in Sint-Gillis-Waas
Van 29 april t.e.m. 1 juli 2022

Z at e r d a g 1 4 m e i

Lucas Van Den Eynde,
Tine Embrechts, Nele Bauwens:
Jukebox 2020

Speelpleinwerking Biezabijs opnieuw in GC De Route
Tienerwerking in het jeugdhuis
De tienerwerking van speelplein Biezabijs
vindt plaats in het jeugdhuis Den Biel
(Kerkstraat 25, Sint-Gillis-Waas). Daar
voorzien we, in samenspraak met de
tieners, een aanbod voor 12- tot 15-jarigen.
In juli en augustus kunnen ze er terecht op
dinsdag en donderdag. Op donderdag
21 juli is er geen tienerwerking.
Hoe inschrijven?

Lachen, gieren, brullen, spelen en ravotten!
Speelplein Biezabijs werkt tijdens de
zomer 2022 terug vanuit GC De Route.

Speelpleinwerking
Tijdens de speelpleinwerking kunnen
kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar zich uitleven op
speelplein Biezabijs. Je vindt ons speelplein
in GC De Route, Stationstraat 201 in
Sint-Gillis-Waas. Het speelplein opent de
deuren vanaf maandag 4 juli tot en met
vrijdag 26 augustus. Op maandag
11 juli, donderdag 21 juli en maandag
15 augustus is er geen speelpleinwerking.

Kinderen beleven er van 9 tot 16 uur de
meest fantastische avonturen. Er wordt
voor- en na-opvang voorzien van 7.30 tot 9
uur en van 16 tot 18 uur.

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.

De inschrijvingen starten vanaf 24 mei
om 9 uur. Inschrijven en betalen kan via
www.sint-gillis-waas.be/webshop. Er is
geen limiet op het aantal deelnemers.
We vragen wel om op voorhand in te
schrijven, zodat de werking voldoende
animatoren voorziet voor het aantal
aanwezige kinderen.
De kostprijs voor deelname aan de
speelplein- of tienerwerking is voor
inwoners 5 euro per dag (zonder opvang)
of 6 euro per dag (met opvang). Voor
niet-inwoners bedraagt de kostprijs
8 euro per dag (zonder opvang) of
10 euro per dag (met opvang).
# Jeugd
03 727 17 00
jeugd@sint-gillis-waas.be

t. e . m . d o n d e r d ag 3 0 j u n i

2 de KWB foto wandelzoektocht
KWB Sint-Pauwels
Kerkplein Sint-Pauwels
# sint-pauwels-kwb@hotmail.com

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

Bezoek KLINGSPOOR en
tentoonstellingsruimte
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

Z at e r d a g 3 0 a p r i l t. e . m . m a a n d a g 2 m e i

Jaarmarkt De Klinge
Zaterdag 30 april
18 uur: meiboomplanting in de Kapelstraat
(geen H. Mis)
19 uur: TUUP Klingt: lokale helden van
De Klinge bestormen het podium. Line-up:
Get Well - Not Mandatory - Random High Wie’sda? - Benny Bart & De Freddies DJ Clément in OC Parochiehuis,
een organisatie van TUUP
19 uur: opening kermistentoonstelling met
werken van Yolanda De Bock en Annie
De Block in zaal Brisard OC Parochiehuis,
een organisatie van Davidsfonds De Klinge
Zondag 1 mei
8-17 uur: rommelmarkt in de Kieldrechtstraat
10-12.30 uur en 14-18 uur: kermistentoonstelling in zaal Brisard OC Parochiehuis, een
organisatie van Davidsfonds De Klinge
14-17 uur: muzikaal optreden MINUTEMADE
aan de parking van Sporthal Molenberg
en springkastelennamiddag in Sporthal
Molenberg

Gezocht!
Lokaal talent of bands
voor de kermis in het weekend
20-22 augustus 2022.
Interesse?
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be

Maandag 2 mei
9.30 uur: H. mis voor overleden
parochianen
10-13 uur: kermistentoonstelling met
werken van Yolanda De Bock en
Annie De Block in zaal Brisard OC
Parochiehuis, een organisatie van
Davidsfonds De Klinge
14.30 uur: show met Jens De
Matroos in Sporthal Molenberg
Feestcomité De Klinge
De Klinge
# 03 229 02 06
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be

Zondag 1 mei

Troubadour tours voor families
en kinderen (ook geschikt voor
G-sporters met een mountainbike)

Equano team
Brouwerij The Musketeers, Reepstraat 208,
Sint-Gillis-Waas – 2 euro, jeugd -16 jaar rit
verzekering 3 euro, eigen verzekering
4 euro, ritverzekering 6 euro
# www.facebook.com/ronde_van_het_
waasland_voor_mountainbikers

Dinsdag 3 mei

Bloemschikken voor moederdag
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot 16.15 uur
# 03 770 68 04
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Vrijdag 6 mei

Concert Lady Linn ten voordele
van het Welzijnshuis
De Rotary Club doneert de opbrengsten
voor de doorstart van het project rond
voedselbedeling in het Welzijnshuis.
Rotary club Sint-Gillis Stekene
Camasiacum

GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas - 20 uur – 40 euro
(concert, drank en hapjes)
# tickets: apotheek De Ridder-Cloet,
Kronenhoekstraat 36
www.rccamasiacum.be

Zondag 8 mei

Vroegochtendwandeling
aan de Grote Geule
Natuurpunt Waasland Noord
Vertrek Grote Geule, Polderstraat,
Meerdonk – 05.45 tot 9.30 uur
# 0496 32 03 78
thoen.smeets@telenet.be
www.natuurpunt.be

Zondag 8 mei en
zondag 12 juni

Tentoonstelling: Onderwijs in
Sint-Gillis-Waas doorheen de tijd
Hoe zag een klaslokaal er vroeger uit?
Zie jij de verschillen tussen vroeger
en nu? Verder ontdek je in deze
tentoonstelling ook een reeks oude foto’s,
archiefdocumenten en objecten uit de
geschiedenis van het lokale onderwijs.
Heemkundige Kring De Kluize
Oud-vredegerecht
Kerkstraat 21, Sint-Gillis-Waas
13.30 tot 17 uur

Dinsdag 10 mei

Start inschrijvingen Grabbelpas
Ben je tussen 6 en 16 jaar en ga je graag op uitstap? Dan zijn de Grabbelpasuitstappen misschien wel iets voor jou? We hebben er dit jaar vijf in de aanbieding:
1. Dinsdag 2 augustus 2022
Uitstap naar Technopolis (6 t.e.m. 14 jaar)
2. Donderdag 4 augustus 2022
Uitstap naar Planckendael (6 t.e.m. 16 jaar)
3. Dinsdag 16 augustus 2022
Uitstap naar B-bounce trampolinepark
(6 t.e.m. 16 jaar)

4. Donderdag 18 augustus 2022
Uitstap naar Robotland (6 t.e.m. 14 jaar)
5. Dinsdag 30 augustus 2022
Uitstap naar Bobbejaanland (9 t.e.m. 16 jaar)
De inschrijvingen starten op
dinsdag 10 mei om 9 uur via de webshop
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Woensdag 11 mei

# Marie-Louise Ferket
0473 41 38 73
fc322214@skynet.be
www.dekluize.be

Breicafé

Lenteconcert

Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels
19 tot 22 uur

Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 10 euro

# 03 777 14 50, 0485 07 00 22
anniepiessens@skynet.be

Woensdag 11 mei en 1 juni

Naaisalon
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B
Sint-Gillis-Waas
19.30 tot 22 uur
© Heemkundige Kring De Kluize

# 03 770 68 04
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Donderdag 12 mei

Spaanse tochten
Wandelclub De Gasthofstappers vzw
Polyvalente zaal De Klingenaar,
Kieldrechtstraat 12, De Klinge
8 tot 15 uur
3 euro, leden 1,5 euro
# Sport
03 727 17 00
sport@sint-gillis-waas.be

Vrijdag 13 mei

# 0474 48 83 61
bogaertbolssens@skynet.be

# kaarten: 0477 69 50 21,
secretariaat@cecilia-sgw.be

Z at e r d a g 1 4 m e i

Lucas Van Den Eynde,
Tine Embrechts, Nele Bauwens: Jukebox 2020
Mooie liedjes duren soms wel lang! 20 jaar geleden stapten Nele Bauwens, Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde voor het eerst
samen het podium op met hun gloednieuwe programma JUKEBOX 2000, een verrassende keuze uit 100 in het oor- en oogspringende
Nederlandstalige liedjes en melodietjes van de afgelopen 100 jaar uit Vlaanderen en Nederland. Alle kleuren en smaken passeerden de
revue... Van Louis Neefs tot Marva, van Willeke Alberti tot Gorki of Clement Peerens over An Christy of John Terra. Het werd een heerlijke
periode die meermaals verlengd werd omdat het publiek het interactieve systeem en de nostalgie van al die liedjes telkens opnieuw kon
smaken. Ondertussen is het 8 jaar geleden dat ze voor de laatste keer door Vlaanderen trokken en tot op de dag van vandaag blijven de
mensen vragen: “Wanneer komen jullie nog eens terug met ‘den’ jukebox? Het was toch zo schoon”. Daarom (en ook omdat ze ze toch
zoooo graag zingen, die Nederlandstalige pareltjes) schrapen Nele, Lucas en Tine voor de aller- allerlaatste keer hun keeltjes en wagen
zich aan een nieuwe tocht langs de Vlaamse culturele centra om hun liefde voor het Nederlandstalige lied te delen met het publiek.
100 keuzemogelijkheden waarbij het publiek, vooraf via de Jukebox-website en tijdens de
voorstelling zelf, kan bepalen wat ze willen horen. Zo ontstaat er iedere avond weer
een echte levende jukebox, begeleid door een schitterend 10-koppig liveorkest.
Laat de aaaaah’s en de ooooh’s door de zaal schallen wanneer jouw
favoriete liedje gespeeld wordt op deze ultieme Jukebox 2020,
want graag zingen Nele, Tine en Lucas nogmaals de sterren
van de Nederlandstalige liedjeshemel voor U!
Een unieke kans om ‘JUKEBOX 2020’ te zien
(en te horen).
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201
Sint-Gillis-Waas – 20 uur
ABO 28 euro, VVK 32 euro, KAS 34 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Zondag 15 mei

Z at e r d a g 2 1 m e i

Spiritkoor zingt de vier seizoenen

Stef Bos & Band in concert

Koor Spirit
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 15 uur
VVK 10 euro, kassa 12 euro

Wat is er zeker in tijden van corona
Alle titels overboord
Alle plannen in de la
En een zee van ruimte in het hoofd
Met maar één gedachte
Spelen
Songs van toen en nu

# 0478 73 84 09

Dinsdag 17 mei

Cinema De Route:
The Best of Dorien B
Dorien (37) heeft alles om
gelukkig te zijn: een charmante en succesvolle man, twee
schattige kinderen en een goed draaiende dierenartsenpraktijk.
Maar wanneer ze haar moeder betrapt op jarenlang overspel, haar
man te close blijkt te zijn met een collega en ze bovendien een
knobbeltje in haar borst ontdekt, dreigt ze de pedalen te verliezen.
Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten. Heeft ze wel de juiste
keuzes gemaakt? Is dit het leven waar ze van gedroomd had?
‘The Best of Dorien B.’ is een komisch drama over een vrouw die
zichzelf tussen alle chaos door herontdekt.
cast: Jelle De Beule, Kim Snauwaert, Katelijne Verbeke, Dirk Van
Dijck, Robrecht Vanden Thoren, Wine Dierickx, Sebastien Dewaele
regie: Anke Blondé - genre: drama, comedy
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

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
ABO 28 euro, VVK 32 euro, KAS 34 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Zondag 22 mei

Compagnie O Quel Dommage: Mijn vlek (4+)

Een woordloze voorstelling voor iedereen
vanaf 4 jaar
Klik, je duwt op een schakelaar en ...
het licht springt aan en gehoorzaamt je.
Is dat geen wonder?

Samen met het licht wordt ook de
schaduw geboren.
En daarvan maakt onze heldin haar
speelterrein.

Vandaag is het Rita’s verjaardag, maar echt
blij is ze niet. Haar kamer is opgeruimd
zoals het hoort, haar kleren zijn netjes
gestreken zoals het hoort, alles is netjes
geregeld, ja, zoals het hoort. Maar stiekem

Zondag 22 mei

Wase survival run
vindt Rita dit allemaal wat saai... Pff, zoals het hoort... Wat zou ze
het graag eens anders zien!
Wanneer de lichtzekering het begeeft, slaat Rita’s fantasie
heerlijk op hol en krijgt ze verrassend genoeg toch bezoek voor
haar verjaardag. Van een vreemde die, bij nader inzien, toch niet
zo vreemd is als eerst gedacht...
‘Ma tache’ is een visuele, woordloze voorstelling, waarin
schaduw en schaduwspel centraal staan. De kracht van de
verbeelding in combinatie met fris spel houden je aandacht
gegarandeerd vast!
‘Ma tache’ verdiende reeds haar strepen in Franstalig België
en in het buitenland. De voorstelling werd geselecteerd
voor FAMFEST Festival in Chili, won de juryprijs op FITC,
het internationale jeugdkunstenfestival in Boekarest en
op het KOTOR Festival in Montenegro. In Vlaanderen was
de voorstelling nog maar enkele keren te zien, o.a. op het
Krokusfestival in Hasselt en het
PodVis festival in Mechelen. Hoog tijd om de taalgrens opnieuw
over te steken
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 15 uur
ABO 7 euro, VVK 7 euro (- 12j) 9 euro, KAS 9 euro (- 12j) 11 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Beleef en doe de Survival run samen met het gezin, familie of
vrienden! voor een avontuurlijk en uitdagend loopevenement.
Het parcours is ongeveer 4 km en bevat een 25-tal hindernissen
voor jong en oud.
Met hier en daar een beetje hulp, kan iedereen de hindernissen
overwinnen. Wie maar niet genoeg krijgt van de obstakels, kan het
parcours ook twee keer afleggen. Ook individuele sporters zijn van
harte welkom. Voor de kleuters is er een klein parcours voorzien
op de atletiekpiste zelf. De atletiekclub voorziet iets lekkers voor
de lege magen en iets fris voor de dorstige atleten. Mis deze leuke,
avontuurlijke en uitdagende sportvoormiddag voor het hele
gezin niet!
Sport Beveren – Sport Sint-Gillis-Waas - Burensportdienst Waasland
Start en aankomst atletiekpiste van atletiekclub Volharding
Beveren, Klapperstraat 103, Beveren - 9.30 uur eerste wave,
12 uur laatste wave
5 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 10 euro voor kinderen vanaf
13 jaar
(om de 10 minuten start een wave van max. 30 personen,
totaal 450-tal deelnemers)
# inschrijven via www.beveren.be/survivalrun

Zondag 22 mei

Stadswandeling Antwerpen
Pasar Sint-Gillis-Waas
Vertrek Kerkplein,
Sint-Gillis-Waas, 14 uur

# 0486 74 19 40,
rudi.van.dorsselaere@
outlook.be

Woensdag 25 mei

Z at e r d a g 2 8 m e i

The Bootleg Sixties:
Guess what

Xander De Rycke:
Bekend en bescheiden

Sir Elton John zegt
het zelf: ‘This band is
amazing! They’re just
the best band of their
kind in the world.’ Met een
spectaculaire show zetten de
heren van The Bootleg Sixties al
jaren de theaters in Nederland én België
op hun kop. Avond na avond vullen zij theaterzalen met de
meest legendarische songs uit de sixties: o.a. The Doors, Simon
& Garfunkel, The Beach Boys, The Monkees, The Beatles, The
Rolling Stones, The Who en zelfs de Nederlandse formatie
Shocking Blue. Kortom: een swingende ode aan de beste muziek
van de jaren ‘60.

Het publiek heeft er even moeten op wachten maar Xander De
Rycke is terug met een stand-up show. In zijn meest persoonlijke
voorstelling tot nog toe, vat hij samen wat iedereen gemist heeft
de afgelopen jaren. Want, mocht u er nog aan twijfelen, Xander
is zeker bekender geworden. Toch is hij nog steeds dezelfde
bescheiden jongen gebleven.
Verwacht een twee uur durend spervuur aan observaties en
verhalen uit zijn eigen leven die toevallig wel heel herkenbaar
klinken. Bekend & Bescheiden is Xanders beste voorstelling en hij
zou niet willen dat je het mist. Bescheiden als hij is.

De Britse muzikanten leggen met ware passie en fenomenale
energie de juiste bezieling in de muziek. Maar ook visueel waan je
je met The Bootleg Sixties terug in de jaren ‘60, met maar liefst drie
screens met bewegend beeld. Het technische en muzikale plezier
van deze fantastische band slaat genadeloos over op het publiek,
aan het eind van de avond staat de zaal gegarandeerd op zijn kop.

# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
ABO 28 euro, VVK 32 euro, KAS 34 euro
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
ABO 18 euro, VVK 22 euro, KAS 24 euro

© Jelle Vermeersch

juni
Sportmixnamiddagen
Heel de maand juni komen wij met een
koffer vol sport- en spelmateriaal richting
jullie speelterreinen in de buurt. Trommel al
jouw vrienden op en kom zeker eens mee
buitenspelen. Vanaf 14 uur zijn de 5- t.e.m
14-jarigen elke woensdag van
harte welkom!
Tijdens deze namiddagen huldigen we de
speelterreinen plechtig in met het label
‘rookvrije speelterreinen’.
De weergoden waren ons in het verleden
niet altijd gunstig, maar daar heeft de dienst
Sport en Jeugd een oplossing voor: bij slecht
weer verhuist de Sportmix naar een van de
gemeentelijke sporthallen.
Goed of slecht weer, de Sportmix gaat
altijd door!

Planning Sportmixnamiddagen (14 tot 16 uur):
◆
◆
◆
◆

Woensdag 1 juni 2022 in Sint-Pauwels (Vosdreef )
Woensdag 8 juni 2022 in Meerdonk (Teerlingstraat)
Woensdag 15 juni 2022 in De Klinge (Hoge Rode Moer)
Woensdag 22 juni 2022 in Sint-Gillis-Waas (Tweehagen)

# 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be

Z at e r d a g 4 t o t e n m e t
maandag 6 juni

Open tuinen
◆ Vermeulen, Sint-Niklaasstraat 192, SintGillis-Waas – 10 tot 18 uur
# 03 777 69 95
vermeulen.guy2@telenet.be
www.desiertuin.be
◆ Vercruyssen, Gaversstraat 114,
Sint-Gillis-Waas – 10 tot 18 uur
◆ Arnouts, Sportlaan 47,
Sint-Gillis-Waas – 10 tot 18 uur
◆ Tulkens, Doornstraat 41,
Sint-Gillis-Waas – 10 tot 18 uur

Maandag 6 juni

Dinsdag 7 juni

Creatief met klaprozen

35 e Wase Poldertochten

Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B
Sint-Gillis-Waas – 19.30 tot 22.30 uur

Wandelclub De Lachende Klomp vzw
Basisschool De Eeckberger,
Stroperstraat 5A, Sint-Gillis-Waas
7 tot 15 uur - 3 euro, leden 1,50 euro

# 03 770 68 04
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Vrijdag 10 juni

# oudercomité@vbsdeklimop.be,
www.wtcsportief.be

# 0477 82 02 76, dlk025@hotmail.com

Z at e r d a g 1 8 j u n i

Toeristische avond

Dagfietstocht Axel

Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17,
Sint-Pauwels – 19 tot 22.30 uur

Pasar Sint-Gillis-Waas
Kerkplein, Sint-Gillis-Waas – 10 uur
5 euro, leden 3 euro

# 03 777 14 50

# 0486 74 19 40,
rudi.van.dorsselaere@outlook.be

Fietshappening
WTC Sportief en oudercomité VBS
De Klimop
VBS De Klimop, Kerkstraat 91
8 tot 18 uur – 4 euro, niet-leden 6 euro
(inschrijven bij vertrek)

Zondag 12 juni

Z at e r d a g 1 1 j u n i

Kinderwandeling in de kreken
van Saleghem (kinderen tot 12 jaar,
ouders ook welkom)
Natuurpunt Waasland Noord
Natuurhuis Meerdonk, Krekeldijk 2,
Meerdonk – 8 tot 10.30 uur
# edwin@panneweel.be
www.natuurpunt.be

Zondag 19 juni

De Klingse bostochten:
memorial Etienne D’Hooghe
Wandelclub De Gasthofstappers vzw
OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14,
De Klinge – 8 tot 15 uur
3 euro, leden 1,5 euro
# 0474 48 83 61
bogaertbolssens@skynet.be

D i n s d ag 2 1 j u n i t. e . m .
woensdag 21 september

Zomerzoektocht
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 tegen de windmolens’.
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,
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

Z at e r d a g 2 5 e n z o n d a g 2 6 j u n i

Open tuinen
◆ Vermeulen, Sint-Niklaasstraat 192, Sint-Gillis-Waas
10 tot 18 uur
# 03 777 69 95,
vermeulen.guy2@telenet.be, www.desiertuin.be
◆ Arnouts, Sportlaan 47, Sint-Gillis-Waas – 10 tot 18 uur

Oproep!
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 – 20 uur
# 03 229 02 04
cultuur@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

175 jaar Roomanmolen
Hoera! Onze Roomanmolen is jarig dit jaar en
wordt maar liefst 175 jaar!
Dit wil zeggen 175 jaar aan verhalen, anekdotes
en herinneringen aan de Roomanmolen.
Heb jij iets onvergetelijks meegemaakt aan de
Roomanmolen?
Heb je een fijne anekdote? Of misschien heb je
wel nog enkele foto’s in de kast liggen van een

Elke maandag

Wandelen

feest? Bezorg het ons!
Wij verzamelen graag jouw
herinneringen aan de Roomanmolen
zodat we hem op gepaste wijze in de
bloemetjes kunnen zetten dit jaar!

© Maya Trienpont

# Info bezorgen ten laatste 7 juli:
dienst Toerisme, 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

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

Elke maandag, donderdag
e n z at e r d a g

Badminton (+16 jaar)

Femma Sint-Pauwels
Kerkplein Sint-Pauwels – 19 tot 21 uur

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)

# 0486 82 59 86
ingrid.wauman@telenet.be

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

# 0473 83 60 15
www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Trommelkorps
Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67,
Sint-Gillis-Waas – 18.30 tot 19.30 uur
# 0478 48 83 21, dapito@live.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

Elke donderdag

Notenleer en muziekinstrument

BBB - Aerobics

Trommelles en orkest fanfare

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

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

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

Conditiegym voor dames

# 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

Zangclub OKRA
OKRA Sint-Gillis-Waas
Lokaal ACW, Pompstraat 2/B,
Sint-Gillis-Waas – 14 tot 16 uur
# 0485 36 88 25
willyvanbogaert@skynet.be

# 03 773 56 20

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

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
Breng tegen ten laatste
23 mei 2022 jouw activiteiten
in op www.uitdatabank.be
Activiteiten tussen 1 juli
en 2 september (infoblad
juli-augustus 2022)

