in Sint-Gillis-Waas
Van 1 juli t.e.m. 2 september 2022

t. e . m . w o e n s d ag 3 1 a u g u s t u s

Wandelzoektocht
(2 lussen van ongeveer 3 km)
Femma Sint-Gillis-Waas
Centrum Sint-Gillis-Waas
# aanvragen bundel met reglement, routebeschrijving, foto’s,
vragenlijst en antwoordformulier via
femmasgw.zoektocht@hotmail.com, 0473 83 60 15, 03 770 61 57,
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

t. e . m . e i n d o k t o b e r

Open zondagen KLINGSPOOR
Kom meer te weten over de grensregio. Speel het grensspel, zoek
meer op over de trein, klompen, de grens (en zijn smokkel) of de
natuur. Combineer dit met een mooie boswandeling.
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge – elke zondag 14 tot 17 uur
# 03 229 02 00, cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be,
www.deklompdeklingevzw.be

t. e . m . w o e n s d ag 2 1 s e p t e m b e r

Zomerzoektocht ‘Vechten voor de windmolen’
Neem deel aan de jaarlijkse zomerfietszoektocht van gemeente
Sint-Gillis-Waas. Ontdek op een speelse manier eigen streek.
Deze editie kan je je de Wase Don Quichot en Sancho Panza
wanen en ‘vechten voor de windmolen’.
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! Vertrek GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas
# 03 229 02 00
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/
zomerzoektocht-2022

t. e . m . d o n d e r d ag 3 1 a u g u s t u s 2 0 2 3

Klankwandeling Bos-Grens
Een artistieke ontdekkingstocht met verhalen, geluidskunst en
land-art op en over de grens. De wandelroute slingert langs
de grensdorpen Sint-Gillis-Waas, Kemzeke, Kapellebrug en de
prachtige Waterwinbossen Clinge (NL) en het Stropersbos.
Aan het startpunt KLINGSPOOR hangt een infobord met een
link naar de gratis app waar je de soundtracks en de route op
terugvindt (https://hrins.eu/app). Voor een optimale beleving van
de soundtracks raden we een hoofdtelefoon of oortjes aan.
Onderweg kom je tot rust aan de ‘grensbanken’ waar via een

signaal de soundtrack met grensverhalen in je hoofdtelefoon
wordt geactiveerd. Afstand: 6,5 km, duur: ongeveer 3 uur
combinatie van wandelen/soundtracks. Hierdoor is de route
minder geschikt voor kinderen jonger dan tien jaar.
De klankwandeling kan op elk moment worden afgelegd. Geniet
voor de rest vooral van de omgeving. Dit project is gerealiseerd
door Hrins_collectief met de steun van Vlaanderen, De Buren
(Grensverleggers) en provincie Zeeland (samen in zee)
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge

Vrijdag 1 juli

11 juliviering
Op het programma deze editie: Udo en Gunther Neefs. Muzikale
begeleiding door Kon. Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk.
Gemeente Sint-Gillis-Waas i.s.m. Kon. Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
en Chiro Saleghem
Park, Meerdonkdorp 16, Meerdonk – 19.30 uur

# info@hrins.eu, https://hrins.eu/bos-grens
# 03 229 02 04
cultuur@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

Vrijdag 1 juli tot 31 augustus

Zoektocht ‘Schatten van Vlieg’
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: ‘Ruik jij wat ik ruik? Ontdek je schat in de bib!’
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas – tijdens de
openingsuren
# 03 727 18 10, bibliotheek@sint-gillis-waas.be

Z at e r d a g 2 j u l i

Donderdag 21 juli

Klingse Kalseibraderij

Rommelmarkt t.v.v. vzw Minikielen

Bruisende braderij met podia, animatie,
terrassen, kraampjes en kermis.
Feestcomité De Klinge
Plein bibliotheek, Klingedorp, De Klinge –
15 uur

Roomanmolen, Pastorijwegel 1,
Sint-Pauwels – 8 uur – standhouders
5 euro per 3 lopende meter

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

# 0496 06 30 80
marnick.leeman@telenet.be

Vrijdag 5 augustus

Sterrenwandeling onder leiding
van de sterrendeskundige Philippe
Baert en natuurgids Edwin Thoen
Natuurpunt Waasland Kern Noord
Kruispunt van Recolettenlaan en
Warandewegel, De Klinge – 23 uur
# 0496 32 03 78
edwin@panneweel.be
www.natuurpunt.be

z at e r d a g 6 a u g u s t u s
Zondag 3 juli

Openschuurdag met thema
‘Bomen’
Natuurpunt Waasland Kern Noord
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
Meerdonk – 13.30 tot 17 uur
# edwin@panneweel.be
www.natuurpunt.be

Zomermarkt
Kraampjesmarkt, verenigingsmarkt,
terrassen, animatie en optredens
Programma in uitwerking
Feestcomité Sint-Gillis-Waas en Unie
Handelaars Zone 50
Centrum Sint-Gillis-Waas - 15 uur
# 03 229 02 06
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

Zondag 7 augustus

Openschuurdag met thema
‘Kleuren in de natuur’
Natuurpunt Waasland Kern Noord
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
Meerdonk – 13.30 tot 17 uur
# edwin@panneweel.be
www.natuurpunt.be

Z at e r d a g 1 3 a u g u s t u s

Kampvuurfestival
Vzw Musc
Schuttershof, Kerkstraat 25,
Sint-Gillis-Waas
# https://kampvuurfestival.splashthat.com/

Maandag 15 augustus

Pasar zomert (wandeling)
Pasar Sint-Gillis-Waas
Vertrek Kerkplein, Sint-Gillis-Waas –
19 uur – niet-Pasarleden 1,5 euro of 3 euro
per gezin
# Inschrijven: 0486 74 19 40
rudi.van.dorsselaere@outlook.be

Z at e r d a g 2 0 e n z o n d a g 2 1 a u g u s t u s

Ambachtelijk weekend met thema ‘Dansen en muziek’
Het ambachtelijk weekend vindt traditiegetrouw op een groot
aantal locaties plaats, verspreid over gemeente Sint-Gillis-Waas.
Je kan op onderstaande locaties terecht voor een uitgebreid
aanbod aan ambachten:
• Bibzaal, Kerkstraat 67: handgemaakte juwelen, handwerk,
imker, bloemsierkunst, miniaturen in houtbewerking, schilderen
op perkamentpapier, houtsnijwerk, catering en tentoonstelling,
wenskaarten en geschenkideeën, houtbewerking, creatief met
hout, kantklossen
• Oude maalderij Baetens, Sint-Niklaasstraat 135: oude maalderij
• Burgemeester K.L. Verbraekenstraat 48: houtdraaien
• Holdamhoeve, Holdamstraat 3: microbrouwerij, boetseren,
werking vzw Holdamhoeve
• Rein De Blust, Nieuwkerkenstraat 15: potten draaien, weven,
allerlei decoratie en theelichtjes, kalligrafie op zelfgemaakte
schilderijtjes, keramiek
• OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14: weven, kaartjes,
creatief knutselen, pentekeningen, kalligrafie, houtfiguurzagen,
poppenkleding, creatief met hout
• Boerenkrijglaan 3: bonsaibomen, klei draaien en boetseren
• Boerenkrijglaan 4: keramiek

• Boerenkrijglaan 35: juwelen, werken met klei
• Heidestraat 74: schilderen met acryl
• Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2: messenslijpen, bronzen
beeldjes, aquarellen, fotografie, kantklossen, dotpainting,
keramiek, boekbinden, juweelontwerp, trommels, juwelen en
dozenkunst, houtsnijden, distilleren
• Plezantstraat 12: haken, borduren en kaarten maken
• Zandloperstraat 10: ambachtelijke handwerken
# www.ambachtelijkweekend.be

Rondrit Ambachtelijk weekend voor 55+
Onze gemeente organiseert samen met de Ouderenadviesraad
een rondrit op zondag 21 augustus.
Inschrijven voor deze uitstap kan van 1 tot 15 augustus.
De busuitstap wordt begeleid door een ervaren gids die je met
veel plezier meeneemt. De bus stopt op volgende plaatsen:
12 uur:
kerk Meerdonk
12.15 uur: polyvalente zaal De Klingenaar (Kieldrechtstraat)
12.30 uur: ‘t Kalf (aan de parking van De Eeckberger)
12.40 uur: Zwanenhoekstraat
12.45 uur: kerkplein Sint-Gillis-Waas
13 uur:
hoek Beekstraat-Pastorijwegel Sint-Pauwels
Het einde is voorzien rond 18 uur.
Kostprijs bedraagt 5 euro.
Inschrijven (van 1 tot 15 augustus) en betalen kan met cash
geld (gepast) in het Welzijnshuis (tijdens de openingsuren) of
via overschrijving op het nummer BE39 0910 0032 8819 met de
vermelding: ‘ambachtelijk weekend + naam deelnemer(s)’ +
opstapplaats.
# Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A , 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Z at e r d a g 2 0 t o t w o e n s d a g 2 4 a u g u s t u s

Kermis De Klinge
Gezellige kermis rond de kerktoren met optredens, kindernamiddag, kermisattracties en
wielerwedstrijden.
Feestcomité De Klinge
Parking, Kieldrechtstraat, De Klinge
# 03 229 02 06
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

Elke maandag

Wandelen
Femma Sint-Gillis-Waas
Burgemeester Omer De Meyplein,
Sint-Gillis-Waas – 19.15 tot 20.30 uur
# 0473 83 60 15
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Recreatief volleybal
KWB volleybal Sint-Pauwels
GLS De Zandloper, Zandstraat 16,
Sint-Pauwels – 20.30 tot 22 uur
# 0475 78 26 52
kris-maes@skynet.be

Wandelen
Femma Sint-Pauwels
Kerkplein Sint-Pauwels – 19 tot 21 uur
# 0486 82 59 86
ingrid.wauman@telenet.be

Repetitie harmonie en drumband
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas –
18.30 tot 19.30 uur (drumband),
20 tot 22 uur (harmonie)
# 0478 48 83 21, dapito@live.be

Elke maandag, donderdag
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

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

Elke dinsdag

Elke woensdag

Notenleer en muziekinstrument

BBB - Aerobics

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Sint-Gillis-Waas
Lokaal GBS Het Kompas,
Kardinaal J. Cardijnstraat 1,
Sint-Gillis-Waas – 17 tot 19.30 uur

GSF Omnisport Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 tot 21 uur – 65 euro

# 0485 36 88 25
willyvanbogaert@skynet.be

Elke dinsdag en donderdag

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

Les muziekinstrument
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

# 03 777 35 97, lubernaert@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

Zangclub
(zingen populaire liedjes)
Seniorenclub Jong van Hart
Lokaal ACW, Pompstraat 2/B,
Sint-Gillis-Waas – 14 tot 16 uur –
lid zijn van OKRA Sint-Gillis-Waas
# 0485 36 88 25
willyvanbogaert@skynet.be,

Fietsen (tweewekelijks)
Femma Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 19 tot 21.30 uur
# 0473 83 60 15, www.femma.be/groep/
sint-gillis-waas

Elke donderdag

E l k e z at e r d a g

Trommelles en orkest fanfare

Open muziekrepetitie

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

Koninklijke muziekvereniging
Sint-Cecilia De Klinge
Lokaal Goukensberg, Kieldrechtstraat,
De Klinge – 19.30 tot 21.30 uur

# 03 773 56 20
# muziekvereniging.deklinge@gmail.com

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 (leden 50 euro)
# 03 770 56 62
marc.vangrimberge@telenet.be
www.gsf-omnisport-sgw.be

Breng tegen ten laatste
25 juli 2022 jouw activiteiten
in op www.uitdatabank.be
Activiteiten tussen 1 september en
28 oktober 2022
(infoblad september-oktober 2022)

