in Sint-Gillis-Waas
Van 21 februari t.e.m. 29 april

dinsdag 5 april

Cinemaatje De Route:
Cruella
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Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud en volgens de
geldende coronamaatregelen!

Dinsdag 1 maart

Cinemaatje De Route: Jungle Cruise

MAART
Jeugdboekenmaand
Boekenverkoop
dinsdag 8 maart
t. e . m . z at e r d a g 1 6 a p r i l

De jaren twintig vorige eeuw. Kapitein Frank neemt een broer en zuster mee op een
missie om een boom in de jungle te zoeken die helende krachten heeft. Tijdens hun
zoektocht worden ze op de proef gesteld door de gevaren in de jungle en het feit dat ze
niet de enigen zijn die de boom willen vinden.
cast: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall
regie: Jaume Collet-Serra
genre: avontuur, komedie
duur: 122 min
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 15 uur – 2 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Bibliotheek Sint-Gillis-Waas
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas
# 03 727 18 10
bibliotheek@sint-gillis-waas.be

N o g t. e . m . z o n d ag 5 s e p t e m b e r
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Woensdag 9 maart en 6 april

Naaisalon
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas – 19.30 tot 22 uur
# 03 770 68 04
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Vrijdag 11 maart

VRT Bigband met Sandrine,
Sofie en Stef Caers: 100 jaar Ella (Fitzgerald)
In 2017 zou Ella Fitzgerald 100 jaar geworden zijn. Voor dit
jubileum, brengt de VRT Bigband een ‘100 jaar Ella’ tournee met
Sofie (Verbruggen), Sandrine (Van Handenhoven) en Stef Caers.
Ella Fitzgerald was een Amerikaanse jazz-zangeres die als één
van de grootste jazzvocalisten aller tijden wordt beschouwd. Ze
wordt roemend ‘The First Lady of Song’ genoemd. In haar meer
dan vijftig jaar durende carrière verkocht ze meer dan 40 miljoen
albums, en won ze 13 Grammy Awards.
Hits: Cry Me A River, Summertime, Dream A Little Dream Of Me,
Cheek To Cheek, Ev’ry Time We Say Goodbye, A-Tisket, A-Tasket,
Hello Dolly, The Lady Is a Tramp...
De VRT Bigband is een jazzorkest samengesteld uit VRT
personeelsleden. VRT’er en bassist Marijn Daniels richtte de
bigband eind 2009 op om de gloriedagen van het BRT jazzorkest
en de BRT Bigband te doen herleven. In de laatste 6 jaar
groeide de bigband uit tot een volwaardige speler in de Vlaamse
jazzscene. Onder leiding van dirigent Dree Peremans brengt de
VRT Bigband een aantal swingende programma’s.

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas
20 uur - ABO 21 euro, VVK 25 euro, KAS 27 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Wat de bijsluiter niet vertelt (Gert Laekeman)
Davidsfonds De Klinge
OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14, De Klinge – 20 uur
# 03 770 62 38
luciadhollander@hotmail.com
www.davidsfonds.be

Maandag 14 maart en 28 maart

Creatief koken elke dag
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas
13.15 tot 16.15 uur en 19.30 tot 22.30 uur
# 03 770 56 62
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Dinsdag 15 maart

Cinema De Route: Tesla
Nikola Tesla vecht een zware strijd om zijn nieuwe uitvinding
van de grond te krijgen. Misnoegd over de hebzucht
van zijn concullega Thomas Edison werkt hij aan een
wisselstroomgenerator en -motor. Als Europeaan kan hij maar
moeilijk aarden in Amerika waar de industriële revolutie nog in zijn
kinderschoenen staat en waar het intellectueel eigendom menig
addertjes onder het gras verbergt.
cast: Ethan Hawke; Eve Hewson,
Eli A. Smith
regie: Michael Almereyda
genre: drama, biografie
duur: 98 min
Tempus De Route vzw
GC De Route,
Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas
20 uur – 3 euro

# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Vrijdag 25 maart

Zondag 27 maart

Het Prethuis: Brasschaatse huisvrouwen

Dauwtrip met ontbijt

Brasschaat is sinds enige tijd een vrouwenclubje rijker. 5 ‘vriendinnen’ (te situeren in
hogere kringen) besluiten elke maand bij elkaar over de vloer te komen om te klinken
op hun ‘oprechte’ vriendschap. Bedoeling is een inspirerend avondje uit waarbij de
vrouw des huizes voor een meerwaarde moet zorgen in de vorm van een ‘interessante’
gast, passend bij hun stand weliswaar. De ene wil natuurlijk niet onderdoen voor de
andere. Vanavond is het de beurt aan Kirsten Godevaart (vrouw van een invloedrijke
antiquair). Ze is in haar nopjes want haar mystery guest, daar kan geen enkele
‘vriendin’ aan tippen. Eenmaal iedereen gearriveerd en van champagne voorzien
is beginnen de speculaties. En dan komt het moment suprème... Octavia heeft niet
gelogen! Het blijkt een man te zijn met internationale allure (Ronn Moss, ‘Ridge’
uit ‘The bold and the beautiful’). De vrouwen weten niet wat hen overkomt, ook de
(verfijnde) ober is lichtelijk in shock. Hoe
heeft Octavia dit kunnen klaarspelen?
Brasschaatse huisvrouwen is een
heerlijke decadente komedie.
Sprankelend als de beste champagne
met vuurwerk tussen de verschillende
‘vriendinnen’ die, als puntje bij paaltje
komt, elkaar het licht in de ogen niet
gunnen. En zeker als een internationale
ster hun pad kruist.

Pasar Sint-Gillis-Waas
Start en aankomst met ontbijt in
de biblliotheek, Kerkstraat 67,
Sint-Gillis-Waas – 6.30 uur
(aansluitend ontbijt om 8.30 à 9 uur)
– 13 euro, leden Pasar 10 euro

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur
ABO 21 euro, VVK 25 euro, KAS 27 euro

MIWA
Online (vanuit je luie zetel en gratis )
19.30 tot 21 uur

# 0486 74 19 40
rudi.van.dorsselaere@outlook.be

Donderdag 31 maart

Online quiz tegen voedselverlies:
niet voor verliezers
Wist je dat een derde van al het voedsel
dat geproduceerd wordt, verloren gaat? In
deze online quiz strijd je niet alleen tegen
de andere deelnemers maar ook tegen
voedselverlies!

# inschrijven kan via
sensibilisering@miwa.be

# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Va n a f z o n d a g 3 a p r i l
( t. e . m . e i n d o k t o b e r )

Bezoek KLINGSPOOR
Het leer- en beleefcentrum KLINGSPOOR
is voor het publiek terug vrij te bezoeken.
Beleef het verleden van de
klompenmakerij, de grens met zijn
smokkel- en grenspalen, de natuur en de
spoorlijn Mechelen-Terneuzen.
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
elke zondag van 14 tot 17 uur

De stichter bleek niet zo stichtend te zijn.
Zijn erfenis zijn zonden.
Tussen een ethisch drama en een
familietragedie weeft zich de liefde,
de lichtheid en het leven.
“Ze haatte haar dochter.
Ze vond haar een vervelend wezen.
Tijdverlies. Zo noemde ze haar. Tijdverlies.
Tijdverlies heeft deze lelijke tekening gemaakt.
Tijdverlies heeft vannacht overgegeven.”
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur
ABO 18 euro, VVK 22 euro, KAS 24 euro

DINSDAG 5 april

Cinemaatje De Route: Cruella
Estella, een tiener die de droom heeft het
te maken als modeontwerpster, komt na
tal van tegenslagen op straat te staan met
haar beste vrienden Horace en Jasper.
Alles verandert wanneer ze de kans krijgt
om het leven van de ‘rich and famous’ te
leiden wanneer een opkomende rockster
haar vraagt om een fashion statement te
ontwerpen. Maar wat komt er kijken bij die
faam en hoeveel is ze bereid om ervoor te
betalen?

# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
© Diego Franssens

# 03 229 02 00
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

Zondag 3 april

Clara Cleymans, Alice Reijs,
Michael Pas, Dimitri Leue en
Warre Borgmans: Onderland
In Flamont draait alles rond de goudmijn.
De helft van de bevolking werkt er en de
andere helft faciliteert de werkers.

505283-SGW-UIT.indd 6

10/02/2022 11:33

cast: Emma Stone, Emma Thompson,
Joel Fry
regie: Craig Gillespie
genre: avontuur
duur: 128 min
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 15 uur – 2 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Dinsdag 12 april

Bloemschikken voor Pasen
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas
13.15 tot 16.15 uur en 19.30 tot 22 uur
# 03 770 68 04
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Zondag 17 april

Kommiezentocht
Wandelclub Gasthofstappers
Vertrek OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat
14, De Klinge – 7 tot 15 uur
# 0474 48 83 61
bogaertbolssens@skynet.be

Vrijdag 15 en
z at e r d a g 1 6 a p r i l

Berminofest
Scouts Mgr. Bermijn
Roomanmolen, Pastorijwegel 1,
Sint-Pauwels
vrijdag van 16 tot 1 uur,
zaterdag van 16 tot 4 uur
# groepsleidingbermijn@gmail.com
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Dinsdag 19 april

Cinema De Route: Parasite
‘Parasite’ volgt twee gezinnen
waarbij elke persoon over unieke
eigenschappen beschikt. Zo
is er Ki-taek en zijn werkloze
gezin. De gezinsleden krijgen
een bijzondere fascinatie voor
de familie Park waarop ze erg
gelijken, maar op vlak van
uiterlijk er heel anders uitzien.
Dan raken ze allen verwikkeld
in een onverwachts voorval en
wanneer hun leven bedreigd
wordt, moeten de gezinsleden
zich verenigen om het gevaar
het hoofd te bieden.
cast: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Cho
regie: Bong Joon Ho
genre: thriller, drama
duur: 127 min
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 3 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Woensdag 20 april

Buitenspeeldag
Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Trek dan je speelkledij aan
en kom samen met jouw vrienden die woensdagnamiddag buiten
ravotten en sporten. Op jouw favoriete televisiezenders valt er
alleszins helemaal niets te beleven. Die gaan een hele namiddag op
zwart. Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven!
Dit jaar ben je tijdens de buitenspeeldag onder andere welkom op
het grasplein aan de Roomanmolen in Sint-Pauwels.
De kinderen kunnen onder begeleiding (ouders, grootouders...)
zelf komen en gaan wanneer ze willen tijdens de namiddag.
Wij stellen allerlei leuke sport- en spelactiviteiten ter beschikking
waarmee de kinderen zich een hele namiddag kunnen uitleven.
Zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen dus!
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Roomanmolen (grasplein), Pastorijwegel, Sint-Pauwels
van 13.30 tot 17 uur
# 03 727 17 00
sport@sint-gillis-waas.be

10/02/2022 11:33

Z at e r d a g 2 3 a p r i l

Bloesemwandeling
Pasar Sint-Gillis-Waas
Vertrek GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 14 uur
# 0486 74 19 40
rudi.van.dorsselaere@outlook.be

Z at e r d a g 2 3 e n
zondag 24 april

Zondag 24 april

Vroegochtendwandeling in de
Kreken van Saleghem
(max. 15 pers.)
Natuurpunt Waasland Kern Noord
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
Meerdonk – 5.30 uur

Uitstap met de waterbus
Pasar Wase fietsers
Parking De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 10 uur
# 0476 06 69 42
fapers@skynet.be

# 0496 32 03 78
thoen.smeets@telenet.be,
www.natuurpunt.be

Kermis Sint-Gillis-Waas

‘Het bloesemt’ op de fruitroute.

Kermisattracties op het kerkplein
Gedetailleerd programma: momenteel nog
niet gekend.
Kijk binnenkort op www.sint-gillis-waas.be,
www.uitinvlaanderen.be of op onze
gemeentelijke Facebookpagina.
Feestcomité Sint-Gillis-Waas

Wandel/fiets de fruitroute:
Scan de QR codes die je langsheen de Fruitroute tegenkomt en ontdek in 10 delen de
hele verhaallijn van ‘Het bloesemt’! (startpunt aan GC de Route)

# 03 229 02 06
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be

Ontbijt om 9 uur of 11 uur aan 20 euro per
persoon, beperkte plaatsen, inschrijven
noodzakelijk op joristack@telenet.be
- Fruitterrassen op de deelnemende bedrijven
- Rondleidingen in de fruitbedrijven
om 11 – 13 – 15 uur
- Geniet van de aangepaste animatie op/
tijdens de Fruitroute

Bezoek de fruittelers:
De Zevenster-Berckelaer-Fruithof Tack
Begin je dag met een luxueus fruitig ontbijt.

# 03 229 02 00
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
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Erfgoeddag maakt school!
Tentoonstelling:
Schoolverleden van
Sint-Pauwels
Zoals zoveel andere dorpen had ook
Sint-Pauwels vroeger een vrije meisjesschool
en een gemeentelijke jongensschool. Uit zijn
rijke fotocollectie selecteert de heemkring
een reeks foto’s die je onderdompelen in de
geschiedenis van het lokale onderwijs.
Heemkundige Kring De Kluize
Oud-gemeentehuis, Dries 26, Sint-Pauwels
10 tot 18 uur (opening vrijdag 23 april
om 19 uur)
# Marie-Louise Ferket, 0473 41 38 73
fc322214@skynet.be
www.dekluize.be
Hee
mku
n
De
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ing
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Heemkundige Kring De Kluize

KLINGSPOOR
Erfgoedweek: project voor de scholen
De Klomp vzw i.s.m. Erfgoedcel
Waasland
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7,
De Klinge – 9 tot 16 uur
# www.deklompdeklingevzw.be

Tentoonstelling:
Onderwijs in
Sint-Gillis-Waas
doorheen de tijd
Hoe zag een klaslokaal er vroeger uit?
Zie jij de verschillen tussen vroeger
en nu? Verder ontdek je in deze
tentoonstelling ook een reeks oude foto’s,
archiefdocumenten en objecten uit de
geschiedenis van het lokale onderwijs.
Heemkundige Kring De Kluize

Dinsdag 26 april

Daguitstap
Femma Sint-Gillis-Waas
Kerkplein, Sint-Gillis-Waas
# 03 770 61 57
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Oud-vredegerecht, Kerkstraat 21,
Sint-Gillis-Waas – 10 tot 18 uur
# Marie-Louise Ferket
0473 41 38 73
fc322214@skynet.be
www.dekluize.be
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Vrijdag 29 april

Comedy avond: portie gemengd 3x comedy!
Een goede gezondheid is belangrijk, lachen is gezond dus trakteren we niet op
1 maar op 3 comedians die onze lachspieren komen trainen! Twee gevestigde
waarden, eentje die we al te gast hebben gehad én eentje die GC De Route voor
de eerste keer komt verkennen, een man én een vrouw, geflankeerd door een
collega die nog maar net komt piepen. Een divers maar aanstekelijk avondvullend
programma! Joost Van Hyfte Het is tijd voor Van Hyfte 2.0 want Joost is uitgekookt!
Misschien is het eens tijd om andere zintuigen te beroeren, want waarvan krijg
jij goesting? Van te kijken? Te ruiken? Of is jouw favoriete culinaire comedian
uitgekookt genoeg om je op het verkeerde been te zetten? En je op die manier aan
het lachen te krijgen? Eén ding is zeker… Joost heeft weer maar één ambitie en dat
is jou doen lachen. Kom kijken en je zal het geweten hebben! Nele Goossens Zolang
je bezig blijft, gaat alles vanzelf? Je leeft in een rush en je hebt geen tijd om je vragen
te stellen. Maar wat, beste mensen, als je daarna stil komt te staan? Wat als je, al
was het maar voor even, gaat zitten en jezelf de vraag stelt… En nu? Hals over kop
is Nele terechtgekomen in het exacte midden van haar fel bewogen bestaan. Met
de haar eigen, tomeloze energie smijt de vedette zich met ongemene virtuositeit in
herkenbare bekentenissen, diepmenselijke bespiegelingen, genadeloze
fileringen en grollige observaties – nooit zonder een kwinkslag, van de
onomwonden schaterlach tot de stillere, sympathiekere glimlach.
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# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

© Joha

Tempus De Route vzw
GC De Route
Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas
20 uur
ABO 11 euro, VVK 15 euro, KAS 17 euro

10/02/2022 11:34

Elke maandag

Elke dinsdag en donderdag

Wandelen

Joggen in groep

Femma Sint-Gillis-Waas
Burgemeester Omer De Meyplein,
Sint-Gillis-Waas – 19.15 tot 20.30 uur

GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Start GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 19.30 tot 20.30 uur
30 euro

# www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Elke maandag, donderdag

Trommelles en orkest fanfare

Les muziekinstrument

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
GOM, Margrietstraat, Meerdonk
19 tot 19.45 uur en 20 tot 22 uur

e n z at e r d a g

Badminton (+16 jaar)
GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal.
J. Cardijnstraat 1, Sint-Gillis-Waas
maandag 19 tot 21 uur, donderdag 18.30
tot 21 uur en zaterdag 10.30 tot 12.30 uur
75 euro (leden Gezinsbond 60 euro)
# marc.vangrimberge@telenet.be
www.gsf-omnisport-sgw.be

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Sint-Gillis-Waas
Lokaal GBS Het Kompas,
Kardinaal J. Cardijnstraat 1,
Sint-Gillis-Waas – 17 tot 19.30 uur
# 0485 36 88 25,
willyvanbogaert@skynet.be

Elke woensdag
E l k e m a a n d a g e n z at e r d a g

Jeugdbadminton (6 tot 16 jaar)
GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal.
J. Cardijnstraat 1, Sint-Gillis-Waas
maandag 18 tot 19 uur en
zaterdag 13 tot 15 uur – 40 euro
# marc.vangrimberge@telenet.be
www.gsf-omnisport-sgw.be

505283-SGW-UIT.indd 12

Elke donderdag

# marc.vangrimberge@telenet.be
www.gsf-omnisport-sgw.be

BBB - Aerobics
GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 tot 21 uur
65 euro
# 03 777 35 97,
lubernaert@telenet.be 			
www.gsf-omnisport-sgw.be

# 03 773 56 20

Conditiegym voor dames
GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal.
J. Cardijnstraat 1, Sint-Gillis-Waas
19.30 tot 20.45 uur – 65 euro
# 03 770 56 62
marc.vangrimberge@telenet.be
www.gsf-omnisport-sgw.be

Breng tegen ten laatste
21 maart 2022
jouw activiteiten in op
www.uitdatabank.be
Activiteiten tussen 25 april
en 27 juni 2022
(infoblad mei-juni 2022)
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