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Beste inwoners,
2020 staat in ons geheugen gegrift als het jaar waarin het
coronavirus de wereld en ons leven beheerste. Hierdoor zullen we
het jaar niet snel vergeten, hoewel we niet liever willen dan het
achter ons laten en terugkeren naar het normale leven voor corona.
Het virus trof jong en oud. In de eerste plaats denken we aan
diegenen die het leven lieten en hun nabestaanden. We denken ook
aan de mensen die nog steeds blijvende problemen ondervinden van
de besmetting. En we mogen zeker de mensen in de frontlinie niet
vergeten. Het is duidelijk dat het een impact had op ieder van ons.
Iedereen heeft zijn of haar eigen mening, maar het is een feit dat het
normale leven totaal ontwricht is. Een derde golf moeten we kost
wat kost vermijden. Ons leven normaliseren, kan pas wanneer zoveel
mogelijk mensen gevaccineerd worden. Nadien kunnen we pas
inschatten wat de economische gevolgen zijn van deze periode. Het
is een cliché, maar we moeten vooruitkijken. Het leven gaat verder en
we moeten er samen door.
Elke wetenschapper raadt aan om ons te laten vaccineren. Ik
volg deze raad zeker op en raad ook iedereen aan om mijn
voorbeeld te volgen. Enkel met voldoende vaccinaties krijgen we
groepsimmuniteit. Door jezelf te laten vaccineren, bescherm je
niet alleen jezelf, maar ook alle mensen die je dierbaar zijn. Dus als
je het niet voor jezelf doet, doe het dan minstens voor de meest
kwetsbaren. Dat is solidariteit. Dat is liefde.
Liefde, dat willen we ook verspreiden met ons vernieuwde infoblad/
magazine. Met een hip en modieus ontwerp willen we jouw
leesplezier vergroten en je tegelijk kwalitatief informeren over het
leven in onze gemeente. In het eerste vernieuwde nummer zit ook
een poster. Hang deze gerust aan je raam en toon zo dat we samen
het coronavirus klein krijgen. Want inwoners van SGW, die houden
samen vol!
Tot slot wens ik je voor 2021 een gelukkig en vooral gezond jaar voor
jou en je naasten en hopelijk zien we elkaar weer op een van de vele
activiteiten in onze mooie gemeente!

Je burgemeester
Maaike De Rudder
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Sportmixkamp in
de krokusvakantie

Afvalkalender 2021
In december 2020 viel de afvalkalender van 2021 in je
brievenbus. Geen exemplaar ontvangen? Verwittig de
gemeente of afvalintercommunale MIWA.
Wist je dat je de afvalkalender ook online kan
raadplegen? Bekijk hem via www.miwa.be/nl/
inzameling-aan-huis/afvalkalender MIWA/
en via de MIWA My Waste app of Recycle app.

Het Administratief en Bestuurscentrum en Welzijnshuis
zijn open maar enkel op afspraak.
Zo maak je een afspraak:
• online via www.sint-gillis-waas.be (klik op ‘maak een
afspraak’ bij het product dat je nodig hebt)
• telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en
Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis)
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• vrijdag 1 januari 2021
• zaterdag 2 januari 2021
Het recyclagepark is gesloten op:
• vrijdag 1 januari 2021
• zaterdag 2 januari 2021
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Het Sportmixkamp vindt plaats van
maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 februari in
sporthal De Gavers. Alle kinderen van
het 1e t.e.m. 6e leerjaar zijn welkom.
De activiteiten starten om 9 en eindigen
om 16 uur. Er is opvang van 8 tot 9 uur
en van 16 tot 17.30 uur. Elke dag staan er
een 5-tal verschillende sporten op het
programma. Als corona het toelaat, gaan
we donderdag 18 februari op uitstap.
Schrijf je snel in!
Op dinsdag 5 januari om 9 uur
starten de online inschrijvingen via
www.sint-gillis-waas.be/webshop.
Om de bubbel van 50 (incl. monitoren)
per week niet te overschrijden, kunnen
er max. 44 kinderen inschrijven.
Snel zijn is de boodschap!

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• vrijdag 1 januari 2021
Voor aangiftes en klachten kan je terecht in het
politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7).
Boek je afspraak via www.politiewano.be
of bel 03 376 21 00.
Heb je dringende politiehulp nodig?
Of heb je iets verdachts gezien?
Bel dan meteen het noodnummer 101!
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TIP

Ontvang
onze nieuwsbrief

Interesse in het nieuws en de activiteiten in onze gemeente? Dan is onze
maandelijkse e-nieuwsbrief iets voor jou. Met de nieuwsbrief blijf je op de
hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Hoe moet je jezelf
inschrijven? Heel eenvoudig. Surf naar www.sint-gillis-waas.be en geef
onderaan bij ‘ontvang onze nieuwsbrief’ je mailadres door.

Huisdiersticker
Heb je huisdieren? Vraag dan een huisdiersticker
aan via 03 727 17 00 of info@sint-gillis-waas.be!
Deze sticker vul je in en kleef je op een van
buitenaf zichtbare plaats aan je woning.
Zo weten de hulpdiensten in geval van nood
meteen welke dieren er in huis aanwezig zijn.

Label je fiets tegen diefstal
In kringwinkel Den Azalee (Kluizenmeersen 2) kan je iedere eerste woensdag van de maand
tussen 13.30 en 16.30 uur je fiets laten labelen tegen diefstal. Daarbij bevestigen ze een label
met rijksregisternummer op je fietsframe. Het gaat om een duurzame sticker die moeilijk te
verwijderen is. Je fiets laten labelen is volledig gratis. Kom met de fiets naar de kringwinkel
en neem je identiteitskaart mee.

Volg de
wegenwerken
op onze website
Wegenwerken zijn noodzakelijk. Ze zorgen er o.a. voor dat jij en
je familie veilig de baan op kunnen. Tijdens alle werken probeert
de gemeente de hinder zoveel mogelijk te beperken door goed
overleg met de aannemers. Wil je op de hoogte blijven van de
meest recente wegenwerken? Neem dan een kijkje op
www.sint-gillis-waas.be/wegenwerken.
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Zoveel kilometer wandelplezier lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen in
het Waasland. Met de twee nieuwe wandelnetwerken ‘Grenspark Groot
Saeftinghe’ en ‘Moervaartvallei’ kunnen veel wandelaars genieten van al het
moois in onze streek en gemeente. Antoine Bogaert, voorzitter van wandelclub
De Gasthofstappers, is alvast klaar om het wandelnetwerk uit te proberen.

Dag Antoine, als voorzitter
van de Gasthofstappers
ben je waarschijnlijk
tevreden met de twee Wase
wandelnetwerken die
Toerisme Oost-Vlaanderen
lanceerde?
Antoine Bogaert: “Wandelen is voor
mij pure ontspanning. Ik ben dan
ook heel tevreden met deze nieuwe
knooppuntennetwerken. In deze
coronatijden maakten mijn vrouw
en ik veel gebruik van de andere
knooppunten. Alleen waren we toen
verplicht om een verplaatsing met
de auto te maken voor we konden
wandelen. Dat is nu niet meer nodig.
Met de nieuwe wandelnetwerken
kunnen we gewoon van thuis uit
vertrekken. En nog een voordeel: je
moet de omgeving niet kennen. Je
stippelt je route uit op basis van de
knooppunten en je vertrekt.”
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Tot slot: waarom zou je
mensen aanraden om in
onze gemeente en regio te
wandelen?

Jullie zullen de nieuwe
wandelnetwerken dus
zeker uitproberen?
Antoine: “Zeker en vast! Eigenlijk startte
ik er uit nieuwsgierigheid al mee voor
de nieuwe wandelnetwerken officieel
bekend waren. De dichtstbijzijnde paal
staat op amper 300 meter van ons huis.
Het grote voordeel is de aansluiting
met het Nederlandse netwerk. Dat
maakt het wandelgebied veel groter.
Alleen is er nog geen website die de
Nederlandse en Vlaamse netwerken op
een blad aanbiedt: ‘route.nl’ geeft het
aan voor Nederland en ‘routen.be’ voor
Vlaanderen. Hopelijk lossen ze dit na
een tijdje wel op.”

Antoine: “Dat is een makkelijke vraag.
Wij wonen hier in een zeer mooie
omgeving. Als voorzitter van de
wandelclub kan ik je met een gerust
hart vertellen dat mensen, die bij ons
komen wandelen, altijd terugkomen. Ze
willen nog een keer genieten van onze
prachtige natuur met de bossen en de
polders.
Jaarlijks organiseren wij 5 wandelingen.
Voor ons is het geen enkele moeite om
elk jaar weer 5000 wandelaars samen
te krijgen. Een gemiddelde wandeling
brengt tussen de 1000 en 1200 mensen
naar onze gemeente. Je hebt hier dan
ook enkele pareltjes in de omgeving:
het Stropersbos (475 ha) en het waterwingebied (450 ha). Daar kun je al hele
mooie wandelingen in organiseren door
enkel de wegen te kruisen.”
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#SGW
welzijn&
gezondheid

'Een hart voor Waas'
steunt ook jouw
sociaal project
Heb je een idee of plan voor een project in Sint-Gillis-Waas waar zowel
mensen als hun omgeving beter van worden? Dien het dan in bij ‘Een hart
voor Waas’. Zo maak je kans om tot 5.000 euro steun te ontvangen om je
initiatief ook in de praktijk om te zetten.

Wil je zelf genieten van een
mooie wandeling op een van de
twee knooppuntennetwerken in
het Waasland? Dat kan!
Bij de netwerken horen twee
netwerkkaarten en een wandelgids
met vijf routes. De netwerkkaarten
‘Grenspark Groot Saeftinghe’ en
‘Moervaartvallei’ sluiten op elkaar aan,
maar worden apart verkocht. Je kan
de kaarten en de wandelgids kopen
aan 6 euro per stuk in het toeristisch
infokantoor van de gemeente.

Welke projecten komen in aanmerking? Mogelijkheden zijn bijv.
zorgboerderijen, sociale moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare
groepen, landbouweducatie/onthaal, milieu- of korte keteninitiatieven,
aanleg van speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners,
groene ontmoetingsplaatsen…
Als je project wordt goedgekeurd, verzamel je eerst zelf een bedrag via een
crowdfundingcampagne ondersteund door Streekfonds Oost-Vlaanderen.
#Een hart voor Waas verdubbelt dat met een maximum van 5.000 euro.
Burgers, feitelijke verenigingen, vzw’s, scholen, jeugdbeweging en
vennootschappen kunnen een voorstel indienen. Onze gemeente kan
partner zijn in een project maar zelf geen project indienen. Voorstellen
moeten binnen zijn tegen 19 januari 2021.
#Een hart voor Waas wordt ondersteund door Interwaas. Het maakt deel
uit van Streekfonds Oost-Vlaanderen en wordt beheerd door de Koning
Boudewijnstichting. Het doel van het fonds is om middelen en mensen
samen te brengen om lokale projecten te kunnen steunen die mens en
omgeving ten goede komen.

MEER INFO?
www.streekfondsoostvlaanderen.be/project-indienen/
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“Uit studies bleek dat Jersey-koeien voor 80%
drager zijn van het natuurlijke A2A2-gen.
Dat is beter verteerbaar”

Landbouwer Marc De Boey
wint Innovatiecampagne 2020
Om de 2 jaar doet het Innovatiesteunpunt voor Landbouw
en Platteland een oproep om innovatieve land- en tuinbouwideeën in te sturen. Marc De Boey, melkveehouder en inwoner
van onze gemeente, waagde zijn kans en met succes. Hij mag
zijn project 1 van de 5 landbouwinnovaties van 2020 noemen.
Marc zal A2A2-zuivelproducten, afkomstig van Jersey-koeien,
produceren en op de markt brengen. Hij ontdekte dat mensen
met een bepaalde intolerantie tegenover melkeiwitten deze
melk beter verteerden. Hij ontvangt 5000 euro om zijn idee te
realiseren en het Innovatiesteunpunt begeleidt hem hier een
jaar lang bij.
“In onze ijshoeve ontvangen wij vaak klanten die bepaalde
koemelkeiwitten moeilijk kunnen verdragen. Momenteel
lossen we dat op door plantaardig ijs of sorbetijs aan te
bieden. Dit was een trigger om een oplossing te vinden”,
vertelt Marc De Boey. “Uit studies bleek dat Jersey-koeien
voor 80% drager zijn van een natuurlijk gen (A2A2-gen). Dat is
beter verteerbaar. Ook DNA-onderzoek van onze eigen koeien
bevestigt dat. Bovendien zijn het echte graaskoeien. Ze zijn
kleiner en zorgen voor minder milieu-uitstoot. Goed voor de
gezondheid en het milieu.”
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De prijs is een erkenning en biedt ondersteuning voor dit
project dat handenvol geld kost en volledig besteed wordt
aan verder onderzoek en productontwikkeling. “Naast
de bestaande melkstroom komt er een tweede aparte
melkstroom A2A2-melk. Die bottelen we en verwerken we tot
unieke zuivelproducten. We bieden het aan via de korte keten
en/of Smaak van Waas. Dat opent perspectieven voor mensen
met melkintolerantie, maar zorgt ook voor nieuwe unieke
smaken. De gezondheid van mens, plant en dier zijn voor ons
heel belangrijk”, besluit De Boey.

OPROEP

BEZORG EEN FOTO!
We zoeken foto’s en verhalen! Heb je een goede foto
van een persoon die markant is voor onze gemeente,
iets uniek, een leuke plek of mooi sfeerbeeld?
Bezorg deze foto (min. 2 MB) dan, samen met wat
korte info, aan Communicatie via communicatie@
sint-gillis-waas.be. Bedankt!
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Betaal minder voor
groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijk je steentje bijdragen aan
een beter klimaat? Doe dan mee met de tiende groepsaankoop voor groene stroom
en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je voor 2 februari 2021 in via
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.
Inschrijven kan gratis en volledig
vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk
aanbod met een prijs, berekend op
jouw opgegeven verbruik. Vind je het
voorstel interessant, dan accepteer je
het aanbod tot en met 30 april 2021.
De provincie regelt de overstap naar
je nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via
groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt
de provincie Oost-Vlaanderen haar
inwoners bij de overstap naar groene
en scherp geprijsde energie. Door een
grote groep geïnteresseerden samen
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te brengen, kan de provincie een
lagere prijs onderhandelen voor groene
elektriciteit en gas. De leverancier die
tijdens de energieveiling op 2 februari
de beste prijs kan bieden, is de winnaar.
Hoe meer deelnemers, hoe groter de
korting. Bedrijven, zelfstandigen en
verenigingen met een beperkt verbruik
kunnen ook deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop
konden meer dan 32.000 Vlaamse
gezinnen en meer dan 1.000 bedrijven
gemiddeld 477 en 672 euro besparen
op hun energiefactuur. Ook dit jaar
is het doel weer zoveel mogelijk
Oost-Vlamingen groene, goedkope
energie aan te bieden.

Jouw gemeente werkt mee
Ook de gemeente Sint-Gillis-Waas
ondersteunt dit initiatief. Wie hulp wil
bij zijn inschrijving, kan terecht bij het
gemeenteloket. Neem zeker je laatste
jaarafrekening mee! Daarin staan alle
gegevens die we nodig hebben om jouw
inschrijving in orde te brengen.

MEER INFO?
Gratis infolijn: 0800 60 601
(werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Hulp nodig?
Je kan een afspraak maken met de
Dienst Wonen via 03 202 80 00 of
wonen@sint-gillis-waas.be

17/12/2020 14:55
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Criminelen
worden steeds
inventiever

Laat je niet vangen
door cybercriminelen
Onze politiezone ontvangt dagelijks aangiftes van mensen die via het internet
opgelicht zijn. Phishing en andere vormen van cybercriminaliteit zitten duidelijk
in de lift. Via valse berichten en andere cybertechnieken proberen criminelen
persoonlijke informatie en bankcodes te achterhalen. Inspecteur Natasja Van Wiele,
diefstalpreventieadviseur bij Politie Waasland-Noord, legt uit hoe cybercriminelen
te werk gaan en hoe je hen te slim af kunt zijn.
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Zijn criminelen tijdens de
coronacrisis vaker online
actief?
Natasja Van Wiele: “Dieven zijn zeker
vaker online actief. Sinds de lockdown
in maart zien we een stijging van het
aantal aangiftes van oplichting via het
internet. De criminelen verlegden hun
werkterrein naar de onlinewereld. Daar
maken ze soms duizenden euro’s buit.”

Hoe proberen
cybercriminelen ons
om de tuin te leiden?
Natasja: “Phishing blijft een populaire
methode voor de cybercrimineel.
De oplichter doet zich voor als
bankinstelling, overheidsdienst of
bedrijf. Via mail of sms probeert hij jou
te overtuigen om op een link te klikken.
Deze link leidt naar een valse website.
Het enige doel van de cybercrimineel
is je persoons- of bankgegevens
achterhalen.
Enkele klassieke voorbeelden zijn:
valse berichten over het vernieuwen
van je kaartlezer, het deblokkeren
van je kredietkaart en berichten van
pakjesdiensten waarin men vraagt
om niet betaalde verzendkosten
alsnog te betalen. Soms word je ook
telefonisch benaderd, bijv. door een
nepmedewerker van Microsoft. De
oplichter speelt ook graag in op de
actualiteit, zoals de coronacrisis.”
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Zijn er trends merkbaar
in cybercrime?
Natasja: “De vindingrijkheid van
oplichters kent geen grenzen. Ze
worden steeds inventiever, gebruiken
nieuwe kanalen zoals WhatsApp.
Zo dringen ze zelfs binnen in de
persoonlijke leefomgeving. Een recent
fenomeen is Whaling. Hier doet de
cybercrimineel zich voor als jouw zoon,
dochter of een andere bekende. In
een berichtje laat hij weten dat hij een
nieuw gsm-nummer heeft. Zo wint hij
het vertrouwen. Daarna vraagt hij om
wat geld over te maken, omdat hij met
een klein probleem zit en tijdelijk niet
aan zijn rekening kan. Hij belooft om het
geld zo snel mogelijk terug te betalen.
Ons advies: maak nooit zomaar geld
over. Bel eerst even met de persoon en
ga na of het bericht echt wel van jouw
zoon, dochter of vriend komt.”

Hoe kan je cybercriminelen
te slim af zijn?
Natasja: “Om je niet te laten vangen
door cybercriminelen is het belangrijk
dat je valse berichten meteen herkent.
Preventie is dus een belangrijke schakel
in de strijd tegen cybercriminelen.
Door onze inwoners op voorhand
te sensibiliseren willen we het
aantal slachtoffers van cybercrime
verminderen. Daarom ontwikkelden
we een brochure met een overzicht
van verschillende soorten cybercrime,
preventietips en wat te doen als je
toch slachtoffer werd. Ook via onze

Facebookpagina waarschuwen we vaak
over nieuwe vormen van cybercrime.
Nog een handige tool om na te gaan
of jij valse berichten herkent, is de
phishingtest van Safeonweb. Je vindt
deze test via safeonweb.be/quiz/
phishingtest.”

Wat moet je doen als je een
verdacht bericht ontvangt?
Natasja: “Als je denkt dat je een
verdacht bericht kreeg, stuur dit bericht
dan door naar verdacht@safeonweb.be.
Dit mailadres is van het Centrum
voor Cybersecurity België (CCB). Zij
controleren de links en bijlages van de
doorgestuurde berichten. Dit gebeurt
volledig geautomatiseerd. Verdachte
links laten zij blokkeren. Zo maken
cybercriminelen minder slachtoffers.
Klik zeker niet op links en geef geen
persoonlijke gegevens door.”

Wat moet je doen wanneer
je slachtoffer bent van een
cybercrime?
Natasja: “Als je toch slachtoffer wordt
van cybercrime, doe dan meteen
aangifte bij de politie. Zorg voor het
nodige bewijsmateriaal, zoals schermafbeeldingen, en verwittig ook je bank.”

MEER INFO?
Politie Waasland-Noord
03 376 21 00
contact@politiewano.be
www.politiewano.be
www.facebook.com/politieWaNo
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Gratis diefstalpreventieadvies
Wist je dat je bij de politie gratis
diefstalpreventieadvies voor je
woning kan aanvragen? Een diefstalpreventieadviseur komt dan bij jou thuis
en voert een veiligheidsscan uit van je
woning. Dit advies is volledig gratis.

Meer info of aanvragen
✔ Via je wijkinspecteur
✔ preventie@politiewano.be
✔ 03 376 21 00

Enkele preventietips:
✔ Doe steeds alle deuren op slot.
Ook al ben je maar even weg.
✔ Geef je woning een bewoonde
indruk. Laat een lamp branden of
een radio spelen.
✔ Berg ladders en tuingereedschap
goed op.
✔ Leg waardevolle voorwerpen uit
het zicht.
✔ Vraag aan je buren om een oogje
in het zeil te houden.

Check je huisnummer
Een goed zichtbaar en duidelijk leesbaar huisnummer kan van levensbelang zijn. Te
vaak verliezen politie en andere hulpdiensten bij dringende interventies kostbare tijd
met het zoeken naar een woning, omdat het huisnummer ontbreekt of slecht leesbaar
is. In noodsituaties telt elke seconde. Zorg er dus voor dat je huisnummer zowel
overdag als ’s nachts goed zichtbaar is.
Hoe weet je nu of je huisnummer goed zichtbaar is? Doe zelf even de check. Loop
naar de overkant van je straat en kijk vanop een afstand of je huisnummer duidelijk
zichtbaar is. Doe deze check ook eens als het donker is. Kijk ook af en toe na of
klimplanten, struiken of boomtakken je huisnummer niet overwoekeren.

MEER INFO?
Politie Waasland Noord
03 376 21 00
www.politiewano.be
www.facebook.com/politiewano

Hulpverleningszone Waasland
03 502 09 00
www.hvzwaasland.be
www.facebook.com/hvzwaasland

Ga veilig om met je elektrische apparaten
Elk jaar moet de brandweer uitrukken voor woningbranden veroorzaakt door elektrische apparaten.
Daar kunnen we samen iets aan doen. Hieronder vind je enkele veiligheidstips.
✔ Zet je apparaten best uit in plaats van in stand-by.
✔ Gebruik de microgolf enkel voor eten en drinken.
Lees de gebruiksaanwijzing.
✔ Blus een elektrisch toestel dat in brand staat nooit met water.
Doof de vlammen met een blusdeken of schuimblustoestel.

MEER INFO?
www.hvzwaasland.be
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Tegeltuintje aanleggen:
iets voor jou?
De gemeente stimuleert de aanleg van een tegeltuin.
Door enkele klimplanten of bloemen te planten, kunnen ook inwoners
die geen tuin hebben voor wat meer groen in de gemeente zorgen.
Wil je een tegeltuintje aanleggen?

Waarom een tegeltuintje aanleggen?

Meld via www.sint-gillis-waas.be/tegeltuintje-melden dat je
een tegeltuintje wilt aanleggen.

▶ Je fleurt je gevel op en bijgevolg ook het straatbeeld.
▶ Insecten en vogels kunnen ervan genieten.
▶ Je zuivert giftige stoffen in de lucht.

Waar moet je zeker op letten?
✔ Je volgt de regels rond de grootte van je geveltuin.
✔ Je blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van je
tegeltuin.
✔ Je tegeltuintje mag geen hinder of schade veroorzaken.
✔ De beplanting van de tegeltuin bestaat bij voorkeur uit
inheemse soorten.
✘ Stekelige of doornige planten zijn niet toegelaten.
✘ Planten met een sterk wortelgestel die schade kunnen
toebrengen aan het voetpad zijn niet toegelaten.

Enkele planten die je kan laten groeien:
Wees zelf creatief, maar hier vind je alvast enkele
mogelijke opties:
▶ Klimhortensia: groeit ook goed op schaduwrijke plekken
▶ Klimop: heeft geen steun nodig en groeit snel
▶ Clematis: heeft een mooie bloei
Meer tips vind je op www.groenvanbijons.be

Meer info over de regelgeving vind je op www.sint-gillis-waas.be/tegeltuintje-aanleggen
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Ontheffing
van de
gezinsbelasting

Apotheek Thielen
Kerkstraat 42, 9170 Sint-Gillis-Waas

Openingsuren:
Maandag - vrijdag: 8.30 – 12.30 uur en 13.30 – 18.30 uur
Zaterdag: 8.30 – 12.30 uur • Zondag: gesloten
Zaakvoerder: Pauline Thielen
Facebook en Instagram:
https://www.facebook.com/apotheekthielen
https://www.instagram.com/apotheekthielen/
Contact: 03 770 50 33, info@apotheekthielen.be

Welke handelszaken publiceren we in deze rubriek?
• Nieuwe handelszaken.
• Nieuwe uitbaters van een
bestaande handelszaak (bijv.
overname café: nieuwe uitbater).
• Handelszaken die hun
assortiment zo uitbreiden, dat het
oorspronkelijke concept volledig
wijzigt (bijv. handelszaak dat een
totaal ander product aanbiedt,
brood naast kledij).
• Handelszaken die verhuisd zijn of
een nieuwe handelszaak openen

(nieuw filiaal) binnen de gemeente
naar een andere deelgemeente
(verder dan om het hoekje of twee
huizen verder).
• Het gaat om een activiteit in
hoofdberoep.
• De zaak is gestart tussen de
publicatie van het vorige infoblad
en de opmaak van een nieuw
infoblad, met een max. van
6 maanden.

OPROEP

Heb je plannen om een handelszaak in
Sint-Gillis-Waas te (her)openen?
Wil je deze informatie delen? Contacteer dan Ondernemen,
03 727 17 00, ondernemen @sint-gillis-waas.be
of surf naar www.sint-gillis-waas.be/formulieren
en vul het online formulier ‘Publicatie infoblad-rubriek SGWerkt’ in.

489199-Sint-Gillis-Waas-janfeb20.indd 14

Sommige gezinnen hebben recht op de ontheffing van
gezinsbelasting. Je krijgt een vrijstelling als je op 1 januari
van het aanslagjaar (in dit geval 2021) voldoet aan
volgende voorwaarden:
- Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
of vreemdelingenregister van de gemeente
Sint-Gillis-Waas.
- Je hebt recht op een leefloon of een equivalent leefloon
(toegekend door het OCMW), een gewaarborgd
inkomen (attest inkomensgarantie voor ouderen) of
een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(attest mutualiteit of HZIV).

Hoe doe je een aanvraag?
Je doet een aanvraag door een ingevuld aanvraagformulier
en een attest, dat bevestigt dat je aan bovenstaande
voorwaarden voldoet, in te dienen bij de dienst Financiën
van de gemeente voor 31 maart 2021.
Dit kan je doen door te bellen naar 03 727 17 00, door een
afspraak te maken via www.sint-gillis-waas.be/afspraak
(kies: gezinnen gemeentebelasting) of door het formulier
in te vullen via www.sint-gillis-waas.be/aanvraagontheffing-gezinsbelasting

Twijfel je of je recht hebt
op de ontheffing?
Bel dan gerust even naar onze dienst Financiën.
Zij helpen je graag verder.

MEER INFO?
www.sint-gillis-waas.be/gezinnen-gemeentebelasting
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Werken in 2020
Wegenwerken
 De Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelt,
samen met Woonanker Waas en
de Waasse Landmaatschappij, een
woonwijk tussen de Broekstraat en
Sint-Helenastraat. In deze nieuwe
wijk ’t Broek werden reeds nuts- en
infrastructuurwerken uitgevoerd,
de woningbouw volgt in een latere
fase. Bijkomend voorzagen we ook
de aangrenzende Broekstraat, vanaf
Herenstraat tot Broekpolderstraat,
van een nieuwe en bredere rijbaan.
 De Beekstraat verkeerde in
slechte staat en kreeg een nieuwe
asfaltlaag, gecombineerd met
fietssuggestiestroken in het eerste
deel.
 Ook in de Donkerstraat voorzag de
gemeente een vernieuwd wegdek.
 Aansluitend op de werken van
Sint-Niklaas deden we een
heraanleg van een kleine strook
in de Gentstraat.
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 In de Stroperstraat liet de
gemeente de steenslagverharding
egaliseren en opnieuw aanwalsen.
 Het Spoorwegpad vertoonde op
sommige plaatsen wortelopdruk.
Dat herstelden we met een nieuw
wegdek.
 De oneffenheden van de
betonplaten in de Gaversstraat
werden fijngefreesd.
 De inrit van de Houtvoortstraat
vanuit de Reepstraat kreeg een
nieuwe asfaltlaag.
 We herstelden het voetpad op de
hoek van de Trompwegel.
 In afwachting van het
rioleringsproject samen met Aquafin
freesden we de beschadigde
asfaltlaag in het Spaanskwartier af.
 Om het verkeer af te remmen
installeerden we in de Polderstraat
versmallingen en een asverspringing.
 Om geluidshinder in te perken,
werd de aanzet van het plateau in de
Sint-Gillisstraat aangepast.

 De Bosstraat werd omgevormd tot
een woonerf a.d.h.v. een verhoogd
plateau aan de ene zijde, een
drempel aan de andere zijde en
afwisselend geplaatste plantvakken.
Samen met een maximale snelheid
van 20 km/uur zorgen deze
maatregelen voor een betere
verkeersveiligheid.

Grote werken aan
ons patrimonium

 We plaatsten een brand- en
inbraakcentrale in de bibliotheek
van Sint-Gillis-Waas.
 We vervingen de lichtstraat en
het plat dak in de bibliotheek van
Sint-Gillis-Waas.
 Sporthal Molenberg kreeg
energiezuinige ledverlichting.
 We plaatsten schuifdeuren in
GC De Route.
 De stookplaats in het GOM werd
gerenoveerd.
 Het Parochiehuis werd
gerenoveerd.

17/12/2020 14:55
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Samen bouwen aan een
mooier landschap
Vanaf 1 januari maakt onze gemeente deel uit van het
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). RLSD werkt
samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen,
gemeentes, lokale verenigingen en vrijwilligers aan een sterk
en divers landschap tussen Schelde en Durme. Dit doen ze
onder andere door avontuurlijke speelplekken te creëren,
hagen aan te planten, poelen en houtkanten te herstellen en
trage wegen te promoten.
Alle inwoners en verenigingen kunnen een beroep doen op
het Regionaal Landschap. Het ervaren team staat je graag
bij voor vragen en (gratis) advies over natuur, landschap en
erfgoed. Wil je een inheemse haag planten, een overwoekerde
poel ruimen of een houtkant beheren? Dan kan je terecht bij
het Landschapsloket. Zit je met een vraag over planten of
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dieren, dan staat het Natuurloket ter beschikking. Op zoek naar
inspiratie voor een volgend uitje? Op de website www.rlsd.be
vind je onder het tabblad ‘Gratis downloads’ verschillende
wandel- en fietsbrochures terug. Ontdek zo al fietsend en
stappend de trage wegen of het erfgoed in jouw streek!
Het Regionaal Landschap organiseert ook geregeld
rondleidingen, vormingen en andere buitenactiviteiten zoals
wilgenworkshops. Volg RLSD op Facebook en schrijf je in op
hun nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! Tot gauw?

MEER INFO?
Regionaal Landschap Schelde-Durme, 052 33 89 10,
info@rlsd.be, www.rlsd.be, www.facebook.com/ScheldeDurme

17/12/2020 14:55
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SPECIAAL
VERKEERSSTATUUT
OM SLUIPVERKEER
AAN TE PAKKEN
In onze gemeente is er in de landelijke wegen vaak sluipverkeer
of ongewenst autoverkeer. Om dit probleem aan te pakken, kende
de gemeente een speciaal verkeersstatuut toe aan de Krekeldijk,
Groenstraat, Oude Kroonstraat en Warmenauwstraat. Dit statuut
maakt deze straten niet enkel verkeersluw, maar ook wandel- en
fietsvriendelijk. De aanduiding gebeurt met volgende verkeersborden:

Win een
nestkast
Dit jaar kan je opnieuw kans maken om een
nestkastje te winnen! De koolmees staat deze
keer in de kijker. De nestkast die we dit jaar
verloten, is speciaal ontwikkeld voor grotere
mezen, zoals de koolmees.
Stuur voor 31 januari 2021 jouw gegevens
naar omgeving@sint-gillis-waas.be.
Wie weet ben jij wel bij de winnaars!
Vermeld in jouw onderwerp ‘gratis nestkastje’
en bezorg ons via e-mail alle nodige
contactgegevens (naam, adres en
telefoonnummer).
Ben je bij de gelukkigen?
Dan word je hiervan persoonlijk verwittigd.
We verloten in totaal 60 nestkastjes.
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Als je het linkse verkeersbord ziet, dan betekent dat dat deze weg
voorbehouden is voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers,
ruiters en speed pedelecs. Het rechtse verkeersbord toont dat deze
verkeerssituatie hier eindigt.
Ook de volgende categorieën van bestuurders mogen deze wegen altijd
gebruiken:
a) voertuigen van en naar de aanliggende percelen;
b) niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers;
c) gespannen als het symbool van een landbouwvoertuig
is afgebeeld op de verkeersborden;
d) voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht,
hulpverlening en prioritaire voertuigen.
Voetgangers, fietsers, ruiters en speed pedelecs mogen de volledige
breedte van de weg gebruiken, maar ze mogen het verkeer niet onnodig
belemmeren. Weggebruikers brengen elkaar niet in gevaar en hinderen
elkaar niet. En tot slot een belangrijk wist-je-datje: de snelheid voor
alle weggebruikers (ook speed pedelecs) op deze wegen is beperkt
tot 30 km/uur.

17/12/2020 14:55
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Achter de gevel van...

OC Parochiehuis vzw
In De Klinge waren er de laatste jaren nauwelijks mogelijkheden
voor lokale verenigingen om activiteiten te organiseren. De gemeente
en OC Parochiehuis vzw sloegen de handen in elkaar om dit te verhelpen.
De gemeente investeerde fors in de renovatie van het leegstaande
parochiehuis en de vzw engageerde zich om het gebouw te beheren.
Als het coronavirus het toelaat, opent het vernieuwde OC Parochiehuis
de deuren.
OC Parochiehuis vzw is een vrijwilligersgroep die
momenteel bestaat uit 7 leden van verschillende
Klingse verenigingen. “Nieuwe enthousiaste mensen
zijn altijd welkom. Onze vrijwilligersgroep heeft
één gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat
de lokale verenigingen en particulieren activiteiten
kunnen organiseren in onze deelgemeente, in OC
Parochiehuis. Bovendien kan het ontmoetingscentrum
ook een nieuw elan geven aan de verbondenheid
tussen de Klingenaren”, vertelt Frits Martens, voorzitter
van OC Parochiehuis vzw.
Om hun doel te bereiken werkte de vrijwilligersgroep
constructief samen met de gemeente. “Vanaf dag
één na de sluiting van het oude Parochiehuis namen
zowel de verenigingen als de gemeente stappen om
de ontstane problemen op te lossen. Al snel kwamen
we samen tot een oplossing: het vernieuwde OC
Parochiehuis”, aldus Martens. “We zijn de gemeente
erg dankbaar. Als vrijwilligersgroep zijn we de voorbije

jaren altijd betrokken geweest bij elke fase in de
realisatie van het nieuwe gebouw. Daarnaast kregen
we de vrijheid om de uitbating, tarieven en andere
organisatorische aspecten uit te werken.
De samenwerking verloopt heel goed.”
De komende jaren kunnen mensen in OC Parochiehuis genieten van grote en kleine activiteiten. Door
het innovatieve ontwerp van het architectenbureau
gebeurden er zowel aan de binnen- als buitenkant
ingrijpende aanpassingen om het gebruikerscomfort
te verbeteren. Het vernieuwde OC Parochiehuis
bestaat uit 3 verschillende ruimtes: de grote
zaal, het vroegere café en de bovenzaal. “In die
ruimtes kunnen heel wat verschillende activiteiten
plaatsvinden: van vergaderingen in beperkte groep
tot grote evenementen in de zaal. Ook particulieren
en bedrijven kunnen de zalen huren voor bijv.
communiefeesten, trouwfeesten of personeelsfeesten”,
besluit Martens.
OC Parochiehuis tijdens de werken >
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OPROEP
Achter de gevel van… zoekt verenigingen.
In deze rubriek zetten we verenigingen uit
onze gemeente in de kijker. Wil jij graag
eens tonen wat jouw vereniging juist doet?
Hoe het er achter de schermen aan
toe gaat? Bezorg dan de naam van je
vereniging, korte info en contactgegevens
aan Communicatie, 03 727 17 00,
communicatie@sint-gillis-waas.be.
Bedankt.

De gemeente investeerde fors
in de renovatie van het
leegstaande parochiehuis.
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Raam al
opengezet
vandaag?

Ga jij in februari
de uitdaging aan?
‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie.
De campagne roept alle Belgen op om in februari,
voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’
te zeggen tegen alcohol.
Gezelligheid zonder alcohol
De coronamaatregelen maken deze
editie wel extra uitdagend. Maar ook extra
belangrijk. Hoewel sommige mensen
minder zijn gaan drinken nu hun sociaal
leven op een laag pitje staat, beslissen
ook heel wat mensen om net iets sneller
een glas te drinken. Meestal thuis, alleen
of met het gezin, om te bekomen van alle
emoties en stress in deze uitzonderlijke
periode. Dat is begrijpelijk, maar het
houdt ook risico’s in.
Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat
dat extra (thuis)drinken geen blijvende
gewoonte wordt. We associëren alcohol
vaak met gezelligheid: we drinken een
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glas voor tv, in gezelschap, om iets te
vieren of om iets te verwerken. Tournée
Minérale daagt je uit om die gezelligheid
te creëren zonder alcohol. Dat doet
evenveel deugd, en uiteindelijk voel je je
er beter bij. Want minder alcohol levert
je meer energie, een betere slaap en een
algemeen frisser gevoel op. En je werkt
er nog mee aan je gezondheid ook!

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in
februari 2021 geen alcohol. Want ook
zonder kan je je perfect amuseren.
Meer info en lekkere recepten
voor mocktails vind je op
www.tourneeminerale.be

Wist je dat we zo’n 85% van
onze tijd binnen doorbrengen?
En dat vooral in de eigen
woning? De binnenlucht die
je al die tijd inademt, kan
een invloed hebben op je
gezondheid en welzijn. Als je
de lucht niet genoeg ververst,
stapelen vocht en schadelijke
stoffen zich op.

Hou je kot gezond.
Doe de check voor een
gezond binnenmilieu!
1. Ventileer. Zorg
voor een constante
luchtdoorstroming door
je huis. Zet je raam op
kiepstand of een kier. Zet je
ventilatierooster open of je
ventilatiesysteem aan.
2. Verlucht. Zet je raam extra
open als je schoonmaakt,
kookt enz.
3. Beperk vervuilende stoffen
in huis en verlucht.
4. Vermijd CO-vergiftiging
door je verwarmingstoestel
na te (laten) kijken.

MEEr wEtEn?
www.gezondbinnen.be
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goebezig

Een gesprek met vrijwilliger Luna
Wat doe je als vrijwilliger?
Luna: “Ik gaf me op om boodschappen
te doen voor oudere of kwetsbare
inwoners. Als grote dierenvriend wil ik
ook de hond uitlaten voor mensen die
nu niet buiten kunnen.”

Wanneer besloot je om
vrijwilligerswerk te doen?
Luna: “Sinds dit schooljaar volg ik
de opleiding sociaal werk aan de
Arteveldehogeschool in Gent. Ik
kreeg de opdracht om een aantal
uur te vrijwilligen en zo ervaring op
te doen binnen een maatschappelijk
verantwoorde context.

DOOR DE CORONACRISIS
IS HET HEEL MOEILIJK OM
GEPAST VRIJWILLIGERSWERK
TE VINDEN, WANT HEEL WAT
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
PLAATSTEN HUN
ACTIVITEITEN ON HOLD.
Maar toen ik hoorde dat onze gemeente
een hulpplatform oprichtte, waagde ik
mijn kans om hieraan mee te werken.”
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Wat spreekt je aan om als
vrijwilliger aan de slag te
gaan?
Luna: “De coronamaatregelen hebben
eigenlijk wel een grote invloed op mij
als jongere. Het sociale leven ligt stil,
er is alleen afstandsonderwijs, ik zie
mijn vrienden niet en kan geen nieuwe
vrienden maken, festivals en fuiven
gaan niet door… Ik mis al die contacten
en vrijheden.”
“Dit vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat
ik overdag iets nuttigs te doen heb.
Maar ook dat ik nieuwe mensen met
verschillende achtergronden ontmoet.
Het is boeiend om te zien hoe zij in
het leven staan. Bovendien draag ik
op deze manier een steentje bij aan de
samenleving en help ik mensen die het
nu ook moeilijk hebben. Het contact is
prettig voor iedereen. Het is dus een
win-winsituatie!”
“Er zijn ook heel wat praktische
voordelen. Ik woon in Sint-Pauwels
en kan dicht bij huis aan de slag. Als
vrijwilliger kan ik zelf plannen op welke
momenten ik me wil engageren.”

Hoe verloopt het contact
met de gemeente?
Luna: “Ik heb me aangemeld via de
vrijwilligersdatabank op de website van
de gemeente. Ik werd warm ontvangen
door een medewerker van het Welzijnshuis, al was de kennismaking wel van
op afstand! Het is jammer dat ik alleen
moet werken, maar dat kan nu even niet
anders. Als deze crisis voorbij is, wil ik
ook eens proeven van vrijwilligerswerk
in het buitenland!”

Zou je anderen aanraden
om te vrijwilligen? Heb
je voor hen nog een
bijzondere boodschap?
Luna: “Zeker! Het is niet alleen een
leuke, maar ook een leerrijke ervaring.
Vrijwilligerswerk geeft je een kijkje
achter de schermen, je hoort soms
prachtige levensverhalen, het opent
je ogen en je leert nieuwe dingen.
Het is waardevol om iets te doen voor
anderen en je krijgt er veel moois voor
in de plaats.”

MEER INFO? Neem contact op met de
vrijwilligerscoördinator via 03 202 80 00
of via welzijnshuis@sint-gillis-waas.be.
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WE ZIJN BENIEUWD
NAAR JOUW IDEE!
De gemeente heeft over de verschillende deelgemeenten 10 speelterreinen.
Jaarlijks maken we budget vrij om de terreinen te onderhouden.
In 2021 is er een extra budget van 15.000 euro om de speelterreinen
op te waarderen. We horen graag de mening van onze inwoners.

Speelterreinen
zijn een belangrijke
ontspanningsplaats
voor kinderen.

Oreium re nus
Een speelterrein
is elke speeltuin, elk
nullacium
speelplein,
elke
speelplaats waar
quibusdant essendis
minstens één speeltoestel aanwezig
conseque voluptatur,
is dat door kinderen of jongeren
iuscienimos
dolorent,
jonger dan
18 jaar collectief
gebruikt wordt om te spelen.

Heb jij een voorstel of leuk inspirerend voorbeeld?
Bezorg het ons via jeugd@sint-gillis-waas.be of 03 727 17 00
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Ik geef omdat ik om je geef
Waarom doneren?
Je redt er letterlijk levens mee. Gewoon door bloed, plasma
of bloedplaatjes te geven. Het vraagt slechts een klein uurtje
van je tijd.

Wie kan doneren?
Iedereen die ouder is dan 18 en in een goede gezondheid
is. Ook na je 65e kan je blijven bloed doneren. Om beter te
weten of je al dan niet mag doneren, doe je altijd best een
donorzelftest (www.rodekruis.be/donorzelftest).

Wat kan je doneren?
Bloed
Helpt patiënten die aan bloedarmoede lijden of die ernstige
bloedingen hebben, bijv. bij ongevallen of operaties.
Plasma
Helpt patiënten die ernstige stollingsstoornissen hebben
door veel bloedverlies of door bloedziekten, pasgeboren
baby’s met ernstige geelzucht én de aanmaak van heel wat
medicatie. Om plasma te doneren maak je een afspraak in het
donorcentrum van Sint-Niklaas.

• Stap 4 - afname
En dan is het tijd om te doneren!
• Stap 5 – wat drinken
Je krijgt na afname een drankje om je vochtbalans te
herstellen. Je rust best nog een kwartiertje voordat je terug
naar huis gaat.

Waar kan je bloed doneren?
Ondanks de coronacrisis vinden de mobiele bloedinzamelingen zo veel mogelijk plaats. Bloed blijft elke dag
nodig. Bekijk welke mobiele bloedinzamelingen er in onze
gemeente worden georganiseerd in januari en februari.
Let op: je moet altijd een afspraak maken.
Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9A
9170 Sint-Pauwels
• Woensdag 06/01/2021: 18 tot 20.30 uur
De Klinge
Polyvalente zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 8
9170 De Klinge
• Maandag 18/01/2021: 18 tot 20 uur

Plaatjes
Helpen patiënten met leukemie of kankerpatiënten die
chemotherapie krijgen. Om plaatjes te doneren vraag je meer
informatie in het donorcentrum van Sint-Niklaas.

Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201 bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas
• Maandag 25/01/2021: 18 tot 20.30 uur

Hoe verloopt een donatie?

Donorcentrum Sint-Niklaas
Stationsplein 26,
9100 Sint-Niklaas
Je kan ook altijd op afspraak terecht in het donorcentrum van
Sint-Niklaas.

• Stap 1 - registratie
Je meldt je - met je identiteitskaart - aan bij een afname in
jouw buurt of in een donorcentrum (bijv. in Sint-Niklaas)
• Stap 2 - medische vragenlijst
Je vult een vragenlijst in die polst naar jouw
gezondheidstoestand, eventuele medische behandelingen
en risicosituaties.
• Stap 3 - medisch onderzoek
Je gaat met je ingevulde vragenlijst even langs bij de arts.
Die checkt je bloeddruk, pols en gewicht. Op basis hiervan
beslist de arts of je al dan niet mag doneren.
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Hoe maak je een afspraak?
In het donorcentrum
Via 03 201 38 00, donorcentrum.sintniklaas@rodekruis.be of
online via donorportaal.rodekruis.be
Mobiele bloedinzamelingen
Via 08 007 77 00 of online via donorportaal.rodekruis.be
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IN BEELD
We zijn fier op
ons jeugdwerk!

Onze gemeente telt 5 jeugdbewegingen: Chiro
Saleghem uit Meerdonk, Chiro Interjeugdig uit
De Klinge, Scouts Mgr. Bermijn uit Sint-Pauwels
en Scouts Sint-Johannes en KLJ uit Sint-GillisWaas. In totaal zijn er 900 kinderen en jongeren
actief in deze verenigingen.
Wekelijks organiseren de jeugdbewegingen
allerlei activiteiten. Daarbij ligt de nadruk op
ontspanning en gezelligheid, maar ook op
de ontwikkeling van sociale vaardigheden en
verantwoordelijkheidszin.
De coronacrisis had een grote invloed op
de jeugdbewegingen en haar leden. Toch
sloegen ze erin om alle opgelegde maatregelen
correct op te volgen. Als bedanking en steun
voorzag de gemeente voor de leiding van alle
jeugdbewegingen mondmaskers met hun eigen
logo. Zo kunnen ze ook in de toekomst een
veilige werking garanderen.

OPROEP
Wij zoeken foto’s van onze inwoners! Heb je een foto van een
geslaagde activiteit, leuke plek of mooi sfeerbeeld? Bezorg
deze foto dan – samen met wat info - aan Communicatie via
communicatie@sint-gillis-waas.be en wie weet, verschijnt je
foto in een volgende ‘in beeld’. Bedankt!

489199-Sint-Gillis-Waas-janfeb20.indd 24

17/12/2020 14:55

