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Beste inwoner,
Zoals je weet, ligt sport me nauw aan het hart. We
mogen terecht fier zijn op onze gemeente, met haar vele
sportclubs en individuele sporters. Met al het sportieve
talent in onze gemeente zijn de straffe sportprestaties
nooit ver weg.
Het deed dan ook pijn om te zien hoe (ook) sporters en
sportclubs leden onder het coronavirus. Toch viel me
vooral op hoe veerkrachtig en enthousiast de talrijke
vrijwilligers zijn. In moeilijke tijden maakten ze er altijd het
beste van. Het doet me deugd om te zien dat de meeste
sportclubs intussen weer volop gestart zijn. Ik nodig je dan
ook graag uit om sportclubs te bezoeken tijdens de Week
van de Sportclub. De deelnemende clubs ontvangen je
zeker met open armen.
Daarnaast ben ik bijzonder trots op onze lokale
handelaars. In onze gemeente is er een brede waaier aan
handelaars, vrije beroepen en ondernemers. Zoek het dus
niet te ver en shop lokaal. Hier hebben we het allemaal!
Bij verschillende lokale handelaars kan je terecht met de
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Sint-Gillisse kadobon. We hebben coupures van 5, 10 en
20 euro. Ideaal voor een kleine attentie! Meer info over de
kadobon vind je op de gemeentelijke website.
Wist je trouwens dat er op maandag 4 oktober in onze
gemeente een marktactie is naar aanleiding van de Week
van de Markt? Tijdens die marktdag kan je stempels
verzamelen. Lever ze nadien in bij de marktkramers of
steek ze in de brievenbus van het gemeentehuis en maak
kans op een van de prijzen ter waarde van 300 euro.
Nadien kan je misschien genieten van een kop koffie of
een lekkere lunch bij onze lokale horecazaken. Zij staan
altijd klaar om je in de watten te leggen! Als voormalig
horecabaas deed het me deugd om te zien dat de
terrassen in de vier deelgemeenten opnieuw volliepen na
de verplichte sluiting door corona.
Tot slot blik ik even vooruit op het grote wegenis- en
rioleringsproject ‘Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid’. Dat vormt
een grote uitdaging, maar met trots kan ik meedelen dat
de gemeenteraad het ontwerp eind juni goedkeurde. Zo
kunnen we het project verder vormgeven om uiteindelijk

een gescheiden rioleringsstelsel in de Parkstraat,
Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat,
Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat te realiseren.
Hierdoor vervuilt ons afvalwater niet langer de
omringende beken, maar wordt het afgeleid naar een
waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast voorzien we nieuwe
wegenis met aandacht voor verkeersveiligheid en
ontharding. Kortom, een project dat voor mens en natuur
een belangrijke stap vooruit betekent.
Geniet in en van onze prachtige gemeente!
Harry De Wolf
schepen
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Vacatures
Onze gemotiveerde teams zoeken versterking. In de
loop van september verschijnen volgende vacatures op
onze website en Facebookpagina.
• 1 voltijds archivaris;
• 1 voltijds groenarbeider;
• 1 voltijds maatschappelijk assistent;
• 1 voltijds omgevingsconsulent.
Hou dus zeker onze website en Facebookpagina
in het oog. Misschien word jij wel
onze nieuwe collega.

TIP

Bladkorven in onze gemeente
In het najaar vallen de bladeren van de bomen. Die bladeren kunnen de
rioolkolken verstoppen. Vergeet als inwoner niet om het voetpad voor je
eigen woning proper te houden. In straten waar bomen van de gemeente
staan, plaatsen we bladkorven. Afhankelijk van de bladval, plaatsen we de
bladkorven in de eerste helft van oktober.
Gebruik de bladkorven niet voor privégroen en ander afval, want dan kan
de inhoud van de bladkorf niet meer verwerkt worden. Bedankt!

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN
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, bibliotheken en
GC De Route zijn gesloten op:
• maandag 1 november
• dinsdag 2 november
Het recyclagepark is gesloten op:
• dinsdag 2 november

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• maandag 1 november
• dinsdag 2 november
Voor niet-dringende aangiftes en klachten kan je
op afspraak 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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Vergeet je
sportcheque niet!
Laat griep
deze winter
in de kou staan
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend
gezelschap met zich mee: griep. Gemiddeld wordt
een op de tien mensen ermee besmet. Meestal
genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij
sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben.
Elk jaar sterven ook honderden mensen aan de
gevolgen van de ziekte.
Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep
en de gevolgen ervan te beschermen. Ben je
gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt
veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word je met
een vaccinatie minder ziek en is de kans op
complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.

Iedere inwoner tussen 3 en 18 jaar, met domicilie in
Sint-Gillis-Waas, ontving in juni een sportcheque van
de gemeente ter waarde van 20 euro. Vergeet niet om
je sportcheque te gebruiken! Je kan dit nog doen tot
en met 31 oktober. We aanvaarden geen laattijdige
cheques.

Zo gebruik je de sportcheque?
• Als je aangesloten bent bij een plaatselijke sportclub,
geef je de cheque af aan plaatselijke sportclub waar je
aangesloten bent.
• Ben je niet aangesloten bij een plaatselijke sportclub?
Vul de cheque in, voeg een bewijs van lidmaatschap
bij de sportclub* toe (betalingsbewijs voor het hele
jaar of kopie lidkaart 2021-2022) en bezorg het aan
de dienst Sport. Dat kan met een brief naar het
Administratief en Bestuurscentrum (Burgemeester
Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas) of via mail
naar sport@sint-gillis-waas.be.
*Het hoeft niet te gaan om sportclubs in de enge betekenis
van het woord. Ook zwemlessen, sportkampen, fitnessclubs,
sportatelier ... zijn toegelaten. Het moet wel steeds gaan om
een sportactiviteit!

Dag van de Jeugdbeweging
Op vrijdag 22 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Ben je lid van een jeugdbeweging? Draag die dag dan met trots je
outfit. Kleur de dag met jouw hemd, shirt of sjaaltje. Geniet van je feestdag!
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#SGW
GESPOT

Eerste 'sprekende' boekenruilhuisje
staat in onze gemeente
In de wijk Rustwat opende dit voorjaar het eerste ‘sprekende’ boekenruilhuisje van België. Terwijl je daar een boek leest, luister je
tegelijk naar een gedicht, ingesproken door zeven poëten uit België en Nederland. Het sprekend boekenruilhuisje is een initiatief
van Bert Verbeke.

Dag Bert, hoe kwam je op het idee om van het
boekenruilhuisje een ‘sprekend’ exemplaar
te maken?
Bert: “Ik deed inspiratie op bij ‘Ommezien’, een winkel die
hulpmiddelen aanbiedt voor mensen met een leesbeperking
en/of een verminderd zicht. Een van die hulpmiddelen is
een klein opnametoestelletje waarbij een ingesproken tekst
opnieuw kan beluisterd worden. Dat bracht mij op het idee
om dergelijke opnametoestelletjes aan te kopen voor ons
boekenruilhuisje. Dichters uit België en Nederland spraken
een eigen gedicht in. Die gedichten kan je nu beluisteren in
ons sprekend boekenruilhuisje.”

Welke dichters komen aan het woord?
Bert: “Naast dorpsgenoot Paul P. Vereecken, streekgenoten
Frank Pollet, Jana Arns en Kirstin Vanlierde brengt ook
Kortrijkzaan Jan Van Meenen eigen werk. Met de inbreng
van de Zeeuwse dichter Jan Knibbeler mogen we zelfs van
een internationaal gezelschap spreken. Bovendien sprak
Betty Goven een gedicht in van Anton Van Wilderode.
Met een simpele druk op een knop luisteren bezoekers
naar al dit moois.”

Kreeg dit initiatief ondertussen
al navolging in ons land?
Bert: “Voor zover ik weet, kreeg ons sprekend boekenruilhuisje
nog geen navolging. Met het initiatief kwamen we wel al aan
bod in het tv-programma ‘Iedereen Beroemd’. Daarna kregen
we een aantal belangstellende vragen.”

Borrelen er nog ideetjes rond
het boekenruilhuisje?
Bert: “In oktober zou ik graag de dichters, die een bijdrage
leverden aan het sprekend boekenruilhuisje, uitnodigen voor
een poëziemiddag. Als corona het toelaat uiteraard.”
Bedankt voor het interview, Bert!

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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#SGW
CIJFER

274

Zoveel omgevingsaanvragen waren er in de eerste helft van 2021. In vergelijking met
de voorgaande jaren stijgt het aantal aanvragen sterk. De omgevingsaanvragen zijn heel
uiteenlopend. Het gaat van kleinere zaken zoals de uitbreiding van een woning of de aanleg
van een zwembad tot grotere projecten zoals de bouw van een nieuwe meergezinswoning,
de uitbating van een groot bedrijf of de realisatie van een verkaveling.

De sterke stijging

Hieronder zie je de cijfers van de 1e helft van 2018 tot en met
de 1e helft van 2021.
• 1e helft 2018: 144 aanvragen – 2e helft 2018: 172 aanvragen
• 1e helft 2019: 161 aanvragen – 2e helft 2019: 159 aanvragen
• 1e helft 2020: 199 aanvragen – 2e helft 2020: 206 aanvragen
• 1e helft 2021: 274 aanvragen

Redenen van de stijging

Een lijn in de cijfers kunnen we niet echt trekken.
Wetenschappelijke verklaringen voor de stijging hebben we
niet, maar vermoedelijk spelen de onderstaande factoren een
rol. Let op: dit zijn hypothesen, gebaseerd op ervaringen uit de
praktijk.
• De lage rentetarieven maken het aantrekkelijk voor mensen
om te lenen en investeren in vastgoed.
• Door de coronacrisis en het wegvallen van een groot deel
van de vrijetijdsbesteding konden heel wat mensen sparen.
• Door de coronacrisis schatten de mensen een goed
ingerichte woning meer naar waarde.

• Het besef dat de bouwshift - de vroegere betonstop – er zit
aan te komen, maakt dat bijv. eigenaars van onbebouwde
percelen sneller de neiging hebben om te bouwen ‘nu het
nog kan’.
Ondanks de sterke stijging van het aantal aanvragen
maken we er als gemeente een erezaak van om alle
vergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijnen af te
handelen en tegelijk toegankelijk te zijn voor alle burgers die
vragen hebben over bouwen of verbouwen. Dat vergt een
doorgedreven inspanning van de administratie.

Word onze nieuwe omgevingsconsulent!
Zoals je al las, zijn we o.a. op zoek naar een nieuwe
omgevingsconsulent. Ben je geboeid door de manier
waarop onze gemeente groeit en toch haar landelijk karakter
behoudt? Wil jij omgevingsaanvragen behandelen? Mensen
adviseren rond bouwen en verbouwen? Dan ben je de
geschikte kandidaat! In de loop van september verschijnt de
vacature op de site. Niet vergeten solliciteren!
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Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid
Samen met Aquafin en Riopact starten we vanaf de tweede helft van 2022 met de
vernieuwing van alle riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Dagsterrestraat en
Nieuwkerkenstraat. Zo wordt het afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd. Ook de
wegenis wordt heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding.
In de Sint-Niklaasstraat en zijstraten ligt er momenteel een
gemengd verouderd rioolstelsel dat nog niet aansluit op een
waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor komt vuil water terecht in
de Blokstraatbeek, Vrasenebeek en Schuilhoekbeek. Door een
gescheiden riolering te voorzien, scheiden we het afvalwater van
regenwater. Dit resulteert zowel in een betere waterkwaliteit van de
omringende beken als een efficiëntere zuivering van het afvalwater.
Wanneer de werken achter de rug zijn, zijn meer dan 85% van alle
woningen in Sint-Gillis-Waas aangesloten op een rioolzuivering. Dat
betekent een grote en noodzakelijke stap voorwaarts.

Bufferbekkens
We investeren in middelen om het regenwater, voor afvoer naar
omringende beken, eerst maximaal de mogelijkheid te geven om ter
plaatse in de bodem te infiltreren. Deze vertraagde afvoer creëren
we door de bouw van 3 bufferbekkens. Tegelijkertijd bieden deze
bufferbekkens een verbetering om de gekende waterproblemen bij
hevige regenval op te lossen. Deze rioolwerken vormen de ideale
gelegenheid om ook de wegenis totaal te vernieuwen en ze veiliger in
te richten voor alle weggebruikers. Hierbij verbreden we het bestaand
tweerichtingsfietspad en worden infiltratiemogelijkheden voor het
regenwater geïntegreerd dankzij onverharde bermen.

De Molenstraat: de huidige situatie en een
visualisatie van de toekomst
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Infosessies met omwonenden en handelaars
De gemeente organiseerde begin mei samen met Aquafin en
Riopact een digitale infosessie voor omwonenden en handelaars
om de plannen en het voorlopig ontwerp voor te stellen. Op basis
van hun feedback pasten we het ontwerp aan. Zo voegden we
extra snelheidsremmende maatregelen toe waar het mogelijk
was, afgestemd op de vereiste infiltratiemogelijkheden. De
gemeenteraad keurde dit ontwerp eind juni goed. De aanstelling
van een aannemer voorzien we begin volgend jaar, samen met
een tweede infomoment voor de omwonenden en handelaars
waarin we meer details over de werken toelichten.

Het kruispunt met de Parkstraat: de huidige
situatie en een visualisatie van de toekomst

Hinder zoveel mogelijk beperken
Om de timing van deze riolerings- en wegeniswerken aan te
houden en de nutsmaatschappijen op tijd de kans te geven om de
nutsleidingen te verleggen en/of vernieuwen, zijn we genoodzaakt
om voorbereidende werken uit te voeren in de Sint-Niklaasstraat
vanaf oktober 2021. We willen dan ook vragen om deze straat zo
veel mogelijk te vermijden in deze periode. We volgen de werken
op de voet en proberen hierbij de hinder voor iedereen zoveel
mogelijk te beperken. We stelden een bereikbaarheidsadviseur
aan die kort op de bal speelt bij vragen of problemen via duidelijke
en directe communicatie. In aanloop naar de werf versturen we
nog een bewonersbrief met de specifieke informatie voor de
directe omgeving.
Meer info en updates over dit project vind je terug op www.sint-gillis-waas.be/wegenwerken/sanering-sint-gillis-waas-zuid
of via bereikbaarheidsadviseur@sint-gillis-waas.be

Overzichtsplan sanering Sint-Gillis-Waas Zuid
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wonen
en leven

Wij maken werk van
veilige schoolomgevingen

Een zo veilig mogelijke schoolomgeving is de grootste motivatie voor leerlingen en
hun ouders om met de fiets of te voet naar school te komen. Daarom zetten wij de
verkeersveilige schoolomgevingen ook bovenaan onze prioriteitenlijst.

Schoolomgevingen
De Eeckberger
en De Klimop-Hoogeinde
Bij de start van het nieuwe schooljaar
plaatsen we de eerste realisaties van
de aangepaste schoolomgevingen op
ons grondgebied even in de kijker. Na
het akkoord van Vlaanderen over de
subsidiering (50 % van de uitgaven max. 25.000 euro per schoolomgeving),
gingen de projecten schoolomgeving
De Eeckberger en schoolomgeving
De Klimop-Hoogeinde van start.
Schoolomgeving De Eeckberger
onderging een metamorfose. Er kwam

een wegversmalling in de Zavelstraat
waardoor het voetpad verbreedde.
Daarnaast wijzigde de verkeersregeling
met fietsstraten, een parkeerverbod en
eenrichtingsverkeer. Aan het nieuwe
regenboogzebrapad brachten we ook
LED-pointers op zonne-energie aan.
Aan de schoolomgeving De KlimopHoogeinde staan nieuwe variabele
verkeersborden zone 30 op zonneenergie. Ook hier installeerden we
LED-pointers op zonne-energie aan
het zebrapad om de oversteekplaats
meer zichtbaarheid te geven. De
verkeerssituatie wijzigde er ook van

Het regenboogzebrapad in de schoolomgeving van De Eeckberger.

een vaste zone 30 naar een variabele
zone 30. De totale kostprijs van deze
realisaties is 63.180,28 euro.
Zo pakten we alvast twee
schoolomgevingen aan met als doel
meer zichtbaarheid rond de schoolomgevingen te creëren en de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen
te verhogen.

Schoolomgevingen
Meerdonk
Het volgend project situeert zich aan de
twee schoolomgevingen in Meerdonk.
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De Zavelstraat in de omgeving van De Eeckberger onderging een metamorfose.

De nieuwe variabele verkeersborden zone 30
aan De Klimop-Hoogeinde.

Werken aan GLS De Zandloper
2022 wordt een mooi jaar voor gemeentelijke lagere school
De Zandloper in Sint-Pauwels. De school krijgt volgend jaar
enkele nieuwe gebouwen. Momenteel zijn de werken volop
aan de gang. Aan de kant van de Klapdorp zie je zelfs al drie
nieuwe blokken verrijzen.

Naast het bureau voor de directie en administratie, een leraarskamer en twee nieuwe klaslokalen krijgt ook de buitenschoolse
kinderopvang een nieuwe thuis. Tijdens de zomervakantie
werd ook de speelplaats onder handen genomen. Met een
heraanleg tijdens de vakantieperiode wilden we de dagelijkse
werking tijdens het schooljaar zo weinig mogelijk hinderen.
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Veilig terug naar school
Met de start van het nieuwe schooljaar is het weer drukker op de wegen.
Dat is wennen voor iedereen. Zo zijn kinderen en jongeren nog wat onwennig in het verkeer,
maar ook automobilisten moeten opnieuw gewoon geraken aan het drukkere verkeer.
Hou rekening met elkaar en wees extra voorzichtig.

Te voet of met de fiets naar school

Kies een veilige schoolroute en wandel of fiets het traject
een paar keer samen met je kind. Tip: raadpleeg de
Wase schoolroutekaarten via https://interwaas.be/waseschoolroutekaarten. Deze routekaarten geven aan langs welke
wegen scholieren het veiligst naar hun school fietsen. Ze
bevatten ook veiligheidstips.

Met de auto naar school

Breng kinderen niet in gevaar door fout te parkeren voor de
schoolpoort. Parkeer je auto altijd op een reglementaire plaats
op wandelafstand van de school. Dat kleine eindje wandelen
maakt alles veiliger.

Laat kinderen ook altijd in- en uitstappen langs de stoepkant
en maak hen erop attent dat ze eerst goed moeten kijken voor
ze het autoportier openen.
Meer info via www.politiewano.be.

Wist je dat de politie heel wat aandacht besteedt aan
verkeersopvoeding? Zo kregen alle scholen van
Sint-Gillis-Waas en Stekene een aanbod voor verkeerseducatie. De politie geeft voortaan verkeerslessen
aan alle leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar.

Treed in de voetsporen
van Urbain en word
gemachtigd opzichter!
Na 4 mooie jaren pronkte gemachtigd opzichter
Urbain nog een laatste keer in zijn outfit. Hij zorgde
er mee voor dat kinderen en hun ouders veilig
naar school konden. Bedankt, Urbain!
Wil je zelf helpen om de schoolomgevingen
veiliger te maken en kinderen en hun ouders
veilig helpen oversteken?
Dan ben jij de geschikte opzichter!

Strapdag
Op 17 september vindt voor het 15e jaar op rij de Strapdag
plaats. Onder het motto ‘Iedereen Strapkampioen!’ staat
deze feestelijke editie in het teken van het WK Wielrennen.
Tijdens de Strapdag komen alle leerlingen van de
gemeente te voet of met de fiets naar school.
Hou er rekening mee dat die dag de ruimte gaat
naar de stappers en trappers in de schoolomgeving.
De meeste parkings in de directe schoolomgeving zijn
die dag afgesloten.

Meer info of interesse?
onderwijs@sint-gillis-waas
of 03 727 17 00

#SGW

zoekt
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Ik zou willen
dat auto’s meer
afstand houden
van fietsers.

All-for-zero.be:
En jij? Wat zie jij graag
anders in het verkeer?

geef je mening over verkeersveiligheid
www.all-for-zero.be
De laatste 20 jaar daalde
het aantal verkeersdoden in ons land van 1500 verkeersdoden in 2001
naar 640 in 2019. Om het aantal ongevallen en recidivisten in ons land verder te laten dalen,
moeten we met zijn allen inspanningen blijven leveren. Samen met de federale minister van
Mobiliteit en de FOD Mobiliteit en Verkeer lanceert Vias institute het platform all-for-zero.be.
Daar kan jij je mening kwijt over 3 grote verkeersveiligheidsthema’s. Alle input wordt meegenomen
in een nieuw federaal plan voor verkeersveiligheid. Doe dus zeker mee en laat je stem horen!

All-for-zero.be! Laat je stem horen
tot 30 september.
Moet een alcoholslot verplicht worden voor iedereen
die betrapt wordt met een glaasje te veel? Moeten
snelheidsduivels, behalve een boete krijgen, ook een verplichte
vorming volgen?
Dat zijn maar enkele van de vele vragen waarover jij vanaf
nu je licht kan laten schijnen op het nieuwe burgerplatform
www.all-for-zero.be
Tot 30 september kan je je mening geven over drie grote
verkeersveiligheidsthema’s:
1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte
veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?

2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in
gevaar?
3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve
maatregelen en sancties zijn gepast?
Je kan je stem laten horen door de bevraging over de drie
hoofdthema’s in te vullen. De input van de enquête wordt
gebruikt bij de opmaak van een federaal plan voor de
verkeersveiligheid.

Samen voor nul verkeersdoden!
De slogan ‘All for zero’ maakt nog eens duidelijk dat we het
doel van nul verkeersdoden enkel kunnen bereiken als we
samenwerken. Laat dus je stem horen tot 30 september en
draag je steentje bij aan meer verkeersveiligheid.
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Controleer de einddatum
van je rijbewijs
De Europese rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een
geldigheidsduur van 10 jaar. Volgens de FOD Mobiliteit is het
aan de eigenaar zelf om de einddatum van zijn/haar rijbewijs
op te volgen en tijdig een hernieuwing aan te vragen bij de
gemeente.
Controleer dus af en toe de einddatum van je rijbewijs en
vraag tijdig een hernieuwing aan. Je wordt niet persoonlijk
op de hoogte gebracht als je rijbewijs (bijna) vervalt, zoals
wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

#SGW
werkt

Lapperre
BLAZE. COACHING
Oude Molenstraat 120, 9170 De Klinge
Aard van bedrijf: personal trainer, voedingscoach
Openingsuren: maandag – zaterdag: 7 - 22 uur,
enkel op afspraak
Zaakvoerder: Jordi Verdurmen
Website: www.blazecoaching.be
Facebook: www.facebook.com/blaze.coachingofficial
Instagram: @blaze.coaching
Contact: 0474 50 46 09 / info@blazecoaching.be

Potterstraat 82, 9170 Sint-Pauwels
Aard van bedrijf: hoorcentrum
Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
9 – 12.30 uur en 13 – 17 uur
Zaakvoerder: Elke Jansen
Website: www.lapperre.be
Contact: 03 766 55 95 / sintpauwels@lapperre.be

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.
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Voor het tienjarig bestaan ontwikkelde een klas van Portus Berkenboom het nieuwe logo van EGTS Linieland

EGTS Linieland
viert tienjarig bestaan
Over de grenzen heen werken, verbinden en versterken. In 2011 sloeg onze gemeente de handen
in elkaar met verschillende Vlaamse en Nederlandse partners om de beide kanten van de grensregio
dichter bij elkaar te brengen. De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) was een feit.
Van een bescheiden opstart tien jaar geleden groeide EGTS Linieland van Waas en Hulst ondertussen
uit tot een volwaardige organisatie die grensoverschrijdende uitdagingen aangaat.
In tien jaar EGTS Linieland werden heel diverse projecten
gerealiseerd. Van de rotonde bij Kapellebrug op de grens van
Hulst en Stekene, het onderzoek van migratiebewegingen
in het onderwijs over de grens heen tot de stimulatie van
samenwerking tussen bibliotheken. Stuk voor stuk projecten
die de economische en sociale samenhang in het
Zeeuws-Wase grensgebied versterken.

Grensissues
EGTS werkt vandaag aan grensissues en er lopen
verschillende ambitieuze projecten. De gebiedsontwikkelingen
in Grenspark Groot Saeftinghe staan niet stil en ook de
E-jobbeurs vond recent nog plaats.
Met het project Boergondische Buren zet de EGTS dan weer
in op grensoverschrijdend ondernemen en uitwisseling tussen
Vlaamse en Nederlandse ondernemers. Of bijv. op welke
barrières stoten ondernemers uit Sint-Gillis-Waas wanneer ze
hun streekproducten op de markt willen zetten in Hulst? Na
input van agro-ondernemers stelt EGTS een handboek op dat
hen moet helpen. Daarnaast zet EGTS ondernemers letterlijk

op de kaart. Een kaart die consumenten toont waar ze de
streekproducten vinden in de grensregio.
Een ander project, Grenstech, focust op jongeren. Veel
leerlingen kregen via de Instagrampagina Grenstech de kans
om hun technische opleiding in de kijker te zetten. Want
een technisch diploma biedt enorm veel mogelijkheden, aan
beide zijden van de grens! Waarom is een stage over de
grens dan toch een struikelblok voor vele scholen? Rond deze
problematiek ondersteunt, informeert en adviseert de EGTS.

De grensoverschrijdende aanpak werkt!
De afgelopen tien jaar werden grote stappen gezet en werd
er grensoverschrijdend samengewerkt op uiteenlopende
domeinen. EGTS Linieland zet dit werk verder, want een
grensoverschrijdende aanpak werkt!

EGTS Linieland bestaat uit acht partnerbesturen. Op
lokaal niveau de gemeentes Beveren, Hulst, Sint-GillisWaas en Stekene, op provinciaal niveau de provincies
Oost-Vlaanderen en Zeeland. Verder zijn ook Interwaas en
Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) partner.

16

Pomona kreeg steun voor het voedselbos in Meerdonk

Een hart voor Waas zoekt
nieuwe projecten om te steunen
Heb jij een schitterend groen en sociaal idee waarmee je de wereld
een beetje beter maakt? Kan je steun gebruiken om de kloof tussen
droom en daad te overbruggen? Zet je projectidee op papier en
Streekfonds Oost-Vlaanderen - #Een hart voor Waas helpt je op weg.
#Een hart voor Waas, een initiatief met medewerking van
Interwaas, gaat opnieuw op zoek naar lokale projecten met
een positieve impact die inspelen op een maatschappelijke
uitdaging. Geselecteerde projecten houden een crowdfundingcampagne via de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen.
Het opgehaalde budget wordt verdubbeld door #Een hart voor
Waas met een maximum van 5.000 euro.
De nieuwe oproep komt er na een succesvolle eerste
campagne in het voorjaar van 2021. Toen kregen negen Wase
projecten steun van #Een hart voor Waas. Je vindt ze terug
op www.eenhartvoorwaas.be. In onze gemeente zag Pomona
zijn educatief boslandbouwpad voor het Waasland in het
voedselbos in Meerdonk ondersteund.

OC Katrinahof en Ezelopvangcentrum Anegria vzw kregen
hulp voor de installatie van een luifel aan hun opvangcentrum
voor verwaarloosde ezels in de Trieststraat. Die verhoogt het
comfort voor bezoekers bij minder goed weer.
Projectvoorstellen voor de nieuwe campagne indienen kan
tot en met maandag 8 november. Op maandag 20 september
en woensdag 13 oktober organiseert #Een hart voor Waas om
19 uur een infomoment waar je jouw idee kan aftoetsen en
bijkomende vragen kan stellen.
Wil je meer info of een voorstel indienen?
Surf dan naar www.eenhartvoorwaas.be
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Energiecoach voor bedrijven
in onze gemeente
Wil jij als ondernemer iets doen aan jouw energieverbruik en energiefactuur
en wil je zo actief meewerken aan de klimaatdoelstellingen van onze regio?
Grijp dan nu je kans en vraag een energiecoach aan bij Waasland Klimaatland
en maak zo aanspraak op een terugbetaling tot 90%
van de coachingskost bij een succesvol traject.
Wat houdt het traject in?
Een energiecoachingstraject bestaat uit 2 delen en start
altijd bij een degelijke energieaudit om het huidige verbruik
in kaart te brengen. Meten is weten! Hieruit maakt de
energiedeskundige samen met jou als ondernemer een lijst
op met maatregelen en hun terugverdientijd. Na overleg wordt
een realistische maar ambitieuze planning opgemaakt, zodat
een daling van het energieverbruik haalbaar wordt. De focus
ligt zowel op energie-efficiëntie (EE) als op hernieuwbare
energie (HE). Het tweede deel van het traject is vooral gericht
op ontzorging. De energiecoach begeleidt je grondig tijdens
de uitvoering van de maatregelen. Want na meten is weten,
gaan we over tot actie.

Waarom zou ik meedoen?
Je wil als ondernemer iets aan je energieverbruik en
energiefactuur doen, maar je hebt de middelen, tijd of kennis
niet om eraan te beginnen. Je wil overgaan tot actie, maar
weet niet waar te beginnen. Je wil met jouw onderneming
meewerken aan de klimaatdoelstellingen in de regio.
Dit zijn allemaal redenen om jouw interesse door te geven.
Dat doe je door het inschrijvingsformulier in te vullen op
www.waaslandklimaatland.be.
Contactgegevens voor bijkomende informatie:
info@waaslandklimaatland.be

Voorwaarden
• Je bent een bedrijf (Niet ETS) die haar exploitatieadres in Sint-Gillis-Waas heeft.
• Je bent bereid om de voorgestelde maatregelen met een IRR * van 12,5 of hoger uit te voeren.
• Je bent bereid om minstens 10% van het coachingsbedrag te betalen. **
* IRR: internal rate of return
** op www.interwaas.be kan je afhankelijk van je verbruik de financiële bijdrage raadplegen
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Week van de Markt
Voor de tweede keer organiseren de gemeente en haar partners (provincie Oost-Vlaanderen EROV en de Nationale Groepering
Ambulante Handel) de Week van de Markt. De marktactie in onze gemeente vindt plaats op maandag 4 oktober, langs de kerk
van Sint-Gillis-Waas.
Verzamel die dag stempels, lever je stempelkaart nadien in bij de marktkramers of steek ze in de brievenbus van het
gemeentehuis. Misschien maak jij op maandag 11 oktober om 11 uur dan wel kans op een van de prijzen ter waarde van 300 euro.

Stormweer
Stormweer en felle rukwinden richten soms veel schade aan.
Meestal kondigen ze noodweer op voorhand aan. Schiet dan al in actie.
Stormschade voorkomen.

Dreigend gevaar op de openbare weg?

Berg op tijd alle losse/loshangende voorwerpen op of
bind ze goed vast. Blijf uit de buurt van parken en bomen.
Blijf samen met je huisdieren veilig binnen en ga enkel naar
buiten als het echt moet. Wateroverlast in huizen is vaak het
gevolg van verstopte dakgoten. Voorkom dat je hulp moet
inroepen en maak je afvoeren vrij!

Komt de veiligheid op de openbare weg in het gedrang
door stormschade? Maak een melding via het e-loket op
hvz-waasland.be of bel 1722.

Ben je in levensgevaar?
Levensbedreigende situatie? Bel dan de hulplijn 112.
Die houden we vrij voor brand en personen in levensgevaar.

Reparatie van geleden schade?
Heb je persoonlijke schade door de stormschade?
Bel een professional voor de herstellingen.
https://www.hvzwaasland.be/e-loket-stormschade/
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Batterijen veranderen,
hoe je ze inzamelt ook
Om batterijen zo veilig en duurzaam mogelijk in te zamelen, verving Bebat de plastic inzamelzakjes
door een herbruikbare kubus waarmee je jouw lege batterijen verzamelt en vervoert.
Met je nieuwe Bebat inzamelkubus kan je niet alleen je batterijen vervoeren, maar ook meten! Is je batterij te groot voor de
kubus? Breng die dan vanaf nu naar het recyclagepark. Daar blijven alle kleine en grote batterijen nog steeds welkom.
Meer weten? Surf snel naar bebat.be/nl/kubus
Dit handig overzicht vertelt je meteen welke batterij in welk inzamelpunt hoort:
AA- en AAAbatterijen,
Knoopcellen …

Gsm-batterijen,
Powerbanks …

Grote accu’s, weide-,
fiets- en autobatterijen …
X

School

✔

X

Winkel en bedrijf

✔

✔

X

Recyclagepark

✔

✔

✔

Verbod op single-use plastics (SUP)
Sinds juli mogen winkels geen single-use plastics meer verkopen. Dat zijn plastic
wegwerpartikelen zoals bekers, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstaafjes
en EPS (piepschuim) bekers en bakjes. Winkels die nog een voorraad van deze
producten hebben, mogen die opgebruiken tot 3 juli 2022.
Met deze nieuwe Europese SUP-richtlijn moet het plastic zwerfvuil sterk
verminderen, want plastics bevatten giftige stoffen die schadelijk zijn voor de natuur.
Bovendien sterven heel wat dieren ten gevolge van het ronddrijvende afval.
Wil je meer weten over de SUP-richtlijnen? Neem dan een kijkje op de website
van OVAM: www.ovam.be

20

Subsidie voor verwijdering
van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbedekking
Is er in je woning of appartement asbest aanwezig in de leidingisolatie
of vloerbedekking? Of heb je een vermoeden en wil je hierover zekerheid?
Dan heeft MIWA voor jou dit najaar een interessant aanbod.
Door een samenaankoop kan je aan voordelige voorwaarden een beroep
doen op een asbestdeskundige en een gespecialiseerd bedrijf om
jouw asbest te herkennen en te verwijderen.
Voor wie?
Voor particuliere eigenaars van woningen of appartementen
in het MIWA-werkingsgebied (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Waasmunster).

Jouw voordeel
Neem je deel, dan hoef je zelf geen erkend asbestverwijderaar
te zoeken. MIWA doet dit voor jou via een overheidsopdracht
met hoge eisen. Naast alle gezondheidswinsten geniet je van
een heel voordelig tarief om leidingisolatie of vloerbedekking
met asbest te verwijderen. Dit komt omdat MIWA en OVAM
via een subsidie 50% van de kostprijs* (excl. btw) dragen.

* Maximaal subsidieerbare bedrag (excl. btw):

• Asbesthoudende vloerbedekking:
8.000 euro / wooneenheid
• Asbesthoudende leidingisolatie:
8.000 euro / stookinstallatie.
Voor appartementsgebouwen:
12.000 euro

Interesse?
Het project wordt dit najaar opgestart. Wil je op de hoogte
blijven? Vul dan jouw contactgegevens in op
www.miwa.be/asbest-subsidie
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#SGW
welzijn en
gezondheid

Samen op weg naar een
leeftijdsvriendelijke gemeente!

Jouw mening telt!
Een leeftijdsvriendelijke gemeente bevat heel wat thema’s:
een nette buurt, voldoende rustbanken waar je een praatje kan slaan,
een woning die aangepast kan worden aan je veranderende noden,
je mening uiten, respect krijgen …
Wij als lokaal bestuur en de ouderenadviesraad weten graag
wat er leeft bij al onze 65-plussers. Hiervoor werken we samen
met C. Geerts, professor gerontologie aan de Vrije Universiteit
Brussel (VUB).
Ben je 65 jaar of ouder? Wil je graag jouw steentje bijdragen
om van onze gemeente een leeftijdsvriendelijke gemeente te
maken? Doe dan mee en vul de bevraging ‘Leeftijdsvriendelijke
gemeente’ in.

Waar vind je de bevraging
‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’?
• op www.sint-gillis-waas.be/leeftijdsvriendelijke-gemeente
• in de verschillende locaties van de bibliotheek;
• aan de balie van het Welzijnshuis;
• via jouw seniorenvereniging;
•…
Voor meer informatie kan je steeds terecht in het Welzijnshuis,
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
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Bedankt aan alle vrijwilligers
in ons vaccinatiecentrum!
De coronapandemie houdt de wereld al meer dan een jaar in haar greep, maar er is licht
aan het einde van de tunnel. Het vaccinatiecentrum De Route draaide de afgelopen
maanden op volle toeren met dank aan de vele fantastische vrijwilligers. Ann en Guy
zijn twee van die mensen die zich met buitengewoon enthousiasme engageren.
Dag Ann en Guy, wat is jullie taak in
het vaccinatiecentrum?
Ann: “Ik voer verschillende nietmedische taken uit. Zo zorg ik als
onthaalmedewerker voor een goed
onthaal en schrijf ik de mensen in.
Als registrator noteer ik aan het einde
van de vaccinatielijn de vaccinaties
in een softwareprogramma. Soms
ben ik ook steward in de foyer, de
ontvangstruimte of de wachtruimte.
Dan begeleid ik burgers naar de
juiste vaccinatielijn, observeer ik
hun algemeen welzijn, controleer
ik de afstandsregels, ontsmet ik
stoelen, enz.”
Guy: “Ik ben verpleegkundige en
neem de anamnese af. Dat is een
vragenlijst waarmee we nagaan of
de burger op een veilige manier het

vaccin kan krijgen. Ik leg uit hoe we
te werk gaan en daarna zet ik het
vaccin. Ik beantwoord vragen en stel
de burger gerust. Minder mobiele
personen help ik aan- en uitkleden.
Wie geen fan is van een prik, breng ik
naar een afzonderlijke ruimte om
even te gaan liggen voor ik die persoon
vaccineer. Het is beter om op voorhand
tot rust te komen, dan nadien.”

Ann, je bent elders ook aan de slag
als vrijwilliger. Waarom ging je
daarnaast in het vaccinatiecentrum
vrijwilligen?
Ann: “Het vrijwilligerswerk in het
woonzorgcentrum lag al even stil. Ik
voelde me aangesproken en sociaal
geëngageerd om te helpen waar ik
kon. Het is een kleintje om mee te
werken aan een coronavrije gemeente.

Het is een eer om deel uit te maken
van een topteam.”

Guy, het coronavirus had
waarschijnlijk een grote impact
op jou en op je job?
Guy: “Klopt! Onze sector kreeg het
hard te verduren. Bovendien draaide
ik tijdens mijn vrije dagen mee op de
spoedafdeling van het ziekenhuis. Het
was heel druk. Ik mag dan nog 25 jaar
ervaring hebben, wat ik daar zag,
greep me bij de keel en blijft op mijn
netvlies gebrand! Het zijn dan ook
geen vertrouwde dingen.”

Er zijn opvallend veel vrijwilligers
die hun steentje bijdragen. Waarom
zetten zij zich in?
Guy: “Het is in deze maatschappij
vaak ‘ieder voor zich’. We leven soms
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op een eilandje. Toch staan we er op
moeilijke momenten, zijn we er voor
elkaar en dragen we zorg voor elkaar.
Niet dat dit moest gebeuren natuurlijk,
maar het bracht de mensen opnieuw
dichter bij elkaar. De talrijke opkomst
van vrijwilligers en hun enthousiasme,
dat geeft me een zalig gevoel!
Ondertussen hebben we er allemaal
genoeg van en willen we terug naar
ons normale leven.”
Ann: “Veel vrijwilligers zijn mensen
met hun hart op de juiste plaats.
Sommigen onder ons zijn al vrijwilliger
bij andere organisaties. Ze hebben
geen specifieke reden. Ze helpen
gewoon omdat het goed aanvoelt.”

Volgens de berichten op sociale
media heerst er een positieve vibe
in het vaccinatiecentrum, zowel bij
vrijwilligers als bezoekers. Hoe
komt dat volgens jullie?
Guy: “Leuke vraag! Ik kan je nu al
zeggen dat ik die vibe ga missen. Ik
kan moeilijk verwoorden wat voor
een gevoel het geeft om hieraan mee
te werken. Je moet erin staan om
dat te beleven. Er heerst zo een fijne
sfeer. Vrijwilligers zijn gemotiveerd en
mensen kijken uit naar hun vaccin.
Ook wij, vrijwillige verpleegkundigen,
mogen eens werken in alle rust,
minder tijdsdruk of urgenties, geen
leven of dood. En dan mag ik de
lekkere soep voor alle medewerkers
niet vergeten… Ik wil al die recepten!”
Ann: “Iedereen is opgelucht dat er
licht komt aan het einde van de lange
coronatunnel. Bezoekers zijn blij dat
ze hun vaccin krijgen en vrijwilligers
zijn blij omdat ze vriendelijke mensen
mogen ontvangen en bijstaan.
Bovendien komen alle vrijwilligers erg
goed overeen. We maken een praatje
wanneer het kan en staan elkaar bij
als er zich een probleempje voordoet.

Vanaf de inkom tot aan de uitgang,
iedereen telt!”

Ervaren jullie onder de bevolking
een enorme bereidheid
tot vaccineren?
Ann: “De bevolking is erg bereid om
zich te laten vaccineren. Dat bewijzen
de cijfers in onze gemeente op dit
moment. Zij die twijfelen, komen toch.
Als je het niet doet voor jezelf, doe het
dan voor je medemens.”
Guy: “De mensen die geen vaccin
willen, zien wij niet. Zij komen niet
naar het vaccinatiecentrum. Wij
ontvangen enkel de inwoners die
een prikje willen.”

Word je soms aangesproken door
mensen met twijfels over het vaccin?
Guy: “Ik heb de indruk dat de
meeste mensen begrijpen dat deze
vaccinatiestrategie de enige oplossing
is. Soms is er een enkeling die het
vaccineren in vraag stelt. Dan vertel ik
over de gevolgen van het coronavirus
en over wat ik zelf meemaakte in het
ziekenhuis. Wij zijn altijd bereid om te
luisteren en op vragen te anticiperen.
Want door iedereen in dezelfde
richting te krijgen, komen we een
heel eind.”

Wat is voor jullie de belangrijkste
les die we als maatschappij uit deze
crisis moeten leren?
Guy: “We werden de voorbije
maanden geconfronteerd met onze
eigen ‘nietigheid’. De wereld stond stil.
Medisch werden we bijna schaakmat
gezet. Daar stonden we dan, met al
onze kennis en technische toestellen.
We zijn allemaal maar mensen. Voor
zoiets kan je je niet voorbereiden. Luxe
maakte opnieuw plaats voor kleine
dingen. Kleine dingen die we als mens
nodig hebben en die ons nog goed
doen ook!”

Ann: “We komen er samen wel,
langzaam maar zeker. ’Samen sterk‘
blijft een goede slogan!”

Wat mis je het meest?
Ann: “Ik mis het reizen een klein
beetje. Mijn kinderen wonen buiten
Europa en dan is corona een echte
boosdoener. We blijven positief en
bellen of skypen nu meer dan vroeger.
Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een
fysiek contact met een echte knuffel,
maar onze band blijft sterk.”
Guy: ”Ik fiets graag en in mijn tuin
werken is ook een grote passie.
Dat zijn gelukkig twee hobby’s
die ik kon blijven doen tijdens de
coronapandemie. Als ik iets miste, was
het sociaal contact. Ik heb ook wel
genoeg van het mondmasker in mijn
vrije tijd. Tijdens mijn werk draag ik het
al constant.”

Schrijven we hier in het vaccinatiecentrum een positief verhaal?
Ann: “Absoluut! Ik vind het
geweldig dat Sint-Gillis-Waas een
vaccinatiecentrum heeft waar ik
mag meewerken aan een positieve
uitweg en een vrijheid na corona.
Ik heb er zelfs enkele vrienden aan
overgehouden!”
Guy: “Sint-Gillis-Waas mag best fier
zijn op wat hier is neergezet, van de
parking tot de wachtzaal. Het zit echt
goed in elkaar en de sfeer is top. Hier
schrijven we positieve geschiedenis
en ik ben blij dat ik hieraan mocht
meewerken.”
Ann: “We schrijven inderdaad een
positief verhaal. Toch heb ik de
volgende boodschap voor iedereen:
blijf je inzetten, was je handen, zet je
mondmasker toch nog eventjes op en
hou afstand waar het drukker is. Zorg
goed voor jezelf en elkaar!”
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Achter de gevel van...

GSF-OmnisportSint-Gillis-Waas en
karate Yukan Kwai
Tussen zaterdag 4 en zondag 12 september zetten verschillende
sportclubs in onze gemeente de deuren open tijdens de Week
van de Sportclub. Onze gemeente telt heel wat fijne sportclubs.
Sommigen sportclubs werken ook nauw samen, zoals
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas en karateclub Yukan Kwai. Zij
organiseren in verlofperiodes een sportnamiddag waar kinderen
afwisselend kennismaken met verschillende sporten.

GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
GSF-Omnisport-SGW is de sportafdeling van de gezinsbond
en aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen vzw. Het doel
van de club is om gezinnen gezond te laten bewegen door
recreatief te sporten. De club streeft niet naar overwinningen,
titels of medailles. Uiteraard speelt de vereniging elk spel of
elke wedstrijd wel om te winnen. Het belangrijkste is wel om
vanuit een recreatieve ingesteldheid laagdrempelige sporten
aan te bieden. Daarbij hecht de vereniging veel belang aan
waarden zoals respect, vriendschap en fair play.
De club startte in 1978 met turnen voor mannen en groeide
door de jaren heen uit tot een omnisportclub die in 2020 291
leden telde waaronder 50 jeugdleden. Momenteel ziet hun
aanbod er zo uit:
• Badminton voor 6 tot 16-jarigen op maandag en zaterdag
• Badminton voor 16+’ers op maandag, donderdag en zaterdag
• Conditiegym/netbal voor dames op donderdag
• Aerobic/BBB voor dames op woensdag
• Joggen/groepsjogging op dinsdag en donderdag
• Yoga in samenwerking met jonge gezinnen gezinsbond
Behalve de bovenstaande wekelijkse activiteiten organiseert
de omnisportclub ook het jogginginitiatief ‘Loop je fit met 5 km
in 10 weken’ in het voorjaar en verschillende samenkomsten
waarop alle leden uitgenodigd worden (nieuwjaarsreceptie,
ledenfeest).

Meer info
GSF-Omnisport-SGW:
www.gsf-omnisport-sgw.be
of marc.vangrimberge@telenet.be
Voor meer info over yoga kan je een mailtje
sturen naar moorthamer.karolien@scarlet.be

Karate Yukan Kwai
Yukan Kwai is een karateclub, opgericht in 1994
en officieel vastgelegd bij de Vlaamse Karate
Federatie (VKF). In 2024 viert de vereniging haar
30-jarig bestaan. Het doel van de club is om de
jeugd een toffe sport aan te bieden. Een sport
waarin ieder zijn/haar eigen weg kan kiezen.
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Mensen kunnen kiezen voor recreatieve training of zich volop storten op
wedstrijdniveau. Belangrijk om te weten: karate is een heel gedisciplineerde
vechtsport. Agressie tolereert de vereniging niet. Vechtersbazen hebben
er niets te zoeken. Iedereen met de juiste ingesteldheid is natuurlijk wel
welkom. Zo kan je twee gratis trainingen volgen. Dat kan tijdens de gewone
trainingen, Grabbelpas, Week van de Sportclub of andere sportieve
evenementen. Momenteel telt de club 22 actieve leden.
Trainingen:
• Woensdag van 17.30 tot 19 uur in sporthal De Gavers
• Vrijdag van 18 tot 19.30 uur in sporthal De Route
Meer info?
Karate Yukan Kwai: johan.van.zele@gmail.be – 0479 52 89 12

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.
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#SGW
vraag en
antwoord

GFT, zo ben je mee!
Wat mag er WEL in jouw GFT-container?
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
(klaargemaakte) etensresten
koffiedik, papieren koffiefilter
papier van keukenrol
noten, pitten
vlees-en visresten, schaaldierresten
(uitgezonderd schelpen zoals bijv. mosselschelpen)
vaste zuivelproducten (kaasresten)
eieren, eierschalen
fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
kamer- en tuinplanten
(met meer wortels dan (pot) grond aan)
schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout
mest van kleine huisdieren (cavia, konijn, kat, hond …)

Wat mag er NIET in jouw GFT-container?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

composteerbare zakjes
vloeistoffen (soep, melk, koffie …)
sauzen, vet, oliën (uitgezonderd gerechten
waar een klein beetje saus in zit)
theezakjes en koffiepads
behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
beenderen en dierlijk afval
dierenkrengen (kadavers)
schelpen van mosselen, oesters …
kattenbakvulling en vogelkooizand
mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
stof uit de stofzuiger
wegwerpluiers en ander hygiënisch afval
aarde en zand
kurk
houtas, houtskool
plastic, glas, metaal
grof, ongesnipperd snoeihout, dikke takken

Wat doe je met je GFT bij extreme temperaturen?
Je GFT kan vast vriezen in de container. Ook bij heel warm weer kan het GFT in de container vastzitten.
Maak je GFT voor de ophaling los met een spade/stok. Zo ben je zeker dat je container volledig leeggemaakt wordt.
Meer info over GFT? Neem dan zeker een kijkje op www.miwa.be/nl/inzameling-aan-huis/gft
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WEL in GFT-container

NIET in GFT-container

IN BEELD
Streetart siert
Sint-Gillis-Waas

In 2020 en 2021 is Sint-Gillis-Waas voorzitter van het IGP Land van Reynaert.
Dat is een grensoverschrijdend, cultureel samenwerkingsproject tussen
gemeenten boven en onder de landsgrens. In kader van het voorzitterschap
zette de gemeente een streetartproject op poten. Met het project plaatst de
gemeente een deel van het Reynaertverhaal in een hedendaagse context.
Geniet van de kleurrijke graffitiwerken in onze gemeente. De tijdelijke murals
zijn samengesteld uit tekeningen van de leerlingen van d’Academie.
De figuren zijn ontworpen door Klapross: Ellen De Vos en Lut Vandebos.
Prachtig gedaan!

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’. Tag ons op Instagram en gebruik #wijzijnSGW en maak kans om met je
foto op ons account te verschijnen!

OPROEP

