden geprojecteerd. Voor wie geen kaas wenst, wordt 
een vleesschotel aangeboden. Wij zorgen voor een ideale setting waarbij u 
met ieder die een band heeft met Sint-Paulus kan bijpraten.

We kijken er naar uit om u een aangename start van het weekend te bezor-
gen en hopen op een super grote opkomst! 

nieuwbouw
Het is nu eindelijk officieel! Onze school zal bij de start van het nieuwe 
schooljaar 2016-2017  beschikken over een volledige nieuwbouw. Vlak na het 
bouwverlof deze zomer beginnen de aannemers met de afbraak van het oude 
schoolgebouw aan de hoek van het gemeenteplein. 

De kapel blijft behouden maar wordt getransformeerd naar een overdekte 
speelplaats met toegankelijke openingen. In de volgende edities komen we 
hierop terug met foto’s en meer info.

oudErCoMité Sint-Paulus 
én westerhem
donderdag 12 maart om 19.30u: interactieve vormingsavond “leren? leren!”
Eén gemeente, twee basisscholen. Eén onderwerp, gedragen door twee ou-
dercomités. Het begin van een reeks kwalitatieve en leerrijke vormingen 
waar beide oudercomités de schouders onder zetten. 
Zij willen hun aanbod breed toegankelijk maken: voor ouders, leerlingen 
en inwoners van Sint-Denijs-Westrem. Welkom op deze eerste hoogstaande 
spreekavond.

Hoe studeert je kind het best en welke vaardigheden en technieken blijken 
efficiënt? Hoe kan je het welbevinden en zelfvertrouwen van de jongere ver-
groten? Hoe kan je als ouder emotioneel stimuleren en motiveren? Je hoort 
het antwoord ongetwijfeld die avond.
De veel gevraagde jeugd- en gezinscoach Marleen Jans van vzw Ankerpunt uit 
Heverlee geeft handige tips en tools voor ouders en leerlingen. Zij richt zich 
hierin vooral naar ouders en kinderen uit het 5e en 6e leerjaar maar omdat je 
nooit te jong - of te oud - bent om te leren, zijn alle ouders hartelijk welkom: 
de inbreng van de aanwezigen bepaalt mee het verloop van de avond.
Niet te missen dus. Inschrijven hoeft niet, de toegang is gratis.
Plaats: in de refter basisschool Sint-Paulus 

&  christof.de.vreese@telenet.be (Sint-Paulus)
 oc.westerhem@gmail.com (Westerhem)

Flanders 
Expo Sdw

zaterdag 14 t/m zondag 22 februari: “Belgian 
Boat Show”: deze beurs verzamelt alle boottypes 
van zowel open plezierboten als kajuitjachten, 
alle leveranciers van toebehoren, specialisten 
van snelle buitenboordmotoren en een variatie 
aan watersportartikelen.

zaterdag 21 t/m zondag 22 februari: “Flanders 
Collection Car”: Europese beurs voor collectie-
wagens zoals veteranen, oldtimers, classic cars, 
echte sportwagens. Ook onderdelen, accessoires, 
miniaturen, literatuur, auto- en retromobilia, etc.

zondag 22 februari: “Gent Militaria”: grote beurs 
voor kopen, ruilen en verkopen van militaria

Vrijdag 27 februari t/m zondag 1 maart: “Flan-
ders Horse Expo”: Vlaanderens grootste beurs 
voor ruiter, menner, fokker en paardliefhebber.

open huis
Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van 
de maand tussen 11.30 en 12.30 uur.
Inschrijven kan tot 1 week op voorhand bij Wau-
ter Dedobbeleer persoonlijk op de dag zelf, op de 
zitdag iedere dinsdag van 10 tot 12 uur of op het 
nummer (09 266 95 39).

activiteiten:
kaarten, biljarten, darts: iedere dag, van maan-
dag tot vrijdag
line dance: iedere dinsdag uitgezonderd de 3de, 
van 15 tot 17 uur
knutselen samen met okra: 
elke vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: elke dag op de buitenbaan
Computer: elke donderdag tussen 14 en 17 uur, u 
kunt beroep doen op 3 buddy’s.
Een nieuw initiatief: kleuren voor volwassenen: 
alle dagen van de week. Kleurblaadjes en -potlo-
den te verkrijgen aan de bar.
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HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

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

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

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN

HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

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

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

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN

Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
japi-team.bvba@telenet.be

www.japiteam.be

BTw BE  0740.411.886



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2014 t.e.m. 30/12/2014
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.

voordelen voor iedereen!

Voor Jos en Maria & voor Piet hun studerende zoon & voor  
Jan en Frank hun buren & voor Ella het nieuwe lief van Piet  
die nog een kamer deelt met Joke & voor Leentje de zus van  
Maria die sinds kort gescheiden is van Joris die op zijn beurt is  
ingetrokken bij Lieve die twee kinderen heeft met Alex die ze  
één week op twee heeft...

 voor iedereen die echt álles uit IKEA 
 wil halen: van inspirerende ideeën tot 
 straffe aanbiedingen!

   Wil je ook genieten van alle straffe aanbiedingen, 
   kortingen op het IKEA FAMILY assortiment, levenslang 
   ruilrecht en nog veel meer, schrijf je dan nu gratis in 
   op IKEA.be/familylidworden of in IKEA Gent.

&
Openingstijden:

maandag-donderdag: 10u-20u
vrijdag: 10u-21u
zaterdag: 9-20u

Openbaar vervoer: Tramlijn 1
E40: afrit Expo

GRATIS
ONTBIJT
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Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/01/2015 t.e.m. 31/03/2015
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.


