Nieuwjaarsborrel
op zondag 9 januari 2022
om 11 uur, noteer alvast
in de agenda!

in Sint-Gillis-Waas
Van 25 oktober t.e.m. 27 december

Meer info lees je in
het volgende infoblad.

Oproep!
In 2021 is het 20 jaar geleden dat het
massaspel Tempus plaatsvond. Was je er
toen zelf bij als acteur, figurant, medewerker,
decorbouwer, tapper…? Schrijf je dan in (via
onderstaande link) voor de reünie in GC De Route op zaterdag
20 november om 14 uur. We laten filmopnames van toen zien,
gevolgd door een gezellig samenzijn.
03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
# Verplicht in te schrijven vóór 15 november via
www.sint-gillis-waas.be/massaspel

Nog tot 9 januari 2022

Fotozoektocht
Op www.deklompdeklingevzw.be/fotozoektocht-kinderen
kan je gratis een fotozoektocht terugvinden en downloaden
voor kinderen. Als ouder doe je de begeleiding op een lokaal,
afgebakend parcours. Als alles gevonden is, kan je het zoekwoord
in spiegelschrift terugvinden aan het raam van het grenscentrum
KLINGSPOOR.
De Klomp De Klinge vzw
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
# deklompdeklingevzw@gmail.com

Dinsdag 26 oktober

Cinema De Route: The Racer
“The race is won by the one who suffers the most”
Zomer 1998. De openingsetappes van de Tour de France worden
verplaatst naar Ierland. De Belgische renner Dom Chabol is
achteraan in de dertig en is al twintig jaar een van de beste
ondersteunende wielrenners van de Tour. Het is een opofferende
rol - tempo bepalen, de wind blokkeren en ondersteuning bieden
om de sprinter van het team naar de overwinning te helpen winnen is geen optie. Maar Dom koestert in het geheim de wens
om eens de gele trui te dragen, slechts één keer voordat zijn
carrière voorbij is.
Cast: Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee, regie: Kieron J. Walsh,
genre: drama, duur: 97’
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

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

in Jukebox, en fluisterde luid in haar cabaretvoorstellingen ‘Ik moet
beter luisteren’ en ‘Wat een geluk’. Een cabaretvoorstelling van
Nele Bauwens is haar derde monoloog, tot stand gekomen in een
trio met Sam De Graeve (tekst) en Raf Walschaerts (regie).
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

Donderdag 28 oktober

Marie-Claude Merlo brengt: La Réunion, een
overzees departement van Frankrijk
Markant Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas – 20 tot 22.30 uur
# bea.verhulst@gmail.com, www.markantvzw.be/st-gillis-waas

Vrijdag 29 oktober

Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag plukkend,
swingend en zingend. Tot de geschiedenis kwam aankloppen,
en de buren ook. Met humor en weemoed, met warmte, liefde
en sprankelende spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin we
leefden en over een nieuwe die geboren wordt. Een wereld waarin
goede buren inderdaad beter zijn dan verre vrienden.
Nele Bauwens bouwde gestaag aan een carrière in de
vaderlandse showbizz, swingde met El Tattoo del Tigre, zong met
Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde de pannen van het dak

© Francis Vanhee

Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens

© Dirk Lambrechts

Z at e r d a g 3 0 o k t o b e r

Slongs: lacht nor mij
Achter de naam Slongs schuilt de
Antwerpse rapster Charissa Parassiadis.
Slongs heeft Grieks bloed, maar is
Antwerps in hart en nieren. Ze ontpopte
zich op korte tijd van hiphop queen in de
underground tot een publiek figuur met het
hart op de tong. Slongs bracht haar eerste
boek ‘Lacht Nor Mij’ uit via Hautekiet
waarin ze haar helden en heldinnen eert.
Lacht nor mij en ik lach terug nor A. Is het
echt allemaal zo simpel, Slongs? Hoe komt
het dat jij altijd zo positief bent? Neem jij
misschien happy pills?

Wel, het vraagt gewoon een beetje
toewijding en zelfreflectie. En af en toe los
met je smoel tegen de muur lopen. When
the going get’s tough, the tough get going.
Die eerste tough wil zeggen moeilijk, de
tweede zachtmoedige vastberadenheid,
een eigenschap die ook haar grote helden
typeert. Wat al haar helden en heldinnen
gemeen hebben, is dat ze hun eigen geest
leerden kennen. Om daarna heilzame
eigenschappen als vriendelijkheid en
mededogen te versterken, en negatieve
zoals haat en hebzucht te stoppen.
Om te zoeken naar wat ons verbindt en
niet naar wat ons onderscheidt. Elk op
hun manier vormden die helden haar, van
onzekere puber tot vreedzame krijger.
Dit boek is haar eerbetoon aan hen en
vormt een leidraad voor haar nieuwe
theatershow. Met leuke anekdotes en
bloedeerlijke verhalen vertelt Slongs welke
helden en heldinnen haar maakten tot wie
ze nu is. Van Bob Marley, Aretha Franklin,
Bob Dylan en Madonna tot haar papa, de
Dalai Lama, De Vrouwenbeweging en de
heilige Rita. Samen met haar gitarist en
percussionist brengt ze tussen de verhalen
door haar eigen liedjes en covers van haar
inspiratiebronnen.

Lacht Nor Mij is een monoloog met
muzikale intermezzo’s in regie van
An Nelissen.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-GillisWaas – 20 uur – 15 euro, kassa 17 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Dinsdag 2 november

Cinemaatje De Route: Lion King

Maandag 1 november

Reveil 2021
Op 1 november doorbreekt Reveil tussen 17 en 18 uur (rond
zonsondergang) de stilte op meer dan 100 begraafplaatsen
in Vlaanderen. Dit jaar neemt Sint-Gillis-Waas voor
de eerste keer deel met intieme muziek, dans en
verhalen. Laat je meevoeren in een sfeervolle en
intieme ervaring op de begraafplaats van SintGillis-Waas, met het diepste respect voor elke
overtuiging.
Kom langs, breng een lichtje mee en draag bij
aan een warm, ingetogen samenzijn op jouw
lokale begraafplaats.
Gemeente Sint-Gillis-Waas i.s.m. Nelle De
Maeyer en Ina De Vos.
Begraafplaats Sint-Gillis-Waas – tussen 17 en
18 uur
# 03 229 02 00, cultuur@sint-gillis-waas.be,

Simba is een jonge leeuw en zoon van leeuwenkoning Mufasa.
Hij kijkt op tegen zijn vader en neemt zijn koninklijke bestemming
ter harte. Dat zint Mufasa’s jaloerse broer Scar absoluut niet en
smeedt samen met een groep hyena’s een plan om zowel Mufasa
als Simba uit de weg te ruimen, zodat hij zelf de macht kan grijpen.
Regie: Jon Favreau, genre: familiefilm, duur: 113’
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

Woensdag 3 november

Z at e r d a g 1 3 n o v e m b e r

en 1 december

Kate Ryan: 80 was machtig

Naaisalon
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, SintGillis-Waas – 19.30 tot 22 uur – 8 euro,
met ledenpas Femma 5 euro (drankje
inbegrepen)
# www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Zondag 7 november

Wandel mee
Wandelclub De Gasthofstappers
Start zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat
12, De Klinge – 7.30 tot 15 uur – 1,5 euro
leden, 2 euro niet-leden
# 0474 48 83 61
bogaertbolssens@skynet.be

Woensdag 10 november

Workshop fotografie: 100 days of …
We experimenteren met fotoprojecten
en themareeksen: neem eens de foto
waar je nog nooit aan gedacht had. Vanaf
vandaag hebben een massa ideeën voor
originele foto’s en wie weet een volgend

instagramproject.
Kijk via je camera anders naar je
omgeving. Zoek naar geluiden, naar
vormen, naar kleuren ... Gewapend met
een iPad trek je de wereld (of toch de
omliggende straten) in en leg je alles op je
eigen manier vast. Nog een kleine hashtag
en iedereen kan meegenieten van jouw
fascinaties.
Praktische info:
• Duur workshop: min. 2 uur, max. 3 uur
• Aantal deelnemers: max. 15 per
workshop
• Leeftijd: 12 tot 15 jaar
Bibliotheek i.s.m. Cultuurtuin Waas en
Mooss
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas
14 tot 17 uur
# 03 727 18 10,
bibliotheek@sint-gillis-waas.be

Goed nieuws! Alles wat tot voor kort enkel
aanvaardbaar was in ‘the eighties’ is vandaag
helemaal terug. En dat heeft Kate Ryan goed
voorspeld. Met haar tournee ‘80 was machtig’
brengt ze sinds 2017 hulde aan dit decadente
decennium. Er was immers van alles machtig
in de jaren tachtig, maar Kate brengt vooral
hulde aan de muziek. Geen foute kledij of een
overdosis hairspray, maar wel een muzikale
hulde aan het tijdperk van de popmuziek:
Whitney Houston meets Alphaville, Fleetwood
Mac meets Madonna en Eurythmics meets
The Communards.
Een avond gevuld met de allerbeste eightieshits die het publiek in een fantastische
livesetting in no time terug naar hun jeugd
brengt. Zoals altijd laat Kate zich omringen
door de crème de la crème uit de Belgische
muziekscene. Topmuziek, gebracht door
topmuzikanten en aan elkaar gezongen door
een topper van een frontvrouw. Dat is ‘80 was
machtig’. See you in de jaren 80.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas
20 uur
25 euro, kassa 27 euro
# 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Z o n dag 1 4 n o ve m b e r

Bio- en Fairtrade ontbijt & film ‘Toetnoasteki’
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas,
9 - 10.30 uur: ontbijt
10.30 uur: 10 jaar Fair Trade Gemeente
10.45 uur: film
12 euro p.p., 6 euro per kind (tot 10 jaar)
2 euro: enkel filmvoorstelling
# 03 202 80 00, welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

M a a n dag 1 5 n o ve m b e r e n 2 9 n o ve m b e r

Creatief koken

© Wim Van de Genachte

Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-Gillis-Waas
13.15 tot 16.15 uur en 19.30 tot 22.30 uur
# www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Dinsdag 16 november
Zondag 21 november

Cinema De Route: 1917
Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse soldaten
Schofield en Blake een op het eerste gezicht onmogelijke missie toegewezen. In een
race tegen de klok moeten ze vijandelijk terrein betreden en een boodschap afleveren
waarmee zij een dodelijke aanval op honderden soldaten kunnen voorkomen – waaronder
Blake zijn eigen broer. Een meeslepend oorlogsdrama over de Eerste Wereldoorlog.
Cast: Dean-Charles Chapman, George MacKay,
regie: Sam Mendes, genre: drama, duur: 119’
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

GekunStet
Sint-GillisWaas:
kunstendag
voor kinderen
Kunst, wedden dat je het kunt?
Verschillende kunstvormen komen
aan bod!

De keien van Cas

Vrijdag 19 november

Sven De Ridder ComPany:
De scouts forever
Tempus De Route vzw - GC De Route, Stationstraat
201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur – 28 euro, kassa 30 euro

U IT V E R K O C H T

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

Cas beschilderde een hele zomer
lang keiknappe keien die hij op
verschillende plaatsen in onze
gemeente verstopte. Tegelijkertijd
werkt hij aan een keilange keienslang.
Help je Cas graag een creatief handje?
De keien liggen al voor jou klaar!
Stroop je mouwen op en ga aan de
slag met verf en penselen!
Tent Schuttershof, vanaf 6 jaar,
inschrijven niet nodig

Fraai lawaai
Hou je van muziek en wil je graag leren
hoe je de beste platen aan elkaar mixt?
Dan is deze workshop DJ’en iets voor jou!
Misschien ben jij wel de nieuwe Charlotte
de Witte of Dimitri Vegas?
JH Den Biel, vanaf 8 jaar, inschrijven
verplicht

Straatkunstenaars
Ook onder de indruk van de straatkunst
die sinds deze zomer onze gemeente
siert? En wil je het ook graag
uitproberen? Goed nieuws: kunstenares
Ellen De Vos leert je de knepen van
het vak. Samen maken jullie van het
wandelpad achter de bib 1 groot
kunstwerk!
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas, bibzaal,
14 tot 17 uur, vanaf 8 jaar, inschrijven
verplicht

Maakbib
Wist je dat je in de bib voortaan ook
jouw creatieve ontwerpen kan realiseren
met een aantal machines zoals een
3D-printer en een vinylcutter?
Je leert op eigen tempo werken met
de ontwerpprogramma’s maar tijdens
deze kunstendag helpen we jou al een
eind op weg!

Bibliotheek Sint-Gillis-Waas,
makerskamer, vanaf 8 jaar, inschrijven
verplicht

Straattoneel
Schuilt er in jou een performer of
dramaqueen? Speel je graag toneel
en ben je niet verlegen om op te
treden? Onder begeleiding van
performance-artiest Sam leer je hoe
je kan improviseren en maak je kleine
toneelstukjes die je overal kan spelen!
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas, leeszaal,
vanaf 8 jaar, inschrijven verplicht via
www.sint-gillis-waas.be/Gekunstet
Om 17 uur sluiten we gezamenlijk af
in JH Den Biel.
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Jeugdhuis Den Biel, Kerkstraat 25,
Sint-Gillis-Waas – 14 tot 17 uur
# 03 229 02 04
cultuur@sint-gillis-waas.be
Inschrijven:
www.sint-gillis-waas.be/kunstendag

Z at e r d a g 2 7 n o v e m b e r

Algemene kennisquiz met een
knipoog naar de natuur
Natuurpunt Waasland Kern Noord
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas
– 18.30 tot 22.30 uur – 20 euro/ploeg 4
personen
# 0486 26 07 84, marcel@panneweel.be,
www.natuurpunt.be/agenda

Christophe Vandegoor, Jelle
Cleymans & Joost Van Hyfte:
Knechten van de koers
Koers in Vlaanderen is heilig. Net
als voetbal, frieten en Manneken Pis.
Koers is lijden en afzien, door weer en
wind, op kasseistroken in de Vlaamse
Ardennen of onder een brandende zon
op de flanken van een Alpencol. Maar
wat maakt wielrennen nu zo mooi en
aantrekkelijk? Dat zijn de verhalen!
Verhalen vol heroïek over de heldenmoed
van renners, de prachtige overwinningen
en de onwaarschijnlijke tegenslagen. In
Knechten van de koers bekijken Jelle
Cleymans, Joost Van Hyfte en Christophe
Vandegoor het wielrennen door hun
eigen bril. Cleymans (acteur en zanger) als
wielerliefhebber, Vandegoor (commentator)

Zondag 28 november

Memorial Patrick Meersschaert

als verteller en Van Hyfte (stand-upcomedian)
als een moderne hofnar. Joost heeft namelijk
totaal niets met wielrennen. Het resultaat
is een cocktail van hilarische anekdotes,
onverwachte opdrachten en nostalgische
verhalen. Nu eens op de hoge snelheid van
een massasprint, dan weer trager en op
souplesse als een gevleugeld klimmer. Drie
topmuzikanten, Jo Mahieu, Dirk Van der
Linden en Yves Baibay sleuren je live mee op
zoek naar momenten van ontroering, zowel in
de koers als in de muziek. Alsof je zelf in het
peloton zit.
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

Gevarieerde tocht met polders, dijken en
bosgebieden. Deze tocht is ook geschikt
voor G-sporters met een mountainbike.
PDS Bike Promotion vzw
Drive-in t.h.v. cafetaria sporthal Molenberg,
Kieldrechtstraat 12, De Klinge – 2 euro,
-16 jaar rit verzekering 3 euro, eigen
verzekering 4 euro, rit verzekering 5 euro
# www.facebook.com/rondevanhetwaaslandvoormountainbikers

Woensdag 1 december

Meisjes van 50 en meer
een openhartige en wetenschappelijke
inkijk in de wereld, hoofden, lichamen
en gevoelens van vrouwen van 50-plus
(Christel Geerts)
Markant Sint-Gillis-Waas
Den Houten Blok, Blokstraat 26,
Sint-Gillis-Waas – 20 tot 23 uur
# bea.verhulst@gmail.com,
www.markantvzw.be/st-gillis-waas

Dinsdag 7 december

Bloemschikken voor Kerstmis
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-GillisWaas – 13.15 tot 16.15 uur en 19.30 tot 22.30 uur
# www.femma.be/groep/sint-gillis-waas

Z at e r d a g 1 1
en zondag 12 december

4de bierproeverij
speciaal- en
streekbieren
Feestcomité
Sint-Gillis-Waas.
GC De Route,
Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas
zaterdag 13 tot 22 uur en zondag 13 tot 19 uur –
inkom: uniek degustatieglas met jetons
# 03 229 02 06,
bierproeverij.sgw@gmail.com
www.facebook.com/
bierproeverijsintgilliswaas/

Concert ‘De 4 seizoenen’
Koor Spirit Sint-Gillis-Waas
O.C. ’t Klooster, Nieuwe Baan 6, Vrasene
zaterdag om 20 uur, zondag om 15 uur
VVK 10 euro, kassa 12 euro
# 0478 73 84 09

Donderdag 16 december

Bloemschikken voor Kerst
Markant Sint-Gillis-Waas
Zaal café ‘t Park, Burgemeester Omer De
Meyplein 14, Sint-Gillis-Waas – 20 tot 22.30 uur
# bea.verhulst@gmail.com,
www.markantvzw.be/st-gillis-waas

Zondag 19 december

Tiny Legs Tim: Call us when it’s over
‘Call Us When It’s Over’, het 6de studio
album van Tiny Legs Tim, is een spontane
uitbarsting van energie. Een ode aan het
‘samen muziek maken’ na drie maand
muzikaal braakland tijdens de eerste
lockdown. Een eenvoudige live-opstelling,
een 60’s Faylon mengtafel en een oude
24-track tapemachine werden gebruikt om
deze uitbarsting van muzikale vreugde op te
nemen. Tijdens het weekend bereikten Tim

en zijn muzikanten de aanstekelijke flow
die ze al zo vaak mochten ervaren tijdens
de nachtelijke jams in een volgepakte en
stomende Missy Sippy. Vier muzikanten die
tot een geheel versmelten in een energieke
dans met het publiek, geleid door de
zwoele beats van de drums (Bernd Coene),
de dirty grooves van de bas (Mattias
Geernaert) en de opzwepende dialoog van
de gitaren (Toon Vlerick & Tiny Legs Tim).
Dit viertal staat te popelen om elkaar en
het publiek op sleeptouw te nemen voor
een energieke liveshow vol positieve
energie en spelplezier.
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

Dinsdag 21 december

Cinema De Route: De Patrick
Op de naturistencamping van zijn
vader is Patrick de klusjesman. Hij
voert getrouw de taken uit die de
campinggasten van hem verlangen. De
tijd die overblijft spendeert hij aan zijn
hobby, het ontwerpen en maken van
meubels. Wanneer Patrick op een dag zijn
favoriete hamer kwijtspeelt, begint hij aan

een zoektocht die hem tot in de verste
uithoeken van de camping brengt. Als
Patricks vader plots sterft, wordt Patricks
tocht zowaar een existentiële queeste.
Cast: Kevin Janssens, Josse De Pauw, Bouli
Lanners, Pierre Bokma, regie: Tim Mielants,
genre: dramatische komedie, duur: 97’
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

Z at e r d a g 2 5 d e c e m b e r

Kerstmarkt
Gezellige kerstmarkt met o.a. diverse
eet- en drankstanden van plaatselijke
verenigingen en horeca. Ondersteund
door het feestcomité Sint-Gillis-Waas.
Burgemeester Omer De Meyplein,
Sint-Gillis-Waas – 16 uur
# 03 229 02 06,
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be

Elke maandag

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

E l k e m a a n d a g , d o n d e r d a g 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

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,

Elke woensdag

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

Elke donderdag

Trommelles en orkest fanfare
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 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 – 30 euro
# marc.vangrimberge@telenet.be, www.gsf-omnisport-sgw.be

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
GOM, Margrietstraat, Meerdonk – 19 tot 19.45 uur en 20 tot 22 uur
# 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
22 november 2021
jouw activiteiten in op
www.uitdatabank.be

Activiteiten tussen
27 december en 21 februari
(infoblad januari/februari 2022)

