
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

In memorIam GuIdo delbaere
op 22 januari 2013 overleed Guido delbaere, onze eredeken 
van dekenij borluut vzw. Hij werd 82 jaar. Hij was een manusje- 
van-alles in onze dekenij en in het verenigingsleven van onze 
gemeente. 

Hij huwde in 1957 met Mieke Vandewalle die de schilder- en de-
coratiewinkel uitbaatte in de Sint-Dionysiusstraat te Sint-Denijs-
Westrem. Hijzelf was werkzaam als schilder, behanger. Zijn enga-

gementen waren veelzijdig, 
hard werkend en tevens 
zeer betrokken bij het reilen 
en zeilen in de gemeente. 
Deken Wim Van Lancker las 
het in memoriam voor tij-
dens de eucharistieviering. 
Het werd opgemaakt door 
dekenin Frieda Van Caec-
kenberghe, die wegens ver-
blijf in het buitenland niet 
kon aanwezig zijn. 

“Guido Delbaere, een naam 
heel bekend in Sint-Denijs-
Westrem. Als autochtoon 
uit een groot gezin heeft 
hij zich gedurende heel zijn 
loopbaan ingezet voor zijn 
dorp. Aanvankelijk zette hij 

zich in voor het onafhankelijk dorp waar hij zich engageerde voor 
de middenstand en ook in O.K. (Open Kontakt). 
Na de fusie was hij medestichter van Dekenij Borluut samen met 
Jef Vandeveire. 
Hij was het “ge-
zicht” van Sint-
Denijs-Westrem, 
door de midden-
standswerking 
en zijn deelname 
aan de sociaal-
culturele vereni-
gingen van Sint-
Denijs-Westrem. 
Hij werd de eer-
ste deken van 
Dekenij Borluut 
en bleef in die  
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functie meer dan 
35 jaar. Zelfs als 
eredeken bleef hij 
actief in het be-
stuur en niets was 
hem teveel om 
actief te blijven 
meewerken waar 
hij kon. Hij bleef 
in hart en nieren 
scout en leefde 
volgens zijn le-
vensspreuk van 
Baden-Powell die 
hij trouw bleef als 
oud-scout: “Het 
leven is waard geleefd te worden maar je moet het zelf waarma-
ken”. Die leuze hoorden we nog tot het einde van zijn dagen. Hij 
stond aan de wieg van de scouts van Sint-Denijs-Westrem, was 
medestichter. 
Guido was ook goed gekend in de opperdekenij. Niets liet hij 
onverlet om aanwezig te zijn op allerlei evenementen. Als we 
Guido verbinden met een belangrijke karaktertrek dan noemen 
we hem een zeer sociale persoonlijkheid die graag bij de mensen 
was, graag feest vierde, zich ook graag inzette voor heel diverse 
opdrachten. Hij was er altijd graag bij en bracht mensen in be-
weging. Hij was een beweger. 
Geleidelijk aan zagen we Guido wegzinken uit zijn actieve leef-
wereld. Hij wilde er nog altijd bij zijn maar ondervond dat het 
minder goed ging. Toch zei hij steeds hoe content hij was, hoe 
gelukkig hij zich voelde in de home, hoe blij hij was dat hij bij 
zoveel mensen kon gaan om een klapke te slaan. We gaan hem 
missen. 
We blijven hem gedenken voor zijn waardevol aandeel in de ont-
wikkeling van Dekenij Borluut en zijn hem veel dank verschul-
digd.” 

Guido op de kaartavond van de 
Vrienden van de Zonnekerels
tijdens de kermis

Guido Delbaere op de opening 
van de kermis met de Belleman 

Guido Delbaere met de opperdeken Elie De 
Ryck en zijn echtgenote en opperdekenin 
Jeanine Poelman

nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

dekenij borluut dankt de inwoners van Sint-denijs-Westrem en 
omstreken voor hun grote opkomst voor het afscheid van Guido 

delbaere in de kerk o.l.Vrouw Sint-Pieters niettegenstaande 
het slechte weer. dat geeft weer hoe geliefd Guido was in onze 

gemeente. Het avondlied dat door de scouts bij de kist ten afscheid 
werd gezongen was een ontroerend moment. Guido zou zeker mee-

gezongen hebben want dat lied was in zijn hart en geest gegrift.
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NIEUW
Vorig jaar, eind mei, kwam de eerste thriller van Guido Strobbe in de 
boekhandels te liggen: Ultio - wraak, een allesoverwoekerend kwaad. 
Een verhaal over fraude, wraak en het Atomium.
Begin februari van dit jaar kwam de tweede thriller uit: odiUm -  
een intens vUUr dat je verteert... haat. Een sluipschutter maakt België 
onveilig en een mysterieuze agenda zorgt voor heel wat kopbrekens 
bij Robert Soetaert.
Beide boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en de Stad Gent 
heeft ze aangekocht voor zijn bibliotheken.
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beStuur dekenIj borluut VzW:
Voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
fax 09 243 41 08
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 
(T.&F. 09 245 67 28)

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

reclame & 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

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 29 maart. 
De teksten uIterlIjk teGen 11 maart. 
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 tek-
sten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 26 april, 24 mei, 30 augustus, 27 septem-
ber, 25 oktober, 29 november, 20 december 2013. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die 
data binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven 
waarvan de datum al vast ligt. Die komen dan in 
de rubriek “worden verwacht”, zodat de andere 
verenigingen er rekening kunnen mee houden. 
Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit 
vermelden.

Nieuws van de dekenij
lIdmaatSCHaP - Steun onS Werk en Word lId!

Dekenij Borluut bedankt iedereen die al gevolg heeft gegeven aan onze oproep 
om het lidgeld voor de Dekenij voor 2013 te betalen.
Wie het lidgeld  nog niet heeft betaald kan dit nu doen. Daarom herhalen we onze 
oproep en vindt u in deze INFO het overschrijvingsformulier.
Dankzij de steun van velen is het ons in 2012 gelukt om de INFO 10 maal per jaar 
gratis te laten bedelen in alle brievenbussen. We hopen ook dit jaar ons werk ten 
bate van onze gemeenschap voort te kunnen zetten.
Redeneer niet: “Zelfs als ik geen lid ben, ontvang ik toch de INFO”. Op die manier 
is er geen geld in het laatje om te werken en zal er noodgedwongen een einde 
komen aan de traditie van deze uitgave. Lidmaatschap betekent dat u het nut van 
deze uitgave kent en ook wilt meehelpen om ze in stand te houden en nog te ver-
beteren. De INFO brengt u 10 keer per jaar informatie over het verenigingsleven in 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. De redactie zoekt verder om ook in het jaar 2013 
eventuele verbeteringen aan te brengen. 

De verenigingen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee kunnen hun activiteiten gratis 
meedelen in de INFO. Verschillende verenigingen betalen hiervoor jaarlijks, spon-
taan hun bijdrage. Wij danken hen daarvoor. 

Wij zijn blij te kunnen rekenen op onze middenstanders, die u maandelijks in onze 
koopgids en in losse advertenties op hun zaak of diensten attent maken. Maar 
hun hulp alleen volstaat niet. De onkosten lopen op. uw bijdrage kunnen we echt 
niet missen. 

We konden ook rekenen op een aantal sponsors die ons in 2012 een mild bedrag 
hebben geschonken. U wordt sponsor van vzw Dekenij Borluut als u tenminste  
€ 25 als lidgeld stort. U wordt dan als sponsor uitgenodigd op de nieuwjaarsrecep-
tie van de dekenij. 

als elk gezin van Sint-denijs-Westrem en afsnee een steunkaart koopt, moet 
het lukken. Voor één persoon betaalt u € 6  en een gezinskaart kost € 12 . als 
u € 25 of meer stort, wordt u sponsor en vermelden wij u in de lijst van de 
sponsors in de InFo. Personen van buiten de gemeente betalen een lidgeld 
van tenminste € 15 omdat de InFo moet opgestuurd worden.

Ons rekeningnummer is

be81 4420 0385 0324
ten name van Dekenij Borluut SDW

Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden, opdat we u een lidkaart 
kunnen bezorgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
 

overschakelen van 
wintertijd terug naar 
zomertijd

In de nacht van 
zaterdag 30 en zondag 
31 maart wordt 
2 uur 3 uur

We slapen dus 1 uur 
minder



     Week tot week
maart

za. 2 – VzW VrIenden Vd zonnekerelS
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
ma. 4 – WmV aFSnee / SdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
Woe. 6 – markant de PInte / SdW
 kookles (Gezinslokaal De Pinte)
Woe. 13 – markant ism daVIdSFondS
 20.00: voordracht wereldtentoonstelling
 (Gildenhuis SDW)
do. 14 – markant de PInte / SdW
 “Tchaikovsky” (salons Roskam Merelbeke)
Vrij. 15 – markant de PInte / SdW
 filmnamiddag (Kinepolis Gent)
za. 16 – daVIdSFondS SdW / aFSnee
 bezoek aan Sint-Baafskathedraal
zo. 17 – WmV aFSnee / SdW
 deelname aan Gentsche gruute kuis
ma. 25 – markant de PInte / SdW
 begeleide wandeling in Gent

aPrIl

za. 6 – VzW VrIenden Vd zonnekerelS
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
ma. 8, di. 9 en Woe. 10 – SPortdIenSt Gent
 14.00: Sportmobiel (Krijzeltand)
Vrij. 19 – kVlV SdW
 Lady’s Fair (Flanders Expo)
za. 20 – WmV aFSnee / SdW
 09.30: lenteonderhoud Duddegembosje
di. 30 – daVIdSFondS SdW / aFSnee
 causerie “bier van eigen kweek”

meI

za. 4 – WmV aFSnee / SdW
 14.00: groepswandeling in het Parkbos
 (Borluutdreef)
ma. 6 – WmV aFSnee / SdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
di. 28 – kVlV SdW
 meifeest

junI

za.  1 – WmV aFSnee / SdW
 bezoek aan voorbeeldtuinen
ma. 17 – kVlV SdW
 “Op goede voet”

julI

za. 6 – WmV aFSnee / SdW
 09.30: zomeronderhoud Duddegembosje
ma. 8 – WmV aFSnee / SdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

NABESCHOUWING NIEUWJAARSCONCERT 2013

muziek met gouden klank in Sint-denijs-Westrem 
Zelfs gure weersomstandigheden kunnen melomanen niet thuis houden. Dat 
ondervonden de cultuurverenigingen ID+ART vzw, Heemkring Scheldeveld, De-
kenij Borluut en vtbKultuur tijdens het traditionele muziekweekend van 26 en 
27 januari j.l.

In het statige kader van het Maaltebruggekasteel te SDW droeg de muze dit 
jaar een naam met gouden klank. Na winterse glijpartijen in een behaaglijke 
concertruimte terechtkomen, gaf velen het gevoel in Epikoeros’ tuin te be-
landen. Dat laatste werd feestelijk realiteit door de muzikale charme die daar 
gestalte kreeg in het nieuwe harpensemble, Harpes d’Or, van An Van den Borre 
(lid van Harpe Diem), toen met Lien Keusters, Ellen Keersmaekers en dochter 
Lotte Auer het allerbeste uit de dag werd geplukt.

Harpa werd in de laat-Romeinse tijd onder meer beschreven als een grote 
korenzeef, een edel tuinwerktuig. In het Maaltebruggekasteel werden vier 
harpen bespeeld door jonge musici, die uit de vele tegenstellingen van onze 
rumoerige tijd een rijke harmonie van ervaring en beleving wisten te puren. 
De nieuwjaarsconcerten van 2013 kunnen dus met een tikkeltje symboliek de 
geschiedenis ingaan. An Van den Borre mag terecht trots zijn op haar gezel-
schap en op de selecte programmakeuze. Bovendien introduceerde zij zelf de 
componisten en deed dit op een vlotte, speelse manier waarbij zeer gevat en-
kele harptechnieken zoals Arpeggio, Glissando, Bas dans les cordes, Flageolet, 
Roffelen op de klankkast, Près de la table...  werden geïllustreerd. Daardoor 
konden de uitgevoerde werken nog genietbaarder en meer componistgericht 
worden beluisterd. Zelfs een POP-toespeling, met een plagend knipoogje in de 
richting van papa Jos Van den Borre, mocht niet ontbreken. Het publiek – de 
jongsten amper acht en elf jaar oud – genoot zichtbaar van alle emoties die 
hen met componisten en uitvoerders in deze unieke sfeer samenbrachten.

Tijdens een parelende receptie werden ook de beluisterde pareltjes nog uitge-
breid besproken. Hoewel Jos en Paul Van den Borre, twee eminente bezielers 
van de Maalteconcerten, hebben aangekondigd het vanaf volgend jaar ‘kal-
mer aan’ te doen, leeft bij iedereen de hoop dat deze muzikale traditie nog 
jaren mag doorgaan.

Guido Meerschaut



     Week tot week
auGuStuS

ma. 26 – kVlV SdW
 bezoek aan Aalst

SePtember

di. 10 – kVlV SdW
 over geuren
ma. 16 – WmV aFSnee / SdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

oktober

don. 17 – kVlV SdW
 lidgeldnamiddag

noVember

za. 9 – WmV aFSnee / SdW
 09.30: herfstonderhoud Duddegembosje
ma. 18 – kVlV SdW
 “enthousiast zijn en blijven”
ma. 18 – WmV aFSnee / SdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

deCember

ma. 16 – kVlV SdW
 kerstfeest

nieuws VAN DE Stad

de Sportmobiel komt naar je toe!
De Sportmobiel trekt van het ene buurtplein naar het andere met slechts één 
doel voor ogen: alle Gentenaars in beweging krijgen!
Omwonenden worden uitgenodigd om van 14 tot 17 uur te komen sporten. 
Het is zeker niet de bedoeling om topsportprestaties neer te zetten, het ple-
zier in het samen sporten primeert!
Er zit materiaal in de sportmobiel voor allerlei sporten: viking kubb, petan-
que, (panna)voetbal, slackline, badminton, basketbal, atletiek en tal van an-
dere openluchtsporten die je alleen of met een groepje kan beoefenen. 
De buurtsportwerkers van vzw Jong begeleiden de activiteiten. Ze geven je 
waar nodig de spelregels mee en geven je tips voor een schitterende spor-
tieve namiddag!
Let wel: de sportmobiel rijdt niet uit bij regenweer!
In Sint-Denijs-Westrem komt de Sportmobiel tijdens de paasvakantie langs op 
de Krijzeltand: maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 april.
De activiteiten van de Sportmobiel zijn vrij toegankelijk voor iedereen, dus 
trek je sportoutfit aan en kom langs!

&	 Sportdienst (09 266 80 00) of sportdienst@gent.be
                                           
oproep Speelstraten 
Wil je tijdens de zomervakantie je eigen straat van 14 tot 19 uur omtoveren 
tot een speelstraat, dan kan je tot woensdag 20 maart een aanvraag indie-
nen bij de jeugddienst.  
Als de straat voldoet aan alle voorwaarden (er rijdt geen openbaar vervoer, 
de straat wordt niet doodlopend, de omliggende straten blijven bereik-
baar,…) moeten er handtekeningen verzameld worden bij de buren, want 
ook zij moeten akkoord gaan. 
Aanvraagformulier vind je op www.gent.be/ouders
 
Wat is een speelstraat eigenlijk:
- een straat waar de kinderen veilig op straat kunnen fietsen of skaten
- een straat waar geen doorgaand verkeer doorkomt
- een straat die versierd wordt met mooie krijttekeningen
- een straat waar tafels en stoelen buiten staan om met de buren koffie te 

drinken
- een straat vol vrolijke kindergezichten
- een straat waar jong en oud samen zoveel leuke dingen kunnen doen.

&	 Jeugddienst (09 269 81 10) of jeugddienst@gent.be; www.gent.be

mee een schuun plankier doede iederien een plezier!
zondag 17 maart krijgt Gent voor de derde maal een grondige poetsbeurt. Zwerf-
vuil opruimen, onkruid wieden op voet- en fietspaden, een buurtparkje proper 
maken, blikjes uit het water vissen…het kan allemaal.
IVaGo en de Stad Gent roepen verenigingen, jeugdorganisaties, buurt- en wijk-
comités, maar ook individuele burgers op om die dag mee de handen uit de 
mouwen te steken. 
Net zoals de vorige jaren zijn er ludieke affiches en kaartjes om de buurt voor de 
actie warm te maken. Daarnaast stelt IVAGO vuilniszakken, grijpers, handschoe-
nen en veiligheidshesjes ter beschikking. En wie meedoet, kan rekenen op een 
vieruurtje of aperitief.
Initiatieven kan met online registreren. Ook promotiemateriaal kan je langs de-
zelfde weg aanvragen. Zo wordt de Gentsche gruute kuis zichtbaar in heel de 
stad!

&	www.gentschegruutekuis.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

VeeartSen
wachtdienst: 09 217 00 62

aPotHeken - centraal oproepnummer 
09 236 50 00 (Groot Gent) of 0900 10 500 (natio-
naal) of via www.apotheek.be

Wacht-
diensten
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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
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

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

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

GEBR. DE COCKER-NV JONOCO
alle formaliteiten, crematie; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
jonoco@skynet.be; gsm: 0475 429 265

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

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, Krijzeltand 4a, SDW 
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 OUD BAKKERIJTJE (Dirk Van Der Sypt)
belegde broodjes; Hogeheerweg 29, SDW tel: 09 221 77 23
woensdag gesloten

’T POMPOENTJE
maandag gesloten, eigen 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 NEW INN - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 09 222 88 68, 0473 49 10 71
zaal voor 150 personen; maandag en dinsdag gesloten

digitale foto print & scanservice
KLEURCOPyCENTER MARIE BOULARD
Kortrijksesteenweg 1194, SDW; tel: 09 221 56 37; pasfoto
kleurkopie-fun foto; Doorl. open van 9 tot 18u, zat. tot 12u

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 131, SDW

     tel: 09 221 42 66; 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

SPAARBANK  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

BIG.T.CArS BVBA  Aankoop auto’s en bestelwagens
Kortrijksesteenweg 1185, SDW
Ook onderhoud en herstelling; tel: 0476 49 53 53

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens open 7/7
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
                             onderhoud en herstelling alle merken,

 carrosserie, verdeler Seat-VW-Skoda-Audi
Hogeheerweg 24A, SDW; 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

geschenkartikelen
AT HOME - KLEUR EN INTERIEUR 
Exclusieve en milieuvriendelijke Nieuw-Zeelandse
interieurartikelen, hebbedingen en decoratie
Hemelrijkstraat 21, SDW; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be

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

CyNTHIA HAIR & BEAUTy SALON
Hogeheerweg 36, SDW; tel: 09 221 49 35
di. tot zat. op afspraak

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

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

kunst
KUNST- EN KERAMIEKBOETIEK “TAURUS”  
                        Dirk Vanhaeren
                        Hogeheerweg 15, SDW

 open: wo.– za. 9-12.30 & 14-19u & op afspraak
tel: 09 221 54 21; dirkvanhaeren.blogspot.com

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, meeneempasta’s
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 
eigen 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 !

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

meubelen
                    INTErIEurINrICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

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

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

schriJn- en timmerwerken
GEBR. DE COCKER nv Jonoco; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
kasten-keukens-renovatie-nieuwbouw
hout-alu-pvc ramen & deuren – eigen productie.

VANAELST BVBA 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
zondagnamiddag 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
Sint-rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakeriJ
SLOTENMAKERIJ ‘MARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
Sint-Dionysiusstraat 33, SDW; tel/fax: 09 221 94 69

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

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; fax: 09 329 61 43

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

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

PlaatS HIer uW adVertentIe
reeds mogelijk vanaf  E 70 per jaar 

incl. vermelding op de website
www.dekenijborluut.be



markant  I. S. M. 

davidsfonds
Woensdag 13 maart om 20 uur: voordracht “100 jaar na 
de Gentse wereldtentoonstelling van 1913”
door Prof. Paul De Paepe, UGent - gewijzigde datum!

Met beeld en woord wordt de beroemde wereldtentoon-
stelling van 1913 weer tot leven gewekt en tevens wordt 
er aangetoond wat er in het stadsbeeld rond het Sint-Pie-
tersstation en in het Miljoenenkwartier overgebleven is 
uit deze tijd. 
Leden Markant en Davidsfonds: gratis, anderen:  € 5
Plaats: Gildenhuis SDW.

markant SDW/DE PINTE

Woensdag 6 maart, voormiddag en avond: kookles
met thema “Visgerechten” door Claudine Struyvelt 
Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel, De Pinte 
Inschrijven is noodzakelijk. 

donderdag 14 maart om 14 uur: regioactiviteit 
“Leven en werk” van P. Tsjaikovsky door Jos Meersman  
Plaats : Salons Roskam Merelbeke 
Inschrijven is noodzakelijk.

Vrijdag 15 maart om 14 uur: seniorenfilmnamiddag kine-
polis Gent
met de bekroonde film “Life of Pi”: jongen en tijger in een 
reddingsboot op de oceaan. 
De regisseur Ang Lee maakt deze 3D- verfilming adembe-
nemend. 
Een magische filmnamiddag gevolgd door een gezellige 
babbel met koffie en gebak. 

maandag 25 maart: begeleide namiddagwandeling in 
Gent o.l.v. stadsgidsen
Deze wandeling sluit aan op de voordracht over de we-
reldtentoonstelling van 1913 in Gent. We bekijken restan-
ten ervan in het Citadelpark en het Miljoenenkwartier.
Inschrijven is noodzakelijk. 

bridgeclub 
LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetings-
centrum 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)

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 Senioren
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
lessen tai Chi Chuan: dinsdag van 14.30 tot 16 uur uitgezonderd 
elke derde dinsdag van 15.30 tot 17 uur
line dans: dinsdag van 16.30 tot 18 uur, voor iedereen toegankelijk
knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
boetseren: 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt be-
roep doen op de 3 computerbuddy’s.

Parochie
SINT-DENIJS-WESTREM EN AFSNEE

Wij nodigen u graag uit op zondag 10 maart om 10 uur in de kapel 
van Sint-Camillus.
De zondagsmis staat in het teken van de vasten en solidariteit met 
mensen in nood. Tijdens de viering komt u één en ander te weten 
over het project, dat we dit jaar willen steunen.
In Pokhara, ongeveer 200 km. van Katmandou (Nepal) zet Binot Ku-
mar zich reeds meer dan 10 jaar in voor straatarme weeskinderen. 
Naar het voorbeeld van Jezus Christus, neemt hij de zorg en ver-
antwoordelijkheid op zich voor meer dan 200 verlaten kinderen.
Jan Carpentier was enkele maanden geleden in Nepal getuige van 
dit unieke project, dat we met onze twee parochies financieel wil-
len ondersteunen via ons jaarlijks soper maal.

Vanaf 11.30 uur kan u deelnemen aan een sober maal in de ref-
ter van het Sint-Paulusinstituut, Loofblommestraat te Sint-Denijs-
Westrem. U kan deelnemen door uw bijdrage van € 6,50  (of meer, 
waarvoor oprechte dank) per persoon te storten op bankrekening 
BE36 863-7218223-81 van de parochies Afsnee en SDW, met vermel-
ding onderaan van het aantal volwassenen en kinderen, jonger 
dan 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar nemen gratis deel.
Uw storting geldt als inschrijving. Mocht u niet kunnen aanwezig 
zijn en het vastenproject willen steunen, dan kan u uw bijdrage 
overmaken via storting op dezelfde bankrekening, met vermelding 
“gift”. 
Warm aanbevolen en dank voor uw medewerking.

extra exemplaren van de InFo zijn te vinden 
op een aantal openbare plaatsen zoals 
de bibliotheek, het dienstencentrum en 

het Clubhuis voor Senioren.



Vereniging in de kijker

    tC borluut  SdW

Vincent Verstraeten, Christof de Vreese, Tom Deweirdt, Kristof De Cocker,
Martine Desmedt
Ontbreken: Annie Delobelle, Manu Koole, Michel Vereecke 

Het nieuwe tennisseizoen 2013 staat voor de 
deur. We hopen samen met u op een drogere 
periode zodat we de gravelterreinen speel-
klaar kunnen maken tegen de openingsrecep-
tie van zondag 24 maart. Tennisclub Borluut, 
met zijn prachtige ligging in het gelijknamige 
kasteelpark, vele enthousiaste leden en sym-
pathieke activiteiten, lijkt er al helemaal klaar 
voor. 

De club kan bogen op een traditie sinds 1976 
en heeft sindsdien steeds het gezinsvriende-
lijke beleid verder gevoerd alsook het recre-
atief karakter van onze vereniging bewaard. 
Ondanks het feit dat recreatief tennis wat over 
zijn hoogtepunt heen is, stellen wij vast dat 
wij toch elk jaar ruimschoots 400 leden mogen 
inschrijven. Dit succes is te verklaren door de 
democratische lidgelden, de talrijke gratische 
activiteiten, de rustige ligging en de goede in-
frastructuur. Dankzij de goede samenwerking 
met de schepen van sport van de Stad Gent 
hebben wij ondermeer vorig jaar de kleedka-
mers onder het kasteel kunnen renoveren. De 
voorbije jaren hebben wij het prieeltje binnen-
in volledig heringericht, een vergroot terras 
aangelegd en een verlichtingsinstallatie geïn-
stalleerd. De Stad Gent sponsorde telkens de 
materialen terwijl de bestuursleden zorgden 
voor de realisatie ervan. 

Sinds 4 jaar werken we samen met de onaf-
hankelijke tennisschool Attak die de volgende 
tennisgeneratie met veel toewijding en ge-
duld klaarstoomt. Ze biedt een gevarieerd 
aanbod voor jongeren en volwassenen. Ook 
leden met weinig of geen tenniservaring kun-
nen bij ons terecht.

Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met onze club? Raadpleeg onze web-
site www.tcBorluut.be of neem contact op met het bestuur. Snelle beslissers 
kunnen nog tot 28 februari genieten van een voordelig ledentarief. Nadien is er 
een toeslag van € 10  per nieuw lid.

    
activiteitenkalender tc borluut:
Verdere info in prieeltje en via website www.tcborluut.be

oPenInGSreCePtIe: zondag 24 maart vanaf 10.30 uur – Kasteel Borluut 
gratis voor elke bezoeker - ideale kennismaking – ontvangst VTV-lidkaart en 
getekende documenten korting mutualiteit - info en inschrijving tennisschool 
Attak – gratis tennisles Attak 10–12 uur

Start 2 tennIS: verrassingsdubbels in een gemoedelijke sfeer met gratis drank 
en hapjes.
1 x per maand telkens van 19 tot 22 uur

GratIS beGeleId VrIj tennISSen:  vrij dubbelspel met begeleiding van tennis-
school Attak
9 weken vanaf woensdag 17 april van 19 – 20 uur 

ClubFeeSt tC borluut:  zaterdag 22 juni – kasteel Borluut
Vriendschappelijke dubbels – animatie - verfijnde BBQ 

aFSluItInG SeIzoen: zaterdag 5 oktober – kasteel Borluut
Feestelijke afsluiting van het seizoen met kaas- en wijnavond.

onaFHankelIjke tennISSCHool attak:
Reeks van 9 lessen voor jeugd en volwassenen (keuze wo-vr-za vanaf 17 april)
Vakantiestages tennisschool: 8-12 juli en 26-30 augustus

Foto bestuur Tc Borluut:



Politie
bewoners van Sint-denijs-Westrem en afsnee, wees waakzaam!
diefstal en inbraak, schering en inslag!
De redactie van INFO kreeg een brief van een inwoner van het dorp met 
het verhaal van ervaringen van een buurvrouw van 88 jaar over een ont-
moeting op de bus van de lijn, van Gent-Zuid tot de Drie Sleutels in Sint-
Denijs-Westrem.

In ‘t kort het verhaal:
Een vrouw (A) van +/- 40 jaar, donker sluik haar, zag er Spaans of Marok-
kaans uit en sprak goed Nederlands. Ze praat tegen mevrouw (B) hoe 
mooi ze eruit ziet en vraagt haar leeftijd. Zegt dat ze er veel jonger uitziet. 
B zegt dat haar man overleden is en dat ze 6 kinderen heeft. A vraagt of 
ze veel op bezoek komen en of ze veel vrienden heeft. A blijft meerijden 
tot waar B afstapt en volgt haar. B vraagt of ze ook in de buurt moet zijn. 
A vraagt of ze in De Pinte is. Ze moet naar de dokter. B vraagt naar welke 
dokter. A noemt een onbekende naam. B voelt dat er iets niet klopt. A wil 
een kop koffie gaan drinken met B omdat ze haar zo sympathiek vindt, 
liefst niet in een taverne maar wel bij haar thuis. B wijst er A op dat ze 
naar de dokter moet. A voelt dat ze een fout heeft gemaakt. Ze zegt dat ze 
vrijdag een kop koffie komt drinken maar zegt haar naam niet.
A is niet gekomen....De ontmoeting is echt gebeurd en wijst erop dat men 
voorzichtig moet zijn met wat men zegt aan een onbekende persoon.
Zeg nooit dat je alleen bent en als je gevolgd wordt, ga niet naar huis 
maar probeer een politiekantoor binnen te stappen of spreek een agent 
of iemand aan, of ga een winkel binnen en probeer iemand te telefone-
ren. Bel 112 en zeg waar je bent. Opletten is de boodschap.

Scouts en gidsen / zonnekerels
aFSCHeId Van GuIdo delbaere
° 28 augustus 1930 – + 22 januari 2013 

Op 22 januari 2013 overleed Guido Delbaere, een persoon die 
zich in alle opzichten heeft ingezet voor het gemeenschapsle-
ven in Sint-Denijs-Westrem. 
Wij hadden graag zijn enorme bijdrage voor de scouts toege-
licht. Onze scoutsgroep “De Zonnekerels” werd opgericht in 
1944 door Maurice en Leon De Wulf, samen met Florent De-
medts. 

Guido was één van de eerste leden van deze scoutsgroep, later 
werd hij een gedreven leider. Zijn hart voor de scouts stopte 
niet na zijn leidersperiode. Hij was één van de medeoprichters 
en 1e voorzitter van de vzw “Vrienden van de Zonnekerels” in 
september 1960. Toen en nog steeds zet deze vzw zich in voor 
het behoud van de scoutsterreinen en de vele lokalen.
Tot in zijn laatste levensjaren was hij altijd present bij alle ac-
tiviteiten die de scouts en de vzw organiseerden. Scoutsbal, 
opendeurdagen … altijd was hij present en vertelde hij aan ie-
dereen die dit wilde horen, wat zijn aandeel in de scouts was 
en hoe fier hij was op de scouts.

Zijn kinderen en zijn kleinkinderen hebben zijn enthousiasme 
voor de scouts verder gezet, als lid, als leider en als lid van de 
vzw. Daar was hij ook oprecht fier op.

Het was dan ook voor iedereen een zeer ontroerend moment 
toen we met 30 mannen/vrouwen - vier generaties scoutsleden 
- rond zijn kist het scoutsavondlied zongen, om daarna een ere-
haag te vormen voor een scoutsleider/vzw-voorzitter waar zijn 
kinderen en kleinkinderen terecht fier op mogen zijn. 

Guido, bedankt voor alles.
Vanwege de vzw en de groepsleiding van de scouts

Voorzitters van de VZW de zonnekerels  (van rechts naar links)
Guido Delbaere, Michel Demedts, Frank Bosschem, Joost Mangeleer, 
Dorien Meire

enkele preventietips van de politie:
- Je raam is geen uitstalraam 
- Zorg voor zichtbare tekenen van aanwezigheid
- Een dief heeft vaak maar een tiental minuten nodig
- Opgepast voor typisch “publiek geheime plaatsen”
- Bewijs de inbreker geen dienst door allerlei materi-

aal, zoals ladders, klein gereedschap, enz..voor hem 
klaar te leggen. 

- Zorg ervoor dat alle kanten van uw woning goed 
zichtbaar zijn. 

- Plaats een code op waardevolle goederen
- Degelijk hang- en sluitwerk kan de dief kostbare tijd 

benemen. 
- Indien nodig kan u investeren in een alarmsysteem, 

hieromtrent is er wel een nieuwe wetgeving!
- Als u snel na het gebeurde een zo volledig mogelijke 

aangifte doet, zal de kans op een succesvolle opspo-
ring aanzienlijk toenemen.

- Een goede raad: wees niet bang maar attent. Kijk 
uit, merkt u iets verdachts, geef het door.



Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

Kantoor Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 8
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 09 242 97 70

    
 InFo
bIblIotHeek
SInt-denIjS-WeStrem

Gemeenteplein 14
9051 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 compu-
ters voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, 
strips, cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms le-
nen, tijdschriften en naslagwerken in-
kijken en folders en affiches van activi-
teiten in Gent en de buurt vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolwagengebruikers.

dIenStenCentrum
SInt-denIjS-WeStrem

Gemeenteplein 2
9051 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 en van 14 tot 
18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

PolItIezone Gent
CommISSarIaat SdW

Gemeenteplein 2
9051 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-

Pz Sint-Camillus
uitnodiging: dag van de zorg
Sint-Camillus opent de deur voor het grote publiek op zondag 17 maart.
Van 10 tot 17 uur bieden wij een unieke kijk achter de schermen van het ziekenhuis.
U kan zich ook inschrijven voor een aantal actieve workshops of deelnemen aan  
interessante presentaties.

&		 www.dagvandezorg.be

De directie.
 



IKEA FAMILY:
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!

GRATIS
ONTBIJT
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 02/01/2013 t.e.m. 31/12/2013
en enkel in IKEA Gent. 1 portie per bon.

IKEA.be/Gent

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. 
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IKEA.be/Gent

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

Openingstijden:

Openbaar vervoer : Tramlijn 1
E 40 : Afrit “ Expo”

BON
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