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Nieuws van de dekenij
LEGENDE vaN vaLENtijN
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidens soldaat, de 
vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meer-
dere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij die te 
bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduide-
lijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog de kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. “Van 
Valentijn” stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij Valentijn die toen al in de gevangenis zat, met het verzoek 
zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar het werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde 
de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na de terechtstelling van Valentijn ontving het meisje 
een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen, gaf hij hen een bloem, vandaar de bloe-
mengroet op Valentijnsdag). Op een briefje stond “van Valentinus” en direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd de vader daarna 
bekeerd tot het christendom.

Populaire geschenken op de feestdag van Valentijn:
een kaartje, een rode roos, geluk klavertje van vier uit blik, sexy lingerie of boxer met hartjes print, kussentje in de vorm van een hartje, 
bos rode rozen, een lekkere warme wollen kruik met hartjes print, plastic rode rozenblaadjes, een lief knuffeltje of beertje, kaarsje in de 
vorm van een roos, kussen.

Je ziet maar wat je kiest om diegenen te verblijden die je eens speciaal wilt vieren…..Elke blijk van genegenheid is een echte opsteker 
voor wie het ontvangt. 

Het terracottaleger van Sint-Denijs-Westrem: honderd sneeuwmannen in het gelid op de Krijzeltand
We sakkerden op het weer maar kijk eens hoe mooi het in de sneeuw kan zijn en hoeveel plezier de kinderen eraan hebben gehad.



Nieuws VAN DE Stad
In 2011 wordt een tijdelijke opheffing van de verplichte rustdag verleend 
aan alle handelaars en ambachtslieden, die hun beroepsbedrijvigheid op 
het grondgebied van de stad Gent uitoefenen:
• van donderdag 21 april tot en met woensdag 27 april (Pasen) 
•  van donderdag 9 juni tot en met woensdag 15 juni (Pinksteren / Plech-

tige communie) 
•  van donderdag 30 juni tot en met woensdag 6 juli (solden) 
•  van donderdag 27 oktober tot en met woensdag 2 november (Allerheili-

gen) 
•  van donderdag 1 december tot en met woensdag 7 december (Sinter-

klaas) 
•  van zondag 11 december tot en met zaterdag 31 december (Kerstmis en 

Nieuwjaar – 3 perioden) 

OCMW GENt
Binnen OCMW Gent is 
er een nieuw project 
gestart nl. ‘voorko-
men van eenzaam-
heid’.
Alle 80-plussers in 
Gent krijgen een 
bezoekje aangebo-
den door Ignace De 
Block, Muriel Millevil-
le of een medewerker 
van het lokaal dien-
stencentrum uit de 
buurt. Dit bezoekje 
moet de aanzet wor-

den om samen met de oudere, indien nodig, naar een gepaste oplossing 
te zoeken voor al zijn/haar vragen.
 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee zijn vanaf februari 2011 aan de beurt. 
Het doel van dit bezoek is om wat meer informatie te geven over onze 
werking en welke mogelijkheden er zoal zijn.
Wij luisteren graag naar al uw vragen.
 

&  Muriel Milleville en Ignace De Block (09 266 95 39)

Davidsfonds &
Markant

Dinsdag 22 februari om 20 uur: voordracht “achter de schermen van de 
Cel vermiste Personen” door Alain Remue, commissaris van de gerech-
telijke politie.
Aan de hand van voorbeelden maken we kennis met de Cel Vermiste 
Personen, een steundienst van de Federale Gerechtelijke Politie en haar 
werking op het terrein van onrustwekkende verdwijningen, identificatie 
van teruggevonden lichamen en identificatie van verloren gelopen per-
sonen met geheugenverlies.
Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem
Leden gratis, anderen € 5. 

Clubhuisvoor

Senioren 
Sint-Denijs-Westrem

Computerhoekje
Elke donderdag van 14 tot 16.30 uur is er computer-
begeleiding voor alle geïnteresseerden.
We besteden aandacht aan problemen die zich 
kunnen voordoen bij het werken met de pc. Ook de 
echte beginners zijn welkom.
Het kiezen van een computer is niet altijd eenvou-
dig, ook hierbij kan informatie helpen.
Het bezoek aan dit gezellige hoekje is gratis.

De Buddy’s helpen u graag.

REDERIJKERSKAMER

De Loofblomme
 

toneelvoorstelling: “Wijk aan zet” 
een creatie van Jan Monbaliu
Regie: Jan Monbaliu
Productieleiding:  Sabine Dhont en
  Claudine Petrens
 
“De Sint-Hubertuswijk heeft een jarenlange traditie 
van wafelbakken en kindernamiddagen. Maar en-
kele ondernemende wijkbewoners willen vooruit: 
er moet een heus wijkfeest komen met alles erop 
en eraan. Een eetfestijn, een dansfeest: de lat ligt 
zeer hoog. Vergaderen dus: over drankbonnetjes 
en vzw’s, over onthaal van nieuwe buren en spon-
soring. Vergaderingen die soms hilarische vormen 
aannemen”.

Herkenbaar, geestig, soms ook melancholisch: met 
de creatie van “Wijk aan Zet” van Jan Monbaliu, 
waarin meer dan 30 acteurs en figuranten op scène 
staan, wil De Loofblomme u een onvergetelijke 
avond bezorgen.
 
Speeldata: vrijdag 18 maart, zaterdag 19 maart, 
woensdag 23 maart, vrijdag 25 maart, zaterdag 26 
maart, zondag 27 maart (om 17 uur), donderdag 31 
maart, vrijdag 1 april, zaterdag 2 april, telkens om 
20 uur.

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat SDW
 
Reservaties: vanaf 7 februari via  
www.loofblomme.be of via (0476 66 79 16)  
bij Inge Sleurs.  



Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @TX

BEStuur DEkENij BOrLuut vzW:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 222 61 89)
fax 09 243 41 08
voorzitter@dekenijborluut.be

Secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 14, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

Deken: Wim Van Lancker
Dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rEk. DEkENij BOrLuut: 442-0038501-22 

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, 
wachtdiensten: Ilse Roelandt
Kleinkouterken 3, SDW (09 222 74 29)

reclame & advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
Karina Goethals, Sint-Dionysiusstraat 23, SDW
(09 245 19 22) - 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 25 februari 2011. 
De teksten uiterlijk tegen 7 februari bezorgen 
bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
als bijlage onder word 2003 of 2007 geschreven 
zonder bijzondere opmaak. NiEt iN WOrD ‘12!

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 1 april, 29 april, 27 mei, 26 augustus, 
30 september, 28 oktober, 25 november, 23 
december. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen 
vóór die data binnen zijn. Graag alle activiteiten 
opgeven waarvan de datum al vast ligt. Die ko-
men dan in de rubriek “worden verwacht”, zodat 
de andere verenigingen er rekening kunnen mee 
houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de ac-
tiviteit vermelden.

kvLv vrouwen met vaart
SINT-DENIJS-WESTREM

Woensdag 9 februari: bezoek tentoonstelling “gekleurd verleden, familie in oor-
log” in de Sint-Pietersabdij te Gent.
De tentoonstelling zoomt in op de meest traumatische gebeurtenis van de twintig-
ste eeuw: de tweede wereldoorlog.
Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, vertellen in het najaar van 1944 over 
hun belevenissen. Het zijn gekleurde vertellingen die het grote verhaal van de 
oorlog, de belangrijke gebeurtenissen, de structuren, de cijfers, een menselijk ge-
laat geven.
We spreken af aan de Krijzeltand om 13.30 uur (bus 77 om 13.32 uur).
Voor wie met een andere busroute of met de wagen komt, spreken we af om 14.05 
uur aan de ingang van de tentoonstelling. Parkeren kan in de zeer ruime en ge-
makkelijk toegankelijke ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein.
De toegangsprijs bedraagt € 6,75. Nadien kunnen we nog iets drinken in de gelag-
zaal die volledig is ingericht als een café uit de jaren veertig, met op de achter-
grond de tonen van de typerende muziek uit die jaren (drank niet begrepen in de 
toegangsprijs).
Partners zijn van harte welkom.  

& Mieke Van Oost, Lauwstraat 53, SDW (09 222 97 01)
 inschrijven vóór 7 februari.

Sint-Camilluskoor SDW

kerstconcert 2010: nieuw en geslaagd
‘Per la notte di natale’ is een concert dat volledig werd opgebouwd rond kerstmu-
ziek van middeleeuwen tot barok. De Oude-Muziek biedt immers een bijzonder 
rijke bron aan inspirerende kerstmuziek en dit niet alleen vocaal, maar ook instru-
mentaal, of een combinatie van beiden.
Deze tekst uit het programmaboekje geeft duidelijk de keuze aan die het Sint-
Camilluskoor heeft gemaakt: een totaal vernieuwd programma. 
Het werd een hele uitdaging voor het koor en voor het Ensemble Ardalus om sa-
men die moeilijke muziek heel voortreffelijk te brengen.
Een heel mooi ‘In Dulci jubilo’ van Dietrich Buxtehude zette meteen de toon.
Andere componisten als Messaus, Sweelinck, Palestrina en Praetorius gaven een 
mooie inkijk in de kerstmuziek uit de 16e en 17e eeuw.
De goede koorklank hoorden we in de a capella uitvoeringen van twee anonieme 
werkjes uit de 15e eeuw, ‘There is no rose‘ en vooral ‘Lullay Lullay’, waarin de 
stemmen heerlijk wervelden rond de zeer goede sopranen.
Tussendoor mooie vertolkingen van oude muziek door het Ensemble Ardalus dat 
onder leiding van Karen Ketels een ware revelatie werd.
Elk jaar weer verbaast het Sint-Camilluskoor ons: het enthousiasme van dit koor 
wordt jaar na jaar door Lieve Strybos naar prestaties geleid die er echt mogen 
zijn.

Proficiat aan iedereen!

Dioniss
Vanaf dit jaar organiseert Dioniss, naast het festival in de zomer, ook concerten 
gedurende het ganse jaar.
Het eerste concert zal doorgaan op zaterdag 16 april.
Verdere informatie volgt nog.



Week tot week
FEBruari

za. 5 – NSB SDW
 jaarlijkse koffietafel voor leden
za. 5 – BaSiSSCHOOL WEStErHEM
 11.30 en 18.00: 3de friet met stoverij
zo. 6 – Okra SDW
 15.00: nieuwjaarsconcert (Bijloke)
Woe. 9 – kvLv SDW
 tentoonstelling (Sint-Pietersabdij Gent)
Do. 10 – MarkaNt DE PiNtE / SDW
 20.00: causerie met degustatie
 (Gezinsbond De Pinte)
Di. 22 – DaviDSFONDS i.s.m. MarkaNt
 20.00: voordracht over Cel Vermiste Personen  
 (Gildenhuis)

Maart

Do. 3 – BaSiSSCHOOL WEStErHEM
 10.00: openklasdag kleuters
Do. 3 – MarkaNt DE PiNtE / SDW
 14.00: voordracht (Merelbeke)
Do. 17 – DaviDSFONDS SDW / aFSNEE
 voordracht over inquisitie (SBAT)
zo. 20 – kvLv SDW
 bezoek STAM (Gent)
Do. 24 – MarkaNt DE PiNtE / SDW
 daguitstap naar Roeselare
Ma. 28 – WMv SDW / aFSNEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering der wijkvertegenwoordigers  
 (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)

aPriL

za. 2 – DaviDSFONDS SDW / aFSNEE
 uitstap: Limburgs mijnerfgoed
Ma. 4 – kvLv SDW - kruidennamiddag
Di. 12 – kvLv SDW - gewestreis KVLV Luik
Woe. 27 – kvLv, ziEkENzOrG, Okra, WitGELE kruiS
 activiteit

MEi

Ma. 16 – WMv SDW / aFSNEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering der wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café ‘In het Gemeentehuis’)
za. 21 – kvLv - 100 jaar KVLV (Leuven)

juNi

Ma. 13 – DaviDSFONDS SDW / aFSNEE i.s.m. vtB-
kuLtuur
 bezoek Japanse tuinen Hasselt

juLi

Ma. 4 – WMv SDW / aFSNEE
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering der wijkvertegenwoordigers 
 (oc De Graet Afsnee)

tennisclub Borluut
SINT-DENIJS-WESTREM

Lidgeld
Indien je lid wil worden van TC Borluut, stort dan vóór vrijdag 18 februari 
het volgende bedrag:              
- lidgeld is inclusief VTV-bijdrage
- spelers die bij de VTV zijn aangesloten via een andere club krijgen vol-

gende korting: € 12 vanaf 18 jaar, € 8 van 9 tot en met 17 jaar en € 5 van 
0 tot en met 8 jaar.

Gelieve volgende gegevens bij de overschrijving op rekeningnummer 
390-0523301-41 mee te delen: naam en voornaam, telefoonnummer.

aantal leden Samenstelling gezin Prijs lidgeld
per gezin >18 jaar 9 tem 17 jaar 0 tem 8 jaar 

1 1 0 0 € 84
 0 1 0 € 79
 0 0 1 € 76
 0 0 1
   (enkel tennisles) € 30

2 2 0 0 € 128
 1 1 0 € 123
 1 0 1 € 120
 0 2 0 € 118
 0 1 1 € 115
 0 0 2 € 112

3 3 0 0 € 171
 2 1 0 € 166
 2 0 1 € 163
 1 2 0 € 161
 1 1 1 € 158
 1 0 2 € 156
 0 3 0 € 157
 0 2 1 € 154
 0 1 2 € 151
 0 0 3 € 148

per bijkomend
gezinslid +€ 13 +€ 8 +€ 5 

Wie na vrijdag 18 februari inschrijft, betaalt lidgeld + € 10/pp.

Het betalen van de VTV-bijdrage is verplicht om zich te verzekeren (via 
Ethias) tegen eventuele ongevallen op het tennisveld. Als je een lidmaat-
schap bij verschillende clubs hebt, dien je deze VTV-bijdrage slechts één 
keer te betalen.

Bijna alle ziekenfondsen betalen een bedrag terug van het lidgeld. 
Nieuwe leden mailen hun geboortedatum door:  tcborluut@yahoo.com

&  www.tcborluut.be



Vereniging in de kijker

historiek en doelstelling van kWB 
De Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) heeft zijn wortels 
in de jaren dertig. De afkorting KWB stond aanvankelijk voor 
“Katholieke Werkliedenbond”, een organisatie opgericht voor 
de socio-culturele vorming van volwassen arbeiders. 
Reeds in december 1944 verscheen een blad voor de actieve mi-
litanten in de plaatselijke afdelingen (de wijkmeesters), onder 
de naam Leiding, later KWB-Leiding, nu (sinds 1986) Wijzer. Een 
algemeen ledenblad verscheen voor het eerst in maart 1945, 
aanvankelijk onder de naam KWB-Maandblad, sinds mei 1948 
onder zijn huidige naam, Raak. 

In de eerste jaren na de oorlog lag de klemtoon op vrijetijds-
besteding en gezinswerking. In die jaren werd ook gestart met 
het inrichten van Lourdesbedevaarten. Dit zou later uitgroeien 
tot een zelfstandige dienst binnen KWB. De basis van KWB werd 
gevormd door parochiale afdelingen, die overkoepeld werden 
door 17 verbonden.  

Deze structuur bleef behouden, tot in 1995 werd overgestapt 
op vijf provinciale verbonden, met behoud van de plaatselijke 
afdelingen. De KWB kende een snelle uitbreiding van ongeveer 
25.000 leden op het einde van de Tweede Wereldoorlog, naar 
130.000 leden in 1960. De beweging groeide van 500 afdelin-
gen in 1945 over 1.000 in 1955 naar een top met 1.217 afdelin-
gen in 1966.
Nadien namen het ledental en het aantal afdelingen af en werd, 
met uitzondering van enkele grote afdelingen, vooral gewerkt 
met kleine(re) groepen. Het uitgangspunt is echter steeds ge-
bleven dat de beweging wordt “gedragen en gemaakt” door 
vrijwilligers, die een antwoord willen bieden op de groeiende 
nood aan sociaal contact. 

De eigenheid van de KWB ligt in de combinatie van de “K” + de 
“W” + de “B”.
• Kristelijk geloven blijft belangrijk voor KWB. De evangelische 

boodschap is onze inspiratiebron. Een aanklacht tegen elke 
vorm van onrecht en verdrukking en tegelijk een oproep tot 
eerbied voor elke mens, solidariteit en rechtvaardigheid.

• Werknemer zijn betekent dat arbeid en inkomen afhankelijk 
zijn van een werkgever. De woonsituatie, het onderwijs, de 
vrijetijdsbesteding, … worden sterk bepaald door de situatie 

van de werknemer. De KWB bekijkt de samenleving vanuit 
een werknemersbril.

• Beweging maken betekent dat de KWB zich richt op alle  
aspecten van het leven; het programma is dan ook ruim en 
gevarieerd. Er is in de eerste plaats aandacht voor ontspan-
ning en zinvolle vrijetijdsbesteding (feesten, sport, op uitstap 
gaan, toneel spelen, … ).

Tegelijk wordt gewerkt aan vorming (educatie en cultuur) via 
de methode zien, oordelen en handelen. Bepaalde problemen 
worden in kaart gebracht, besproken, beoordeeld en nadien 
wordt actie ondernomen. 

kWB-afdeling afsnee en Sint-Denijs-Westrem
De KWB-afdeling Afsnee en Sint-Denijs-Westrem werd opgericht 
in 1950 en bestaat dus zestig jaar. Velen hebben zich jaren-
lang voor de KWB ingezet en hielpen bij het organiseren van 
activiteiten, die druk werden bijgewoond. Op het programma 
stonden zowel cinemavoorstellingen als vormingsavonden,  
ontspanningsnamiddagen en sportactiviteiten als wandelin-
gen en bedrijfsbezoeken. 
Een opvallende uitschieter in onze plaatselijke KWB-geschie- 
denis was o.a. de “week van de arbeid”, met vijf opeen- 
volgende, zeer gevarieerde gespreksavonden. Te vermelden 
zijn ook de deelname aan de Lourdesbedevaarten (met spaar-
actie), de talrijke zomerreizen, de jaarlijkse (huis)bezoeken van 
Sint-Niklaas, een cursus voorbereiding op het rijbewijs, een 
kookcursus voor mannen, praktische vorming zoals onderhoud 
van tuin, fietsherstellingen, schilderen en behangen, enz … 

De KWB Afsnee en Sint-Denijs-Westrem is parochiaal georgani-
seerd; bepaalde activiteiten worden mee georganiseerd door 
vrijwilligers van de parochie(s) en opengesteld voor iedereen. 
Zo zijn o.a. het sober maal en de jaarlijkse parochieavond ont-
staan. Beide activiteiten zijn intussen aan hun veertiende edi-
tie toe.
Op het programma van 2011 staan o.a. een ledenbijeenkomst 
met een culinair tintje (februari), een infoavond over erfrecht 
(maart), sober maal in de vasten (april), voettocht naar Oostak-
ker en een fietstocht (mei), kuieren langs de Leie (juni), me-
dewerking aan parochiefeest (september) en aan de parochie-
avond (oktober), de sensationele KWB-quiz (november) en een 
bijeenkomst met de wijkmeesters of militanten (december). 
Alle activiteiten worden voorbereid en maandelijks uitgewerkt 
door een bestuursploeg, samengesteld uit Adelin Cathoir (pas-
toor), Peter D’Hont, Gary Dupré, Hugo Lemahieu, Stefaan Mei-
re, Geert Mispelon, Rik Rosseeuw, Filip van de Veire, Marnix 
Van Hoorde en Piet Van Troos. 

Wie lid wil worden van KWB betaalt € 25, ontvangt maandelijks 
het ledenblad RAAK en neemt gratis deel aan alle activiteiten. 

& Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 29, SDW (09 221 18 80)
 piet.vantroos@telenet.be.



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
Bij afw. aalmoezenier gevangenis     09 222 10 52 
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
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
Ziekenzorg C.M.  09 221 06 10

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
Wachtdienst apotheken 09 236 50 00
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Oushoorn 09 222 66 59
  
taNDartSEN
Wachtdienst Tandartsen 09 033 99 69
Thierry Brabant  09 221 71 00
Christine Devos  09 222 05 20
Martine Devos  09 221 90 06
Herman Gillard  09 220 04 36
Sophie Gillard  09 220 04 36 
Thierry Wellekens  09 222 89 54

DiErENartSEN
Wachtdienst dierenartsen 09 217 00 62
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 /09 222 23 38
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

vriENDENkriNG

Basisschool 
Westerhem

zaterdag 5 februari: 3de friet met stoverij, à volonté, t.v.v. extra-
muros
van 11.30 tot 14 uur of van 18 tot 21 uur
volwassenen: € 14, kinderen basisschool: € 8, kleuters: € 4

Kaarten te verkrijgen op het secretariaat tijdens de schooldagen 
tot 17 uur of telefonisch (0474 49 84 65), Kerkdreef 9, SDW.

Basisschool
 Westerhem

Donderdag 3 maart: tweede openklasdag
Kleuters die straks hun eerste stapjes op school zullen zetten, zijn 
samen met mama en papa van harte welkom tussen 10 en 12 uur. 
Ze kunnen zich ten volle inleven in het schoolgebeuren.

& Basisschool Westerhem, Kerkdreef  9, SDW (09 222 33 30) 
 e-mail: westerhem.dir@gent.be

Markant
 DE PINTE /SINT-DENIJS-WESTREM

Donderdag 10 februari om 20 uur: causerie met degus-
tatie “Chocolade, een goddelijke lekkernij“ door Filip De  
Meulenaere
Eerst een theoretisch gedeelte met de geschiedenis van de 
chocolade (de chocolademarkt in België en in de wereld 
en de wetgeving daaromtrent) en weetjes over chocolade 
zoals: verslaving? afrodisiacum? dikmaker? Daarna degus-
teren en genieten van diverse soorten pralines en chocola-
desoorten met een aangepast drankje en/of koekje.
Plaats: lokaal van de Gezinsbond te De Pinte.

Donderdag 3 maart om 14 uur: voordracht “Stemmen uit 
de oorlog“ door Rudi Vranckx, journalist VRT.
Dit is een regioactiviteit ingericht door de namiddagwer-
king van de regio Gent.
Plaats: Salons Roskam Merelbeke

Donderdag 24 maart: daguitstap met bedrijfsbezoek
Dag in Roeselare met een begeleid bezoek aan de uitge-
verij/drukkerij Roularta en een uitgebreide rondleiding in 
de brouwerij Rodenbach: bezoek aan het museum met het 
industriële verleden van de brouwerij maar tevens bezoek 
aan het huidige productieproces. 
Degustatie van een brouwersmenu met een glas Roden-
bach inbegrepen.



Welkom in de

‘World of TUI’
Het beste reisadvies bij uw vertrouwde Jetaircenter of VTB-reisagent:

Jetair Center
Gent

Vogelmarkt 14
9000 Gent

tel: 09 223 60 21
fax: 09 225 27 72

gent@jetaircenter.be

Jetair Center
Sint-Denijs-Westrem

(Carrefour)
Kortrijksesteenweg 1133
9051 Sint-Denijs-Westrem

tel: 09 221 02 55
fax: 09 222 02 53

stdenijs@jetaircenter.be

Jetair Center
VTB-Deinze

Gentstraat 41
9800 Deinze

tel: 09 386 65 00
fax: 09 380 00 19

deinze@jetaircenter.be

      

WEEkENDDiENSt HuiSartSEN - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-
meld. Bij een gesplitste weekenddienst wisselt de wacht de zondagochtend om 8 uur. voortaan belt u naar het CENtraaL OPrOEPNuMMEr 
09 220 66 66 en u wordt direct doorverbonden met de arts die de wachtdienst heeft voor zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, afsnee, Sint-Mar-
tens-Latem en Deurle.

WaCHtDiENSt taNDartSEN - Centraal oproepnummer: 09 033 99 69
Bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 18 uur.  Betalend nummer aan € 1.5 per minuut.

vEEartSEN - Wachtdienst: 09 217 00 62

WaCHtDiENSt aPOtHEkEN - De wachtdienstweek is opgesplitst in een WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19 uur tot maandagavond 23 
uur en een WEEKDIENST van dinsdagochtend 9 uur tot vrijdagavond 19 uur. Voor de apothekers uit het Leie-gebied: de WEEKENDDIENST van 
vrijdagavond om 19.30 uur tot dinsdagochtend 8.30 uur; de WEEKDIENST van dinsdagochtend om 8.30 uur tot vrijdagavond 19.30 uur. Na 23 
uur kunt u bellen naar het centraal oproepnummer 09 236 50 00. Een operator zal u doorverwijzen.
OPGELET: om praktische redenen is het niet mogelijk om tijdens de wachtdienst met een bankkaart te betalen!

Wachtdiensten

 Van 28 tot 31 januari
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent  09 222 51 25
BUYCK, Drapstraat 70, 9810 Nazareth 09 385 49 32
 Van 1 tot 4 februari
LEPERCQ , Oudenaardsestwg 93, Gent 09 221 06 75
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 4 tot 7 februari
VANDERMEERSCH, Kortrijksestwg 580, Gent                  09 222 82 67
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
 Van 8 tot 11 februari
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent 09 222 42 61
HAEMS, Heerweg-Noord 31, Zwijnaarde 09 222 80 58
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19
 Van 11 tot 14 februari
THOMAES, Kortrijksesteenweg 114-116, Gent  09 222 48 63

VAN NEVEL, Heerweg-Zuid 135, Zwijnaarde                  09 221 16 13 
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte  09 282 38 16
 Van 15 tot 18 februari
DE BraBaNDErE, Sint-Dionysiusstraat 44, SDW 09 221 93 39 
 Van 18 tot 21 februari
OuSHOOrN, Hogeheerweg 63, SDW 09 222 66 59
 Van 22 tot 25 februari
VALLAEYS, Heerweg-Zuid 1, Zwijnaarde                  09 222 48 95
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte  09 282 53 06
 Van 25 tot 28 februari
WAUTERS, Kortrijksesteenweg 27, Gent  09 221 11 56
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth                  09 385 62 05
 Van 1 tot 4 maart
HAGHEDOOREN Y., Voskenslaan 399, Gent 09 222 46 05
VAN GELUWE DE BERLAERE, Dorp 37a, Nazareth  09 385 40 40



          the perfect venue ...

Kortrijksesteenweg 1023     I     B-9000 Gent     I     T +32 9 242 88 34
Info@maaltebruggekasteel.be   I   www.maaltebruggekasteel.be

Aan de rand van het historisch en cultureel stadscentrum Gent

pronkt dit veelzijdig kasteel in al haar glorie

het MAALTEBRUGGEKASTEEL

een architecturale parel

een symbiose van neogotiek en classicisme

een unieke locatie voor uw bijeenkomst, seminarie, produktvoorstelling, feest

Een stijlvolle bestemming voor uw meeting of event !

uitstekende ligging

bereikbaarheid openbaar vervoer

voor groepen van 5 tot 300 personen

prachtig zicht op Engels lands chapspark

uitstekende prijs/kwaliteit

gratis parking

Toon dat je mekaar 
graag ziet

 
 
 
 

 
 

 
 

en niet enkel op
Valentijn


