in Sint-Gillis-Waas
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Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
en volgens de geldende maatregelen.
Zondag 2 januari

Nieuwjaarswandeling Kreken van Saleghem
Natuurpunt Waasland Kern Noord
Vertrek Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Meerdonk – 13.30 uur
# 0496 32 03 78, thoen.smeets@telenet.be

Dinsdag 4 januari

Cinemaatje De Route: Frozen II
Waarom werd Elsa geboren met magische krachten?
Het antwoord roept haar en bedreigt haar koninkrijk.
Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven gaat ze op een
avontuurlijke maar opmerkelijke reis. In Frozen vreesde Elsa
dat haar krachten te veel voor de wereld waren. In Frozen II
moet ze hopen dat ze genoeg zijn. Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 15 uur – 2 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Vrijdag 7 januari

Het eenzame westen: Zwins
Gebaseerd op interviews in en rond de varkenssector. Een
varkenshouderij. Twee vrouwen op de dorpel. Of staan ze met
hun rug tegen de muur? “Er is maar één weg en ’t is vooruit, ’t zijn
maar de kiekens die achteruit scharten. Tegenslagen heb je overal,
een boer spartelt alleen wat langer dan een ander.” Smakelijk
fileren ze hun biotoop en de industrie errond. Ze wroeten zich door
een stal vol regels, papieren en perceptie, en natuurlijk varkens,
voeders en stront. Maar ze houden zich trots recht, met een ziel
voor de stiel. Theatermakery Het Eenzame Westen ging de boer
op en interviewde verschillende betrokkenen uit de varkenssector.
Dat rijke materiaal vormt de basis voor deze eerste eigen tekst.
Een tragikomische voorstelling, verstaanbaar tot ver buiten het
Zwevegemse grondgebied. Geïnspireerd door ‘Truus en Connie’,
uit het tweeluik Varkens/Boeren’ van Johan Simons, Tom Blokdijk,
Lex Bohlmeijer. Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
15 euro, kassa 17 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Z at e r d a g 8 j a n u a r i

Maaike Cafmeyer en Peter De Graef: Hullep
Bent u oppervlakkig in het contact met anderen? Vertelt u
vaak sterke verhalen? Probeert u zich beter voor te doen dan
u bent? Komt u charmant over? Hebt u een sterk gevoel van
eigenwaarde? Schept u wel ’s op? Hebt u een positief oordeel over
uw talenten en vaardigheden? Klopt het dat u geen enkele moeite
hebt met betrapt worden op leugens? Vindt u voor alles een uitleg
of excuus? Belooft u alles op uw erewoord? Bedriegt u anderen en
schenkt u daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent?
Maakt u geen probleem van overspel of betaalt u geleend geld
niet terug? Voelt u wel ’s spijt? Vindt u dat mensen het mis hebben
als ze u van iets beschuldigen? Vindt u mensen die geloof en
vertrouwen in u hebben gesteld achterlijk, dom en naïef als ze
door u in de problemen zijn gekomen? Hebt u een sterke behoefte
aan prikkeling? Heeft u een afkeer van verveling? Houdt u van
risico’s? Wanneer op 80 % of meer van deze vragen uw antwoord
‘ja’ is, hoort u niet tot deze categorie. Wanneer op 80 % of meer
van deze vragen uw antwoord ‘nee’ is, loopt u 50% kans wel
binnen dit profiel te passen. Hullep is een tragikomische, muzikale
theatervoorstelling.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
20 euro, kassa 22 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Dinsdag 11 januari

Gezond eten, gezond ouder worden
Markant Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas
20 tot 23 uur
# bea.verhulst@gmail.com
www.markantvzw.be/st-gillis-waas

Woensdag 12 januari

Dinsdag 18 januari

Cinema De Route: Joker
De jaren 80. Een clown, Arthur Fleck genaamd, voelt zich uitgekotst en
verstoten door de maatschappij. Geleidelijk aan wordt hij krankzinnig
en ontpopt hij zich van vriendelijke, vrolijke clown tot schurk, beter
bekend als ‘de Joker’. Iemand die kickt op haat en het creëren van
chaos.Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, e.a. regie: Todd Philips,
genre: drama, duur: 122’

en 2 februari

Naaisalon
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas – 19.30 tot 22 uur

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 3 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

# www.femma.be/groep/sint-gillis-waas
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Z at e r d a g 2 2 j a n u a r i

Zondag 23 januari

Liliane Saint-Pierre: Liliane 70

Toast literair: Klings verhaal door Eric De Keyzer

70 jaar worden schrikt velen af, maar ik heb het
gevoel van een nieuw begin, een derde leven.
Omringd door jonge, passievolle muzikanten,
wil ik jullie entertainen (verleiden) met een
gloednieuw album, waarin ik het beste van
mezelf geef. Want mijn levensmotto is ...
Ik verlang nog steeds naar meer!
Vanuit het hart, Liliane Saint-Pierre

Davidsfonds De Klinge
Malpertuus, Malpertuuslaan, Clinge
9.30 uur

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas
20 uur – 20 euro, kassa 22 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

# André Beyltiens, a.beyltiens@telenet.be

Z at e r d a g 2 9 j a n u a r i

Scala: 25 jaar Scala
Scala bestaat 25 jaar!
Het begon in 1996 met een voorzichtige,
eerste repetitie in Aarschot. Een kwarteeuw
later is Scala uitgegroeid tot een vaste waarde
op internationale podia, wereldwijd bekend
omwille van haar eigenzinnige, emotionele
muziek en bijzondere live shows. 25 Jaar Scala
wordt een feestelijke voorstelling. Verwacht u aan
een overzicht van het allerbeste, het allermooiste
van Scala van de afgelopen jaren.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 27 euro, kassa 29 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Vrijdag 11 februari

Els Dottermans, Riet, Andrea
Croonenberghs, Barbara Dex: Als
de rook om je hoofd is verdwenen

Dinsdag 8 februari

Bloemschikken voor Valentijn
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot 16.15 uur
# www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Donderdag 10 februari

Leuke hapjes om je gasten
mee te verwennen
Markant Sint-Gillis-Waas
Vrije basisschool De Eeckberger,
Stroperstraat 5A, Sint-Gillis-Waas
20 tot 23 uur
# bea.verhulst@gmail.com
www.markantvzw.be/st-gillis-waas
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Boudewijn de Groot is zonder meer één
van de grootste artiesten van de Lage
Landen. Na meer dan 50 jaar op de
planken, is hij als één van de weinigen even
populair voor als na de eeuwwisseling.
Zijn repertoire is even uitgebreid als
gevarieerd. Protestsongs, poëzie, verhalen,
liefdesliedjes, beschouwingen, chansons,...
Weinigen weten het idee dat een lied een
combinatie van muziek en tekst is, zo mooi
tot een geheel te vormen als Boudewijn de
Groot. Elk op hun eigen manier en met de
goedkeuring van de Meester zelf, vertolken
vier zangeressen zijn werk vanaf 1965
tot nu. Vier unieke stemmen, vier unieke
interpretaties. De vrouwen vertoeven
bovendien in uitstekend gezelschap, want
niemand minder dan Marcel (zoon van)
de Groot begeleidt op gitaar en wie weet,
misschien zingt hij ook wel mee. Verwacht
echter meer dan alleen de grote hits.
De verrassende keuze en eigenzinnige
invulling maken dit programma bijzonder
en verheffen het boven louter een
overzicht. Met de prachtige teksten
van Boudewijn zelf, maar ook met die
van Lennaert Nijgh, Herman Pieter de

Boer en Freek de Jonge. Akoestische
nummers, stevige nederpop en heerlijk
rockende nummers wisselen elkaar af. De
zangeressen zingen samen en apart en
laten u zo optimaal genieten van het
prachtige oeuvre van Boudewijn de Groot.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 27 euro,
kassa 29 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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Z at e r d a g 1 2 f e b r u a r i

Concert Mrs McBright (Sandra De Moor)
Davidsfonds De Klinge
OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14,
De Klinge – 20 uur
# André Beyltiens, a.beyltiens@telenet.be

Valentijnswandeling
Zondag 13 februari

Valentijnsontbijt met bubbels
Ferm en Landelijke Gilde Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels
8.30 of 9.30 of 10.30 uur – 15 euro, kind 3-11 jaar: 7 euro
(inschrijven voor 28 januari op BE47 7376 2102 6880 van
LG Sint-Pauwels. Reservatie is definitief na betaling.
Vermeld het aantal volwassenen, kinderen 3-11 jaar,
kinderen -3 jaar en het uur van ontbijt)
# andreas.smet@skynet.be, 0497 43 47 67

Natuurpunt Waasland Kern Noord
Vertrek Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Meerdonk – 13.30 uur
# 0496 32 03 78, thoen.smeets@telenet.be

Z at e r d a g 1 9 f e b r u a r i t. e . m . 2 7 f e b r u a r i
( z at e r d a g e n z o n d a g )

Toneelvoorstelling ‘Per(r)ongeluk!
Theater Cusforda
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – zaterdag 20 uur
en zondag 15 uur – volwassene 9 euro VVK, 10 euro kassa,
kind t.e.m. 12 jaar 7 euro VVK, 8 euro kassa
Betaling kaarten op rekening BE44 7370 0069 8645.
Reservatie is definitief na betaling.)
# Annie Beck, 0475 94 93 62
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Elke maandag

Elke dinsdag en donderdag

Wandelen

Joggen in groep

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

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

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

Elke maandag, donderdag

Trommelles en orkest fanfare

Les muziekinstrument

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

e n z at e r d a g

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

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

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

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

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

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

# 03 773 56 20

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

Breng tegen ten laatste
17 januari 2022
jouw activiteiten in op
www.uitdatabank.be
Activiteiten tussen 25 februari
en 29 april 2022
(infoblad maart-april 2022)
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