in Sint-Gillis-Waas
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van 28 juni t.e.m. 30 augustus

vrijdag 2 juli

11 juliviering
Gene Thomas en Barbara Dex

Eerste UiTkalender
is een feit!

Je moest er lang op wachten, maar eindelijk kunnen we jou
opnieuw activiteiten voorschotelen. Zoals je ziet, zit de
#UIT
Activiteiten
UiTkalender in een nieuw jasje. Deze kalender zal
vanaf nu bij elk infoblad zitten.
Veel plezier met het uitzoeken van
leuke activiteiten!
Elke dinsdag en donderdag

Nieuwe website uitinvlaanderen.be
Naast UiTmetVlieg en UiTX, het nieuwe
jongerenmerk van publiq, verhuist ook
het aanbod van Prettiggeleerd.be en
Kampzoeker.be mee naar de nieuwe
UiTinVlaanderen.be. Voor ieder wat
wils!
De UiT-redactie tipt wekelijks nieuwe
niet te missen coronaproof activiteiten
buitenshuis, prachtige plekjes en
verborgen parels om te ontdekken.

Ook online aanbod blijven ze in de
kijker zetten.
Voor jou als vrijetijdsaanbieder
verandert er verder niets, je voert
het aanbod nog steeds gratis in via
de UiTdatabank, waarna de activiteit
doorstroomt naar de vernieuwde
UiTinVlaanderen, onze lokale
UiTagenda op onze website en onze
UiTkalender in het infoblad.

Joggen in groep
GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Start GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 19.30 tot 20.30 uur – 30 euro
# marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

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

Elke donderdag

Trommelles en orkest fanfare
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
GOM, Margrietstraat, Meerdonk
19 tot 19.45 uur en 20 tot 22 uur
# 03 773 56 20
Onder voorbehoud

Nog tot 21 september

Zomerzoektocht: De wraak van de koning
Fruitroute ‘Het bloesemt’
GC De Route ontwikkelde in samenwerking met Theater Tieret een
verhaal dat je met het hele gezin kan beleven langsheen de Fruitroute
in Sint-Gillis-Waas.
Sint-Gillis-Waas, een vredig klein dorpje in het Soete Land van Waes,
leeft helemaal in peis en vree. Helemaal? Nee! Een eeuwenoude vete
tussen twee families, De Pomville en Poirot, blijft hardnekkig woeden,
tot ontsteltenis van alle andere bewoners. Al generaties lang verdeelt
deze familieruzie het anders o zo liefelijke dorpje. Tot op een dag …
Wandel mee langs de prachtige Fruitroute en ontdek zo, stapje per
stapje, het wonderlijke verhaal van een dorp, verscheurd door twee
families. Het bloesemt! Via QR-codes die je scant langs de Fruitroute
(9 km) ontdek je in 10 afleveringen ‘Het Bloesemt’

Neem deel aan de jaarlijkse zomer zoektocht van gemeente
Sint-Gillis-Waas. Waar je vorige editie nog in de voetsporen van
sluwe Reynaert De Vos kon treden neemt deze zomer koning
Nobel wraak! Fiets t.e.m. 21 september de zomerzoektocht
‘De wraak van de koning’ en ontdek op een speelse manier eigen
streek. Het deelnameformulier download je gratis via de website
van de gemeente of je koopt een gedrukt exemplaar in het
infokantoor van GC De Route voor 1 euro. Doe mee! Zo maak je
kans op een van de vele prijzen!
# 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be, www.sint-gillis-waas.be

D o n d e r d ag 1 j u l i t. e . m . z o n d ag 4 j u l i

‘Vamos A La Playa’ zomerbar

Gemeente Sint-Gillis-Waas i.s.m. Theater Tieret
Met de steun van: Provincie Oost-Vlaanderen
Met dank aan: Fruitbedrijf Berckelaer, Fruithof Tack, Zomerterras
De Zevenster en GBS Het Kompas
Start GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas

Verschillende activiteiten voor groot en klein: film, voetbal, muziek,
sport, springkastelen …

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

# events@volleyvamos.be

Vamos volleybalclub
Roomanmolen, Pastorijwegel, Sint-Pauwels

#UIT

vrijdag 2 juli

Activiteiten

11 juliviering

Schatten van Vlieg: zoektocht
De bibliotheek organiseert samen met
Schatten van Vlieg een zoektocht met
GSM of tablet. Scan de codes in en los de
vraagjes op. Dit jaar is het thema ‘Zie jij
wat Ik zie?’ Ontdek je schat in de schatkist!
Bibliotheek - tijdens de openingsuren van
de bibliotheek
# 03 727 18 10,
bibliotheek@sint-gillis-waas.be

Op het programma staan deze editie ‘Gene
Thomas’ en ‘Barbara Dex’. Gene Thomas
is een goed antwoord op de vraag: ‘Wie is
er één van de meest veelzijdige artiesten
in Vlaanderen?’. Gene is een artistieke
kameleon die zich overal onmiddellijk
aanpast. En heeft er veel zin om tijdens de
11 juliviering het terrein met ambiance te
overspoelen!
Barbara Dex onderscheidt zich door haar
prachtige stem, maar ook door
een verscheidenheid aan
muziekstijlen. Dat bewijzen
haar zeven albums, met
daarop ook vele
Nederlandstalige parels.
Steeds zingt ze met overtuiging
en met veel aandacht voor een
goeie song.

© Johannes Vande Voorde

1 juli tot 30 augustus

Het belooft een sfeervolle avond te worden
onder de wieken van de Roomanmolen!
Op het terrein geldt mondmaskerplicht en
wordt de fysieke afstand gewaarborgd.
Roomanmolen, Sint-Pauwels – 20 uur
# 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

M a a n d ag 2 a u g u s t u s t. e . m .
zondag 5 september

Z at e r d a g 2 1 e n
zondag 22 augustus

Tentoonstelling ‘Schelpen om van te snoepen’

Ambachtelijk weekend

Bibliotheek Sint-Gillis-Waas
i.s.m. Huis van de Evolutie
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas

Bezoek onze vele ambachtslui die
deelnemen aan het ambachtelijk
weekend met thema ‘Bloemen’.
Neem een kijkje op
www.ambachtelijkweekend.be om te
zien waar je terecht kan.

# 03 727 18 10, bibliotheek@sint-gillis-waas.be

Va n a f 9 a u g u s t u s

Badminton (+16 jaar)
GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kard. J. Cardijnstraat 1, Sint-GillisWaas – 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

Va n a f 1 6 a u g u s t u s

Jeugdbadminton (6 tot 16 jaar)

# 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
Op zondag is er een seniorenuitstap (55+) met de bus.
Op volgende locaties kan je opstappen:
• 12 uur: kerk Meerdonk
• 12.15 uur: De Klinge, zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat, ook voor de
bewoners van de serviceflats
• 12.30 uur: ’t Kalf, Klingedijkstraat (t.h.v. Eeckbergstraat)
• 12.40 uur: Sint-Gillis-Waas, Sint-Helenacomplex Blokstraat/
Zwanenhoekstraat
• 12.45 uur: Sint-Gillis-Waas, kerkplein
• 13 uur: Sint-Pauwels hoek Beekstraat/pastorijwegel +
assistentiewoningen, Zandstraat 33

GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kard. J. Cardijnstraat 1, Sint-GillisWaas – maandag 18 tot 19 uur en zaterdag 13 tot 15 uur
– 40 euro

Prijs 5 euro: Inschrijven vanaf 1 t.e.m. 15 augustus.
Betalen = inschrijven. Gelieve het juiste bedrag te storten op
BE39 0910 0032 8819 met vermelding seniorenuitstap +
namen deelnemers + opstapplaats

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

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

#UIT

Interview

Herman Slowack
draait en bakt al dertig jaar potten

Zijn vader, grootvader en overgrootvader
waren industriële pottenbakkers.
Herman Slowack kreeg de interesse in
pottenbakken dan ook met de paplepel
mee. Hij bakt niet alleen potten, hij draait
ze ook. Dat doet hij al 30 jaar.

Hoe ben je pottendraaier en
-bakker geworden?

Herman Slowack: “Mijn vader vertelde
altijd dat pottendraaien zeer moeilijk
was. Het leek me een mooie uitdaging. In
1989 las ik in een artikel dat er cursussen
pottendraaien waren in de Vrije Ateliers. Zo
ging de bal aan het rollen. Ik begon steeds
meer cursussen te volgen. In 1990 kocht
ik een draaischijf en een jaar later een
oventje. Ondertussen is daar al flink wat
materiaal bijgekomen.”

Wat maak je allemaal?

Herman: “Ik draai vooral potvormen.
Boetseren is aan mij niet besteed. Af
en toe draai ik hangpotten, borden,
kommen, fruitschalen, maar meestal
decoratieve werken. Daarvoor gebruik ik
bepaalde technieken zoals raku, pitfire,
saggar… Die decoratieve potten zijn geen
gebruiksgoed.

Is het een moeilijke hobby?

Herman: “Pottendraaien is vooral moeilijk
in de beginfase. Je moet niet superhandig
zijn om het te doen. Je leert het door
cursussen te volgen met (top)keramisten,
die je bijsturen waar nodig, en door zeer
veel te oefenen. Oefening baart kunst.
Natuurlijk zijn doorzettingsvermogen
en geduld wel noodzakelijk. Niet alles
lukt onmiddellijk, maar dan moet je
niet opgeven. Je groeit erin. Je kan het
vergelijken met fietsen. Dat gebeurt in
het begin ook met vallen en opstaan.
Puur technisch is het centreren van de
klei op de draaischijf het moeilijkst. Eens
je dat in de vingers hebt, volgen nieuwe
uitdagingen en baktechnieken.”

Zijn er stukken die je moet
weggooien of die mislukken?

Herman: “Soms gebeurt het wel dat
ik, na het bakken, niet tevreden ben
over een werk. Dat belandt dan in
het containerpark. Gelukkig lukt het
grootste deel van mijn potten wel. Als
dat niet het geval was, dan zou het maar
ontmoedigend werken.”

Wat betekent pottenbakken/
pottendraaien voor jou?

Herman: “Voor mij is pottenbakken en
pottendraaien iets creëren. Van een brute
materie als klei maak je iets. Ik vind het
fascinerend om de klei te centreren op
de draaischijf en daar een potvorm uit
te draaien. Uiteindelijk geef je er dan
vorm en nadien kleur aan door bepaalde
technieken toe te passen.”

Zijn er exposities waar
we jouw werk kunnen
b ewonderen?

Herman: “Geregeld stel ik werken tentoon
op verschillende locaties. Helaas zorgde
het coronavirus ervoor dat er sinds 2020
niet meer georganiseerd werd. Bij zowat
alle tentoonstellingen werk ik samen met
personen die totaal andere disciplines
beoefenen: een pentekenaar, een beeld
houwer, een mevrouw die bronzen beelden
creëert. Ik waardeer hun creativiteit en
kunde enorm. Maar door de gekende
coronamaatregelen staat er voorlopig
slechts een tentoonstelling gepland in
Koewacht (Nederland) in september.”
Bedankt Herman voor het interview!

Donderdag 26 augustus

150 jaar trein Mechelen-Terneuzen
Een feestelijke gelegenheid die zowel in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Hulst als Terneuzen weerklank vindt.
Programma Sint-Gillis-Waas/De Klinge:
• Fietslussen: Eén van de blikvangers
is een zomerse fietstocht van de
werkgroep Grensdorpen waarbij je
heel het parcours kan fietsen, maar
ook lussen kunt maken langs zowel
de vroegere ZVTM-lijn in ZeeuwsVlaanderen als langs het parcours
Axel-Moerbeke-Sint-Gillis-Waas om
daar weer aan te sluiten op de M-Tlijn. De fietslussen kan je raadplegen
op RouteYou. Onderweg kan je een
pitstop maken bij de lokale horeca
om te proeven van ‘Spoorzoeker’,
het gelegenheidsbier van brouwerij
The Musketeers.
• Open zondagen: Op KLINGSPOOR
maak je uitgebreid kennis met de
thema’s klompen, natuur, grens en
de spoorweg Mechelen-Terneuzen.
Het centrum is elke zondag vrij te
bezoeken vanaf 4 juli tot en met zondag
31 oktober.
Folkloregroep De Klomp De Klinge VZW
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
# 0477 80 97 11, eric.de.keyzer@telenet.be

• Tentoonstelling Heemkundige Kring
De Kluize: Mechelen-Terneuzen
‘Meiren Terug’. Nieuwsgierig hoe de
stationsite er ooit uitzag? Kom het
ontdekken tijdens deze expo in het OudVredegerecht waar o.a. de op schaal
nagebouwde site en unieke relicten van
de spoorweglijn Mechelen-Terneuzen te
zien zijn.
Heemkundige Kring De Kluize, werk
groep Grensdorpen en Het Spoor SintNiklaas
Vrijdag 13 augustus – 19 tot 22 uur,
zaterdagen en zondagen in augustus
(14/8, 21/8, 22/8, 28/8 en 29/8) – 14 tot
17 uur. De tentoonstelling loopt ook nog
in september.
Museum oud-vredegerecht,
Kerkstraat 21, Sint-Gillis-Waas
# 03 770 56 24

• Tentoonstelling KLINGSPOOR:
Ter gelegenheid van de viering 150 jaar
Mechelen-Terneuzen is er naast de
vaste expositie ook een tijdelijke
tentoonstelling vanaf 15 augustus in
de ontvangstruimte. Hier wordt het
spoorthema en meer specifiek de
lijn Mechelen-Terneuzen nog meer
uitgediept.
Tip! Kinderen (maar ook volwassenen)
kunnen met het speurboekje
spelenderwijs op ontdekking in het
centrum.
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
# 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

Z at e r d a g 2 1 t. e . m . w o e n s d a g 2 5 a u g u s t u s 2 0 2 1

Vrijdag 27 augustus

Augustuskermis

Mosselfestijn

Kermisprogramma met kermismolens,
muziekoptredens, kindernamiddag en
wielerwedstrijden nog in uitwerking.

Koninklijke fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
Saleghemkring, Margrietstraat, Meerdonk
– 12 tot 14 en 17 tot 21 uur

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

# 0475 66 70 59, filip@fanfaremeerdonk.be

Z at e r d a g 2 8 a u g u s t u s

Start ticketverkoop
cultuurseizoen 2021-2022
Wees er als de kippen bij en verzeker je
van je zitje in ons oranje pluche!
Tempus De Route vzw
Infokantoor De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 9 tot 12 uur
# 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be

Zondag 29 augustus

Stuifbol Kubb tornooi
Breng tegen ten laatste
25 juli 2021 jouw activiteiten in op
www.uitdatabank.be
Activiteiten tussen 30 augustus en
25 oktober 2021
(infoblad september/oktober)

Koninklijke fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
Teerlingwijk, Meerdonk – 12 tot 14 en 17 tot
21 uur – 10 euro
# 0475 66 70 59, filip@fanfaremeerdonk.be

