
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij

nieuw bestuurslid van dekenij borluut

Annick Leyssen komt de bestuursploeg van Dekenij Bor-
luut versterken en verjongen. Ze maakt ook deel uit van 
de werkgroep van het Kermiscomité. Haar enthousiaste 
medewerking is een steun voor onze dekenij. 

Van harte welkom!

verslag uitstap senioren en andersvaliden zaterdag 8 juni

De weergoden waren ons bijzonder goed gezind: een helblauwe hemel, stralende zon, 
een zacht windje, in één woord uitstekende omstandigheden voor de geplande uitstap. 
Dekenij Borluut organiseert jaarlijks, telkens de tweede zaterdag van juni, een gratis uit-
stap voor senioren en andersvaliden van de gemeente. De liftbus wordt maanden op voor-
hand aangevraagd.

Vanaf 13 uur start het instappen en worden rolstoelen en minder mobiele personen in de 
bus gehesen met de lift. We rekenen op tenminste een half uur, een hele onderneming. 
Om 13.30 uur kunnen we vertrekken aan home Zonnehove met ongeveer de helft nog 
min of meer zelfredzame inwoners van de gemeente en de andere helft bewoners van het 
rusthuis Zonnehove.

Om 14.30 uur komen we aan in Landgoed Eikendal te Sint-Laureins (het Meetjesland). 
Renaat Van Landschoot en Sonja Slock wachten ons op aan de ingang. Het onthaal is har-
telijk. We voelen ons welkom en er wordt aandacht besteed aan elke bezoeker die geleide-
lijk uit de bus wordt geholpen. Renaat en Sonja baatten gedurende 24 jaar een bakkerij uit 
in Sint-Laureins en hebben na de uitbouw van het park hun bakkerij vaarwel gezegd om 
zich te concentreren op een nieuwe uitdaging. Dit domein werd in verschillende episodes 
aangekocht en aangelegd. Een hele familiegeschiedenis ligt erin vervat.

We krijgen een rondleiding door de prachtige tuin en Sonja leest enkele van haar gedich-
ten voor die hier en daar zijn opgehangen. Ze vertellen telkens iets over de plaats of de 
geschiedenis eraan verbonden. Alle rolstoelgebruikers kunnen van alles meegenieten.

Na de rondleiding worden we ontvangen op het grote grasplein onder de stoere eiken-
boom. De mooi gedekte tafeltjes lokken ons. We kunnen genieten van koffie en een heer-
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RESIDENTIEEL WONEN : SILVAE is een kleinschalig nieuwbouwproject in een grote parktuin met 
oude bomen en een idyllische vijver. In totaal 24 appartementen, verdeeld over 3 discreet ingeplante 
gebouwen met gunstige oriëntatie, gunnen u rust en privacy. Volgens uw woonwensen kiest u voor 2 
of 3 slaapkamers. Bewoonbare opp. : van 96m2 tot 178m2 excl. de ruime terrassen. 

CONTACTEER ONS : 0479 417 496  of  0486 069 070   |   EXTRA INFO : WWW.SILVAE.BE

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

  EPC 221 Kwh/m2

  Vg, Vv, Wg, Gvkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0479 417 496

Hedendaagse en ruime villa met 5 slaap-
kamers. Geniet van een uiterst rustige ligging.
Opp. grond : 1.628 m2. Bewoonb opp. : 315 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

  EPC 536 Kwh/m2

  Vg, Gvv, Wg, Vkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0486 069 070

Centraal gelegen landelijke charmante woning 
op een Z-georiënteerd terrein.
Opp. grond : 920 m2. Bewoonb opp. : 200m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

  EPC 494 Kwh/m2

  Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0479 417 496

Te renoveren ruime halfopen-bebouwing met 
ZW-georiënteerde tuin in centrum Drongen.
Opp. grond : 400 m2. Bewoonb opp. : 180m2.

TE KOOP |   Drongen

  EPC 490 Kwh/m2

  Gvg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0479 417 496

Charmant gerenoveerde dokterswoning. Een 
uniek aanbod met uitbreidingsmogelijkheden.
Opp. grond : 590 m2. Bewoonb opp. : 190m2.

|   VinktTE KOOP

  EPC 113 Kwh/m2

  Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0479 417 496

Modern 3 slaapkamer appartement met 2 
terrassen en 2 autostaanplaatsen.
Bewoonbare opp. : 115 m2.

|   GentTE KOOP

PIETER-JAN DEMEYERE & DIRK JANSSENS

www.IRRES.be - info@IRRES.be

BIV 505.402 - BIV 502.218
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voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
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deken: Wim Van Lancker
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rek. dekenij borluut: 
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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 27 september. 
De teksten uiterlijk tegen 9 septeMber. 
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 vermoe-
delijk op 25 oktober, 29 november, 20 december 
2013. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór 
die data binnen zijn. Graag alle activiteiten opge-
ven 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.

lijke taart door Renaat gebakken. Sonja zingt en draagt voor. Het publiek voelt zich 
persoonlijk aangesproken, want Sonja verplaatst zich tussen de tafeltjes en houdt 
hier en daar halt om voor iemand persoonlijk te zingen. Ze laat tussendoor voldoende 
ruimte om onder elkaar te praten. We zijn in goede stemming. Iedereen is dankbaar 
en gelukkig. Onder de stralende zon wikkelt zich een ontspannen namiddag af waar-
bij ‘ontmoeting’ geen loos begrip is. We danken met volgende woorden:

Onder de eik was ‘t goed vertoeven,
blij gezind, gezellig bij elkaar,
met de zon in ‘t vizier, 
warm onthaal, zielsbetrokkenheid.

De tuin, juweeltje van goede smaak,
opgebouwd in zoveel jaren,
met grote werkkracht,
gezinsgeschiedenis erin vertaald. 

Dank in naam van ons allemaal, Sonja Slock, manusje-van-alles
dat we er nog eens “uit” konden zijn.
De ontvangst, zo hartelijk,
“een heel apart gevoel van binnen”.

De blijheid van gastheer en gastvrouw
sloeg over op ons allemaal.
Terug naar huis met zon in ons hart.
‘t Was mooi, ‘t was zalig, zo perfect.
Dank.

oktoberkerMis van 18 t.e.M. 23 oktober 
‘de ronde van borluut’

Hallo Sint-Denijs-Westrem,

Jullie hebben er ongetwijfeld reeds van gehoord… in het week-
end van 18 t.e.m. 23 oktober vieren we opnieuw feest in Sint- 
Denijs-Westrem. Het beloven spetterende en bellende kermisda-

gen te worden want het kermisthema is dit jaar: ‘de (Fiets)ronde van borluut’.
Het Kermiscomité van de dekenij Borluut heeft het onderste uit de kan gehaald om 
zowel jong als oud, klein en groot een mooi programma aan te bieden.
De kermis staat in het teken van de ‘fiets’. We beogen geen criterium  maar we trek-
ken er wel op uit op zaterdagnamiddag met de ‘gekke’ fietsen en iedereen, jong en 
oud, mag de eigen fiets versieren en meerijden in onze ludieke fietstocht onder de 
kerktoren. Er worden prijzen voorzien voor de mooiste maar ook voor de origineelst 
versierde fiets… dus iedereen op post of op zijn/haar fiets!
Zaterdagavond kunnen we ook meezingen in de tent met het Café Chantant ingericht 
door vtbKultuur.  
Zondagnamiddag is er een heuse sneukelfietstocht voorzien.  
Wie niet kan of durft fietsen … geen  nood ook daaraan wordt gedacht … op zondag- 
namiddag organiseren we een wedstrijd “taartenbak” met als centraal thema 
‘de appel’. Daarna wordt het heerlijk proeven met een geurig kopje koffie.
Eén van de hoogtepunten van de zondagnamiddag is het verhaal van de fietstocht 
van 23.000 km die twee jongeren Matthias en Filip maakten. Dit was de aanleiding 
voor onze ‘Ronde van Borluut’. Matthias is inwoner van Sint-Denijs-Westrem. Ook in 
onze gemeente zijn er avonturiers van de bovenste plank. Matthias en Filip komen 
hun spannende, leuke en minder leuke ervaringen vertellen op zondagnamiddag, na 
de uitreiking van de prijzen van de sneukelfietstocht en bij een hapje (maaltijd aan 
€ 1) en een drankje. Het belooft een echte voltreffer te worden. Zorg dat je er zeker 
bij bent!      
een kermis is maar een geslaagde kermis als er veel enthousiaste mensen op af ko-
men. Het kermiscomité rekent daar op. dat sint-denijs-westrem “leeft” kunnen jullie 
bewijzen door erbij te zijn.

hartelijke kermisgroeten
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     Week tot week
septeMber

zo. 8 – wMv aFsnee / sdw
 van 10 tot 12: zomeronderhoud Duddegembosje
di. 10 – kvlv sdw
 14.00: voordracht over geuren
di. 10 – vtbkultuur sdw
 20.30: start reeks turnen (school Sint-Paulus)
zo. 15 – roMMelMarkt Met bar
 09.00: Gemeenteplein SDW
Ma. 16 – wMv aFsnee / sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
di. 17 – Markant de pinte / sdw 
 20.00: concert Festival van Vlaanderen
 (Sint-Baafskathedraal)
woe. 18 – vtbkultuur en davidsFonds
 19.30: lezing en film over uitstap (ROC Gent)
do. 19 – Markant de pinte / sdw
 14.00: jaarprogramma
 (raadzaal gemeentehuis De Pinte)
za. 21 – davidsFonds isM vtbkultuur
 uitstap West-Vlaamse Frontlinie
za. 21 – paroCHies sdw / aFsnee
 18.30: eucharistieviering (kerk SDW)
 19.30: gezellig samenzijn en bbq
do. 26 – Markant de pinte / sdw
 daguitstap naar Dendermonde

oktober

di. 8 – Markant de pinte / sdw
 20.00: voordracht over bacteriën
 (brasserie ’t Klooster De Pinte)
don. 17 – kvlv sdw
 lidgeldnamiddag
za. 19 en zo. 20 – HeeMkring sCHeldeveld
 tentoonstelling hoekpaal (Putkapel)
zo. 20 – wMv aFsnee / sdw
 Parkbosdag
do. 24 – davidsFonds sdw / aFsnee
 causerie “België op weg naar 2014” 

noveMber

woe. 7 – davidsFonds isM Markant
 causerie “de toekomst van de euro”
zo. 10 – wMv aFsnee / sdw
 van 10 tot 12: 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

za. 14 – kon. HarMonieorkest eCHo der leie
 20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus)
zo. 15 – sint-CaMilluskoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 16 – kvlv sdw
 Kerstfeest

Cultuurplatform
sdw/aFsnee

beeldje “Het meisje van afsnee” teruggeplaatst
Na een lange afwezigheid o.a. door de straatwerken in  Afsnee heeft het beeld 
“Het meisje” opnieuw haar plaats gekregen in het “centrum” van Afsnee. 
Vanaf deze zomer begroet ze van op haar hogere sokkel alle bezoekers van op 
de vroegere speelkoer van het voormalig schooltje. 
Hopelijk staat ze daar voor haar eigen veiligheid beter beschermd en zal ze 
als mede-inwoner van Afsnee alle wandelaars, fietsers en bezoekers hartelijk 
welkom wuiven in het pittoreske Afsnee.

Miet Van Meerbeeck, voorzitter
Piet Decabooter, secretaris, Afsneestraat 17, SDW

Hoekpaal 
Ter gelegenheid van de Borluutkermis 2013 in oktober zal de Hollandse hoek-
paal, geplaatst naast de Putkapel, officieel ingehuldigd worden i.s.m. de Stad 
Gent.

tentoonstelling in de putkapel
In de kapel wordt een tentoonstelling georganiseerd door het Cultuurplat-
form SDW/Afsnee, de Heemkring Scheldeveld, buurtcomité Flanders Expo 
m.m.v. de kerkfabriek van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk en de Stad Gent. 
Deze tentoonstelling loopt van zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 oktober.

vtbkultuur sdw

dinsdag 10 september: start reeks ontspannende conditietraining
Fitheid: Samen doen we er wat aan. Hebt u nu en dan last van stramme benen? 
Of is het buikje ronder dan u wilt toegeven? En wat als u 30 treden op rent? 
Snakt u dan naar adem? Of wilt u gewoon uw fysiek een beetje op peil houden? 
Wil u in een gezellige groep naar die noodzakelijke beweging zoeken? Je bent 
aan het juiste adres. Telkens op dinsdagavond zijn zowel dames, als heren – 
zowel jong, als iets of zelfs ruim wat ouder - welkom voor een ontspannende 
conditietraining. Er wordt veel aandacht besteed aan spierversterkende oefe-
ningen en aan stretching.
Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes lichamelijke opvoeding. 
Bestuurslid Wien Servaes coördineert deze activiteit.

zo neemt u deel:
Elke dinsdagavond, vanaf 10 september 2013
Afspraak:  om 20.30 uur
Plaats:  Sporthal Sint-Paulusinstituut, Loofblommestraat 2, SDW
Deelname:  jaarabonnement (+/- 30 lessen): € 60 (vtbKultuur-leden: € 50)  
  Ethias-verzekering inbegrepen.

Telefonisch inschrijven bij Wien Servaes, (09 222 06 43) of op 10 september in 
de zaal.



     Week tot week
do. 19 – davidsFonds sdw / aFsnee
 causerie “Leuven Centraal”

januari

zo. 12 – davidsFonds sdw / aFsnee
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
di. 21 – davidsFonds sdw / aFsnee
 causerie “Gent tijdens de godsdienstoorlogen”

Februari

woe. 19 – davidsFonds isM Markant
 causerie “vrouwen in de Groote Oorlog”

Maart

di. 25 – davidsFonds sdw / aFsnee
 causerie “Nacht der Geschiedenis”

april

do. – davidsFonds sdw / aFsnee
 causerie “van Badstoven tot Glazenstraatje”

Mei

za. 17 – davidsFonds Met vtbkultuur
 daguitstap naar Doornik

      
    

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  
(nationaal) of via www.apotheek.be

Wacht-
diensten

vtbkultuur en 
davidsfonds sdw

woensdag 18 september om 19.30 uur: lezing en film
als voorbereiding op de daguitstap naar de West-Vlaamse frontlinie van de Eer-
ste Wereldoorlog (van Nieuwpoort tot Mesen) op zaterdag 21 september. 
Alle geïnteresseerden zijn welkom.

plaats: ROC, Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent 
programma: een 40-minuten durende film over wat aan de Eerste Wereldoor-
log voorafging…
In de eerste jaren van de bruisende 20ste eeuw leek voor de meeste mensen 
niets zo ver van hun bed als een oorlog. De omstandigheden die tot het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoorlog leidden, zijn talrijk en complex. In het begin 
van de 20ste eeuw groeide de welvaart en geen enkel land leek baat te hebben 
bij vijandigheden. Toch sluimerde er al jaren iets. Vijandige gevoelens laaiden 
op door de militaire expansie en de Weltpolitik van Duitsland. Duitsland was 
op dat moment de belangrijkste Europese natie geworden maar was als groot-
macht een laatkomer op het Europese toneel. Het land had de trein van het 
kolonialisme buiten Europa grotendeels gemist en ontwikkelde zich pas in 1871 
uit een lappendeken van vorstendommen onder impuls van het sterk militaris-
tische koninkrijk Pruisen. Het werd herleid tot een reusachtig keizerrijk en nam 
een centrale positie in Europa in. De aanslag op aartshertog Franz-Ferdinand 
van Oostenrijk-Hongarije met een Belgisch pistool door Servische nationalisten 
in het Bosnische Sarajevo op 28 juni 1914 was de vonk die het kruitvat deed 
ontploffen. Door de verschillende ‘ententes’ of onderlinge bijstandsverdragen 
tussen de toenmalige Europese grootmachten, groeide het conflict tussen de 
Oostenrijks-Hongaarse Donau monarchie en Servië met zijn Slavische bondge-
noot Rusland uit tot de Eerste Wereldoorlog. Zonder dit conflict en de afloop 
ervan zou de voorbije eeuw er volledig anders hebben uitgezien…

Historische toelichting door Steven Temmerman en antwoord op de vragen: 
1) Waarom trekken wij naar de West-Vlaamse frontlinie van 1914-1918? 
2) Waarom is de Eerste Wereldoorlog daar destijds beland?
3) Welke locaties worden er tijdens de uitstap bezocht? 

zaterdag 21 september: daguitstap naar de west-vlaamse frontlinie van de eer-
ste wereldoorlog
Begeleider is de ervaren gids Steven Temmerman (ROC reisleider).
Vertrek: om 8 uur stipt aan de parking Carrefour (bus op Kortrijksesteenweg)
Terug: rond 20 uur
Inschrijven via mail: bogaert.mia@skynet.be of via (0474 53 21 22) na 19 uur
Kostprijs: € 50 voor leden vab / vtbKultuur en Davidsfonds, € 55 voor anderen.
Inbegrepen: vervoer per luxe autocar, gids, verzekering en alle voorziene be-
zoeken; driegangenmenu inclusief dranken te Diksmuide; bezoek aan het ver-
nieuwde “In Flanders Fields Museum’ te Ieper. 
Storten op rekening BE66 0001 5590 2743 met vermelding “daguitstap West-
hoek”.

&  Mia Bogaert; bogaert.mia@skynet.be ; (0474 53 21 22)

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)



Markant de pinte/sdw

dinsdag 17 september om 20 uur: concert Festival van vlaan-
deren  
Concert door het Rotterdams Filharmonisch Orkest: “Passie en 
pathos met de Wesendonckliederen” van Wagner en de Symfo-
nie nr 6 van Tchaikovsky.
Plaats: Sint-Baafskathedraal Gent, kaarten vooraf aankopen. 

donderdag 19 september om 14 uur: jaarprogramma
Contactnamiddag met voorstelling van ons jaarprogramma 
“Buitengewoon” en gezellige koffienamiddag voor onze leden 
en belangstellenden. 
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte.

donderdag 26 september: daguitstap naar dendermonde
Op verkenning in de provincie Oost-Vlaanderen: begeleid be-
zoek aan de stad Dendermonde.
Bezoek aan de voornaamste bezienswaardigheden en gebou-
wen in het stadscentrum. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

dinsdag 8 oktober om 20 uur: voordracht “Micro-organismen 
en bacteriën: onze vijanden … of toch onze vrienden?
door  Em. prof. dr. ir. Erick Vandamme, dep. Biochemie UGent 
Plaats: bovenzaal van de Brasserie ’t Klooster in De Pinte.

11.11.11
opbrengsten campagnejaar 2012: € 5.839.958
Voor het tweede jaar op rij vroegen we aandacht voor de gevol-
gen van de klimaatverandering. We zongen onze bekommernis 
uit met Sing for the Climate. 
De media pikten ons verhaal op en brachten onze boodschap 
bij veel mensen. Onze vrijwilligers deden de rest. Hun fond-
senwervende acties brachten opnieuw belangrijke middelen in 
het laatje met een mooi financieel resultaat op het einde van 
het jaar..
Met een totaal van € 5.839.958 deden we het 1,85% beter dan 
in 2011. In economisch moeilijke tijden is dit een bijzonder 
goed resultaat.
Wat SDW betreft brachten lokale acties € 3.829,76 op.
Via de overschrijvingensformulieren in de brievenbussen ont-
vingen we € 1.111,11 en via giften € 4.361. Sommigen stor-
ten een vaste maandelijkse bijdrage. Die portefeuille bracht  
€ 1.982,12 op. Zo komen we aan een totaal van € 11.283,99. 
Opbrengst per inwoner komt hiermee op € 1.88. Dit is een klei-
ne daling van € 100 in vergelijking met vorig jaar.
Gezien de economische omstandigheden is dit een succes.
Op provinciaal vlak zijn we hiermee op één na de gulste ge-
meente. Bedankt hiervoor.

kermisbuffet 
Datum: zondag 20 oktober om 12.30 uur
Plaats: overdekte speelplaats Basisschool Sint-Paulus 
Menu:
- tongreepjes op wijze van de chef (met gepelde druifjes)
- stoofpotje van varkenswangetjes
- kalkoenrollade met appelmoes voor kinderen tot 12 j.
- verrassingsdessert voor iedereen
- geserveerd met frietjes/kroketjes en groenten à volonté

Prijs: € 18 voor volwassenen (vanaf 12j)
 €  9 voor kinderen (tot 12j)
Inschrijven vóór woensdag 16 oktober via overschrijving op ons 
Belfius rekeningnummer:  BE23 0682 1176 7191 met vermelding 
‘kermisbuffet’ + aantal volwassenen en kinderen.
Je kan ook inschrijven via betaling bij deelnemende bakkers
(‘t Oud Bakkerijtje of Bakker Luc) of via leden van het 11.11.11-
comité:                                                                                                       
-  Els Vandenbrande, Nieuwsstraat 1
-  Erwin Meire, Oudeheerweg 13
-  Lieve Vlamynck, Oudeheerweg 11

De opbrengst van ons kermisbuffet wordt integraal gestort aan 
de 11.11.11- voedselcampagne 2013.

kvlv sdw / aFsnee

dinsdag 10 september: voordracht over geuren
We kunnen wel 10.000 verschillende geuren ruiken. Elke dag 
geeft onze neus ons belangrijke signalen: de ene keer worden 
we aangetrokken door iets omwille van de lekkere geur, de an-
dere keer stoot een vies luchtje ons af. 
Nochtans zijn we ons lang niet altijd bewust van onze reukzin. 
Zo probeert de marketing ons bijvoorbeeld te verleiden met 
geuren of worden we aangezet tot bepaalde handelingen door 
de geur in onze omgeving. Het is zelfs bewezen dat we, zonder 
ons er bewust van te zijn, meer kopen door geuren die we aan-
genaam vinden. 
In deze les gaan we op zoek naar enkele van deze verborgen ver-
leiders. We ontdekken wat de invloed is van een paar veel voor-
komende geurstoffen op ons gevoel en ons gedrag. Tenslotte 
komen we ook te weten hoe we in ons dagelijks leven en in ons 
interieur de kracht van geuren op een gezonde manier kunnen 
gebruiken. 
Naast het ervaren van geur en het overbrengen van interessan-
te wetenswaardigheden, hopen we na de les met meer oog - of 
beter gezegd - met meer ‘neus’ voor geur in het leven te staan. 
De vraag is namelijk of onze reukzin erop achteruitgaat of het 
een kwestie van training is.
Krijg je al een beetje kriebels in je neus en wil je meer weten 
over “geuren en geurtjes”, dan verwachten we jullie dinsdag 10 
september om 14 uur in ons lokaal.
Inschrijven en betalen van € 4 per persoon voor leden en part-
ners (anderen betalen € 8)  is wel noodzakelijk en dit tot vrijdag 
6 september bij Mieke Van Oost

&  Mieke Van Oost, Lauwstraat 53, SDW (0476 46 75 43)

rommelmarkt 
Met tapas-oesterbar

zondag 15 september van 9 tot 16 uur: rommelmarkt
Plaats: Gemeenteplein Sint-Denijs-Westrem
Een standplaats kost € 2 per m², dus bv. 6m² is 3m op 2m diep-
te, de standplaatsen zijn allemaal 2m diep. Opstellen voor de 
deelnemers van 8 tot 9 uur.
De inschrijvingen zijn enkel geldig bij storting op rekening 
BE82 7370 2804 5268 met vermelding van naam en het aantal 
m², want in het verleden waren er veel inschrijvingen van men-
sen die uiteindelijk niet kwamen opdagen, dit ten koste van 
andere geïnteresseerde enthousiaste deelnemers.  
Inschrijven kan per mail: melangeparfait@telenet.be



sint-Camillus-
koor 
De Gentse Feesten zijn voorbij. Op het Sint-Baafsplein, afgela-
den vol, zongen we twee volle uren mee met het evenement 
“Vlaanderen zingt”, een echt feest met veel enthousiaste zan-
gers. 
Zingen geeft de mensen het gevoel van vrijheid, blijheid, ont-
spanning. In een koor zingen in Sint-Denijs-Westrem, dat kan! 
Ruim 40 jaar zingt het Sint-Camilluskoor met koorleden uit een 
brede omgeving, iedere maandag van 20 tot 22 uur in het re-
petitielokaal van het Sint-Camillusinstituut dat ons ter beschik-
king wordt gesteld. Het koor is opgericht door bewoners van 
de wijk Sint-Camillus, vandaar de naam. Plusminus 40 koorle-
den die houden van muziek, zingen een breed repertorium. Elk 
jaar voert het koor een kerstconcert uit in de parochiekerk. Het 
is een traditie en elk jaar kan het koor rekenen op een trouw 
publiek. Het aperitiefconcert is speelser want het programma 
wordt opgebouwd in een lentesfeer.
Na elke repetitie is er gelegenheid om gezellig na te praten 
bij een glas en geniet de koorgemeenschap van een warm sa-
menzijn. Koor vormen is niet alleen repeteren en zingen maar 
is ook aandacht hebben voor elkaar en genieten van elkaars 
aanwezigheid. 

Interesse? Een telefoontje brengt je bij de voorzitter Joris Sleurs 
(09 222 03 01) of bij de dirigent Lieve Strybos (09 282 70 94).

davidsfonds
sdw / aFsnee

jaarprogramma 2013-2014
zaterdag 21 september: west-vlaamse Frontlinie wo1
Daguitstap ism vtbKultuur

zaterdag 19 en zondag 20 oktober: boekententoonstelling
Raadzaal Gemeentehuis

donderdag 24 oktober: belgië op weg naar 2014
Causerie door Prof. Devos in Machelen

woensdag 7 november: de toekomst van de euro
Causerie door Marcia Dewachter ism Markant

donderdag 19 december: achter de tralies van leuven Centraal
Causerie door Guido Verschueren

zondag 12 januari: nieuwjaarsreceptie in Kasteel Borluut

dinsdag 21 januari: gent tijdens de godsdienstoorlogen
Causerie door Johan Decavele

woensdag 19 februari: vrouwen in de groote oorlog
Causerie door S. Vanden Bussche ism Markant

dinsdag 25 maart: nacht der geschiedenis: WO1 in 23 namen

donderdag 24 april: van badstoven tot glazenstraatje
Causerie door Sophie Huysman

zaterdag 17 mei: daguitstap naar doornik en omgeving
met vtbKultuur

nieuws van de stad
wijk aan zet 
Een overzicht van 2006 tot 2012:
in 2006 lanceerde de Gebiedsgerichte Werking van de Stad 
Gent de wijksubsidie Wijk aan Zet. Sinds 2008 krijgen bewo-
nersgroepen tweemaal per jaar de kans een initiatief in te die-
nen: in februari en in september. 
Met 329 goedgekeurde initiatieven boekte Wijk aan Zet in 2012 
een nieuw record. Dat alles was goed voor maar liefst € 403.182 
aan stedelijke toelage. Een zoveelste bewijs dat de Gentenaars 
maar graag de handen in mekaar slaan voor een aangenamere 
buurt of wijk.  
Ieder jaar krijgen tal van creatieve en originele initiatieven 
groen licht. Zo zijn er bewonersgroepen die een wijkkrant of 
wijksite opstarten, een verhalenfestival organiseren, een fan-
fare op parade opstarten, een openlucht boekenmarkt organi-
seren enz. 

Tweede oproep 2013:
voorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 30 
september 2013 voor initiatieven die plaatsvinden tussen 1 ja-
nuari 2014 en 30 juni 2015.

Wijkjury’s
Bij Wijk aan Zet beoordelen wijkjury’s de aanvragen en bren-
gen zij hierover advies uit aan het College van Burgemeester 
en Schepenen. Die wijkjury’s zijn samengesteld uit drie bewo-
ners, twee vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen 
en twee ambtenaren. Dus ook in de wijkjury’s hebben bewo-
ners een stem.
De toetssteen bij de beoordeling is of de bewonersgroepen met 
hun initiatieven de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak 
en/of de communicatie in hun eigen omgeving of wijk kunnen 
verbeteren.

Word vriend van Wijk aan Zet op Facebook en informeer 
u via de website www.gent.be/wijkaanzet of via Gentinfo 
(09 210 10 10), van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 
uur, e-mail: gentinfo@gent.be.

&  Gebiedsgerichte Werking, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, 
(09 266 82 40), fax (09 266 82 59);

 e-mail: wijkaanzet@gent.be, www.gent.be/wijkaanzet
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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

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

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 DEN BLEU - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0468 18 08 31
zaal voor 150 personen; maandag gesloten

dagbladhandel
  boeken - lotto - postpunt 

   Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-18u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

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

 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

koopgids
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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

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

VANAELST 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

koopgids

plaats Hier uw advertentie
reeds mogelijk vanaf  E 70 per jaar 

incl. vermelding op de website
www.dekenijborluut.be

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



DE ELEKTRISCHE FIETS HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN!

www.giant-bicycles.com

- met gemak een helling oprijden 
- snel en zonder zweten op het werk
- langere trajecten afleggen
- heuvelachtige routes worden toegankelijker
- zwaar beladen met boodschappen
- beperkte mobiliteit
- personen op leeftijd

Kortom: als u een duwtje in de rug nodig hebt is er de elektrische fiets!

De Stad Gent geeft 125 euro SUBSIDIE aan wie een elektrische fiets koopt.
Mogelijkheid tot betalen met eco-cheques ! 

Mountainbikes aan -15%

BARON DE GIEYLAAN 105A
9840 DE PINTE

Tel. 09 282 82 36 – Fax 09 281 18 09
fietsen.koen@skynet.be
www.fietsen-koen.be

openingsuren:
di-vrij 10.00 - 12.00

& 13.30 – 19.00
za tot 18.00

Zondag en maandag gesloten

Onze troeven:

- alle modellen zijn te bezichtigen in    

  onze showroom

- wij helpen u de juiste keuze te maken

 - mogelijkheid tot huren

   (terugbetaald bij aankoop)

- snelle onderhoudsbeurt en herstelling

- gratis depannagedienst

Steeds welkom voor informatie, 
professionele uitleg en een vrijblijvende testrit.

www.fietsen-koen.be



gezinsbond 
sdw / aFsnee

zaterdag 19 oktober: tweedehandsverkoop tijdens de kermis
Inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee of ook uit an-
dere gemeenten kunnen kinderkleding (0 tot 6 jaar), speel-
goed en babyspullen verkopen. Aandacht: geen handelswaar 
of overstocks van winkels! Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 
2 tafels (= 2 m²) ter beschikking. Per stand is maximum 1 kle-
dingrek toegestaan. Als verkoper krijg je de tijd om je goederen 
uit te stallen op zaterdag tussen 8.45 en 9.30 uur stipt. Vanaf 
9.30 uur starten de koopjes tot 12 uur. Toegang voor de kopers 
is gratis.
Reserveer je verkoopstekje via: marjan.depaepe@telenet.be 
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en (evt.) 
lidnummer Gezinsbond.
Nadat Marjan je mail ontvangen heeft, ontvang je van haar 
een bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling en informa-
tie over de betalingswijze. Na betaling is de inschrijving defi-
nitief.
Leden van de Gezinsbond betalen € 4, anderen betalen € 10.

& Marjan Depaepe, marjan.depaepe@telenet.be

ziekenzorg
winnende nummers van de loten verkocht door ziekenzorg 
afsnee/sint-denijs-westrem
Nationale trekking: lot nummer d 209305 wint een aankoop-
cheque Sodexho ter waarde van € 50.
De loten met nummer d 209035 – d209291 en d 209624 win-
nen een aankoopcheque Sodexho ter waarde van € 25.
Bij de trekking van de omslagloten (oranje kleurstreep boven-
aan) zijn er geen winnaars in onze afdeling.
Deze winnende loten moeten opgestuurd worden vóór 30 sep-
tember 2013 onder gesloten omslag naar: Ziekenzorg – CM-
Tombola, Postbus 40, 1031 Brussel.
Op de achterzijde van het lot vult u uw naam en volledig adres 
in. Op de briefomslag met het winnende lot dient eveneens 
naam en adres vermeld te worden. De waardebonnen worden 
na controle aan de prijswinnaars opgestuurd.
Hou steeds het afscheurstrookje ter controle bij tot u de prijs 
ontvangen hebt.

parochies 
aFsnee en sint-denijs-westreM

zaterdag 21 september: 19de parochiefeest
Donderdagavond 22 augustus hebben wij in het centrum De 
Graet Sint-Kristof het startschot gegeven van onze jaarwerking 
2013-2014. Een enthousiaste groep medewerkers heeft zich ook 
dit jaar bereid verklaard om verder te werken aan de uitbouw 
van de parochies Afsnee en Sint-Denijs-Westrem. Het definitieve 
jaarprogramma wordt binnenkort verspreid en biedt opnieuw 
een waaier van diverse vieringen en andere initiatieven.  

Op deze startbijeenkomst heeft Hilde Ingels, docente Religie, 
Zingeving en Levensbeschouwing aan de Arteveldehogeschool 

Gent, een boeiende getuigenis gebracht over de wereldjonge-
rendagen in Madrid (2011) en in Rio (juli 2013). Naast haar per-
soonlijke indrukken en ervaringen heeft zij, aan de hand van 
een aantal interviews met jonge mensen, duidelijk gemaakt 
wat jongeren “in Godsnaam” bezig houdt op een initiatief als 
de wereldjongerendagen.  

Hierbij wordt u uitgenodigd op het 19de parochiefeest van de 
parochies Afsnee en Sint-Denijs-Westrem op zaterdag 21 sep-
tember in de eetzaal van de middelbare school Sint-Paulus, 
Loofblommestraat, Sint-Denijs-Westrem. 
Wij hopen er met velen samen te zijn om, in een gezellige 
sfeer, van dit feest een echte ontmoetingsavond te maken van 
vrienden onder elkaar. 

Programma:
18.30 uur: eucharistieviering in de parochiekerk te Sint-Denijs-
Westrem, uit dank voor de inzet van vele medewerkers voor 
onze parochiegemeenschappen  
19.30 uur: gezellig samenzijn en een smakelijke barbecue. 
De uitnodigingen zijn intussen verspreid en u kan voor alle ver-
dere informatie terecht op het parochiesecretariaat, Pastorij-
dreef 2, SDW, (09 222 80 34). 
Wij danken u voor uw medewerking en zullen u van harte be-
groeten.  

Met vriendelijke groeten, 
pastoor Adelin Cathoir en de parochieploeg.

speelstraat

eerste speelstraat in de lettelbroeklaan
Op 10 en 11 augustus maakten de auto’s enkele uren plaats in 
de Lettelbroeklaan voor de speelstraat. Zo konden de kinderen 
uit de wijk ongestoord met elkaar spelen en de buurtbewoners 
elkaar wat beter leren kennen. Voor veel gezinnen met jonge 
kinderen, die hier vaak nog niet zo lang wonen, was het een 
eerste ontmoeting met de buren. Tot ieders verbazing wonen 
hier veel meer gezinnen met kinderen dan gedacht. Het mooie 
weer en de verspreiding van de foldertjes in de brievenbussen 
zorgden voor een mooie opkomst van een 20 à 30 personen. 
En dankzij de Jeugddienst van de Stad Gent was er ook spel-
materiaal en een workshop van de circusplaneet om het jonge 
volk te entertainen. Bij het afsluiten van de speelstraat was de 
conclusie unaniem: volgend jaar opnieuw! 
(buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om volgend jaar ook 
mee te helpen mogen dit laten weten aan Myriam Bossuyt, 
Lettelbroeklaan 13) 



Diefstal en devotie langs de Leie
de kapel “Het putje” te Maaltebrugge

deel 1: de feiten
Deze kapel werd opgericht als boete voor de heiligschendende 
diefstal gepleegd in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk.
Ziehier de feiten waaruit blijkt welk verband er bestaat tussen 
de diefstal te Kortrijk en de kapel te Sint-Denijs-Westrem.
In de nacht van 17 op 18 december van het jaar 1686 werd in de 
Sint-Maartenskerk te Kortrijk ingebroken door Pieter Bogaert 
(44 jaar), Frans Husdain (29 jaar) en Jan Melyn (33 jaar). 

De eerste twee drongen binnen langs een venstertje dat uitgaf 
in de kapel van het H. Graf, ter-
wijl de derde de wacht hield. 
Uit het opengebroken tabernakel 
werden gestolen: een vergulde 
zilveren monstrans, rijkelijk voor- 
zien van gouden sierstukken, drie 
zilveren ciboriën, een rechthoe-
kige zilveren doos met geconsa-
creerde hostiën, ook een zilveren 
arm, gebruikt als kandelaar bij 
het tabernakel. De grote heilige 
hostie uit de monstrans werd 
gebroken achtergelaten op het 
altaar, terwijl de geconsacreerde 
hosties uit de ciboriën terugge-
vonden werden her en der ver-
strooid over de vloer tot zelfs bui-
ten de kerk op het kerkhof. 
 

Sint-Maartenskerk Kortrijk

De drie booswichten staken de gestolen voorwerpen in twee 
zakken en trokken naar Gent (blijkbaar twee te paard en een te 
voet). In de omgeving van Zulte moeten zij van elkaar geschei-
den zijn. Pieter Bogaert te paard, beladen met de reiszakken 
met de buit, vervolgde in galop zijn weg naar Gent waar vol-
gens afspraak het drietal mekaar zou terugvinden. 
Op enkele kilometers van Gent, op het gehucht Maaltebrugge 
te Sint-Denijs-Westrem, smeet Pieter Bogaert een van de reis-
zakken in een vuile poel langs de 
Kortrijksesteenweg om die later 
te komen halen. Later zou blijken 
dat die zak de zilveren doos be-
vatte die nog vol zat met gecon-
sacreerde hosties. 

Schilderij door de stad Kortrijk geschonken aan de kerkfabriek 
van SDW in 1862. In september 1944 ging het schilderij samen 
met de totale inboedel in de vlammen op. (archief Ewald Del-
baere)

Toen in de vroege ochtend van 18 december de koster met 
onderpastoor Malfait van de parochie de kerk opende, zagen 
zij ontsteld dat het tabernakel opengebroken was, de heilige 
vaten gestolen waren en de heilige hostiën over de vloer ver-
spreid lagen.
De weinige gelovigen die reeds de kerk binnenkwamen, wer-
den verzocht die te verlaten. De kerk werd gesloten en die dag 
zwegen de klokken. Men sloot alle stadspoorten en loofde 100 
pattacons uit aan degenen die de dieven zouden aanwijzen.
Talrijke tips kwamen binnen, maar de belangrijkste verklaring 
kwam op 19 december van een schoenmaker in Zulte op weg 
naar de markt in Deinze, die aan de magistraten volgende ver-
klaring aflegde:
“Op 18 december begaf ik mij in de vroege morgen naar de 
markt in Deinze. In Petegem kwam ik mijn buurman Jan Me-
lyn tegen, gans bezweet en zenuwachtig. Toen ik hoorde van 
de diefstal in Kortrijk kreeg ik argwaan en verwittigde de over-
heid”. 

Onmiddellijk ging men op zoek en een paar dagen later trof 
men hem aan in de kerk H. Kerst te Gent waar hij een mis bij-
woonde.
Door de magistraten verhoord, legde hij volledige bekentenis 
af en verklikte zijn medeplichtigen, Pieter Bogaert en Frans 
Husdain. Enkele dagen later vond men Jan Husdain in een her-
berg. Pieter Bogaert trachtte de dans te ontspringen door zich 
te vermommen en verschillende keren van adres te verande-
ren, doch ook hij werd op 2de kerstdag aangehouden toen hij 
zijn woning verliet. Hij bekende dat hij een deel van de gesto-
len voorwerpen te Maaltebrugge in een waterpoel had gewor-
pen. Pieter Bogaert werd ‘s anderendaags naar Maaltebrugge 
gebracht om de plaats aan te wijzen waar hij de reiszakken had 
weggeworpen. De geestelijken, afgevaardigd door Mgr. Alber-
tus de Horne, bisschop van Gent en een ontelbare menigte, 
waren getuigen dat de reiszak met de vierkante zilveren doos 
met een groot aantal geconsacreerde hosties, uit de waterpoel 
werd gehaald. 

de straf
De schurken die de heiligschendende diefstal hadden ge-
pleegd, ondergingen op 17 januari 1667 te Gent op de Kouter 
de doodstraf.
Pieter Bogaert, bijgenaamd “Gros Pierre” werd er eerst op een 
houten blok de rechterhand afgekapt en daarna levend ver-
brand.
Frans Husdain onderging dezelfde straf. Jan Melyn zijn vonnis 
was iets milder, hij werd door verhanging van het leven be-
roofd. Hun lichamen werden afgevoerd naar het galgenveld 
(ongeveer waar nu het UZ staat). Deze straffen mogen ons on-
menselijk barbaars voorkomen, maar waren volledig in over-
eenstemming met de zeden van die tijd.

PVDB



wMv sdw / aFsnee

De Stad beoogt een complexe aanpak voor het verkeer en de in-
frastructuur o.a. voor Sint-Denijs-Westrem, Afsnee en Zwijnaar-
de. Op talrijke vragen in dit verband kreeg Milieu en Verkeer 
echter nog geen antwoord.

verkeer en infrastructuur
De Provincie, leidende factor in het Parkbos, onderzocht onze 
vraag of het gebied van het Duddegembosje via het Borluut-
park kan verbonden worden via een oeverpad langs de Ros-
dambeek tot in het westelijk deel van het Parkbos tot Hoog-
Latem. Ze stelden echter voor om de verbinding te maken via 
de Borluutdreef. De Stad reageert dat er geen plannen zijn om 
oevergronden aan te kopen of te onteigenen in de vallei van de 
Rosdambeek. Het voorstel is dus afgevoerd.
Er is geen verbinding tussen de Driekoningenstraat en de 
Putstraat door gebrek aan een algemene beleidsvisie. Deze 
doorsteek is belangrijk voor het Pleispark, het Parkbosgebied, 
Ryvissche, de Moester in de Putstraat, de talrijke kantoren en 
winkels langs de Kortrijksesteenweg enz. Momenteel is dit een 
afgesneden gebied van Sint-Denijs-Westrem door de Kortrijkse-
steenweg.
WMV is vragende partij voor een schoolroute tussen de tun-
neltrap bij het station van Sint-Denijs-Westrem en het Don Bo-
scocollege met de Ardoyen campus van UG in Zwijnaarde. Er 
is gevaarlijk verkeer in de Putstraat en de Ryvisschestraat. Een 
traject doorheen het Parkbos zou een veiliger oplossing zijn 
voor de talrijke fietsers.
Van diverse kanten wordt aangedrongen op het reduceren van 
de verkeerssnelheid in het Parkbosgebied zoals in de Putstraat, 
de Baron de Gieylaan, de Rosdamstraat, de Klossestraat enz.

parkbos
In het Parkbos komen gegroepeerde bijenkasten. Wens is om 
ook in de Rosdamvallei en in het Scheldegebied bijenkasten te 
voorzien.

Er komt een ruimere parking naast de parking van Brantano 
(portaal van het Parkbos in Sint-Denijs-Westrem).

In het gebied van “Grand-Noble” zal een speelbos aangelegd 
worden. Er komt ook een loopweide voor honden. De aanleg 
loopt vertraging op wegens diverse problemen van de bodem. 
De oplossing voor waterpunten en sanitair op bepaalde plaat-
sen ligt nog ter studie.

Fiets- en ruiterpaden liggen zoveel mogelijk los van de wandel-
paden. De paden worden in overlappende lussen aangelegd.

Parkbos toegankelijk voor rolstoelgebruikers, buggy’s, blinden.

Het kasteelbos van de familie De Ghellinck is opgenomen in 
het Parkbosproject. Er liggen nog resten van munitie van Duit-
se troepen. De verwijdering vergt tijd en noodzaakt soms be-
paalde projecten een andere plaats te geven.

Bij de aanvang van het project Parkbos beoogde men 340 ha 
te verwerven. Daarvan is nu 145 ha gerealiseerd. Voor 30 ha 
is er een akkoord en moet de akte nog opgemaakt worden. In 
het Parkbos blijft de landbouw aanwezig. Ruilgronden worden 
aangeboden om bepaalde gebieden vrij te krijgen.

Banken, infoborden, wandelkaarten, vuilnisbakken worden 
aanbesteed en geplaatst.

Aan het Maaltebruggepark komt een portaal. De organisatie 
ervan ligt ter studie.

zondag 20 oktober in de Week van het Bos, neemt de Provincie 
talrijke initiatieven.

vennewijk
Aanleg van groen komt pas na de beslissingen over renovatie 
van de huizen en de aanpalende tuinstroken.

publieke aanlegsteiger in afsnee
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, twee Leiedorpen, wachten nog 
altijd op een publieke aanlegsteiger.

borluutpark
Spoedig herstel van de brug over de vijver en de parkpoort is 
noodzakelijk. Ook de dreef ligt er verwaarloosd bij.

Hollandse Hoekpaal
De Hollandse Hoekpaal van het Willemsveld uit 1824 werd 
reeds officieus geplaatst aan de Putkapel en wordt officieel in-
gehuldigd door de Stad Gent tijdens de kermis van Sint-Denijs-
Westrem, het derde weekend van oktober.

duddegembosje
Vrijwilligers gevraagd voor het onderhoud zondag 8 september 
en zondag 10 november van 10 tot 12 uur. Met veel handen kan 
de strijd tegen ongewenste woekerplanten lichter en sneller 
worden aangepakt.

&  WMV, Lauwstraat 73, 9051 SDW of WMV@telenet.be 



     

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

dienstenCentruM
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-

open Monumentendag ‘13
zondag 8 september: “de sint-dionysiuskerk opent haar deuren en schatten”
Tijdens de Open Monumentendag zal de Kerkfabriek van Sint-Dionysius i.s.m. de 
architecten van de restauratie, Bernard Vandermarcke en Philippe Pauwels, het licht 
laten schijnen op de ingrijpende restauratiewerken die onze parochiekerk het laat-
ste jaar heeft ondergaan. Door de intense samenwerking tussen de Kerkfabriek, de 
Stad Gent, de architecten, Erfgoed Vlaanderen, de restaurateurs van Altritempi en 
de lokale bevolking – die een aardige duit in het zakje deed om een aangepaste ver-
lichting aan te brengen, zodat de prachtige rozetten na de restauratie ook vanaf de 
begane grond kunnen bewonderd worden – werd de restauratie een toonvoorbeeld 
voor behoud van het Vlaamse erfgoed, zodat het project genomineerd werd en lau-
reaat is voor de “Vlaamse Monumentenprijs 2013”.

De neogotische kerk van Sint-Dionysius, gebouwd ter vervanging van het in 1845 
gesloopte romaanse kerkje, is gekend om het neogotische polychrome interieur, 
uitgevoerd door kunstatelier Bressers-Blanchaert uit Maaltebrugge. In het verslag 
van de jury van de Vlaamse Monumentenprijs wordt de voordracht gemotiveerd als 
volgt: “De restauratie van het interieur van de Sint-Dionysiuskerk werd tot laureaat 
verkozen omwille van het goede beheer van het onroerend erfgoed. Voorafgaand 
aan de restauratie van het interieur vond een grondig vooronderzoek plaats. De 
restauratie omvatte het behoud en het reinigen, vrijleggen en retoucheren van de 
oorspronkelijke schilderingen, waarbij gebruik werd gemaakt van de laatste restau-
ratietechnieken. De jury looft de keuze voor de genomen restauratieopties (onder 
meer de reconstructie van bepaalde motieven) die gebaseerd zijn op het volledige 
en grondig gedocumenteerde vooronderzoek. De jury is van oordeel dat dit dos-
sier een mooi en verdienstelijk voorbeeld is van hoe een monument vakkundig en 
zorgvuldig moet worden gerestaureerd en spreekt over een eerlijke restauratie. De 
jury looft eveneens de stappen die werden genomen om de restauratie van de kerk 
breed te ontsluiten. Men is er in geslaagd de lokale bevolking bij de restauratie te 
betrekken en zo een groot draagvlak te creëren.”

Terecht mogen wij fier zijn op deze verwezenlijkingen. Om restauraties en technie-
ken kenbaar te maken bij een nog groter deel van de bevolking, zullen de archi-
tecten hierbij tekst en uitleg geven op zondag 8 september, telkens om 11 uur,  
13.30 uur en 16 uur. Uiteraard kan men ook tussendoor de kerk bezoeken en ze in 
haar oorspronkelijke luister bewonderen. De pastoor, de kerkfabriek en de parochie-
ploeg opteerden er trouwens voor dat de kerkruimte elke dag zou open zijn voor 
het publiek en installeerden hiertoe, dankzij de giften van een milde schenker, de 
nodige beveiligingsapparatuur.
Zo blijft iedereen welkom om gebruik te maken van dit uniek stukje Vlaanderen.



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.
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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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