
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Een nieuwe lente, een nieuwe kerk
Naar eeN verNieuwde parochiekerk iN SiNt-deNijS-weStrem

Het werd her en der al gehoord: de parochiekerk van Sint-Dionysius wordt ‘gerestau-
reerd’. Evenzeer werd de vraag gesteld waarom dit in tijden van nood als deze, nodig of 
nuttig is. Enkele misschien minder gekende aspecten van deze restauratie kunnen al één 
en ander verklaren.
De kerk van Sint-Dionysius was reeds in de 16de eeuw vermaard als een bedevaartsoord 
voor de H. Dionysius (+ ca 250), de eerste bisschop van Parijs en staat zo ook vermeld in 
de befaamde “Sanderus atlas” of de “Flandria Illustrata”, het opus magnum van deze 
Ieperse kanunnik (1586-1664).
De huidige kerk in neogotische stijl werd ontworpen door arch. J.M. Wolters (anderen: 
Jan Ghijsels) en dateert van 1854. Het is daarmee, samen met de kapel in het Maalte-
bruggekasteel en de H.-Kruiskerk in Destelbergen, één van de eerste neogotische bouw-
werken in Vlaanderen. De befaamde architect, Jean-Baptiste (de) Bethune (1821-1884) 
zou hierin de hand hebben gehad onder impuls van de familie de Hemptinne, toen eige-
naars van het Maaltebruggekasteel en grote voorvechters van de katholieke heropleving. 
De Sint-Dionysiuskerk is echter hierin uniek dat ze volledig, zowel het interieur als het 
gebouw zelf, in neogotische stijl opgebouwd en “aangekleed” is.  Het betreft derhalve 
geen verbouwing of aanpassing aan de stijl van de tijd.
Omwille van de grote artistieke waarde, vooral van het gaaf bewaard gebleven interieur, 
is de kerk (net als de omliggende kerkhofmuur, pastorie en omgeving)  sinds 1996 een 
beschermd monument. Het interieur werd een paar keer “herschilderd” maar wordt nu 
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. Daarbij kwamen enkele gelukkige 
“verrassingen” tevoorschijn. De oorspronkelijke, polychrome muurschilderingen werden 
deels uitgevoerd door het vermaarde atelier Bressers. De gebrandschilderde glasramen, 
in opdracht van de familie Delebecque, zijn een unicum. Het zijn de eerste ‘probeersels” 
van een in de loop der eeuwen verloren gegane techniek uit de XV-XVIde eeuw. Dat men 
het juiste (bak)procedé nog niet geheel onder de knie had, is te merken in bv de gezich-
ten van de figuren, die in pakweg 100 jaar vervaagd zijn, terwijl soortgelijke glasramen 
uit de XVIde eeuw hun volle frisheid hebben behouden. 
Voor de bouw(kosten) van de kerk diende de (arme) kerkfabriek in te staan. Het werd 
dan ook een relatief kleine kerk, echter vol symboliek (schip = 6 x 2 zuilen = 12 apos-
telen / steunpilaren van de kerk, op 8-hoekige sokkel = verwijst naar verrijzenis). Het 
interieur werd gestoffeerd door (rijke) en/of adellijke families, die dan niet zelden hun 
wapenschild of naam achterlieten op meubilair, zoals in het koorgestoelte (baron Pycke), 
schilderijen als de “Aanbidding van het H. Sacrament” naar P.P. Rubens (blazoen van 
F. Soenens), de glasramen (elk kind uit de familie Delebecque).   
Dergelijk monument moet bewaard blijven voor het nageslacht als een getuige van zijn 
tijd. De Vlaamse Regering stemde dan ook principieel in met de restauratie waarna de 
kerkfabriek een restauratiedossier samenstelde. Na het vrijmaken van de nodige fondsen 
kon in februari 2012 eindelijk het startsein gegeven worden. Derhalve werd het voorbe-
reidend werk lang voor de crisis aangevat; de werken zelf zijn slechts een fractie van het 
ganse proces.
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Bericht vaN de redactie:
De volgende INFO verschijnt op 26 april. 
De teksten uiterlijk tegeN 8 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 tek-
sten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 24 mei, 30 augustus, 27 september, 25 okto-
ber, 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.

Omdat het gewelf en de schilderingen rond de gewelfsleutels nu in hun volle glorie 
zijn hersteld, maar men dit met de huidige, oude lampen niet kan opmerken, opteer-
de de kerkfabriek om uit eigen middelen speciale verlichting aan te brengen, zodat 
ook het gewelf zal verlicht worden. De verwarming werd volgens de nieuwe normen 
van Stad en Provincie vernieuwd, het meubilair hersteld en opgepoetst. Daardoor 
wordt onze parochiekerk niet alleen een ingetogen huis van gebed, dienstig voor de 
eredienst, maar is ze tevens geschikt voor aangepaste evenementen. Het is letterlijk 
een open monument, waar iedereen welkom is, in zoverre men het erfgoed en zijn 
bestemming respecteert. Het is ons monument, dat de noeste arbeid en het geloof 
van onze voorvaderen én de waardering van onze generatie uitstraalt en waar wij 
als Sint-Denijzenaars fier kunnen op zijn. Laten we ons monument koesteren en er 
zorg voor dragen.
zondag 14 april om 16 uur is iedereen van harte uitgenodigd op de plechtige eucha-
ristieviering, voorgegaan door Mgr Van Looy, die de kerk opnieuw zal inzegenen. Een 
unieke, niet-alledaagse belevenis…

Met een viertal panelen van Heemkring Scheldeveld krijgt u een overzicht van de 
geschiedenis sinds het ontstaan van de eerste stenen kerk in 1100.

K.P. 
De kerkfabriek heeft voor de restauratie een speciaal rekeningnummer geopend: 
IBAN: BE04 8926 8563 9031; BIC: VDSPBE91 of in mensentaal: 892-6856390-31. 
Milde bijdragen zijn nog steeds meer dan welkom.

kermiscomité
De werkgroep van het Kermiscomité heeft op haar eerste werkvergadering het the-
ma voor de kermis van oktober bepaald. We laten de lezer nog een beetje in het 
ongewisse maar verklappen al de beginletters van het thema: “Fi......”. Het wordt 
zoals vorig jaar een kermis vol creatieve activiteiten, met talrijke verrassingen, sa-
menwerking met talrijke verenigingen, initiatieven voor jong en oud.
Geïnteresseerd om mee te werken? Geef een seintje op e-mail: 
joseph_de_clercq@telenet.be

Nieuws VAN DE Stad
de Sportmobiel komt naar je toe!
De Sportmobiel trekt van het ene buurtplein naar het andere met slechts één 
doel: 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 plezier in het 
samen sporten primeert!
Er zit materiaal in de sportmobiel voor allerlei sporten: viking kubb, petanque, 
(panna)voetbal, slackline, badminton, basketbal, atletiek en tal van andere open-
luchtsporten 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 sportieve namid-
dag!
Aandacht: 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

zitdag voor het invullen van de belastingsaangifte

vrijdag 7 juni in het Dienstencentrum van 9 tot 13 uur en van 14 tot 15.30 uur.



     Week tot week
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)
zo. 14 – parochieS
 16.00: inzegening parochiekerk SDW
ma. 15 – wmv aFSNee / Sdw
 20.00: publieke evaluatie bundel ‘trage wegen’ 
 (oc De Graet Afsnee)
do. 18, vrij. 19, za. 20 – reder. de looFBlomme
 20.00: “Mijn Blackie” (Gildenhuis SDW)
vrij. 19 – kvlv Sdw
 Lady’s Fair (Flanders Expo)
vrij. 19 – markaNt de piNte / Sdw
 13.00: bezoek tuinen in Groot-Bijgaarden
za. 20 – wmv aFSNee / Sdw
 09.30: lenteonderhoud Duddegembosje
do. 25, vrij. 26, za. 27 – reder. de looFBlomme
 20.00: “Mijn Blackie” (Gildenhuis SDW)
zo. 28 – rederijkerSk. de looFBlomme
 17.00: “Mijn Blackie” (Gildenhuis SDW)
di. 30 – davidSFoNdS Sdw / aFSNee
 20.00: causerie “bier van eigen kweek”
 (SBAT SDW)
di. 30 – markaNt de piNte / Sdw
 20.00: voordracht “kruiden”
 (Gezinslokaal De Pinte)

mei

woe. 1 t.e.m. zo. 12 – geziNSBoNd Sdw / aFSNee
 Reuzenhuis in Miat Gent
do. 2, vrij. 3, za. 4 – reder. de looFBlomme
 20.00: “Mijn Blackie” (Gildenhuis SDW)
za. 4 – wmv aFSNee / Sdw
 14.00: groepswandeling in het Parkbos met gids
 (Borluutdreef)
ma. 6 – wmv aFSNee / Sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
do. 9 t.e.m. zo. 12 – markaNt de piNte / Sdw
 uitstap naar Z-W-Engeland
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”)

gildenhuis
zaaltje te huur
Het Gildenhuis beschikt niet alleen over de bekende grote, polyvalente zaal 
die gebruikt wordt door onze verenigingen en privépersonen voor de meest di-
verse activiteiten, maar ook over een kleinere vergaderzaal. Bij verhuring van 
de grote zaal wordt automatisch de kleine zaal ter beschikking gesteld. Deze 
kleinere ruimte werd tot voor kort gebruikt als opbergplaats voor stoelen, ta-
fels, drank etc. Recent werd de kleine zaal volledig leeg gemaakt, herschilderd 
en opgesmukt. Teneinde de verenigingen van Sint-Denijs-Westrem toe te laten 
in een gezellige en - in de winter - warme omgeving te vergaderen, wordt deze 
vergaderzaal vanaf nu apart ter beschikking gesteld (als de grote zaal niet 
verhuurd is). De maximum capaciteit bedraagt ongeveer 25 personen. Stoelen 
en tafels dienen wel steeds terug in de berging opgeborgen te worden. De 
huurprijs bedraagt € 8.

&			Said (0476 76 00 98) of via gildenhuis-sdw@hotmail.com

BASISSCHOOL Sint-paulus
De lente hangt in de lucht en dat is te merken op onze school. In functie van 
het jaarthema “Iedereen Supermegaknap” zijn we in april allemaal “natuur-
knap”. Wat dat allemaal te betekenen heeft, blijft voorlopig een goed bewaard 
geheim. Er staan ook nog heel wat uitstappen op het programma:
-  donderdag 18 april nemen het vijfde en zesde leerjaar in Flanders Expo deel 

aan de doe-aan-sport-beurs. Ze worden er een halve dag ondergedompeld 
in het actief beleven van allerlei sporten, van roeien tot duiken, met daar 
tussenin baseball en tennis, fietsen, zeilen, korfbal, ropeskipping en nog 
veel meer.

- vrijdag 19 april gaan de zonneklassers (derde kleuterklas) op schattenjacht 
in het Gravensteen onder leiding van jonkvrouwe Nathalie. 

- van 24 tot 26 april zijn er plattelandsklassen in het centrum Roosendael te 
Sint-Katelijne-Waver voor het tweede leerjaar. 

- zaterdag 27 april zijn alle helpende handen heel welkom voor de grote op-
ruimdag. We gaan die dag de vervallen gebouwen leeg halen zodat ze klaar-
staan voor sloop. U weet toch dat wij een nieuwbouw voorbereiden om te 
kunnen uitbreiden?

Heel bijzonder is het bezoek van UP4s naar onze school op dinsdag 30 april. 
De organisatie werd opgericht door de Ugandees-Nederlandse Sylvia Mbabazi-
Rus. Via financiële adoptie kon ze in het Ugandese dorp Bukomansimbi een 
school realiseren. Toen er ook geld moest worden gezocht voor een middelba-
re school, ontstond het idee om een kinderkoor op te richten. Het koor kwam 
in 2009 onder impuls van juf Nathalie voor het eerst naar onze school. Het was 
een groot succes. Nu komen de Ugandese kinderen al voor de derde keer. Ze 
zullen workshops geven en muziek maken. Wij kijken er alvast naar uit!

Basisschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3, Sint-Denijs-Westrem (09 221 32 73)

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)



     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

parochies SDW EN AFSNEE

Parochiekerk Sint-Denijs-Westrem opnieuw toegankelijk 
Er is goed nieuws: op witte donderdag 28 maart 2013 kunnen we opnieuw 
eucharistie vieren in de parochiekerk van Sint-Denijs-Westrem. De restaura-
tie- en schilderwerken, die op maandag 27 februari 2012 zijn gestart, zijn gro-
tendeels afgewerkt en onze kerk is opnieuw beschikbaar voor de eredienst.  
De parochiegemeenschap van Sint-Denijs-Westrem is de directie en de zus-
ters van Sint-Camillus bijzonder dankbaar en erkentelijk voor het gebruik van 
de kapel gedurende meer dan een jaar. Dankzij hun gastvrijheid kon onze 
parochie iedereen blijven uitnodigen om op zondag eucharistie te vieren en 
regelmatig als gemeenschap bijeen te komen.  

diensten van de goede week:  
donderdag 28 maart vieren we Witte Donderdag in de parochiekerk van SDW 
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 29 maart vieren we Goede Vrijdag. We nemen samen deel aan de 
kruisweg in de parochiekerk van Afsnee om 15 uur en worden tevens uitge-
nodigd op de Goede Vrijdagliturgie in de parochiekerk van Afsnee om 19 uur.
zaterdag 30 maart houden we samen de Paaswake en worden de Paaskaar-
sen gewijd en aangestoken in de parochiekerk van Afsnee om 20 uur. Wij 
hernieuwen onze doopbeloften. 
zondag 31 maart vieren we samen het hoogfeest van Jezus’ verrijzenis tij-
dens de Paasliturgie in de kerk van Sint-Denijs-Westrem (om 10 uur).

markant SDW/DE PINTE

vrijdag 19 april, namiddaguitstap: “tuinen en park in groot-Bijgaarden”
We brengen een bezoek aan de schitterende lentetuinen rond het Kasteel 
van Groot-Bijgaarden waar alle voorjaarsbloemen in bloei staan.
Busuitstap vanuit Sint-Denijs-Westrem en De Pinte om 13 uur. 
Na het bezoek: koffie en gebak in de brasserie Bijgaarden.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

dinsdag 30 april om 20 uur: voordracht en praktische les “alles over kruiden“
door Marjane Volckaert
Meer en meer wordt het gebruik van kruiden in de keuken geherwaardeerd. 
We richten dan ook een avond in met uitleg over het gebruik van kruiden 
vroeger en nu. 
Er komen ook verschillende praktische punten aan bod zoals: tips voor een ei-
gen kruidentuin(tje), bespreking van enkele favoriete kruiden en het gebruik 
ervan, voorjaarskruiden enz.
Tussendoor: proevertjes zoals vlierbloesemdrankje, aperitiefkoekjes met krui-
den, geleien en confituren.
Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel, De Pinte 

weekend van 9 tot 12 mei: meerdaagse trip in zuid-west engeland 
We verkennen de streek rond Bath met o.a. begeleid bezoek aan Bath zelf, 
Bristol, Wells, Glastonbury en andere pittoreske plaatsen in die regio. De 
doorreis wordt doorbroken met een bezoek aan Hampton Court, kasteel en 
tuinen, en op de terugreis bezoeken we nog Hever Castle.
Deze buitenlandse trip is voorbehouden voor de leden van Markant.  

      
    

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

Wacht-
diensten

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

het clubhuis voor Senioren en de kerken van Sdw en afsnee.
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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, 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 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

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

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

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



l
m

r

w

v
z

S

t
o

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

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

                    IrrES  vastgoed met styling 
                         Kleine Gentstraat 7, 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
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reeds mogelijk vanaf  E 70 per jaar 

incl. vermelding op de website
www.dekenijborluut.be



kapel
Sint-camillus
Voor de wijk Sint-Camillus wordt een belangrijk hoofdstuk van 
een mooi verleden afgesloten. De kapel, de zustergemeenschap 
van het Sint-Camillusinstituut, de wijkbewoners vormden tot 
voor enkele jaren een hechte verbondenheid. Het is met wee-
moed dat we afscheid nemen. Het sluiten van de kapel is als 
het ware een symbool van de teleurgang van de vitaliteit van 
het hele wijkgebeuren. De kapel wordt niet afgebroken maar 
omgebouwd tot sportzaal, vergaderzaal enz…en er wordt nog 
een deel bijgebouwd voor toiletten. 

we zetten een beetje geschiedenis op een rijtje:
Rond de jaren 1960 ontstond de wijk Sint-Camillus in Sint-Denijs-
Westrem. Jonge gezinnen bouwden er een gezinswoning rond 
het psychiatrisch instituut Sint-Camillus. De gronden behoorden 
toe aan ridder Jean-Baptiste De Ghellinck. De wijk centraliseerde 
zich rond het psychiatrisch instituut. De grenzen: ten noorden 
de Buchtenstraat, ten oosten de spoorweg, oostwest de E40, 
ten westen de natuurlijke grens de Rosdambeek en de Leie. 
Het werd een groene wijk met veel opgroeiende kinderen. Dat 
bracht veel leven en creativiteit met zich mee.

Vanuit talrijke initiatieven om samen te sporten werd een ver-
eniging opgericht: “De Vrienden van de Sint-Camilluswijk”. Dat 
werd niet zomaar een vereniging op papier, maar een groep 
zeer geëngageerde bewoners die talrijke initiatieven nam om 
een echte samenleving uit te bouwen met talrijke vormen van 
vrijetijdsbesteding. Op de samenwerking met de zusterge-
meenschap met Zuster Lucia als overste en de aalmoezenier 
Pater Albert kon men onvoorwaardelijk rekenen. Het instituut 
was als het ware ingebed in de wijkgemeenschap. Er was een 
open geest, warme ontvankelijkheid. De kapel en de zondagse 
eucharistievieringen hadden een niet onbelangrijk aandeel. De 
kapel werd voor de jeugd de ontmoetingsplaats bij uitstek. Na 
de mis vond de jeugd elkaar om gezellig na te praten.
We denken aan de jaarlijkse wijkfeesten die door de vereniging 
werden georganiseerd en plaats hadden op het terrein van het 
instituut. Alle leeftijden kregen er hun gading: kinderen, de 
jeugd, de ouders. De verstandhouding met de zustergemeen-
schap was optimaal. Het instituut werkte samen met de wijk en 
vice versa. De wijk had “Wijk aan Zet” als stimulans niet nodig. 
Iedereen voelde zich spontaan betrokken en werkte mee waar 
nodig.
De vereniging richtte in haar schoot “VIA” op. Een tiental vrou-
wen werd verantwoordelijk voor enkele straten in hun buurt 
om nieuwe bewoners met een bloemetje te verwelkomen en in-
formatie te verstrekken over het leven in de wijk. Jaarlijks werd 
een sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen. Later, tot 
twee jaar geleden, werd het een sinterklaasfeest voor de groot-
ouders met hun kleinkinderen. De Eerste- en Plechtige com-
municanten kregen een klein geschenk. Een kinderkoor werd 
opgericht dat later uitgroeide naar een volwassen koor en dat 
nu na 40 jaar nog kan rekenen op een 35-tal trouwe koorleden. 
Dirigent Lieve Strybos leidt met grote professionaliteit en jaren 
ervaring het koor en heeft het tot een hoog niveau opgetild. 
De repetities gaan nog steeds door elke maandagavond in het 
instituut Sint-Camillus, waarvoor het koor zeer dankbaar is.
De sportclub speelde tweemaal per week volleybal op het ter-
rein van het instituut en er kwam een overeenkomst met het 
bestuur van de vereniging over de huur en gebruik van de ten-
nisterreinen op bepaalde uren en dagen door de wijkbewoners. 

De tennisclub groeide uit en deed mee aan wedstrijden.
Donderdagnamiddag was voorbehouden voor dameshandbal; 
later werd ook petanque gespeeld. We danken langs deze weg 
het instituut en de zustergemeenschap voor de vele blijken 
van sympathie en warme samenwerking. In de zomerperiode 
waren barbecues voor vrienden onder elkaar een spontane en 
ontspannen ontmoetingsgelegenheid. En dan was er ook nog 
jeugdclub Rush. Vele jongeren van de wijk en daarbuiten wa-
ren in de jeugdclub actief, die via de wijk werd opgericht en bij 
aanvang onder de leiding stond van Dirk Carpentier en Manette 
Michielsen.  

De jonge wijk werd na een periode van 30 à 40 jaar stilaan een 
“oude wijk”. Bewoners verliezen hun partner, worden oud, ge-
pensioneerd. De kinderen verlaten het nest en de wijk blijft stil-
aan verweesd achter. Stilaan komen nieuwe bewoners met jon-
ge kinderen in de wijk wonen. Hun leven is jachtig: ze werken 
beiden en hebben het druk met de zorg voor de opgroeiende 
kinderen. Tot op heden zijn nog geen nieuwe initiatieven geno-
men om opnieuw creativiteit in de wijk te introduceren. We ho-
pen uit de grond van ons hart dat de nieuwkomers initiatieven 
nemen om de wijk nieuw leven in te blazen om er een gezellige 
wijkgemeenschap van te maken waar het goed is om te wonen.

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 uitgezon-
derd elke derde dinsdag van 15.30 tot 17 uur
line dans: dinsdag van 16.30 tot 18 uur, voor iedereen toegan-
kelijk
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 
beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

rederijkerSkamer

de loofblomme 
 
“mijn Blackie” van arne Sierens
Regie: Dominique Van Malder
donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20, donderdag 25, vrijdag 
26, zaterdag 27, zondag 28 april (17 uur), donderdag 2, vrijdag 
3, zaterdag 4 mei om 20 uur.

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang:  € 9; studenten en 60-plus: € 8.

Spelers: Jean Claude Bienvenue, José Colpaert, Tom de Bleye, 
Lieven Demeyere, Inge De Schuyter, Eline Devoldre, Lien Ooghe, 
Walter Schudel, Frederik Van Cauwenberghe, Audrey Verhille 
Productie: Johan Demeulemeester 

Reserveren via www.loofblomme.be of (0476 66 79 13)



gezins-
bond

SDW/AFSNEE

“het reuzenhuis” in gent
Neen, we hebben het niet over het decor 
van een musical of de woning van een 
sprookjesreus. Dit reuze-echte Reuzen-
huis is gebouwd door de Gezinsbond en 
alle voorwerpen zijn er 3 keer groter dan 
in realiteit. Het Reuzenhuis is een expo 
die aandacht heeft voor de veiligheid in 
en rond de woning en die je als volwasse-
ne leert kijken door de ogen van een kind. 
Zo beleef en ervaar je zelf de gevaren in 
huis en ontdek je op welke manier deze 
te voorkomen zijn. “Wat is die glanzen-
de stok die zo hoog boven mij over tafel 
hangt? Even proberen of ik er aan kan… 
Ai, ’t is een steelpan met warm eten …”
Voor wie? Vooral voor jonge ouders, 
grootouders, volwassenen en studenten 
die met kinderen werken.
De Gezinsbond wil je alle ruimte geven 
om het Reuzenhuis te ontdekken. Daarom 
zorgen we voor opvang: voor de aller-
kleinsten (0-4 jaar) is er kinderoppas en 
voor de kleuters en iets oudere kinderen 
(5-11 jaar) valt er heel wat te beleven 
rondom veiligheid in en rond de woning. 
Het Reuzenhuis zelf kunnen de kinderen 
niet bezoeken.

Plaats: MIAT Gent, Minnemeers 9
Van woensdag 1 mei tot en met zondag 
12 mei (gesloten op maandag 6 mei): da-
gelijks van 10 tot 17 uur (op donderdag 
2 en dinsdag 7 mei avondopening tot 21 
uur).

Toegang:
individuele bezoeker: € 8.
Leden Gezinsbond (op vertoon lidkaart): 
€ 4 + € 1 extra korting op de gezinsspaar-
kaart
KBC-klanten (op vertoon van de bank-
kaart): € 4
Groepen (vanaf 12 personen): € 3.
We hopen de inwoners van SDW en Af-
snee talrijk te mogen begroeten tijdens 
één van de 11 dagen van dit Reuzenhuis.

Aan alle kinderen en hun ouders wensen 
we een fijne paasvakantie. Op paasmaan-
dag brengt de paashaas eitjes bij de leden 
van de Gezinsbond en op Pasen bij jullie 
thuis in de tuin. 
Veel zoekgenot en een prettige paasva-
kantie!

Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

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

ziekenzorg cm 
Steun ziekenzorg cm en win!
De jaarlijkse nationale solidariteitsactie van Ziekenzorg is opnieuw gestart. 
U kan een boekje loten aankopen voor € 5 bij één van de vrijwilligers van onze plaatselijke 
kern.
Een groot deel van de opbrengst gaat naar het “Fonds Hulp aan zieken”. Dat Fonds helpt 
mensen die door ziekte onoverkomelijke uitgaven hebben waarvoor geen terugbetaling is 
voorzien. De solidariteitsactie 2013 kan het verschil maken voor mensen die door gezond-
heidskosten in een financieel moeilijke situatie zijn verzeild. Tevens komt een deel van de 
opbrengst van de door ons verkochte boekjes ten goede van de plaatselijke kern: op die 
manier steunt u rechtstreeks onze werking.

& Eliane Eloot - Van den Kerckhove, (09 222 70 33)
 eliane.vdk@telenet.be



Op ZATERDAG 13 APRIL 2013  
signeert Guido Strobbe er
zijn tweede thriller ODIUM.

U bent hartelijk welkom van 15 tot 16.30 u.

11 april 1934 - Er wordt ingebroken in de  Sint-Baafs-
kathedraal van Gent.

2012 - Wat hebben de moorden op de familieleden van 
Robert Soetaert in Oostenrijk te maken met de sluip-
schuttermoorden in België?
Robert Soetaert brengt een kleine agenda mee uit  
Oostenrijk. Die levert hem heel wat problemen op en 
brengt zelfs zijn eigen gezin in gevaar.
Het politieapparaat is ondertussen in rep en roer en alle 
zeilen worden bijgezet om de sluipschutter in te rekenen.

De schrijver bracht eerder ULTIO uit. Dit is zijn tweede 
thriller.

GENT

davidsfonds
SDW/AFSNEE

dinsdag 30 april om 20 uur: causerie met proeverij “Bier van 
eigen kweek” 
John Verbraecken over Vlaamse microbrouwerijen
Verspreid over Vlaanderen liggen flink wat kleine brouwerijen 
waar nog op ambachtelijke manier en met veel liefde bier ge-
brouwen wordt. Je kan er vaak proeven van pittige streekbie-
ren. Een leuk verhaal krijg je er meestal gratis bovenop.

Davidsfondsauteur en bierkenner John Verbraecken vertelt 
gepassioneerd over de wondere wereld van de Vlaamse mi-
crobrouwerijen. Hij heeft daarbij veel aandacht voor de ge-
schiedenis van het bierbrouwen, de basisgrondstoffen van het 
bier en het productieproces. Hij schets ook de hedendaagse 
evoluties in het Vlaamse bierlandschap. Er is tussendoor vol-
doende tijd om verschillende ambachtelijke bieren te proeven 
en er een score aan toe te kennen. Zet je schrap voor een ont-
spannende, maar tegelijk leerrijke avond over streekbieren van 
eigen kweek.

Plaats: SBAT, Poortakkerstraat, SDW
Deelname: leden Davidsfonds: € 8, anderen € 13
Betaling: op rekening Davidsfonds SDW nr BE72 7374 2707 8616
De betaling geldt als inschrijving.
Inschrijven vóór 21 april: Erik Lambert (09 329 77 36) of
erik.lambert@telenet.be. Het aantal deelnemers is beperkt.
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

& Hervé Mangeleer (0479 392 303)

antennewerking
SDW/AFSNEE vanuit het LDC De Vlaschaard

Beste allemaal, 
Ik ben Nathalie Samaes. Ik ben uw aanspreekpunt in SDW voor 
allerlei vragen rond thuiszorg, administratie, dienstverlening, 
opname in een WZC, veiligheid, wonen … vanuit het Lokaal 
Dienstencentrum De Vlaschaard. 
Via een wekelijkse zitdag en huisbezoeken tracht ik zicht te 
krijgen op de noden en vragen die leven in deze streek en ant-
woorden te bieden. Dit in samenwerking met mensen, organi-
saties en diensten ter plaatse. 

zitdagen van Nathalie Samaes, maatschappelijk werker in 
Sdw: dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in het Diensten-
centrum, Gemeenteplein 2, SDW. 
Indien gewenst komt Nathalie bij u op huisbezoek. 
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9 tot 16 
uur op volgende nummers: Dienstgsm: (0473 944 658), via het 
secretariaat van het LDC De Vlaschaard: (09 266 93 44) of via dit 
mailadres: nathalie.samaes@ocmwgent.be.

Buurtmaaltijden: 
Plaats: in het Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, SDW te-
gen € 5 (soep, hoofdschotel en dessert). 
Wanneer: dinsdag 2 april en dinsdag 16 april van 11.30 tot 
13.30 uur. 
Inschrijven: in het Clubhuis voor Senioren bij Nathalie na de 
buurtmaaltijd of in het Dienstencentrum van de Stad bij Natha-
lie Samaes op dinsdag van 10 uur tot 12 uur. 
Aandacht: inschrijven kan nog tot 1 week vóór datum buurt-
maaltijd. 



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
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
Putcuyps, Schoofs, 
De Roover, Dehuisser 09 221 30 19
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

Lieva Van de Vijver woont ruim 20 jaar in Sint-Denijs-Westrem. Zij stelt u graag haar derde boek 
voor, een voorleesboek/leesboek voor jong en oud.

Vos Eenoog doet niet meer mee
Dag Mensen. In dit boek hebben wij, Dieren, het voor het zeg-
gen. Ben je zelf nog klein en wil je samen met Tommy, het 
kleuterhaasje, door een donker bos wippen? Grrr, … loopt daar 
een wolf of een vos? Of trek je liever naar de savanne waar 
Dorine, het rebel-leeuwtje, de boel op stelten zet? Je mag ook 
gezellig thuisblijven bij Fien, een jonge kip, … Maar of dat dan 
veilig is? Ik wens je veel plezier toe met onze verhalen! 
     Mina Muis                    

Illustraties door Remi Coune 
Lieva Van de Vijver laat in een eerste werk: ‘Een papegaai 
zegt hallo. Een wandeling doorheen vrouwenlevens.’(2009), 
vrouwen aan het woord die op zoek zijn naar zichzelf. In een 
tweede werk: ‘De dans van de regenboog.’(2011), neemt een 
vrouw afscheid van haar zus. Dit boek werd bekroond met de 
Gouden Meeuw 2012!
(http://lievavandevijver.wordpress.com), (www.remicoune.net)

Het boek is verkrijgbaar bij: 1. De Blauwe Pen, Loofblom-
mestraat 18, 9051 Sint-Denijs-Westrem; 2. Boekhandel Limerick, K.Elisabethlaan 142, 9000 Gent; 3. Boekhandel Walry, 
Zwijnaardse stw 6, 9000 Gent. Als je dit wenst, verstuurt deze laatste het boek met de post. (boekhandel@Walry.be; 
09/2229167).

Men zegge/maile het voort.    



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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