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Beste inwoner
Was je aanwezig op de nieuwjaarsborrel? Dan maakte je
al kennis met de Reinaertreuzen uit Lochristi. De reuzen
kondigden het Reynaertjaar in onze gemeente aan.
Dit jaar zijn we voorzitter van het Intergemeentelijk Project
Het Land van Reynaert. Een grensoverschrijdend, cultureel
samenwerkingsproject tussen gemeenten boven en onder
de landsgrens. Op 12 februari namen we de fakkel over van
Moerbeke.
Begin februari zorgden het filmpje en de foto's van Hersinde
De Wolf voor wat ophef op sociale media. Onze excuses! De
goede verstaander had door dat de gemeente zelf achter de
acties op sociale media zat.
Reynaert is een controversieel figuur, een meester in
het verspreiden van valse informatie, het optrekken van
mistgordijnen en het manipuleren van situaties. Hierbij maakt
hij dankbaar gebruik van de onwetendheid en/of zwakheden
van de betrokkenen. Eén van de grote uitdagingen in onze
huidige samenleving is om het onderscheid te maken
tussen wat echt en fake is. De grens tussen de gevestigde
journalistiek en de nieuwsverspreiding via sociale media is
vaag.

Onze gemeente vond in het personage van Hersinde een
ideale invalshoek om een deel van het Reynaertverhaal
binnen een actuele context te promoten.
Je mag ervan uitgaan dat alles wat in dit blad geschreven
staat, wel waar is. Zoals bijvoorbeeld over de restauratie van
de Roomanmolen, de nieuwe uitbaters van bistro De Route,
het belang van vrijwilligerswerk én de vele activiteiten die in
onze bruisende gemeente georganiseerd worden!
Ik kijk al uit naar alle activiteiten en in het bijzonder de
Reynaertgebeurtenissen in 2020. Hopelijk jij ook!
Wilbert Dhondt
Schepen

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente Sint-Gillis-Waas, Maaike De Rudder (burgemeester),
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
Oplage: 9.250 ex.
Foto’s: Rudi Wielandt (dorpsfotograaf )
Meer info? Communicatie, 03 727 17 00, communicatie@sint-gillis-waas.be
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GESPOT

Onze gemeente is sinds eind vorig jaar een bier rijker:
Singillis. Misschien proefde je het bier al tijdens de
Bierproeverij van het feestcomité Sint-Gillis-Waas in
december? Singillis Donker is een ambachtelijk bier van 8,5
% en is verkrijgbaar in flesjes van 33 cl. Naast deze donkere
versie kan je binnenkort een Singillis Triple degusteren.
Het nieuwe streekbier is een initiatief van de beheerders van
‘Singillis Leeft’, een Facebookgroep die werd opgericht als
reactie op de verzuring op onder meer sociale media.

“Een schol voor meer verdraagzaamheid en
positiviteit, en minder verzuring. Dat was het
idee achter het streekbier Singillis.”
“Het recept van Singillis is een goed bewaard geheim. We
werkten er meer dan een jaar aan”, vertelt Andy Van Duyse die
het bier maakte. “Ik kan wel verklappen dat we met producten
van eigen bodem werken. Enkel de hop komt uit Poperinge, de
rest van de ingrediënten komt uit de ruime omgeving van SintGillis-Waas. De gerst wordt zelfs in Meerdonk geteeld.”
Je kan Singillis proeven in de meeste horecazaken van SintGillis-Waas. Het bier is ook verkrijgbaar bij Drinkshop Dullaert.

Onze gemeente schenkt het bier SinGillis tijdens recepties, net als Sinpalsken blond, Klingse Kalsei donker en Troubadour
Magma. Zo promoten we als gemeente producten uit eigen streek.

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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KORT
GRATIS BIJVRIENDELIJK BLOEMENZAAD
We verdelen ook dit jaar, samen met de werkgroep
biodiversiteit, bijvriendelijk bloemenzaad. De keuze viel op
‘het Honey Bee’ bloemenmengsel. In een mum van tijd tover
je jouw tuin om in een vrolijke bloemenzee, die een speeltuin
vormt voor bijen, vlinders en hommels.
Met één zakje vorm je al een bloemenweide van 7m².
Vanaf dinsdag 14 april kan je als inwoner maximaal 2 zakjes
bloemenzaad afhalen aan de onthaalbalie
van het Administratief en Bestuurscentrum.

De familie Buyens en
buren waren vorig
jaar heel trots op deze
bloemenpracht!

NIEUWE TELEFOONNUMMERS VOOR BIB EN
GOM MEERDONK
De uitleenpost van de bibliotheek in Meerdonk heeft een
nieuw telefoonnummer: 03 203 96 35. Ook school GOM in
Meerdonk heeft een nieuw nummer: 03 203 96 30.

SCHEPENWISSEL: ERIK ROMBAUT VERVANGT
TOM RUTS
Tijdens de gemeenteraad van
9 januari trad Tom Ruts af als
schepen. Erik Rombaut legde de
eed af als nieuwe schepen. De
bevoegdheden werden aangepast.
Schepen De Kind is nu bevoegd
voor omgeving, leefmilieu, klimaat,
duurzaamheid en dierenwelzijn.
Schepen Rombaut heeft mobiliteit,
waterbeleid, groenbeheer en
biodiversiteit als bevoegdheden.
Tom Ruts blijft wel lid van de gemeente- en OCMW-raad.
Een vraag voor schepen Rombaut? Contacteer hem via
0486 05 26 34 of erik.rombaut@sint-gillis-waas.be

NIEUWE OPENINGSUREN VOOR WOONANKER
WAAS
De medewerkers van WoonAnker Waas werken nu vanuit
het kantoor in Temse. In het kantoor van WoonAnker Waas
in onze gemeente (Zwanenhoekstraat 10) kan je als huurder
en kandidaat-huurder terecht op gewijzigde openingsuren.
De medewerkers verwelkomen je op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. WoonAnker Waas
versterkt de sociale dienst. Zo zijn de medewerkers nog meer
op het terrein aanwezig. De aanwezigheid van WoonAnker
Waas in onze gemeente is dus zeker niet beperkt tot de
openingsuren van het kantoor.
MEER INFO? WoonAnker Waas, 03 770 60 63,
info@woonankerwaas.be

OPENINGSUREN EN SLUITINGSDAGEN
Je kan alle openingsuren en sluitingsdagen terugvinden op
www.sint-gillis-waas.be/openingsuren
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
maandag 13 april (Paasmaandag)
vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
Het recyclagepark in Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
vrijdag 1 mei

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
maandag 13 april
vrijdag 1 mei
Voor aangiftes en klachten kan je terecht in het
politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7). Dit kantoor is
24/7 open.
Heb je dringende politiehulp nodig? Of heb je iets
verdachts gezien? Bel dan meteen het noodnummer 101!
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CIJFER VAN DE MAAND

CIJFER
VAN DE MAAND 864
Zoveel inwoners waren op 6 februari aangesloten bij een
buurtinformatienetwerk (BIN) in onze gemeente. Een BIN
verhoogt het veiligheidsgevoel in je buurt. Onze gemeente telt
vier buurtinformatienetwerken, in iedere deelgemeente is er één.
Jo Coenen, coördinator van het BIN Sint-Pauwels, legt
ons met veel enthousiasme het belang uit van een
buurtinformatienetwerk.

HOE WERKT EEN BUURTINFORMATIENETWERK
(BIN) PRECIES?
Jo: “Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen
politie en buurtbewoners om te zorgen voor een veilige buurt.
De bewoners houden niet alleen mee een oogje in het zeil,
maar ze worden ook geïnformeerd over bijv. inbraken, verdachte
personen, vandalisme … Zijn er inbrekers op pad? Dan
kijken de leden van het BIN mee uit op basis van de gekende
informatie. De extra ogen van BIN-leden bezorgen de politie
meer info. Zo kunnen de daders sneller gevat worden. Goede
communicatie tussen politie en het BIN is absoluut nodig.”

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING TUSSEN
POLITIE EN HET BIN?
Jo: “De procedure start altijd met een oproep naar de politie. De
politie bekijkt elke situatie en bepaalt of het nodig is om één of
meerdere BIN’s in te schakelen. De info gaat dan, via telefoon,
van de politie naar de leden. Daarnaast vraagt de politie om elke
verdachte situatie te melden, ook bij twijfelgevallen. Liever tien
keer te veel bellen dan één keer te weinig. Zo ontstaat er een
wisselwerking tussen politie en buurtbewoners.”

WAAROM WERD HET BIN IN SINT-PAUWELS
OPGERICHT?
Jo: “In de woonplaats van mijn ouders, bleek het BIN
een echte meerwaarde te zijn. Daarom nam ik twee jaar
geleden contact op met de politie om in Sint-Pauwels een
buurtinformatienetwerk op te richten. We organiseerden een
infosessie in een lokale zaal. Na deze sessie vroeg men aan
de aanwezigen of ik coördinator mocht worden. Iedereen ging
akkoord. Zo was het BIN Sint-Pauwels een feit. Momenteel
tellen we 192 actieve leden en er komen nog altijd nieuwe
leden bij. Hoe meer leden, hoe meer ogen, hoe beter.”

WAAROM RAAD JE ONZE INWONERS AAN OM
ZICH AAN TE SLUITEN BIJ EEN BIN?
Jo: “Omdat je met de informatie van het BIN mensen met
slechte bedoelingen sneller kan vatten. Het BIN is een goede
assistentie voor de politie. Inwoners kennen hun dorp en
weten hoe zaken er normaal verlopen. We stellen ook vast dat
inbraakcijfers dalen in de zones waar een BIN actief is. Als
extraatje krijg je maandelijks preventietips: veilig inrichten van
woningen, omgaan met afpersing… Ik raad iedereen aan om
zich bij een BIN aan te sluiten.”
BIN-verantwoordelijke
inspecteur Natasja Van Wiele en
BIN-coördinator Jo Coenen bij
het BIN-bord in Sint-Pauwels.

HOE VAAK KRIJGEN DE BIN-LEDEN MELDINGEN
VAN INBRAKEN, VERDACHTE PERSONEN…?
Jo: “Onze leden worden niet overstelpt met telefoontjes.
Vorig jaar kregen we vier oproepen voor verdachte personen/
situaties. Schrik voor een stortvloed aan berichten moeten
geïnteresseerde BIN-leden dus niet hebben.”

“Hoe meer leden een buurtinformatienetwerk
telt, hoe beter. Samen met de politie zorgen we
voor meer veiligheid in onze buurt.”

TIP

Interesse om lid te worden van een BIN? Surf naar www.sint-gillis-waas.be/buurtinformatienetwerken-bin-.
Daar vind je alle info en kan je het online formulier invullen om lid te worden.
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

MASTERPLAN GROEN-BLAUWE AS
BLOKSTRAATBEEK
Onze gemeente krijgt verschillende aanvragen om
woonprojecten in de kern van Sint-Gillis-Waas te realiseren.
Nu wordt iedere aanvraag afzonderlijk bekeken. Daardoor
riskeren deze projecten los van elkaar te staan en is er
geen samenhang. Onze gemeente maakt nu werk van een
masterplan Groen-Blauwe as Blokstraatbeek.
Doel van dit plan? Woonprojecten overwogen, gefaseerd
en op de juiste plaats ontwikkelen in relatie tot elkaar en
tot hun omgeving. Verder staan er in dit gebied heel wat
vergroeningsprojecten gepland. Denk maar aan de heraanleg
van het park aan Sint-Helena en het gemeentepark.
Het masterplan moet een duidelijke visie geven over de
verdichting binnen de dorpskern en de invulling van het
centrumgebied in relatie tot de Blokstraatbeek, die we door
een naastliggend wandel- en fietspad willen ontwikkelen als
verbindend element tussen de projecten. De gemeenteraad
keurt de opmaak van dit masterplan goed. Hiervoor wordt
35.000 euro voorzien.

UITBREIDING SPORTZONE HOUTVOORT
De gemeente koopt voor 160.000 euro een perceel aan van
ruim 6.000 vierkante meter dat grenst aan de parking van
GC De Route. Het perceel is bestemd voor de uitbreiding van

sportzone Houtvoort. In 2017 en 2019 werden al aanpalende
gronden verworven. De gemeente beschikt nu over een
aaneengesloten zone die functioneel ingericht kan worden.
Deze uitbreiding maakt een betere en eigentijdse invulling
van de Houtvoortsite mogelijk. De nieuw verworven zone
zal grotendeels publiek toegankelijk zijn en wordt ingericht
in functie van speelruimte, zachte recreatie en de individuele
sporter. De werken aan de herinrichting van de Houtvoortsite
starten in 2022.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
WOONWIJZER WAASLAND EN ENERGIEHUIS
WAASLAND
Onze gemeente wil een sterker woonbeleid uitbouwen door
onder andere in te zetten op bovenlokale samenwerking.
We treden toe tot de Intergemeentelijke Samenwerking
(IGS) Woonwijzer Waasland en gaan hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst aan met Interwaas.
Energiehuis Waasland, een initiatief van Interwaas,
opende begin 2020 een loket in alle Wase gemeenten.
In onze gemeente kan je hiervoor iedere vierde
maandagvoormiddag in het Welzijnshuis terecht. De
taken van Interwaas en de Wase gemeentes voor
dit Energiehuis Waasland werden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
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WERKEN EN REALISATIES

AANLEG PUBLIEKE RUIMTE WIJK HET BROEK
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
ontwikkelt, samen met Woonanker Waas en de Waasse
Landmaatschappij, een woonwijk tussen de Broekstraat en
Sint-Helenastraat. Deze wijk bevindt zich achter de
Sint-Helenasite in het centrum van Sint-Gillis-Waas.
De nieuwe wijk wordt de komende maanden voorzien van
riolering, wegenis en groen:
Tussen de Broekstraat en Zwanenhoekstraat Sint-Helenastraat worden 2 parallelle wegen aangelegd
en een verharde fiets- en voetwegel. Er komt ook
beplanting. Zo kan je er aangenaam wandelen en
ontstaan er nieuwe speelmogelijkheden.
Het gedeelte van de Broekstraat, vanaf Herenstraat tot
Broekpolderstraat, wordt heraangelegd en verbreed. De
nieuwe rijweg bestaat uit een asfaltverharding van
5 meter breed, voorzien van weggoten aan beide zijden
van de rijbaan.

Bewoners, school, handelaars en fietsers worden later nog
betrokken bij dit project.

AANLEG TRACTORSLUIZEN
De Groenstraat en Sint-Jacobsstraat werden/worden
voorzien van een tractorsluis. In de Groenstraat vervangt de
sluis de rolboom die zijn effect miste. In de Sint-Jacobsstraat
vervangt de sluis de vorige beschadigde sluis.
De tractorsluizen moeten sluipverkeer tegenhouden.
Landbouwvoertuigen kunnen deze sluizen zonder probleem
passeren. Een personenwagen kan niet over de sluis rijden
zonder beschadigd te worden.
MEER INFO? Wegen en Water, 03 727 17 00,
wegen.water@sint-gillis-waas.be

Eerst worden de nutswerken uitgevoerd, nadien
de infrastructuurwerken. In een latere fase volgt de
woningbouw.
De infrastructuurwerken starten met de heraanleg van
de Broekstraat op maandag 20 april. De Broekstraat zal
afgewerkt zijn tegen het bouwverlof op 10 juli. Tijdens
de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk, enkel
plaatselijk verkeer.

SINT-NIKLAASSTRAAT KRIJGT NIEUW BREED
FIETSPAD IN DUBBELE RICHTING
Vanaf 2021 vernieuwt onze gemeente samen met Aquafin
nv de riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat,
Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat.
De voorbereidingen voor deze grote werken zijn nu
al gestart. Een studiebureau is volop bezig met de
ontwerptekeningen. Na het vernieuwen van de riolen in de
Sint-Niklaasstraat wordt de weg met fietsinfrastructuur en
voetpaden volledig heraangelegd. Het college koos recent
voor een breder fietspad in dubbele richting. Het fietspad
wordt door groen van de rijbaan gescheiden.

Voorbeeld van een tractorsluis.
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KINDERBEGELEIDERS VOOR
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Ferm Kinderopvang, de nieuwe naam voor Landelijke
Kinderopvang Stekelbees, zoekt kinderbegeleiders voor de
buitenschoolse kinderopvang in Sint-Gillis-Waas.
Zoek jij een job
- dicht bij huis
- met een toffe bende kinderen
- en met superleuke collega’s?
MEER INFO? Ferm Kinderopvang, 070 24 60 41,
www.samenferm.be

MINDER ONKRUID IN JE TUIN?
VOLG DE TIPS VAN DIRK DE WITTE
Hoe houd je je tuin op een milieuvriendelijke manier
onkruidvrij? Dirk De Witte werkt als groenarbeider bij
de gemeente en heeft al heel wat jaren ervaring met
groenonderhoud.
Dirk geeft je enkele tips:
Milieuvriendelijke onkruidbestrijding is ok,
onkruidvoorkoming nog beter! Je tuin en paden onkruidvrij
maken én houden, lukt het best als er nog niet (te) veel
onkruid is. Hoe langer je wacht met de klus, hoe moeilijker.
Veeg het pad regelmatig met een grove borstel. Voegen
tussen tegels waar hardnekkig onkruid aanwezig is, maak
je schoon met een fijne krabber. Al eens gedacht aan
een eenvoudige onkruidbrander? Gras/onkruidzoden
verwijder je makkelijk met een schop. Weet dat de
onkruidzaden zich vaak in het najaar tussen tegelvoegen
nestelen. In het voorjaar groeien ze snel. In het najaar
je pad grondig schoonmaken, werpt in het volgende
voorjaar zijn vruchten af.
In de tuin is onkruid wieden of schoffelen een goede
oplossing. Onkruid vermijd je door bijv. op een ongebruikt
stukje grond in de tuin een onderhoudsvriendelijke
bodembedekker aan te planten. Vraag je tuincentrum om
advies. Bedek de bodem met sierhoutsnippers waar je

WIST JE
DAT

eventueel een worteldoek onder legt. Dit vraagt heel wat
inspanning maar bespaart je achteraf veel werk.
Scheer bij hagen of struiken onderaan niet te veel weg.
Zo voorkom je onkruidgroei onder de haag of struik.

“Veel succes, en vergeet vooral niet om van
je mooie onkruidvrije tuin te genieten”, geeft
Dirk De Witte nog als laatste tip.

Collega Dirk De Witte van de Groendienst.

je verplicht bent om de stoep voor je deur altijd net te houden? Bewoners hebben de plicht om hun stoep, de
wegberm en straatgoot net te houden door onkruid en zwerfvuil te verwijderen. In een appartementsgebouw
is dit de verantwoordelijkheid van de bewoner van het gelijkvloers.
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen maar natuurlijke producten (bijv. soda).
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WONEN EN LEVEN

VOORKOM BACTERIEVUUR IN
BOOMGAARDEN OF TUIN
Binnenkort kunnen we weer genieten van bloeiende
fruitbomen in onze gemeente! Helaas kan bacterievuur,
een plantenziekte, de boomgaarden of planten in je tuin
bedreigen. Bacterievuur kan zelfs aanpalende tuinen of
fruitboomgaarden infecteren.
Volgende planten zijn vatbaar voor bacterievuur:
meidoorn, appelboom, perelaar, (dwerg)mispel, lijsterbes,
krentenboompjes …

HOE HERKEN JE BACTERIEVUUR?
Je herkent dit aan het bruinzwart verkleuren, verdorren en
verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen alsof ze
verschroeid werden. Ook de aanwezigheid van slijmdruppels
wijst op bacterievuur.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Bacterievuur kan niet chemisch bestreden worden. De ziekte
voorkom je met deze tips:
Onderhoud de bomen en planten door ze regelmatig te
snoeien, ook als ze niet geïnfecteerd zijn.
Vermijd verspreiding door geen zomersnoei toe te passen.
Ontsmet snoeimateriaal.
Houd bij de aanschaf van planten rekening met de
gevoeligheid van bepaalde bomen en planten voor
bacterievuur.

WAT MOET JE DOEN BIJ EEN INFECTIE?
Een besmetting geef je door aan het meldpunt van FAVV
(Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
via www.favv.be/professionelen/meldingsplicht

EEN ZWERFKAT IN DE BUURT? MELD HET!
Zwerfkatten zijn katten die al een hele tijd buiten leven en geen
of weinig menselijk contact gewoon zijn. Deze katten werden
aan hun lot overgelaten of buiten (in het wild) geboren.

De gevangen zwerfkatten worden door een dierenarts
gesteriliseerd/gecastreerd en daarna opnieuw uitgezet.

Zwerfkatten planten zich snel voort en zorgen vaak voor
overlast. Daarom vangen RATO vzw en de gemeente deze
zwerfkatten om ze onvruchtbaar te maken.
RATO vzw vangt zwerfkatten op deze data:
16 tot en met 20 maart
25 tot en met 29 mei
14 tot en met 18 september
16 tot en met 20 november

Stijn van RATO vzw aan het werk
tijdens een vangactie.

MEER INFO? Ondernemen, 03 727 17 00, ondernemen@sint-gillis-waas.be
Merk je een zwerfkat in de buurt op? Geef dit dan door via het meldingsformulier op de website:
www.sint-gillis-waas.be/meldingen
Meldingen die twee weken voor de vangactie worden doorgegeven, worden nog verwerkt voor de komende vangactie.

WIST JE
DAT

de gemeente een deel van de kosten voor het steriliseren/castreren en chippen/registreren van je huiskat
terugbetaalt? Zo beperken we ook het aantal zwerfkatten.
Je ontvangt 30 euro voor de sterilisatie van een kattin, 10 euro voor de castratie van een kater en 12 euro
voor het chippen/registreren van je huiskat. Je krijgt een toelage voor maximaal twee huiskatten per gezin per jaar. De
toelage loopt tot eind 2020.
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NIEUWE CONCESSIEHOUDERS VOOR
BISTRO DE ROUTE
In overleg met de vorige uitbater eindigde de
samenwerking voor de concessie van bistro De Route
op 31 december 2019. Daarom ging de gemeente
op zoek naar een nieuwe concessiehouder. Na een
selectieprocedure werden Aleksandras Skiba en partner
Kristina Tuchto als nieuwe concessiehouders gekozen.
Zowel hun visie als plan van aanpak worden hoog
ingeschat. Bovendien heeft Aleksandras veel ervaring als
chef-kok. De concessie ging in op 1 februari en loopt tot 31
januari 2023.
Bistro De Route opende op 15 februari terug de deuren.
Je bent van harte welkom!
Volg zeker de nieuwe Facebookpagina Bistro De Route 2020.

AFVALKALENDER 2020
ZETDUIVELTJE EN GEWIJZIGDE OPHAALDAG

Opgelet: er staat een fout in de afvalkalender van
Sint-Gillis-Waas!
Doe zelf de test: zie je geen stratenlijst staan op bladzijde 3 om
te weten tot welke ronde je straat behoort? Dan heb je een
verkeerde kalender beet. Laat dit weten aan MIWA via
03 776 72 50 of info@miwa.be.

GEWIJZIGDE OPHAALDAGEN VOOR RONDE 2
Dit jaar zijn de ophaaldagen voor huisvuil, PMD en GFT
veranderd in Sint-Gillis-Waas, ronde 2. De ophaaldag is nu op
vrijdag in plaats van donderdag.
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WONEN EN LEVEN

WERKEN AAN DE ROOMANMOLEN
STAND VAN ZAKEN

In oktober startte de restauratie van de Roomanmolen.
Provincie Oost-Vlaanderen investeert 266.766 euro in de
restauratie van haar molen uit 1847. Volgens de wet op de
overheidsopdrachten stelde de provincie aannemers aan die
de nodige referenties kunnen voorleggen. Ondertussen zijn de
geplande werken halfweg.
We geven je graag een stand van zaken:

RESTAURATIE METSEL- EN VOEGWERK VAN
DE ROMP
De gevel brokkelde af omdat de gebruikte, lokale stenen niet
sterk genoeg zijn om buiten te gebruiken. De aannemers
haalden de voegen uit, kapten het pleisterwerk rond ramen en
deuren af en hakten de slechte bakstenen eruit. Nu zullen ze
het metselwerk, de voegen en het pleisterwerk herstellen.
Ze reinigden de molenromp met stoom en brachten een
middel tegen mos aan.

AFWERKING OM GEVEL IN DE TOEKOMST TE
BESCHERMEN
De molenromp moet beter beschermd worden tegen de
weersomstandigheden. Daarom zal men bovenop de stenen
een kaleilaag aanbrengen. Dit wordt afgewerkt met kalkverf.
De kalei met kalkverf heeft een korrelige structuur en een bleke

kleur. De molen zal er dus in de toekomst ‘natuurlijk’ uitzien,
zoals bijvoorbeeld ook de Klepmolen in Oosterzele.

VERVANGEN VAN DE HOUTEN STELLING EN
BALKKOPPEN
Deze werken gaan nu van start. Ingerotte balkkoppen worden
vervangen. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een staal te nemen van het hout om de jaarringen te tellen. Zo
komen we te weten hoe oud het hout is en van welke boom
het komt.

BUITENAANLEG
Tot slot wordt de onmiddellijke omgeving van de molen
aangepakt. De grote treurwilg is rot. Bovendien belemmert
deze boom de wind die nodig is om de wieken te laten draaien.
De treurwilg zal dus, net zoals woekerende hagen en struiken,
plaats maken voor een mooie, nette open ruimte. Ook de
verlichting wordt verbeterd. Zo wordt de Roomanmolen een
nog aangenamere en veiligere plek om te vertoeven.
MEER INFO? 09 342 42 40 of mola@oost-vlaanderen.be
We vieren het einde van de werken met een feest. Dan
ben je hartelijk welkom om de molen weer in volle glorie te
aanschouwen! Meer info volgt.
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ENERGIEFACTUUR VERLAGEN OF RENOVEREN?
KOM MET JE VRAGEN LANGS BIJ ENERGIEHUIS WAASLAND
Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken
op de planning? Energiehuis Waasland helpt je verder!
Je kan er onder meer terecht voor begeleiding en
ondersteuning bij:
- het vergelijken of wisselen van energieleverancier of vragen
over je energiefactuur
- aanvragen en vergelijken van energetische renovatiewerken
- het EPC attest, thermografische informatie en de zonnekaart

Maak op voorhand een afspraak via Interwaas, 03 780 52 00,
energiehuis@interwaas.be of via het Welzijnshuis,
03 202 80 00.
Wist je dat je als inwoner van Sint-Gillis-Waas ook een afspraak
kan maken in de andere energiehuizen (bijv. Stekene of
Temse)?
MEER INFO? Energiehuis Waasland, 03 780 52 00,
energiehuis@interwaas.be,
www.interwaas.be/vlaams-energiehuis

MAAK EEN AFSPRAAK
Energiehuis Waasland opende begin dit jaar een loket in alle
Wase gemeenten. In onze gemeente kan je iedere vierde
maandagvoormiddag in het Energiehuis terecht. Je vindt het
Energiehuis in het Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A.

GAAT JE PAPIER OF KARTON WAAIEN?
EEN STUKJE TOUW LOST DIT PROBLEEM OP
Een stukje touw. Meer heb je niet nodig om te vermijden dat
je straat bezaaid wordt met oud papier en karton. Bind bij de
ophaling je papier en karton altijd goed vast met een stukje
natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.

Dat is voor iedereen beter: je straat blijft proper, het werk
van de ophalers wordt gemakkelijker en je werkt mee aan
een betere recyclage van papier-karton. Aan de slag!
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ACHTER DE GEVEL VAN

ACHTER DE GEVEL VAN...
KONINKLIJKE FANFARE
SINT-CECILIA MEERDONK
Onder het vernieuwde dak van het gebouw van gemeentelijke
school Meerdonk vind je de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Meerdonk. Daar repeteren de muzikanten wekelijks op
donderdag.
Wist je dat de fanfare al 160 jaar bestaat? Ze werd opgericht
in 1860. Het was onder meer de eerste burgemeester
van Meerdonk die toen de Meerdonkse zangvereniging
‘Vrolijkheid en deugd’ oprichtte. Nadien werd deze vereniging
een harmonie. De eerste uitstap ging richting Doel. In 1871
werd de harmonie een fanfare, de aankoop van de eerste
instrumenten was een feit! In 1930 werd de fanfare door de
koning ‘koninklijk’ verklaard.
De fanfare telt maar liefst 47 muzikanten: een 20-koppig
trommelkorps, een 13-tal bestuursleden, de Amusement Band
Cecilia met ongeveer 12 leden en het jeugdbestuur met een
7-tal leden. De fanfare kan ook rekenen op 250 steunende
leden.
“Als fanfare hebben we zeker geen tekort aan leden. Uiteraard
zijn nieuwe leden altijd welkom” vertelt onderdirigent Filip
Paelinck.

OPROEP

Sint-Cecilia Meerdonk vind je tijdens het jaar niet enkel in
Meerdonk. Zo organiseren ze jaarlijkse meerdere concerten,
worden ze gevraagd om een evenement op te luisteren
en organiseren ze het Stuifbolfestival. Dit festival vindt
tweejaarlijks plaats in de Teerlingwijk in Meerdonk.
“De meeste uitstappen, concerten of concours worden
op het einde vaak een echt feest. Rond 22 november, de
feestdag van de heilige Cecilia, vieren we een ganse dag!
Muziek spelen en feest vieren, gaan samen bij ons.”

“Onze fanfare trad ieder jaar op in en rond
het rusthuis van Sint-Pauwels. Een hele
belevenis! De stoet liep langs de parking
toen de slagboom plots toe ging. Daar stond
onze fanfare: de helft muzikanten binnen, de
andere helft muzikanten nog buiten”, vertelt
Filip enthousiast.
MEER INFO? Surf dan zeker eens naar www.fanfaremeerdonk.be

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!
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MAAK JE KLAAR VOOR HET REYNAERTJAAR
Sinds 12 februari is onze gemeente de trotse voorzitter van het
IGP (Intergemeentelijk Project) Het Land van Reynaert. Wij
namen de fakkel over van Moerbeke en trekken een heel jaar
ons vossenvel aan.

WAT IS HET IGP HET LAND VAN REYNAERT?
Het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert is een
grensoverschrijdend, cultureel samenwerkingsproject tussen
13 gemeenten boven en onder de landsgrens.
Leden zijn alle Wase gemeenten, Destelbergen en Lochristi
en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst en Axel. De vzw
Tiecelijn-Reynaert is ook lid en adviseert bij de werking.
Het project werd in 1996 opgestart. Doel? Samen de streek en
het verhaal ‘Van den vos Reynaerde’ promoten, grote variatie
aan initiatieven rond Reynaert voorzien en intergemeentelijke
grensoverschrijdende activiteiten organiseren.

ACTIVITEITEN IN ONZE GEMEENTE
Tijdens het Reynaertjaar zetten we volop in op enkele
initiatieven die de werking en draagkracht van individuele
verenigingen overstijgen.

STREET ART-PROJECT
Reynaert op een eigentijdse manier in het straatbeeld
brengen is het doel van het street art-project. In elke
deelgemeente verschijnt ‘Reynaert en de zijnen’ op een
frisse en unieke manier. Hiervoor werken we samen met
lokale kunstenaars Lut Vandebos, Ellen De Vos, Niko Van
Stichel en d'Academie Beeld.

CROSSMEDIALE THEATERVOORSTELLING
In oktober wordt GC De Route een verzamelplaats van
verenigingen en individuen die samenwerken aan een
theatervoorstelling. Deze crossmediale voorstelling wordt
een frisse, beeldende vertelling met videokunst, muziek
en hedendaagse choreografie. De dierenmaskers laten we
vallen, de ware aard van de mensheid komt boven en R. De
Vos maakt zijn intrede in 2020.
Met dit project gaan we voor een beleving die verder gaat
dan de theatervoorstelling en die misschien al wel start op
de parking. Houd je ogen en oren goed open!
Tot slot krijgt de jaarlijkse gemeentelijke zomerzoektocht
een vossentintje en staat het feestweekend voor 20 jaar
hoofdbibliotheek (in juni) in het teken van Reynaert de Vos.

ZELF IETS ORGANISEREN ROND REYNAERT?
Wil je graag zelf, met je vereniging of
school dit jaar iets organiseren rond de
figuur Reynaert? Graag!
Bezorg ons de gegevens van
je activiteit en voer ze in in de
UiTdatabank
(www.uitdatabank.be). Zo kunnen we
mee promotie maken voor je activiteit.
MEER INFO? Cultuur, 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
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DEZE ZOMER: PLEZIER OP SPEELPLEIN BIEZABIJS
REGISTREREN KAN VANAF APRIL VIA DE WEBSHOP
De speelpleinwerking vindt elke weekdag plaats van
woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus. Er is geen
werking op dinsdag 21 juli. Alle kinderen vanaf 6 tot en met
12 jaar (geboortejaar 2008-2014) zijn welkom. Je kan op het
speelplein terecht van 9 tot 16 uur. Er wordt voor- en naopvang voorzien van 7.30 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur.

TIENERS
Voor 12- tot 15-jarigen (2005-2007) is er een specifiek aanbod.
In juli vindt deze werking op dinsdag en donderdag plaats, in
augustus enkel op donderdag.

HOE REGISTREER JE OF SCHRIJF JE IN VOOR
UITSTAPPEN?

2.

Je hebt al een speelpleinbadge?
Dan hoef je niets te doen. Wanneer er persoonsgegevens
gewijzigd zijn, kan je deze via de webshop onder
‘mijn profiel’ aanpassen.

3.

Uitstappen
Voor de uitstappen van het speelplein schrijf je ook in via
de webshop www.sint-gillis-waas.be/webshop.

HOEVEEL BETAAL JE?
- Kinderen die in Sint-Gillis-Waas wonen of kinderen van
personeel van de gemeente/Welzijnshuis betalen 5 euro
voor een dag speelplein van 9 tot 16 uur. Voor een dag van
7.30 - 18 uur betaal je 6 euro.

Voor het speelplein moet je niet inschrijven. Je registreert je
kinderen enkel via de webshop als je nog geen badge hebt.
Voor de uitstappen schrijf je wel in.

- Kinderen die niet in Sint-Gillis-Waas wonen, betalen 8 euro
voor een dag speelplein van 9-16 uur. Voor een dag van
7.30 - 18 uur betaal je 10 euro.

Het stappenplan:

De facturatie gebeurt na de zomer.

1.

Je hebt nog geen speelpleinbadge?
Maak een account aan op de webshop via
www.sint-gillis-waas.be/webshop. Kies voor de activiteit
‘speelpleinwerking 2020-Registratie’ en registreer je zoon/
dochter. Dit kan vanaf april.
We maken een pasje dat klaarligt voor jouw kind(eren) op
het speelplein.
De inschrijving gebeurt dagelijks op vertoon van het
pasje.

STERKE MONITORENPLOEG
Onze speelpleinwerking heeft een sterke ploeg
speelpleinbegeleiders. De kwaliteit van de speelpleinwerking
gaat samen met het enthousiasme en de dynamiek waarmee
de monitoren met kinderen spelen. Iedere dag gaan ze op zoek
naar een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van activiteiten.
MEER INFO? Jeugd, 03 727 17 00, jeugd@sint-gillis-waas.be
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EN VERDER OOK NOG...
GRABBELPAS

KLEUTERSPORTKAMP

Kinderen tussen 3 en 16 jaar kunnen tijdens de zomervakantie
genieten van heel wat activiteiten tijdens de Knuffel- en
Grabbelpas. Inschrijven kan vanaf dinsdag 19 mei om 9 uur via
de webshop (www.sint-gillis-waas.be/webshop).

Tijdens de zomervakantie beleven kleuters tijdens dit kamp
heel wat knutsel- en sportplezier. Inschrijven kan vanaf dinsdag
21 april om 9 uur via de webshop
(www.sint-gillis-waas.be/webshop).

KLINGSPOOR: IDEALE UITVALBASIS VOOR
DAGTRIP OF GROEPSBEZOEK
KLINGSPOOR is een uitgebreide site in De Klinge, van waaruit
je de erfgoedthema’s klompen, natuur, grens en de spoorweg
Mechelen-Terneuzen kan ontdekken. Vorig jaar opende het
leer- en beleefcentrum op de KLINGSPOORsite de deuren. In
het centrum vind je meer info over deze thema’s en maak je
kennis met een unieke klompencollectie.

KLINGSPOOR is de ideale uitvalbasis voor een dagtrip,
een groepsbezoek of een schooluitstap. Het centrum
opent opnieuw op zondag 5 april. Vanaf dan (tot en met
oktober) kan je het centrum iedere zondag vrij bezoeken
tussen 14 en 17 uur.

OPENDEURDAG VAN HET WELZIJNSHUIS
Op zaterdag 14 maart zet het vernieuwde Welzijnshuis in de
Zwanenhoekstraat 1A tussen 14 en 17 uur de deuren open.
Maak die dag via een parcours kennis met de diensten van het
Welzijnshuis en alle partners. We sluiten af met een hapje en
een drankje. Inkom is gratis, inschrijven is niet nodig. Iedereen
is van harte welkom, tot dan!
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WELZIJN EN GEZONDHEID

VRIJWILLIGER MARLEEN VAN DORSSELAER IS #GOEBEZIG
BEDANKT AAN ALLE VRIJWILLIGERS TIJDENS DE
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Onze gemeente kan rekenen op veel trouwe vrijwilligers. Zij
zijn onmisbaar. Marleen van Dorsselaer is één van hen. Zij
is vrijwilliger in het Welzijnshuis. Haar taak? Anderstalige
kinderen, die door taalproblemen de leerstof niet begrijpen,
begeleiden bij hun huiswerk. Marleen gaat aan huis bij een
gezin dat door omstandigheden moest vluchten uit het
thuisland.

WANNEER EN WAAROM BESLISTE JE OM
VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN?
Marleen: “Sinds april 2019 ben ik met pensioen. Om mijn
vrije tijd zinvol in te vullen, besliste ik om te starten met
vrijwilligerswerk. Ik stuurde een mail naar het Welzijnshuis en
zo begon het allemaal. Daarvoor werkte ik als loketbediende
voor een bank in een buurt met veel allochtonen. Daar viel me
op dat alles valt of staat met de taal. Mijn grote doel is om de
kinderen Nederlands te leren en ze wegwijs te maken in onze
cultuur. Ik hoop dat ze hierdoor een mooie, passende toekomst
opbouwen in onze samenleving.”

HET WORDT DUS EEN LASTIG AFSCHEID ALS
DE HUISWERKBEGELEIDING STOPT?
Marleen: “Ooit komt er als vrijwilliger een moment om
afscheid te nemen. Als de taal geen probleem meer
vormt of als de gezinnen niet meer begeleid worden
door de sociale dienst van het Welzijnshuis, stopt ook
de huiswerkbegeleiding. Ik probeer hen nu al duidelijk
te maken dat er een afscheid komt. Dat wordt sowieso
moeilijk. Vrijwilligen, doe je met je hart. Je creëert een band
met die kinderen. Ik weet dat het een warm gezin is, dus dat
stelt me gerust.”

ZOU JE MENSEN AANRADEN OM VRIJWILLIGER
TE WORDEN BIJ DE GEMEENTE?
Marleen: “Zeker! Het geeft me een voldaan gevoel en ik
krijg veel vriendschap. Mijn man zegt zelfs dat ik helemaal
opgefleurd ben na de uren huiswerkbegeleiding.”

WAT DOE JE PRECIES ALS
HUISWERKBEGELEIDER?
Marleen: “Elke woensdag ga ik, van 15 tot 17 uur, naar een
Afghaans gezin met vier kinderen: twee jongens en twee
meisjes. Ik help hen met hun huiswerk. Tegelijk maak ik deel
uit van hun dagelijks leven. We praten bijv. over muziek,
dansen, mode, cultuurverschillen… Zo leren de kinderen over
alledaagse dingen in het Nederlands praten en gaat het niet
enkel over school. Als vrijwilliger bij het gezin heb ik ook een
signaalfunctie. Als ik iets speciaals opmerk, dan meld ik dat
aan de maatschappelijk werker die het gezin begeleidt. Ik let
ook op andere zaken. De mama spreekt bijv. nog niet zo goed
Nederlands. Als ze schoolbrieven krijgt, dan maak ik duidelijk
wat erin staat.”

Vrijwilliger Marleen van Dorsselaer in actie.

WAT IS VOOR JOU JE MOOISTE ERVARING ALS
VRIJWILLIGER?
Marleen: “Het is leuk om te zien dat de kinderen heel graag
naar school gaan. Voor hen is het een wereld die opengaat.
Ook de andere familieleden zijn bijzonder dankbaar.”

“Het is vooral het gevoel dat de kinderen
me geven. De dankbaarheid die ze tonen, is
voor mij het mooiste. Ze zijn buitengewoon
enthousiast als ik langskom.”

Momenteel zijn er slechts twee
huiswerkbegeleiders. Heb je na het
lezen van dit interview interesse
om als vrijwilliger aan de slag te
gaan? Neem dan contact op met
vrijwilligerscoördinator Nele Stevens,
03 202 80 28,
nele.stevens@sint-gillis-waas.be
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Tijdens de Kommiezentocht van wandelclub De Gasthofstappers zetten heel wat wandelaars hun beste beentje voor.

HOE PROMOOT IK DE ACTIVITEIT VAN MIJN VERENIGING?
De verenigingen in onze gemeente
organiseren veel activiteiten.
Er valt dan ook heel wat te beleven
in bruisend Sint-Gillis-Waas. Zowel
jonge als iets oudere inwoners
halen hier hun hart op.
Hoe kan je de activiteit van je
vereniging promoten? De gemeente
helpt je graag via de UiTdatabank en
aankondigingsborden.

HOE PROMOOT JE JE
EVENEMENT ONLINE
EN IN GEMEENTELIJKE
PUBLICATIES?
Geef als vereniging je
vrijetijdsactiviteit in via de
UiTdatabank (www.uitdatabank.be).
Nadien verschijnt ze in verschillende
gemeentelijke publicaties. Zo
vermelden de websites
www.uitinvlaanderen.be en
www.sint-gillis-waas.be alle
activiteiten. In de kalender van het
infoblad komen enkel eenmalige
activiteiten, in de Winter- en

Zomerkrant is er ook ruimte voor
wekelijkse activiteiten.

HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE
ACTIVITEIT IN DE KALENDER
VAN HET INFOBLAD OF IN DE
WINTER- EN ZOMERKRANT
KOMT?
Activiteiten voor het infoblad en
de Winter- en Zomerkrant moeten
tijdig in de UiTdatabank geplaatst
worden. Enkel activiteiten die in de
UiTdatabank staan, komen in een
gemeentelijke publicatie terecht. Je
kan de deadlines voor het invoeren
van je activiteiten in de UiTdatabank
terugvinden in de kalender van het
infoblad.

HOE PROMOOT JE JE
EVENEMENT LANGS DE
OPENBARE WEG?
In onze gemeente mag je niet
zomaar borden langs de openbare
weg plaatsen. Om evenementen
aan te kondigen, kan je de

aankondigingsborden (60 cm x
250 cm) gebruiken. Er zijn acht
locaties, in elke deelgemeente twee.
Als vereniging kan je maximaal vijf
borden plaatsen.

HOE RESERVEER JE EEN
AANKONDIGINGSBORD?
Je bezorgt de aanvraag aan
de dienst Cultuur, minimaal 4
weken voordat je het bord wil
ophangen. Je kan ook een online
aanvraag indienen via het e-loket
op de website. Op basis van
beschikbaarheid worden locaties en
periodes toegewezen. Het gebruik
van de aankondigingsborden is
gratis.
MEER INFO over de UiTdatabank?
Neem dan een kijkje in de
UiTkalender achteraan het
infoblad of contacteer de
Communicatiedienst, 03 727 17 00,
communicatie@sint-gillis-waas.be
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ACTIVITEITEN
in Sint-Gillis-Waas
DONDERDAG 27 FEBRUARI
NIEUW! CINEMAATJE DE ROUTE:
FAMILIEFILM MARY POPPINS RETURNS

Londen ten tijden van de depressie. Een
inmiddels volwassen geworden Jane
en Michael Banks hebben samen drie
kinderen. Na een persoonlijk verlies krijgen
ze bezoek en hulp van de raadselachtige
Mary Poppins. Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas - 15 uur (=Krokusvakantie)
- 2 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

ZATERDAG 29 FEBRUARI
ERIK & SANNE: 30 JAAR VEEL TE MOOI

24 FEBRUARI . T.E.M. 3 MEI 2020
Zaterdag 29 februari
• 14 uur: kindercarnaval in de bibzaal,
Kerkstraat 67
• 16 uur: bakkersworp, parking
bibliotheek
• 20 uur: verlichte avondstoet
Zondag 1 maart
• 14.30 uur: grote carnavalstoet 44 jaar
carnaval Sint-Gillis-Waas
• 18 uur: optreden Stefan Edwards en
DJ Jurgen,
Burgemeester Omer De Meyplein
• 19 uur: prijsuitreiking,
Burgemeester Omer De Meyplein
• 19.30 uur: poppenverbranding,
Burgemeester Omer De Meyplein
Minikielen
Centrum Sint-Gillis-Waas
i Romain Meersschaert, 0476 99 09 21

MAANDAG 2, 16 EN 30 MAART
WORKSHOP ‘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
i 03 770 56 62

WOENSDAG 4 MAART EN 1 APRIL
NAAISALON
UITVERKOCHT
Tempus De Route vzw

ZATERDAG 29 FEBRUARI T.E.M.
ZONDAG 1 MAART
CARNAVAL SINT-GILLIS-WAAS

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

VRIJDAG 6 MAART
GERT BETTENS, EVA DE ROOVERE & DE
FLANDRIENS: DE POPKLASSIEKER
Uit het rijke repertoire van pakweg
60 jaar Vlaamse en
Belgische popgeschiedenis
maken de Flandriens een

eigenzinnige keuze. Zij vertalen de Engelsen Franstalige hits in het Nederlands. Of
het West-Vlaams. Of zelfs in het Aalsters.
Dat deden ze ook al in 2002 (i.s.m. Radio
1 en AB). Nu doen ze het nogmaals met
twee nieuwe stemmen: Eva De Roovere en
Gert Bettens. Veel hits van onder andere
The Pebbles, Vaya Con Dios, Stromae,
Technotronic, Blue Blot, maar ook iets
meer vergeten parels uit de Vlaamse
muziekschatkamer. De Flandriens: een
stomende liveband met maar liefst vijf
zangers. De muzikanten schreven elk
afzonderlijk Vlaamse popgeschiedenis. Met
de Flandriens doen ze het samen, onder
de deskundige leiding van Dirk Blanchart.
Verwacht geen evidente songs en nog
minder evidente uitvoeringen. Koppig en
eigenzinnig … als een echte flandrien.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – VVK 25 euro,
kassa 27 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

DINSDAG 10 MAART
BEDRIJVENAVOND MET NETWERKMOMENT
EGTS Linieland van Waas en Hulst
Stadhuis Hulst, Grote Markt – 17.30 uur
i 03 205 36 60, info@egtslinieland.eu

DONDERDAG 12 MAART
WORKSHOP KLEI-TOF!
Markant Sint-Gillis-Waas
i bestpittig.sgw@gmail.com

ETIQUETTE OP RESTAURANT
Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels –
19.30 uur
i 03 779 92 01,
rita.vanremoortere@gmail.com

ZATERDAG 14 MAART
VRT BIGBAND MET SANDRINE, SOFIE EN
STEF CAERS: 100 JAAR ELLA (FITZGERALD)
© Diego Franssens

© Frank Clauwers

In 2017 zou Ella Fitzgerald 100 jaar
geworden zijn. Ella Fitzgerald was een
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Amerikaanse jazz-zangeres die als één
van de grootste jazzvocalisten aller tijden
wordt beschouwd. Ze wordt roemend
‘The First Lady of Song’ genoemd.
Voor dit jubileum kwam er een ‘100 jaar Ella’
tournee met Sofie, Sandrine en Stef Caers.
De VRT Bigband is een jazzorkest
samengesteld uit VRT personeelsleden.
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 – VVK 24 euro,
kassa 26 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

BUSHCRAFTACTIVITEIT VOOR JONGEREN
(8-12 JAAR)
Buitendelijntjesjuf
Vrije Basisschool De Eeckberger –
Eeckbergstraat 5A, Sint-Gillis-Waas –
11 euro
i 0472 58 71 10,
buitendelijntjesjuf@gmail.com

SINPALS KWIST
Feestcomité Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels –
19.30 uur (deuren 19 uur) – 16 euro/tafel
(max. 4 personen)
i Inschrijven voor 10 maart bij Linda
Dhondt, 0496 33 28 91,
linda.baert@skynet.be

We sluiten af met een hapje en een drankje.
Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A,
Sint-Gillis-Waas – 14 tot 17 uur
i 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

i 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

ZONDAG 15 MAART
ONTBIJTBUFFET

Laat je verrassen door een bekende
schrijver en de werkjes van de
deelnemende kinderen. Aansluitend
receptie. Gesubsidieerd door Literatuur
Vlaanderen.
Gemeente en bibliotheek Sint-GillisWaas samen met Davidsfonds De Klinge
en Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas - 19 uur
i Bibliotheek, 03 727 18 10,
bibliotheek@sint-gillis-waas.be

Markant Sint-Gillis-Waas i.s.m.
Broederlijk Delen
VBS De Klimop, Kerkstraat 91,
Sint-Gillis-Waas – 9 tot 12 uur
i Netty Janssen, 03 770 56 57,
netty-janssen@skynet.be

DINSDAG 17 MAART
CINEMA DE ROUTE: COUREUR
De jonge wielerbelofte Felix staat op het

VRIJDAG 20 MAART
PRIJSUITREIKING JUNIOR
JOURNALISTENWEDSTRIJD

STAND-UP COMEDY: DIVERSITEIT TROEF

punt om in Italië een semiprofessioneel
team te vervoegen. Hij wil koste wat het
kost in de voetsporen van zijn fanatieke
vader treden, die absoluut wil dat zijn
zoon het verder schopt dan hij. Felix' frêle
gezondheid blijkt echter niet opgewassen
tegen de nietsontziende wielerwereld
met zijn moordende concurrentie.
Gebaseerd op Kenneth Merckens eigen
bewogen wielerverleden.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 3 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

DONDERDAG 19 MAART
SENIORENBAL

KWB Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels –
20 uur – VVK 12 euro, 10 euro voor leden
KWB en Femma, kassa 15 euro
i 0494 56 63 20,
sint-pauwels-kwb@hotmail.com,
www.kwbsintpauwels.net

DINSDAG 24 MAART
VOORDRACHT DE REGENBOOG VAN DE
VLAAMSE DIALECTEN DOOR PROF. MAGDA
DEVOS (UGENT)
NEOS Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 13 uur
i info@neosvzw.be

WOENSDAG 25 MAART EN 29 APRIL
ENTRELAC BREIEN
Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels –
19.30 uur – 4 euro leden, 7 euro
niet-leden
i 03 777 14 50, anniepiessens@skynet.be

OPENDEUR WELZIJNSHUIS
VRIJDAG 27 MAART
ECHT ANTWAARPS TEATER: MIJNE GEBUUR
HEEFT HET ZUUR

Iedereen welkom in het nieuwe
Welzijnshuis! We zetten onze deuren
open en maken een parcours doorheen
het gebouw waarbij je als bezoeker wordt
begeleid langs de verschillende diensten.

Kom dansen, swingen of slowen op
de grote dansvloer van GC De Route.
Tijdens de dansnamiddag kan je gezellig
genieten met een hapje en een drankje.
Ouderenadviesraad i.s.m. gemeente
Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 14 tot 18 uur –
VVK 2,5 euro, kassa 3 euro

Nadine woonde naast haar ouders met
haar man Harry, maar twee jaar geleden
stierf Harry aan een hartstilstand. Nadine
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kon niet langer in het huis blijven waar
alles haar aan Harry herinnerde. Nu, twee
jaar later, komt ze haar ouders vertellen
dat ze terug wil komen. Gust en Edith
kunnen hun geluk niet op, tot ze horen
dat Nadine een nieuwe vriend heeft. Hoe
zal vader Gust reageren? Zijn overleden
schoonzoon Harry was zijn beste vriend
en ideale schoonzoon!
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – VVK 25 euro,
kassa 27 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

VOORDRACHT OVER GIN
DOOR JONATHAN WATTÉ
Davidsfonds De Klinge
Zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 12,
De Klinge – 20 uur
i 0478 96 05 28,
a.beyltiens@telenet.be,
www.davidsfonds.be

ZONDAG 29 MAART
SOLIDARITEITSKOOR WEERBOTS
(30 JAAR) ZINGT 'WEERSPIEGELINGEN‘
TEN VOORDELE VAN DORIZON DOENJA
Dorizon Doenja vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-GillisWaas – 16 uur – VVK 12 euro, kassa 15 euro
i info@dorizondoenja.org,
www.weerbots.info

MAANDAG 30 MAART EN 27 APRIL
WANDELEN IN DE NATUUR
Femma Sint-Pauwels
Kerkplein, Sint-Pauwels – 19 tot 21 uur
i 0486 82 59 86,
ingrid.wauman@telenet.be

DINSDAG 31 MAART
BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN
Femma Sint-Gillis-Waas
Zaal De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot 16.15 uur en
19.30 tot 22.30 uur
i 03 770 68 04,
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

ZATERDAG 4 APRIL
FIGURENTHEATER VLINDERS & CO: KIM,
HET ZWARTE KUIKENTJE (2,5+)
Te midden van vele gele kuikentjes
wordt een zwart kuikentje geboren. Het

inschrijven: bibliotheek@sint-gillis-waas.be
of 03 727 18 10
• Clonekeskerremes
Kerkplein, Sint-Gillis-Waas – 14.30 uur
Feestcomité Sint-Gillis-Waas
Centrum Sint-Gillis-Waas
i 03 229 02 06,
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be
kuikentje is er onmiddellijk
van overtuigd dat het uit
een ander nest komt dan de
rest. Het kuikentje gaat op zoek naar zijn
ware 'zwarte' papa. Helaas zijn dat niet de
honden, de poezen, de varkens… Hoort
het wel ergens bij? Bij de sluwe vos
misschien, die zit lekkerbekkend gereed
om het dolblije kuikentje te ontmoeten.
Kan Kim wel een gezinnetje vinden? Een
verhaal met onverwachte wendingen,
een verrassend einde, grappige situaties,
veel muziek en weinig woorden!
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – VVK 7 euro
(- 12j), 9 euro (volw.) en kassa 9 euro
(- 12j), 11 euro (volw.)
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

ZATERDAG 4 APRIL T.E.M ZONDAG 19 APRIL
TENTOONSTELLING: SCHILDERIJEN VAN
LIA VEREECK
Nonnemanshoeve, Doornstraat 73,
Sint-Gillis-Waas – zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur
i nonnemanshoeve@gmail.com

DONDERDAG 9 APRIL
PIMPEN VAN TERRACOTTA BLOEMPOTTEN
Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels –
14 tot 17 uur
i 03 777 14 50, anniepiessens@skynet.be

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 APRIL
KERMIS SINT-GILLIS-WAAS
Zaterdag 18 april
Gaaibolling – 19 uur - Burgemeester
Omer De Meyplein
Zondag 19 april
• Aperitiefconcert
de muzikale gast wordt later
bekendgemaakt.
Feestcomité Sint-Gillis-Waas samen met
de bibliotheek Sint-Gillis-Waas
Bibliotheek, Kerkstraat 67 – 11 uur

ZONDAG 19 APRIL
BLOESEMBELEEFBAL

De Zevenster - Doornstraat 64
Geniet van een hapje en een drankje op
het grote zomerterras!
Proef de bloesemhoning die ter plekke
werd gemaakt door de bijtjes.
Live muziek in de fruitgaard
Springkasteel
Rondleidingen in het bedrijf om
11 – 13 – 15 uur
Fruithof Tack - Heerweg 1
Begin je dag met een luxueus fruitig
ontbijt!
Ontbijt om 9 uur aan 20 euro per persoon.
Plaatsen beperkt, inschrijven noodzakelijk
via: joris.tack@telenet.be
Fruitterras met live muziek, hapjes en
tapas
Rondleidingen in het bedrijf om
11 – 13 – 15 uur
Berckelaer - Holdamstraat 1
Binnen- en buitenterras met lekkere
hapjes en gratis rondritten met
pluktreintje door de boomgaarden.
Springkasteel
Doorlopend kinderanimatie
Rondleidingen in het bedrijf om
11 – 13 – 15 uur
Je kan starten met een ontbijt, hoppen
van het ene bedrijf naar het andere,
de fruitroute wandelen of gewoonweg
genieten van de bloesems of de
fruitterrassen.
De zonnetrein en de fluistertrein
rijden gratis tussen de verschillende
fruitbedrijven volgens het 'hop on hop off'
principe.
i 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
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KOMMIEZENTOCHT
Wandelclub De Gasthofstappers
Polyvalente zaal De Klingenaar,
Kieldrechtstraat 12, De Klinge –
7 tot 15 uur – leden 1,5 euro, niet-leden
2 euro
i 0474 48 83 61,
bogaertbolssens@skynet.be,
www.gasthofstappers.be

DINSDAG 21 APRIL
VOORDRACHT: NAAR EEN WERELD ZONDER
KANKER DOOR PROF. FILIP LARDON
NEOS Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas – 13 uur
i info@neosvzw.be

CINEMA DE ROUTE: ROCKETMAN

WOENSDAG 22 APRIL
BUITENSPEELDAG

!

NIEUWE LOCATIE

BEZOEK AAN HET RECYCLAGEPARK MIWA
Femma Sint-Gillis-Waas
Recyclagepark, Kluizenmeersen 13,
Sint-Gillis-Waas – 10 tot 11.30 uur
i 03 770 68 04,
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Koninklijke Fanfare
Sint-Cecilia Meerdonk
GOM, Margrietstraat 14, Meerdonk –
20 uur
i karel@fanfaremeerdonk.be,
www.fanfaremeerdonk.be

ZATERDAG 25 APRIL
LUCAS VAN DEN EYNDE, TINE EMBRECHTS,
NELE BAUWENS: JUKEBOX 2020
Door de renovatiewerken aan
de Roomanmolen verhuist de
Buitenspeeldag dit jaar naar het Sport& Spelcomplex Houtvoort achter
GC De Route in Sint-Gillis-Waas.

!

NIEUW CONCEPT

Deze film vertelt het
waargebeurde verhaal
van Elton John. Elton
besluit als jonge jongen naar het
beroemde conservatorium Royal
Academy of Music te gaan, waarna hij
vervolgens een muzikale samenwerking
met Bernie Taupin aangaat. Uiteindelijk
zal hij uitgroeien tot een wereldbekende
superster.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 3 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

VRIJDAG 24 APRIL
CONCERT O.L.V. JEAN VONCK

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven. Je
zet je kinderen niet af maar je blijft mee ter
plaatse om samen de verschillende sporten spelactiviteiten te ontdekken. Iedereen
kan komen en gaan wanneer hij/zij dat
wilt. De buitenspeeldag is volledig gratis
en voor alle leeftijden. Dus breng gerust de
hele familie mee. De Sport- en Jeugddienst
voorziet begeleiding bij de activiteiten. De
Houtvoortsite wordt omgetoverd tot een
waar speelparadijs met springkastelen en
andere fijne activiteiten.
Gemeente en Sport Sint-Gillis-Waas
Sport- en spelcomplex, Houtvoortstraat,
Sint-Gillis-Waas – 13.30 tot 16 uur
i Sport, 03 727 17 00,
sport@sint-gillis-waas.be

BEZOEK AAN DE TOMATENSERRE
DE WATERGANG
Markant Sint-Gillis-Waas
Tomatenserre, Hoge Watergang 1,
Sint-Gillis-Waas
i 03 770 60 51,
netty-janssens@skynet.be,
www.markantvzw.be/st-gillis-waas

UITVERKOCHT
Tempus De Route vzw

ZATERDAG 25 APRIL T.E.M ZONDAG
26 APRIL
50 JAAR FC HOOGEINDE MET OPTREDENS
VAN ONDERKOVER, JETTIE PALLETTIE EN DJ
FRANS LOOS
Feesttent voetbalterrein FC Hoogeinde,
Molenstraat 18A, Sint-Gillis-Waas –
17 tot 4 uur
i marc.vanduyse@skynet.be

ZATERDAG 25 APRIL T.E.M ZONDAG 10 MEI
TENTOONSTELLING: SCHILDERIJEN VAN
URBAIN VAN DUYSE
Nonnemanshoeve, Doornstraat 73,
Sint-Gillis-Waas – zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur
i nonnemanshoeve@gmail.com

ZATERDAG 2 MEI
VAMOS GOES BOWIE (MET COVERGROEP
GRAND CRU)
Volleybalclub Vamos
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 15 euro
i 0495 20 67 81, wim@vanduyse.be

ZATERDAG 2 T.E.M. MAANDAG 4 MEI
JAARMARKT DE KLINGE
Feestcomité De Klinge
Parking, Kieldrechtstraat 4, De Klinge
i 03 229 02 06,
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be
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VRIJDAG 24, ZATERDAG 25 EN ZONDAG
26 APRIL
ERFGOEDWEEKEND
In 2020 viert Erfgoeddag zijn 20e
verjaardag. Speciaal voor deze
feesteditie draagt Erfgoeddag als
thema 'De Nacht'. Want de nacht
betovert en staat synoniem voor
verbeelding. Er valt tijdens het hele
weekend iets te beleven!
Vrijdag 24 april
In Sint-Gillis-Waas gaan we vrijdagavond
op zoek naar de duistere kant van enkele
historische gebouwen en plaatsen van
de gemeente tijdens een wandeltocht.
Onderweg bezoeken we in het OudVredegerecht de tentoonstelling in
aangepaste nachtelijke sfeer. Ga je
mee op pad? Schrijf je dan gratis in en
vergeet je zaklamp niet!
Burgemeester Omer De Meyplein 1 (start
aan trappen van kasteel de Vaulogé)
– 21.30 tot 23 uur
Inschrijven: Archief, 03 727 17 00
archief@sint-gillis-waas.be
Vrijdag 24 april, zaterdag 25 en
zondag 26 april
Tentoonstelling Heemkundige Kring De
Kluize
Oud-Vredegerecht, Kerkstraat 21 – vrijdag
van 20 uur tot 23 uur, zaterdag en zondag
van 10 tot 18 uur
Zaterdag 25 en zondag 26 april
Op KLINGSPOOR kan je meedoen
aan een avondzoektocht, opgesteld
door douaniers, bij de grens waarin je
al spelend de trucjes van smokkelaars
verkent. Wat was de finesse van het
vak? KLINGSPOOR neemt een centrale
plaats in. Speurneus of benieuwd? Zorg
dat je een opgeladen smartphone, een
hesje, een pen, een rekenmachine en
een zaklamp bij hebt. Het zal nodig zijn.
Enerzijds een reeks doe-opdrachten en
anderzijds een reeks multiple choicevragen. Een woordzoeker staat je te
wachten met vele smokkelartikelen.
Alle antwoorden zijn ter plaatse terug
te vinden. Om in de juiste stemming
te komen, starten we met een
"griezelverhaal" door de Erfgoedcel
Waas. We kunnen slechts honderd
inschrijvingen toelaten. Groepjes vormen
is een meerwaarde om alle oplossingen
te vinden...

KLINGSPOOR (start aan de trappen van
de trein), Buitenstraat 47, De Klinge –
zaterdag 19.30 tot 23.30 uur, zondag
10 tot 17 uur
Erfgoeddag is een samenwerking
van gemeente Sint-Gillis-Waas,
Heemkundige Kring De Kluize, VZW
De Klomp De Klinge, werkgroep
GrensDorpen, Erfgoedcel Waasland,
FARO en Sport Vlaanderen.
i meer info:
• Archief, Burgemeester Omer De
Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas,
03 727 17 00,
archief@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be
• Heemkundige Kring De Kluize,
0473 41 38 73,
heemkunde@dekluize.be
www.dekluize.be
• KLINGSPOOR, Buitenstraat 47,

De Klinge, 0477 80 97 11,
info@klingspoor.be
www.klingspoor.be/
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ELLEN EN ELS GEVEN JE TIPS OM OP STAP TE
GAAN IN ONZE GEMEENTE!

UIT MET ELLEN

UIT MET ELS

Ik ben Ellen Wittock, 32 jaar, fiere mama van 3 kinderen.
Ik woon in Sint-Gillis-Waas en ben lid van volkskunstgroep
Drieske Nijpers.

Ik ben Els Thiron (48 jaar) en woon in Sint-Gillis-Waas.
Mijn hobby’s zijn spinning bij Anytime Fitness, lopen en op
zondagvoormiddag fiets ik mee met WTC Sportief.

DONDERDAG 27 FEBRUARI
CINEMAATJE DE ROUTE: MARY POPPINS RETURNS

VRIJDAG 20 MAART
PRIJSUITREIKING JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD

Als kind was Mary Poppins voor mij een zeer geliefde
film. Een aantal jaren geleden zag ik ook de musical.
Mijn 2 oudste kinderen zijn echte musicalfans, dus lijkt
me die activiteit een ideale middagvulling tijdens de
krokusvakantie!

Elk jaar nemen de leerlingen van mijn 6de leerjaar deel aan
deze schrijfwedstrijd. Ook nu heb ik weer heel fijne werkjes
gelezen. Het thema 'kunst' is dan ook een interessant
onderwerp! De mensen van het Davidsfonds en de bib
maken er telkens weer een fijne avond van. Benieuwd welke
jeugdschrijver ze dit jaar hebben kunnen strikken!

WOENSDAG 22 APRIL
BUITENSPEELDAG
Ik ben een grote voorstander van buiten spelen. Weer of geen
weer, mijn kinderen ravotten (zo goed als) dagelijks buiten.
Voor ons is dit jaar de locatie ideaal, dicht bij de deur.

VRIJDAG 6 MAART
GERT BETTENS, EVA DE ROOVERE & DE FLANDRIENS
Ik heb al een tijdje mijn tickets klaarliggen. Al jaren ben ik
een K's Choice fan, waar Gert Bettens al jaar en dag gitaar
en keyboard speelt. Eva De Roovere volg ik ook al wat jaren,
vooral door mijn interesse voor folkmuziek. Ik ben benieuwd
wat ze voor ons in petto hebben.

ZONDAG 19 APRIL
KOMMIEZENTOCHT
Een wandeling op zondagochtend door de bossen is een
fijne vervanger van een fietstochtje of een jogging langs het
spoorwegpad. Genieten van de natuur in eigen gemeente, zalig!

ZATERDAG 25 APRIL
ERFGOEDDAG: AVONDZOEKTOCHT ROND SMOKKEL
Een zoektocht waar je vanalles te weten komt over de rijke
historische achtergrond van onze grensgemeente onder
leiding van ervaren douaniers. Zowel voor jong als oud zeker
de moeite waard.

BRENG JE ACTIVITEITEN TEN
LAATSTE IN OP

WWW.UITDATABANK .BE

TEGEN 20 MAART 2020
(ZOMERKRANT MET ACTIVITEITEN VAN 3 MEI T.E.M.
30 OKTOBER)
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HOE GEEF IK ACTIVITEITEN DOOR VOOR DE
KALENDER VAN HET INFOBLAD, WEBSITE OF
ZOMER/WINTERKRANT?
Onze gemeente werkt voor vrijetijdsactiviteiten al enkele
jaren met de UiTdatabank. Geef je activiteit in via de
UiTdatabank en ze verschijnt in de kalender op de
gemeentelijke website, in het infoblad en de
Zomer-/Winterkrant.

HOE WERKT DE UITDATABANK OOK AL WEER?
INLOGGEN
Ga naar www.uitdatabank.be
Voerde je nog nooit een activiteit in? Dan moet je eerst
een gebruikersnaam en paswoord aanvragen ( je UiTiD). Je
krijgt een mail om te bevestigen. Daarna kan je van start
gaan. Heb je al een account (UiTiD)? Dan log je gewoon in.

BASISGEGEVENS
Nadat je aangemeld bent, klik je op ‘Invoeren’. Daarna kies
je voor evenement of locatie. Tijdens het invoeren van een
evenement kan je ook een locatie selecteren en verbinden
aan je evenement.
Vervolgens vul je onderstaande info in:

STAP 1: WAT
Je kiest één type evenement (bijv. concert, tentoonstelling…).
Nadien verfijn je.

STAP 5: LAAT JE EVENEMENT EXTRA OPVALLEN
Beschrijving: beschrijf je evenement kort en bondig. Gebruik
volzinnen en schrijf wervend. Praktische informatie zet je
niet hier.
Geschikt voor: hier kan je de leeftijdscategorie aanduiden.
Organisatie: vul minstens de eerste drie letters van je
organisatie in. Klik op de juiste naam als je organisatie in de
lijst verschijnt. Verschijnt je organisatie niet? Dan klik je op
‘Nieuwe organisator toevoegen’.
Afbeelding: voeg één of meerdere afbeeldingen toe, dat
maakt je evenement aantrekkelijk! Klik op ‘Kies een foto’ en
zoek de foto op je computer. De afbeelding mag maximaal
5 MB groot zijn en is een .jpeg, .gif of .png-bestand. Vermeld
altijd het copyright van je foto!
Prijs: vul het basistarief van je evenement in, of kies voor
‘gratis’. Extra prijzen kan je toevoegen samen met een zelf
gekozen tariefnaam.
Contact en reservatie: voeg hier contactgegevens toe van
je organisatie. Duid aan of geïnteresseerden hier terecht
kunnen voor reservatie.
Klik op ‘Publiceren’ (meteen of later).
Je kan je evenement altijd aanpassen via de UiTdatabank.

WAAR VERSCHIJNT WELKE ACTIVITEIT?

STAP 2: WANNEER

In de gemeentelijke kanalen verschijnen enkel activiteiten
van verenigingen uit groot Sint-Gillis-Waas of er moet een
samenwerkingsverband met gemeente of Welzijnshuis
aangetoond worden.

Geef de data van je evenement in. Kies tussen ‘één of
meerdere tijdstippen’, ‘periode’ of ‘permanent aanbod’.
Als je hebt gekozen voor een locatie, dan kan je alleen
openingsuren invoeren zonder begin- en einddatum.

Volgende activiteiten worden niet gepubliceerd: commercieel
aanbod, ledenaanbod, subjectief aanbod, religieus of politiek
aanbod.

STAP 3: WAAR
Zoek je locatie op door een postcode of gemeente in te
voeren. Daarna typ je in het volgende veld de eerste letters
van de plaats waar je evenement plaatsvindt. Selecteer de
juiste locatie in de lijst. Vind je jouw locatie niet terug? Klik
op ‘Locatie toevoegen’ en vul de adresgegevens aan.

In het infoblad vermelden we enkel eenmalige activiteiten,
in de Zomer- en Winterkrant is er ruimte voor wekelijkse
activiteiten. De websites www.uitinvlaanderen.be en
www.sint-gillis-waas.be vermelden alle activiteiten.

NOG ENKELE TIPS:

STAP 4: NAAM VAN JE EVENEMENT

DE NAAM/TITEL VAN JE EVENT: KORT, HELDER, AANTREKKELIJK

Ga voor een sprekende titel zoals bijv. Fietsen langs de
groene dijk. Let erop dat je informatie zoals prijs en leeftijd
niet in de titel zet.

o Zet geen overbodige zaken in je titel.
o Zet niet in je titel wat ook elders staat: bijvoorbeeld de
locatie van het event of het type (workshop, concert).
o Wees niet te vaag.
o Maak je titel niet te lang (denk ook aan de
smartphonegebruikers).
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DE INTROTEKST/BESCHRIJVING
o In bepaalde weergaves worden enkel de eerste honderd
tekens van je beschrijving getoond: de eerste zin is dus
superbelangrijk!
o Let op met copy-pasten: regels worden vaak aan elkaar
geplakt, of de uitlijning komt per ongeluk mee (plakken
zonder opmaak).
o Gebruik niet te veel hoofdletters.
o Herhaal niet wat al in de andere velden staat (locatie,
openingsuren, leeftijd, prijs, …)
o Vertel de mensen wat ze eraan hebben, wat ze gaan
beleven, doen, bijleren: geef mensen goesting.
o Maak je beschrijving niet te lang, je hoeft niet heel je website
erin te plakken.

in verschillende evenementen, om niet onderaan in de
resultaten te komen.
o Voer altijd de prijsinformatie in: de drempel is anders heel
hoog.

WAT VERSCHIJNT WANNEER?
Activiteiten voor het infoblad en de Zomer- en Winterkrant
moeten tijdig online geplaatst worden. Je kan de deadlines
altijd terugvinden in de kalender van het infoblad.
MEER INFO? Communicatiedienst, 03 727 17 00,
communicatie@sint-gillis-waas.be of raadpleeg de handleiding
via www.uitdatabank.be/handleiding

DE FOTO
o Kies een foto waarbij mensen je evenement beleven en blij
zijn (sfeerfoto’s van vorige edities, …)
o Iemand close-up: kan effect hebben, als mensen begrijpen
waarom, de persoon kennen (bijv. als het een bekende
acteur is).
o Geen foto is geen goed idee, niemand blijft hangen.
o Gebruik desnoods een gratis stockfoto
(unsplash.com, pixabay.com).

DE DETAILS, CATEGORIEËN EN TAGS: ZORGVULDIG EN COMPLEET
o Hoe beter je evenement is ingevoerd, hoe vaker het zal
verschijnen.
o Events op verschillende uren en dagen kan je best opdelen

WIJZIGING: De zomerkrant wordt vanaf
nu bedeeld met het infoblad mei/juni, de
winterkrant bij het infoblad
november/december. Voor de Zomerkrant
(activiteiten van mei tot 30 oktober 2020)
moeten de activiteiten ten laatste op 20
maart in de UiTdatabank staan.

IN BEELD
IN ONZE GEMEENTE VINDEN ER HEEL WAT ACTIVITEITEN PLAATS.
IN BEELD GEEFT JE EEN KORTE TERUGBLIK OP ENKELE ACTIVITEITEN.

MEER DAN 650 INWONERS TIJDENS
NIEUWJAARSBORREL
De vier feestcomités mochten maar liefst
650 inwoners verwelkomen tijdens de
nieuwjaarsborrel in Sint-Pauwels. We klonken
samen op het nieuwe jaar. De Reinaertreuzen
waren ook van de partij. Onze gemeente is dit
jaar voorzitter van het IGP Land Van Reynaert.

SINT-EGIDIUSKERK MET HAAN EN HOLLE BOL OP
TOREN
Het eerste deel van de renovatiewerken aan
de Sint-Egidiuskerk zit erop. Midden december
werden de haan en bol terug op de toren van de
kerk geplaatst. Ook de scholen waren van de partij.
In de bol bewaart men een boodschap voor de
toekomst. De nieuwe boodschap werd bedacht
door de pastoor en de kerkraad.

UITLEENPOST BIBLIOTHEEK MEERDONK
TERUG OPEN
Zaterdag 11 januari werd de uitleenpost
Meerdonk, na een sluiting van enkele
maanden, feestelijk heropend.
De bibliotheek kreeg een flinke opknapbeurt.
Kinderen en volwassenen genoten van
verhalen, gebracht door de verteller van
Theater Hutsepot. Tussendoor kon iedereen
genieten van wafels en warme drank,
geserveerd door de dames van KVLV
Meerdonk.

INFO

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!

