
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

OprOep gericht aan de inwOners van sdw, afsnee en gent 
... vOOr de redding van het kasteel  hanus

Iedereen weet dat er grote werk-
zaamheden gaande zijn op de 
terreinen van het AZ Maria Mid-
delares om een complete nieuw-
bouw neer te zetten voor opvang 
en behandeling van de patiënten.
Jammer genoeg is ook de sloop 
gepland van de “voorbouw”: het 
kasteel “Le Bois Dormant”, hon-
derd jaar geleden gebouwd door 
de familie Hanus.  

Dat merkwaardig gebouw, goed zichtbaar vanaf de Maaltebrug, behoort onbetwist-
baar tot ons bouwkundig erfgoed. Dat is ook de mening van het Gentse stadsbestuur 
en van de Vlaamse overheid. 
Het Cultuurplatform van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee sluit zich daarbij aan. Het is 
een van de laatste authentieke gebouwen langs onze Kortrijksesteenweg.
Het bestuur van het ziekenhuis zal wellicht 
zakelijke belangen laten doorwegen bij 
haar plan om het kasteel te slopen.
Het Cultuurplatform wil meedenken over 
een reddingsplan voor het kasteel Le Bois 
Dormant samen met de directie van Maria 
Middelares en in nauw overleg met de  
lokale overheid.
Het succes van de actie van het Cultuurplat-
form voor de redding van het kasteel hangt 
mede af van het draagvlak bij de bevolking.

Graag hoorden wij uw mening/uw steun: die kan je melden bij de voorzitter van 
het Cultuurplatform, Kromme Leie 8, 9051 Sint-Denijs-Westrem of op 

marc.vogelaers@skynet.be.
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Pasen

Het vogelhuisje na de winter,
mooi schoongemaakt 
na een verloren jaar:

de meesjes lagen als weesjes, 
dood,

het verkeer van gaan en komen
plots stil gevallen, 

we voelden een gemis.

Het vogelhuisje werd verhuisd
dichter bij ons dagelijks raam

om de gang van zaken, 
het nieuw leven van nabij, 
dankbaar mee te beleven,

als een welgekomen tafereel.

Bij onze thuiskomst 
na een week vakantie
zagen we het wonder 

dat we hadden gehoopt:
het huisje weer

als nieuwe woonst gekozen,
meesjes op en aan 

met takjes, hooi
om een nestje klaar te maken

Zo gaan we naar Pasen
we denken aan eieren, 

lammetjes
kuikentjes, lentebloemen, 

nieuw leven
bruiden, bruidegoms

die ook hun nestje bouwen
vooral zon 

en mooie lentekleuren.

Zalig pasen

1930: Kasteel Hanus “Le Bois Dormant”

1937: het kasteel Hanus opgetrokken
met een bouwlaag



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 289.000  |  Gsm : 0468 191 788

Vrijstaande woning met veel potentieel 
gelegen in een doodlopende straat. 
Opp. grond : 542 m2. Bew. opp : 150 m2.

|   NazarethTE KOOP

www.irres.be  |  Gsm : 0486 069 070

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

|   St-Denijs-WestremVERKOCHT

€ 338.500  |  Gsm : 0468 191 788

Ruime halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers op wandelafstand van het station. 
Opp. grond : 230 m2. Bew. opp : 180 m2.

|   GentTE KOOP
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Bezoek dit uniek nieuwbouwproject “Residentie SILVAE”. Beleef de natuur, voel de stad !

Oppervlakte appartementen : 123 m2 tot 178 m2  |  Oppervlakte terrassen : 20 m2 tot 130 m2

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

www.IRRES.be  |  Contacteer ons via info@IRRES.be of bel 0486 069 070
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€ 448.000  |  Gsm : 0468 191 788

Modernistische architectenvilla “Huize 
Cooreman” van architect Juliaan Lampens. 
Opp. grond : 1.008 m2. Bew. opp : 220 m2.

|   De PinteTE KOOP

€ 247.000  |  Gsm : 0486 069 070

Instapklare charmante woning in het 
pittoreske dorpscentrum van Volkegem. 
Opp. grond : 510 m2. Bew. opp : 160 m2.

|   OudenaardeTE 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 14, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

deken: Wim Van Lancker
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

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 

aandacht: naargelang van de aard van de mede-
delingen, contact via de opgegeven mailadressen.
website: webmaster@dekenijborluut.be

Bericht van de redactie:
De volgende INFO verschijnt op 25 april 2014. 
De teksten uiterlijk tegen 6 april. 
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 23 mei, 29 augustus, 26 september, 31 ok-
tober, 28 november en 20 december. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum binnen 
zijn. Graag alle activiteiten opgeven waarvan de 
datum al vast ligt. Die komen dan in de rubriek 
“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
parkBOs: start werken aanleg pOrtaal grand nOBle

Het parkbos is in volle ontwikke-
ling! Volgens de plannen krijgt het 
grootste stadsbos van Vlaanderen 
vier portalen of onthaalpunten. 
Begin april starten de werken voor 
de aanleg van het eerste portaal in 
Sint-Denijs-Westrem. Dit is het por-
taal Grand Noble vernoemd naar 
het gelijknamige kasteel. De ove-

rige drie portaalsites zijn voorzien in het Maaltebruggepark, domein de Ghellinck 
in Zwijnaarde en Den Beer op grondgebied De Pinte. 
Het portaal Grand Noble wordt uitgebouwd in het noordoostelijke deel van de bos-
kern Grand Noble. De hoofdtoegang van het portaal is voorzien langs de Kortrijkse-
steenweg  t.h.v. de Borluutdreef. Deze dreef wordt verlengd op de portaalsite tot de 
bestaande monumentale dreef naar het kasteel Grand Noble. Er komt een beperkte 
parking naast de Aldi / Brantano. Het portaal zal eveneens goed bereikbaar zijn met 
het openbaar vervoer. Grenzend aan de hoofdingang komt een nieuwe bushalte. De 
autohandelaar aan de Kortrijksesteenweg verhuist, de woning wordt afgebroken bij 
aanvang van de werken.
Centraal in het portaal wordt een langwerpige polyvalente open ruimte aangelegd 
waarrond de diverse picknickplaatsen, infopanelen, fietsstalling en spelprikkels 
worden voorzien. De open ruimte wordt omgeven door afwisselend lagere man-
tel- en zoomvegetatie en opgaand bos. In het zuidoosten van het portaal komt een 
hondenloopweide. Nabij de toegang wordt een bijenzone aangelegd.   
Het portaal biedt een aantrekkelijk netwerk van wandelpaden aan. Aanvullend 
op de hoofdpaden in de dreef naar Grand Noble en de boscorridor richting kas-
teel Borluut, worden diverse kleinere paden voorzien. Deze zijn ideaal voor een 
kleine (zondagse) wandeling langs verschillende bossferen (open versus gesloten,  
gradiëntrijk versus scherp, bloemenvegetatie versus bossfeer …). Kinderen kunnen 
vrij spelen in de hele portaalzone.
Vanuit het portaal zal de bezoeker kunnen aansluiten op diverse wandellussen van 
het parkbos die momenteel eveneens in aanleg zijn. Zo is er verbinding naar de 
wandellus Grand Noble en de vallei van de Rosdambeek. 
Volgens de planning zullen de werken afgerond zijn in september. Tijdens de aanleg 
worden 2 werfwandelingen georganiseerd. De data worden aangekondigd via de 
website en nieuwsbrief van het parkbos (www.parkbos.be).

&     Projectbureau Parkbos, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent ( 09 267 83 04)

de pretkaMjOnet kOMt naar je tOe in de paasvakantie!
De Pretkamjonet is een prettig gestoorde camionette die van buurtpark tot buurt-
plein tuft, boordevol speel- en spelmateriaal: gocarts, skateboards, reuzespelen, 
stelten, steps, parachutes, sportuitrusting, circusspullen, een bontgekleurd spring-
kasteel en een stel knotsgekke animatoren…Kortom, genoeg voor een onvergete-
lijke speelnamiddag!
Halte in SDW: donderdag 17 april: Tijgerlelielaan, van 14 tot 17 uur.
Gratis, voor kinderen van 4 tot 12 jaar; ouders ook welkom!

&     www.gent.be/ouders; Jeugddienst Gent (09 269 81 10)



     Week tot week
april

di. 8 – kvlv gewest
 cultuuruitstap naar Louvre in Lens
Za. 12 – vZw vrienden van de ZOnnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Za. 12 – parOchies sdw / afsnee
 18.30: Palmzondag (kerk Afsnee)
Zo. 13 – parchies sdw / afsnee
 10.00: Palmzondag (kerk SDW)
di. 15 – kvlv, Okra, ZiekenZOrg
 “borstpreventie” (Clubhuis voor Senioren)
do. 17 – parOchies sdw / afsnee
 19.00: Witte Donderdag (kerk SDW)
vrij. 18 – wMv afsnee / sdw
 19.00: lente-onderhoud Duddegembosje
vrij. 18 – parOchies sdw / afsnee
 15.00: Kruisweg (kerk SDW)
 19.00: Goede Vrijdagliturgie (kerk Afsnee)
Za. 19 – parOchies sdw / afsnee
 20.00: Paaswake (kerk Afsnee)
Zo. 20 – parOchies sdw / afsnee
 10.00: Paasfeest (kerk SDW)
di. 22 – kvlv gewest
 “Glorieuze vrouwen en duivelinnen”
do. 24 – davidsfOnds sdw / afsnee
 causerie “van Badstove tot Glazenstraatje”
vrij. 25 en Za. 26 – reder. de lOOfBlOMMe
 20.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
Za. 26 – antennewerking
 14.00: “Multi Flower Party” 
 (Clubhuis voor Senioren)
Zo. 27 – wMv afsnee / sdw
 deelname aan Gentse actie “Gruute kuis”
di. 29 – Markant de pinte / sdw
 19.45: les over kruiden (Gezinslokaal De Pinte)
 

Mei

do. 1 – vtBkultuur sdw
 Spektakelmusical “14-18” (Nekkerhal Mechelen)
do. 1, vrij. 2 en Za. 3 – reder. de lOOfBlOMMe
 20.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
Zo. 4 – rederijkerskaMer de lOOfBlOMMe
 15.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
do. 8 – Markant de pinte / sdw
 daguitstap naar Leuven 
vrij. 9 en Za. 10 – reder. de lOOfBlOMMe
 20.00: toneel “De Ideale Idioot”
 (Gildenhuis SDW)
Za. 10 – vZw vrienden van de ZOnnekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke + kampinschrijving 
 (Hoeve)
do. 15 – kvlv sdw / afsnee
 Meifeest: “Moederdagfeest”
Za. 17 – davidsfOnds Met vtBkultuur
 daguitstap naar Doornik en Beloeil
Zo. 18 – BasisschOOl westerheM
 schoolfeest
Zo. 18 – kvlv sdw / afsnee
 loop mee met KVLV-Stadsloop

davidsfonds sdw

donderdag 24 april om 20 uur: “van Badstove tot glazenstraatje”
Tijdens deze lezing wordt aan de hand van afbeeldingen een schets gegeven 
van prostitutie van de Middeleeuwen tot nu, van de Stoofstraat naar het be-
ruchte Glazen Straatje.
In eerste instantie worden een aantal typisch middeleeuwse aspecten belicht, 
zoals de stoven, die trouwens in elke grote stad voorkwamen. Deze badhui-
zen kenden een grote verspreiding in Gent, daarvan getuigt nog het Gentse 
Stoofstraatje. 
De stoven waren de meest geduchte concurrenten van de vele bordelen die 
een stad rijk was. 
Hoe bordelen van gewone kroegen te onderscheiden waren en hoe prosti- 
tuees zich op straat kenbaar moesten maken, wordt tijdens deze lezing haar-
fijn uit de doeken gedaan.
De prostitutie vanaf de 16de eeuw, over de Franse Revolutie tot na de Eerste 
Wereldoorlog wordt belicht.
Dat en zoveel meer wordt u meegedeeld in een causerie gegeven door  
Gandante.

Plaats: SBAT, Poortakkerstraat, SDW - Toegang: leden gratis, anderen € 5.

&   Herve Mangeleer (0479 392 303)

tc Borluut sdw
Zondag 30 maart: opening tennisseizoen 2014
Om het tennisseizoen te starten nodigt het bestuur van TC Borluut zijn leden uit 
op de openingsreceptie van de tennisclub. 
Deze zal doorgaan vanaf 10.30 uur in het kasteel Borluut, Kleine Gentstraat. 
Het is een moment om met een natje en een droogje kennis te maken met de 
vernieuwde bestuursploeg en om de nodige formaliteiten van het seizoen 2014 
af te handelen. Daarbij zal men de VTV- lidkaart, het ledenboekje en het kor-
tingsdocument van de mutualiteiten kunnen afhalen en eventueel een nieuwe 
sleutel aanvragen. Tevens zal onze partner tennisschool ATTAK opnieuw present 
zijn en initiatiesessies aanbieden van 10 tot 12 uur.

tennislessen 2014: start vanaf woensdag 23 april
-  kleutertennis: vanaf 3,5 jaar: 9 weken, 1,5 uur les (60 min. tennis + 30 min. 

balgewenning), zaterdag van 9 tot 10.30 uur
 Kostprijs: € 80
- jeugdtennis: van 5 t.e.m. 18 jaar: 9 weken, 1 uur les; 4 spelers per groep, 

keuze op woensdag, vrijdag en zaterdag
 Kostprijs leden: € 90 p.p. 
- volwassenen: groepsles techniek
 9 weken, 1 uur les; 4 spelers per groep
 Kostprijs leden: € 95, anderen: € 120
- gratis: vrij begeleid tennissen: leer nieuwe mensen kennen!
 9 weken op woensdag van 19 tot 20 uur
 Max. 8 spelers per groep, vooraf inschrijven: algemeen@tcborluut.be

-  vakantiestages:
 Pasen: 7-11 april (racketsport in Latem)
 Zomer 2: 7-11 juli (kasteel Borluut)
 Zomer 9: 25-29 augustus (kasteel Borluut)
 Vrijdag 29 augustus: ATTAK-dag

&    TC Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 SDW; www.tcborluut.be
 inschrijving lessen: Bob Bierkens (0494 333 707)
 betalingen: Filip Versluys (0475 65 92 88)
 club: algemeen@tcborluut.be



     Week tot week
juni

di. 3 – kvlv sdw / afsnee
 “Zonder zorgen in de zon”
vrij. 11, Za. 12 en Zo. 13 – kvlv sdw / afsnee
 “Kunst op het hof” (Deinze en Leiestreek)

juli

woe. 23 tem vrij. 25 – vtBkultuur sdw
 uitstap naar Aken en Koblenz

augustus

do. 21 – kvlv sdw / afsnee
 daguitstap naar Kortrijk

septeMBer

di. 23 – kvlv sdw / afsnee
 bedrijfsbezoek “Tomato Masters” (Deinze)

OktOBer

do. 2 tem Zo. 5 – vtBkultuur sdw
 vierdaagse naar de Romantische Strasse
di. 7 – kvlv gewest
 “2 oorlogen, 3x honger”
do. 23 – kvlv sdw / afsnee
 lidgeldnamiddag

nOveMBer

do. 6 – kvlv gewest
 “Migraine en andere hoofdpijnen”
Ma. 17 – kvlv sdw / afsnee
 koffieproeverij Oxfam

deceMBer

Zo. 15 - sint-caMilluskOOr
 19.00: Kerstconcert (Parochiekerk SDW)
Ma. 15 – kvlv sdw / afsnee
 kerstkoffietafel

rederijkerskaMer 

de loofblomme
toneel: “de ideale idioot”
Een komedie van Francis Veber. Regie: Philippe De Maertelaere.
Voor onze tweede feestproductie kiezen we voor een komedie, met krankzin-
nige situatiehumor en verbale voltreffers.
Het stuk speelt zich af in de upper-class, waar een groepje vrienden er een 
ietwat aparte hobby op nahoudt. Elke maand nodigen ze een idioot uit voor 
een etentje. Ze houden dan hun nietsvermoedende gast urenlang ongege-
neerd voor de gek. Een magnifiek tijdverdrijf. De kunst is om de geschikte 
idioot te vinden...
Philippe De Maertelaere, gekend van “Wurre Wurre”, de Caveman en “Leve 
Papa” is een grootmeester in het brengen van komedies.
Geniet van deze komedie en bestel tijdig je kaarten! 

Spelen mee: Jean-Claude Bienvenu, Tom de Bleye, Marlies Den Hert, Els 
Dhaenens, Nicolas Pinnoy, Walter Schudel en Dirk Vanmeirhaeghe. 
Data: vrijdag 25 en zaterdag 26 april, donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3, 
zondag 4, vrijdag 9 en zaterdag 10 mei, telkens om 20 uur behalve zondag 
4 mei om 15 uur.

Plaats: Gildenhuis SDW
Prijs:  € 9 voor volwassenen, € 8 voor 60 + en studenten
Reservatie: www.loofblomme.be of (0476 66 79 13) 

STEDELIJK clubhuis VOOR

 senioren
vrijwilligers: er worden dringend vrijwilligers gezocht voor het Clubhuis. 
Men kan een afspraak maken via (0478 440 820).

Buurtmaaltijden
Dit is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent in samenwer-
king met het Clubhuis voor Senioren. Aan de prijs van € 5 kunt u genieten van 
een lekkere maaltijd (dagsoep, hoofdgerecht en dessert) in het Clubhuis voor 
Senioren, Pastorijdreef 6, SDW. (max. 45 pers.)
Aandacht: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30 tot 12.30 uur 
(niet 13.30 uur).
Inschrijven tot 1 week op voorhand na de buurtmaaltijd of in het Diensten-
centrum van de Stad bij Nathalie Samaes op dinsdag van 10 tot 12 uur of op 
het nummer (0473 941 360).
 
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
line dance: dinsdag van 15 tot 17 uur, voor iedereen
knutselen, breien, enz. met Okra: vrijdag vanaf 14 uur
petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2de vrijdag van de maand vanaf 14 uur
computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt beroep doen op 
de 3 computerbuddy’s.

     

Vernieuwde koopgids  !!!



nieuws uit sdw
een opmerkelijk figuur uit sint-denijs-westrem is ons ontvallen

gilbert demeyere, echtgenoot van antoinette delbaere  

Meester Gilbert werd geboren in Sin-Denijs-
Westrem op 25-03-1924 en overleed op zondag 
16-03-2014 in de leeftijd van 89 jaar in WZC Zon-
nehove.
Zijn verdiensten voor de ganse gemeenschap van 
Sint-Denijs-Westrem waren niet gering.
Jarenlang was hij hoofdonderwijzer van de Stede-
lijke jongensschool  en vele Sint-Denijzenaars heb-
ben bij hem leren lezen, rekenen en schrijven. 
Na het behalen van de akte van bekwaamheid 
van bibliothecaris in 1947 nam hij de fakkel van 
Leon Dewulf over. Hij startte in een lokaal van zijn 
school met één kast boeken die bij uitbouwde tot 

een volwaardige bibliotheek met openkast systeem en de erkenning door de 
staat, provincie en gemeente.
Vele jaren was Gilbert secretaris van de harmonie Echo der Leie en gaf er no-
tenleer en dirigeerde hij in de parochiekerk het koor en de samenzang. Hij was 
veel jaren actief bij het toneel als acteur en toneelbouwer.
De familie Gilbert Demeyere-Antoinette Delbaere laat zeven kinderen na, zes 
zonen en een dochter. Zoon Paul kwam om bij een aardbeving in Mexico. Vorig 
jaar vierde het echtpaar met de familie hun briljanten bruiloft.
De afscheidsplechtigheid had plaats op vrijdag 21 maart in het crematorium 
Westlede in Lochristi en de urne werd bijgezet op het urnenveld van Sint-Denijs-
Westrem.  

PVDB

nsB sdw/afsnee

Zaterdag 5 juli om 12.30 uur: kaasbuffet
Plaats: Clubhuis voor Senioren, SDW
De Oud-strijders en Vrienden van de Oud-strijders nodigen u uit voor een kaas-
buffet: verschillende soorten kaas, groenten en fruit, assortiment brood, als 
dessert koffie met versnaperingen.
Kostprijs: € 22. Er wordt een kleine tombola voorzien.
Inschrijven kan tot en met 29 juni.
De betaling kan persoonlijk of liefst op het nummer BE13 8906 8400 6039, BIC 
van begunstigde: VDSPBE19.
Wij hopen op een talrijke opkomst, ook niet-leden zijn welkom!

voorzitter: M. Dossche, Beukenlaan 43, SDW; (09 222 56 12) of (0472 769 374) 
ondervoorzitter: J. Verschueren, Borluutplein 10, SDW; (0476 849 039)
secretaris: D. Dentyn, Belgiëlaan 5, SDW; (09 221 27 71) of (0474 011 667) 

sint-camilluskoor 
Zondag 25 mei : aperitiefconcert
Aperitiefconcert om 11 uur in de sportzaal van het Sint-Camillusinstituut, Beu-
kenlaan 20, Sint-Denijs-Westrem met medewerking van het Sint-Camilluskoor 
en met muzikale intermezzo’s van kinderen en kleinkinderen. 
Het wordt weer een gezellig muzikaal treffen met o.a. een gratis glas cava met 
sponsoring van “Wijk aan Zet”. Het is ook een ontmoetingsplaats waar vnl. de 
bewoners van de Sint-Camilluswijk en Afsnee en de Sint-Denijzenaars mekaar  
vinden. Allen oprecht welkom. Fijn jullie te mogen ontmoeten na de vervulling 
van de kiesplicht, een moment van rustige gezelligheid. 

&    Joris Sleurs (09 222 03 01)

     

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, 
tijdschriften 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, maatschappelijk 
werker Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 06)

Zitdag Nathalie Samaes, maatschappelijk 
werker, antennewerking vanuit het
Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard: 
elke dinsdag van 10 tot 12 uur 
nathalie.samaes@ocmwgent.be;
(0473 941 360)



Snoeien en vellen van bomen

onderhoud van tuinen en bedrijfsterreinen

- maai- en onderhoudswerken gazons

- snoeien van struiken en heesters

- vormsnoeien van buxus, taxus, …

- renovatie van tuinen

Nicolas van damme

Groenstraat 4 - 9800 deinze - gsm 0473 634 834
info@arbonivada.be

www.arbonivada.be
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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 
e-post: advocaten.peeters@pkp.be

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

balletschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.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 - p/a K. Elizabethlaan 94, 9000 Gent

batteriJen
 www.batterystreet.be
 Kortrijksesteenweg 1092, SDW

 Tel: 09 245 46 00; gent@batterystreet.be

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
TVH - THIERRY VAN HOOREN 
Mechanische beveiliging van uw woning
Kareelstraat 3, SDW; tel: 0485 651 809
www.thierryvanhooren.be; info@thierryvanhooren.be

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

CAFé DEN BLEU - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0474 56 54 88
zaal voor 150 personen; maandag gesloten

dagbladhandel
  boeken - lotto - postpunt 

   Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-15u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

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

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

 voordelige en volledige bank-
service; Advies op maat, uw vertrouwen waard
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11

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

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

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

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

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
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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

klusJesdienst
JAPI-TEAM BVBA PLEISTERWERKEN
Baron de Gieylaan 110, De Pinte, tel: 0473 732 974
BTW BE 0477 313 343; japi-team.bvba@telenet.be

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, warme meeneemschotels
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“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 84, 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/fax: 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;
kleuradvies bij u thuis; deskundig advies aan doe-
het-zelvers; 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: 0479 542 184
 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.isabelleenmarc.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

TUINARCHITECT. & BOOMVERZORGING
Groep Groen bvba; tel: 09 221 05 81; 
Bokstraat 73, 9870 Machelen; 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 FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

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



Pasen wordt knapperig lekker 
met 

Leonidas Sint-Denijs-Westrem

Pralines - Doopsuiker - Confiserie
Geschenkmanden en originele geschenken

Kortrijksesteenweg 1133
Site Carrefour
09/22 22 460

open ma tem za 10u-18u30
info@kofanie.be
www.kofanie.be

INDIVIDUELE ontwikkelingsgerichte coaching en persoonlijke effectiviteitstraining : overdreven stress of burn-out; 
gewichtsproblemen; studieproblemen; relatie- en communicatie problemen; moeilijkheden met goed beheer of tijds-
management;  opvoedingsproblemen met de kinderen/moederschap; problemen op het werk/ graag een andere job; 
twijfels omtrent studierichting; existentiële vragen, geloofsvragen, en in situaties van verlies, scheiding en rouw; ... Op 
langere termijn leert u om vanuit een goede zelfkennis uzelf te  coachen en met eigen krachtbronnen elk  
authentiek doel in uw leven te bereiken!  
CONSULTANCY voor organisaties of bedrijven die aan innovatie of uit-
breiding toe zijn; creatief advies over een strategische en doeltreffende 
aanpak voor de unieke situatie binnen uw bedrijf. Bij TEAM COACHING 
wordt op een creatieve manier samengewerkt voor het vergroten van het 
bewustzijn als team. Doel en handelen worden op een harmonieuze ma-
nier (terug) in beweging gezet. INTERVISIECOACHING is de nieuwste 
en meest doeltreffende interne groeistrategie; meertalige facilitatie met 
multiculturele kennis van zaken! OPLEIDINGEN EN REEKSEN omtrent 
alle communicatievaardigheden o.a. vanuit Gordon Communicatietech-
nieken en Transactionele Analyse.

Alle klussen
binnen en buiten

Baron de Gieylaan 110
9840 De Pinte

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

www.japiteam.be

reg. nr. 06.22.1.0

Sabine De Weirdt
Putkapelstraat 26, 9051 SDW - 09 279 70 35 - sabine@life-empowerment.be



parochies afsnee/sdw

diensten van de goede week in afsnee en sint-denijs-westrem

intocht van jezus in jeruzalem  
zaterdag 12 april - kerk van Afsnee om 18.30 uur.  
zondag 13 april - kerk van Sint-Denijs-Westrem om 10 uur.  
Op zondag 13 april wordt in het kerkelijk jaar Palmzondag ge-
vierd.  Die zondag vóór Pasen herdenken we de intocht van Jezus 
in Jeruzalem.  De Bijbel verhaalt ons dat Jezus, gezeten op een 
ezel, Jeruzalem binnenkwam en begroet werd door het volk met 
wuivende palmtakken. 

donderdag 17 april: herdenking van het laatste avondmaal
kerk Sint-Denijsparochie om 19 uur.
Op donderdag 17 april vieren we Witte Donderdag in de paro-
chiekerk van Sint-Denijs-Westrem om 19 uur.  Wij gedenken dat 
Jezus toen zijn en ons leven samenvatte als één voetwassing, 
dienstbaarheid aan de mensen, als brood dat gebroken en wijn 
die gedeeld wordt.  

vrijdag 18 april: wij gedenken de kruisdood van jezus christus
kerk Sint-Denijs-Westrem om 15 uur en parochiekerk Afsnee om 
19 uur.  
Op 18 april vieren we Goede Vrijdag.  We nemen samen deel aan 
de kruisweg in de kerk van de Sint-Denijsparochie om 15 uur en 
worden tevens uitgenodigd op de Goede Vrijdagliturgie in de 
parochiekerk van Afsnee om 19 uur.

Zaterdag 19 april: wij waken en bidden en vieren christus’ ver-
rijzenis 
kerk van Afsnee om 20 uur
Op zaterdag 19 april houden we samen de Paaswake en wor-
den de Paaskaarsen gewijd en aangestoken in de parochiekerk 
van Afsnee om 20 uur.  Wij hernieuwen onze doopbeloften. Deze 
viering wordt muzikaal ondersteund door het parochiekoor van 
Afsnee.  

zondag 20 april: wij vieren het paasfeest 
kerk Sint-Denijsparochie om 10 uur
Op zondag 20 april vieren we samen het hoogfeest van Jezus’ 
verrijzenis tijdens de Paasliturgie in de kerk van Sint-Denijs-
Westrem om 10 uur.  Deze viering wordt verzorgd door het Sint-
Camilluskoor.

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetingscentrum 
De Graet Sint-Kristof te Afsnee, behalve tijdens de Gentse Feesten 
en tussen kerst en Nieuwjaar.

&	 jeanine.clauwaert@hotmail.com (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be (09 221 04 06)

antennewerking
sdw/afsnee vanuit het lokaal dienstencentrum De 
Vlaschaard

Zaterdag 26 april: “Multi flower party”
De buurtbewoners van de Bloemekeswijk in SDW organiseren 
i.s.m. de Antennewerking vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
De Vlaschaard en met financiële ondersteuning van Wijk aan 
Zet (Stad Gent) hun buurtfeest in het Clubhuis voor Senioren. 
Het buurtfeest moet in eerste instantie een gezellig ontmoe-
tingsmoment worden voor de buurtbewoners van de wijk. Daar-
om hebben we dit feest ook bewust op een zaterdagnamiddag 
gepland. Ontmoeting, eten en drinken, muziek en gezelligheid 
staan deze middag centraal! Maar met dit buurtfeest willen 
we ook een weerspiegeling geven van de wijk. De naam “Multi 
Flower Party” werd gekozen door de organisatoren: ”Multi” 
staat voor de veelvuldige aanwezigheid van de verschillende 
culturen in deze wijk, “Flower” slaat op de straatnamen … 
Op het feest zult u kennis kunnen maken met de culturele ach-
tergrond van inwoners van deze wijk. Niet alleen wij Vlamin-
gen laten u mee genieten van onze streekgerechten, ook zult u 
kunnen proeven van culinaire specialiteiten uit andere landen. 
Zo zal er o.a. een Turkse stand staan met lekkernijen, maar ook 
laten de Bulgaren en de inwoners uit Kenia u graag mee genie-
ten van het lekkers dat hun land te bieden heeft. 
Prikkelt het uw nieuwsgierigheid? Heeft u zin om kennis te ma-
ken met uw buurvrouwen en buurmannen? Aarzel dan niet en 
schrijf u vóór 12 april in bij Christiane De Coninck, Tijgerlelie-
laan 2. De toegang bedraagt slechts € 2 p.p. Voor die prijs krijgt 
u niet alleen hapjes en een gratis koffie aangeboden maar ook 
een heel gezellige namiddag! 

Praktische info Multi Flower Party: 
zaterdag 26 april van 14 tot 18 uur in het Clubhuis voor Senio-
ren aan de Pastorijdreef in SDW. Toegang: € 2. Inschrijven vóór 
12 april bij Christiane De Coninck, Tijgerlelielaan 2, SDW.
(09 221 10 76)

Zitdagen van nathalie samaes, maatschappelijk werker in uw 
regio:
elke dinsdag van 10 tot 12 uur in het dienstencentrum van de 
Stad, Gemeenteplein SDW. Voorlopig blijft Nathalie de contact-
persoon.

&   Nathalie Samaes, (0473 94 13 60); 
 nathalie.samaes@ocmwgent.be

       
   

huisartsen  wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproep-
nummer: 09 220 66 66

tandartsen tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen 
tussen 9 en 18 uur; centraal oproepnummer: 09 033 99 69

dierenartsen wachtdienst: 09 217 00 62

apOtheken centraal oproepnummer 0903 922 48 of via 
www.geowacht.be

Wachtdiensten



Markant sdw

dinsdag 29 april om 19.45 uur: praktische les: “alles over kruiden” door Lieve 
Galle, herboriste
Plaats: Gezinslokaal De Pinte 
Er is steeds meer belangstelling voor allerlei kruiden en het gebruik ervan, 
zowel in de keuken als voor allerlei gezondheidstoepassingen. 
We verdiepen ons in deze praktische les over het gebruik van kruiden vroeger 
en nu, bespreken, proeven en ruiken van bekende en minder bekende kruiden 
(vooral voorjaarskruiden) en tips voor het aanleggen en onderhoud van een 
kruidentuintje. 

Tussendoor genieten we van enkele proevertjes zoals kruidenthee, kruiden-
koekjes, geleien en confituren.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

donderdag 8 mei: daguitstap: verkenning in leuven 
o.l.v.  Prof. Jacques Van den Bulcke 
Na een eerste verkenning een tweetal jaar geleden gaan we opnieuw op stap 
in Leuven en bezoeken we verschillende gerestaureerde en vernieuwde ge-
bouwen en architectuur. O.l.v. onze gids Prof. Van den Bulcke gaan er deuren 
voor ons open die anders dicht blijven. 

We bezoeken o.a. de prachtige universiteitsbibliotheek en het recent geopen-
de leercentrum Agora in het voormalige laboratoriumgebouw van de Facul-
teit Farmaceutische Wetenschappen. Via het Groot Begijnhof brengen we een 
begeleid bezoek aan de restauratie van de schitterende Norbertijnenabdij 
“de abdij van ‘t Park”. 

Inschrijven is noodzakelijk en kan vanaf de 2de week van april, leden hebben 
voorrang.

&  Lieve De Brabandere (09 221 93 39), debrabandere.lieve@skynet.be

eveneMenten 

flanders
expo sdw

19 tot 21 april: Beestjes & Baasjes
hondenrassen, verdedigingshonden, agility, 
kattenshows, trimsalons, frettenraces, 
roofvogels, jungle-eiland met reptielen en
amfibieën, luxe-eiland met modeshows, 
kinderboerderijen…

27 tot 29 april: stone expo 
tweejaarlijkse vakbeurs voor natuursteen, 
keramiek en kwartscomposiet; 
enkel professionelen.



davidsfonds
Met  vtbkultuur

Zaterdag 17 mei: daguitstap naar Beloeil - doornik - la wallonie 
picarde
We vertrekken uit Sint-Denijs-Westrem rond 8 uur. De autocar 
met professionele chauffeur en gids haalt u op aan de parking 
van de Carrefour.
We rijden naar het kasteel van Beloeil, waar de koffie en crois-
sant klaarstaan. Daarna bezoeken wij het mooie kasteel De 
Ligne, hier krijgen we deskundige uitleg van een Nederlands-
talige gids.
Het treintje voert ons door de prachtige tuinen, de Scheldeval-
leigids geeft u alle uitleg … want er zijn veel vergelijkingspun-
ten met het “Chateau de Versailles”.  Op het middaguur wacht 

ons een lekkere 
3-gangenmaaltijd 
met 1/4l wijn en 
1/4l water inbe-
grepen.

Daarna rijden we naar Tournai, onze plaatsen zijn gereser-
veerd voor het multimediaspektakel “Le Couloir du Temps”. 
We vernemen heel wat over het roemrijke verleden van deze 
mooie stad met o.a. bezoek aan de Kathedraal (renovatiewer-
ken). Daarna kunt u de Scheldevalleigids volgen voor een in-
teressante wandeling … we gaan op ontdekkingstocht. Uiter-
aard krijgt u nadien nog wat vrije tijd voor shopping of een 
terrasje.
Bij eventueel slecht weer wordt een autocartrip met gids in 
de streek voorzien i.p.v. een wandeling.

In de late namiddag maken we met de Scheldevallei-autocar 
een mooie toeristische rondrit door “La Wallonie Picarde” 
langsheen Anvaing, Saint Sauveur, het heksendorp Ellezelles, 
Flobecq… 
Na deze prinselijke dag rijden we huiswaarts, waar we rond  
20 uur toekomen.

Prijs: € 60 p.p., inbegrepen: reis per luxe-autocar met profes-
sionele toerismechauffeur, vergoeding professionele Schel-
devalleigids, Beloeil (1 koffie met croissant bij aankomst, 
toegang, plaatselijke gids, rit door tuinen met treintje, 3-gan-
genmiddagmaal met 1/4l rode wijn, 1/4l water en 1 koffie), 
Doornik (multimediavoorstelling).

Inschrijving bij Erik Lambert (09 329 77 36) of 
erik.lambert@telenet.be vóór 4 mei.
Storting op rekeningnummer BE72 7374 2707 8616 van het 
Davidsfonds SDW/Afsnee met vermelding “Uitstap Doornik-
Beloeil”.

Na bewijs van storting is de inschrijving geldig.

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
Alex Van de Steene  09 222 18 57
Hilde Vanmarcke/Liesbeth Eggermont  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



Maalte…. 
een wijk Met een geschiedenis

Maaltebeek, grietgracht, rietgracht, vrytgracht, scheidbeek
Wat we nu kennen als Maaltebeek is een stuk van de Griet-
gracht, of Rietgracht. Er was een Grietgracht praktisch  rond 
geheel Gent: er is de gemerkte zuidwestelijke as tussen Bo-
venschelde en Leie, maar ook een noordelijke as vanaf de Leie 
(Bourgoyen) tot de Neder-Schelde over Wondelgem en een oos-
telijke as, omgeving Gentbrugge (zie kaart Hondius 1641), let 
op oriëntering, Noord is rechts.

Die Grietgracht is geen natuurlijke waterloop, maar is gegra-
ven, uiteraard deels langs bestaande beken. Men begon reeds 
te graven vanaf 1269 (noordelijk deel), later werd de gracht uit-
gediept en uitgebreid. 
Het doel was dubbel:
- de grenslijn markeren waarbinnen Gent de jurisprudentie 

claimt (Rietgracht zou = Scheidbeek). Maar eerst in 1578 
kwam een definitieve aanhechting bij Gent van het gehele 
gebied binnen de Rietgracht.

- waar nodig dienen als verdedigingslinie, vandaar soms 
Vrytgracht (= bevrijdingsgracht). Gent was langs drie zijden 
omringd door bevaarbare waterlopen die ook goed verde-
digbaar waren; maar de zuidkant was militair gezien, de 
zwakke onderbuik van Gent. 

Twee maal heeft Gent getracht van de Rietgracht een zuidelijke 
verdedigingslinie te maken. Dit gebeurde op momenten dat 
Gent in opstand was tegen de hertog of koning en zijn verdedi-
ging voorbereidde:

 -  Na 1450 werd Gent bedreigd door het leger van hertog Filips 
de Goede: toen werd dit zuidelijk stuk Grietgracht gegraven 
of uitgediept en een militair garnizoen gelegerd te Maalte.

 -  In 1580, tijdens de Gentse Calvinistische republiek, werd die 
Grietgracht opnieuw militair verstrekt, nu ook met sluizen 
en een verhoogde draaibrug op de Kortrijksesteenweg, de 
Maaltebrugge. De bedoeling was om het natuurlijk overstro-
mingsgebied dat bestond in de “vallei” van de Grietgracht, 
nu ook kunstmatig onder water te zetten, wanneer nodig.

Sedertdien vormde de zuidelijke arm zich een eigen bekken zo-
wat tot de Klossestraat met monding in de Leie. Een nieuwe 
aanpak gebeurde vanaf 1950 met het graven van de Ringvaart: 
toen werd de Grietgracht doorgesneden achter Maria Midde-
lares, met afsnijding van een belangrijk deel van het overstro-
mingsgebied, deel dat nu (ten onrechte) ”Overmeer” genoemd 
wordt. Het grootse zuidelijk deel van de gracht had meteen de 
Ringvaart als monding.

Ondertussen is de naam Maaltebeek lokaal ingeburgerd als 
naam voor dit zuidelijk restant van de (G) Rietgracht of Scheid-
beek. De naam lijkt verantwoord, al was het maar om het ver-
schil te maken met het restant noordelijke Grietgracht in de 
Bourgoyen, daar nog de gebruikelijke naam. 

Tillo Behaeghe



Geniet je graag van het gezellige Gentse stadsleven? Of woon je toch liever in 
de deugddoende rust van een groene gemeente? Het woonproject Avian slaagt 
er wonderwel in om ook die beide woonwensen te combineren.

Het Avian woonproject omvat twee appartementsgebouwen die elk 24 
appartementen tellen. De elegante, druppelvormige architectuur zorgt ervoor 
dat het project naadloos aansluit bij de omgeving. De gebouwen liggen aan de 
rand van enkele schaduwrijke bosjes en vormen de start van een groene park-
gordel die op de site is ingepland. Binnenkort ontwikkelt zich hier bovendien 
een bijkomende dynamiek met een businesscentrum en een winkelbuurt. Zowel 
het dorpsplein van Sint-Denijs-Westrem als het Sint-Pietersstation en de Graslei 
liggen op fietsafstand. De energiezuinige appartementen zelf zijn bijzonder  
functioneel ingericht en variëren van compacte wooneenheden met één slaap-
kamer tot extra ruim bemeten appartementen met drie slaapkamers. Uw wagen 
of uw fiets vinden een veilige parkeerplaats onder de grond. 

VOOR JONGE STARTERS EN SLIMME INVESTEERDERS

Het woonproject Avian biedt premium wooncomfort aan betaalbare prijzen. 
Avian richt zich zowel tot jonge budgetten als tot slimme investeerders. 
Vanaf 164.000 euro ben je hier al eigenaar van je eigen appartement. 

In samenwerking met 
vastgoedmakelaar Dewaele

T 09 234 34 34

Betaalbaar wonen op een toplocatie!

Een aanbod aan appartementen die 
functionaliteit en design perfect combineren.

Interesse?

Neem dan alvast een kijkje op www.avianliving.be en neem vandaag nog contact op met het Avian verkoopteam op 0471 72 73 77



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
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