in Sint-Gillis-Waas
Van 30 augustus t.e.m. 25 oktober

zondag 3 oktober

Jelle Cleymans:
Alleen in het ruime sop

Fruitroute ‘Het bloesemt’
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’
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
# 03 229 02 00
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

Nog tot dinsdag 31 augustus

KWB fiets- en fotozoektocht
rondom Sint-Pauwels
KWB Sint-Pauwels
Start Sint-Pauluskerk, Sint-Pauwels – 3 euro
# 0494 56 63 20
sint-pauwels-kwb@hotmail.com

N o g t. e . m . z o n d ag 5 s e p t e m b e r

Tentoonstelling ‘Schelpen om van te snoepen’
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas i.s.m. Huis van de Evolutie
Bibliotheek (leeszaal), Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas
# 03 727 18 00
bibliotheek@sint-gillis-waas.be

N o g t. e . m . z o n d ag 1 9 s e p t e m b e r

Tentoonstelling Mechelen-Terneuzen
‘Meiren Terug’
Heemkundige Kring De Kluize
Oud-vredegerecht, Kerkstraat 21, Sint-Gillis-Waas
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
# 03 770 56 24

Nog tot dinsdag 21 september

Zomerzoektocht: De wraak van de koning
Neem deel aan deze leuke fietstocht. 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

Nog tot en met zondag 31 oktober

Open zondagen KLINGSPOOR
Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
# 0477 80 97 11, eric.de.keyzer@telenet.be

Nog tot zondag 9 januari 2022

© Maya Trienpont

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, vind je het zoekwoord
in spiegelschrift terug aan het raam van het grenscentrum
KLINGSPOOR. De Klomp De Klinge vzw, Buitenstraat 7, De Klinge
# deklompdeklingevzw@gmail.com

Z at e r d a g 4 , 1 1 , 1 8
en 25 september

Gidstochten - Vriendenkling
KLINGSPOOR, Buitenstraat
De Klinge – 14 uur
# 03 229 02 00 - Inschrijven via
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

KERMIS
programma
Sint-Gillis-Waas
Woensdag 1 september
15 uur: De familie Von Kapp
Dimitri Leue & Band
voor iedereen vanaf 4 jaar
Burgemeester Omer De Meyplein

Z at e r d a g 4 s e p t e m b e r
Zondag 5 september
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

16de fossielenbeurs
Belgische Vereniging voor Paleontologie
Bibliotheek (bibzaal), Kerkstraat 67,
Sint-Gillis-Waas – 9 tot 17 uur – 2,50 euro
# bvp.secretariaat@gmail.com
www.paleontologie.be

Spektakelfeestmarkt
• 15 uur: officiële opening van de
spektakelfeestmarkt met Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas
en de 3 Reynaertreuzen van Lochristi,
ter gelegenheid van het voorzitterschap
van de gemeente ‘Sint-Gillis-Waas,
land van Reynaert 2021’
• 18.30 uur: muzikaal avondprogramma
John Dennis, Steve Tielens, Back to Back
en top-DJ Jürgen - Schuttershof
t.h.v. taverne De Koerier
Marco Kimsen, Jettie Pallettie, Pino
Baresi en Filip D’Haeze - Burgemeester
Omer De Meyplein
• 20 uur: The Golden Years Band –
kruispunt Kerkstraat/Kronenhoekstraat

#UIT

FEESTMARKT

Zondag 5 september
Kermisattracties op de parking van Burgemeester
Omer De Meyplein

19 uur: reeks 2 (55 km): Toeristen (max. 80 deelnemers)
Inschrijven: inwoners en plaatselijke wielerclubleden schrijven in
voor 31 augustus via singilliskoerst@gmail.com met naam, adres en
geboortedatum, TTC-leden schrijven in via TTC-richtlijnen.

Maandag 6 september
• 9.30 uur: H. Mis voor de overleden Parochianen
• Singilles koerst voor inwoners en toeristen:
17.45 uur: reeks 1 (40 km): recreanten TTC leden (max. 50
deelnemers), inwoners en plaatselijke wielerclubleden
(max. 30 deelnemers)

Woensdag 8 september
10 uur: jaarmarkt voor paarden en pony’s
11 uur: jetonworp

Programma
Sinpals kermis
Vrijdag 10 september
20 uur: tentoonstelling van de schilderijen van Rosita
Piessens en Botanische aquarellen van Ann Meul, met
gratis openingsreceptie in Den Beneen, Dries 19

Z at e r d a g 1 1 s e p t e m b e r
14-17 uur: kindernamiddag met poppentheater Hutsepot
(15.30 uur), knutselen, blotevoetenpad, jetonworp,
volksspelen, springkasteel, zandbak en grime,
terrein Roomanmolen
20 uur: optreden The Golden Years Band in De Zoal

Zondag 12 september
14-18 uur: tentoonstelling van de schilderijen van Rosita
Piessens en Botanische aquarellen van Ann Meul,
in Den Beneen, Dries 19

Maandag 13 september
9.30 uur: H. Mis voor de overleden
parochianen in de Sint-Pauluskerk
10-14 uur: tentoonstelling van de
schilderijen van Rosita Piessens
en Botanische aquarellen van
Ann Meul, in Den Beneen, Dries 19

Dinsdag 14 september
10-14 uur: tentoonstelling van de
schilderijen van Rosita Piessens
en Botanische aquarellen van
Ann Meul, in Den Beneen, Dries 19
10-14 uur: jaarmarkt voor paarden,
pony’s en ezels in de Gentstraat

Woensdag 15 september
15 uur: wielerwedstrijd voor elite
zonder contract en U23, start
en aankomst in de Gentstraat.
Inschrijving en uitbetaling in eetcafé
Blablabla.

Kermisprogramma
Meerdonk
Vrijdag 17 september
19 uur: muzikale wandeling in de
dorpskom door Koninklijke Fanfare
Leopold- en Albertisten Kieldrecht

Z at e r d a g 1 8 s e p t e m b e r
14 uur: wielerwedstrijd ‘Het uur van
Meerdonk’ voor inwoners en leden
WTC Astoria (1 uur)
15.15 uur: wielerwedstrijd voor
recreanten (11 ronden, afstand 41, 8 km)
16.30 uur: wielerwedstrijd voor
toeristen (17 ronden, afstand 64 km)
Start en aankomst telkens in de
Margrietstraat
17 uur: Rock Saleghem in het park
achter de kerk

Zondag 19 september
13 uur: Staminee Chiro Saleghem
14-17 uur: nagelpimpen KVLV,
Smoutebollenkraam Gezinsbond
14.45 uur: muziekfestival in het park
achter de Kerk

Maandag 20 september
10 uur: H. Mis voor de overleden parochianen
van Meerdonk
Staminee Chiro Saleghem
Namiddag: klassikaal bezoek aan de
kermis door de Meerdonkse scholen

Dinsdag 21 september
19 uur: muzikale avondwandeling door Meerdonk
met Koninklijke Fanfare
Sint-Cecilia Meerdonk

Woensdag 22 september
6.30 uur: ontbijt en aansluitend Staminee
Chiro Saleghem (ontbijt tot 10 uur)
10 uur: jaarmarkt voor paarden, pony’s en ezels
in Teerlingstraat en Boomgaardstraat
11-13 uur: gratis rondrit op ezels voor kinderen
(-25 kg)
11-14 uur: clown Poefie met kindergrime,
ballonplooien en glittertattoos
11-14 uur: ambachtenmarkt in Meerdonkdorp
11.30 –14.30 uur: smoutebollenkraam Gezinsbond
13 uur: kinderjaarmarkt achter de kerk op het
podium
13.30-15 uur: rommelmarkt voor groot en klein

Ken jij de geschiedenis van de
jaarmarkt in Sint-Gillis-Waas?
Wist je dat de parochie Sint-Gillis-Waas al in 1554 het recht kreeg
om een vrije jaarmarkt in te richten? Deze gunst was een groot
voorrecht voor een landelijk dorp. De meeste Wase dorpen kregen
pas veel later de toelating om een jaarmarkt te organiseren.
Zo hield men pas in de tweede helft van de 19e eeuw voor het
eerst een jaarmarkt in de deelgemeenten De Klinge, Meerdonk
en Sint-Pauwels.
De toelating van de keizer
De vorst had in de 16e eeuw de macht om jaarmarkten toe
te staan. Bij ons regeerde keizer Karel V als landsheer over de
Nederlanden. De pastoor, kerkmeesters en schepenen van
Sint-Gillis-Waas stuurden hun verzoek naar de keizer. De aanleiding van de aanvraag was dat de kerk dringende herstellingen
nodig had en men had onvoldoende inkomsten om de werken aan
te vatten. In januari 1554 vaardigde Keizer Karel V het octrooi uit
dat de parochie de toelating gaf om de jaarmarkt te organiseren.
Het octrooi bepaalde dat een derde van de opbrengsten naar het
kerkbestuur ging, een derde naar de schatkist van de vorst en het
laatste derde moest de onkosten van de inrichting dekken. Iedere
koopman die naar de markt kwam moest standgeld betalen. Het
octrooi beschrijft minutieus de lijst van waren die op de markt
verkocht konden worden met hun specifiek standgeld. Deze lijst
was zeer lang. Zo konden er op de jaarmarkt o.a. doeken, messen,
zwaarden, schoenen, ijzerwerk, borstels, vlees, vis, graan, schapen,
varkens, koeien en paarden verhandeld worden.

Oorspronkelijk vond de jaarmarkt plaats op de woensdag na de
feestdag van de Heilige Mattheüs. In de loop der jaren verschoof
de vrije jaarmarkt verschillende keren van datum. Uiteindelijk werd
beslist om de jaarmarkt te organiseren op de woensdag na de
eerste zondag van september. Dat is de dag waarop de jaarmarkt
nu nog steeds gehouden wordt.
Het jaarmarktoctrooi in het archief
Het originele jaarmarktoctrooi werd eeuwenlang op het
gemeentehuis bewaard. Helaas had de tand des tijds een slechte
invloed op het perkament. Eind 19e eeuw verlijmde men het
beschadigde perkament op een karton van slechte kwaliteit.
De verlijming van het karton zorgde voor spanningen op het
eeuwenoude document. Door deze spanningen ontstonden
verschillende scheuren, breuken en zwakke zones in het
perkament.
In het najaar 2008 werd budget vrijgemaakt om dit waardevol
document te redden. Restauractrice Ann Peckstadt dichtte de
scheuren en splitste het perkament van het karton. De akte werd
veilig opgeborgen in een zuurvrije doos en wordt nu in goede
omstandigheden bewaard in het gemeentearchief.

Zondag 12 september
3de memorial Jean Van Eetvelt voor liefhebbers en loopvrienden
Gezinssport Sint-Pauwels - Groenstraat – Lijkveldestraat
voorinschrijving 6 eur, daginschrijving 7 eur
# inschrijven via memorialjeanvaneetvelt.be

Open
Monumentendag
Bezoek de Roomanmolen
De provincie zet opnieuw de deuren open van de gerenoveerde molen.
Roomanmolen, Pastorijwegel, Sint-Pauwels – 10 tot 18 uur

Bezoek KLINGSPOOR
150 jaar Mechelen-Terneuzen
KLINGSPOOR, Buitenstraat, De Klinge – 10 tot 18 uur
# 03 229 02 00 cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

Z at e r d a g 1 8 s e p t e m b e r

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Plantje zoekt een thuis. Koop een plantje en steun Kom Op
Tegen Kanker! Enthousiaste vrijwilligers verkopen de plantjes
huis aan huis of aan de warenhuizen in onze gemeente.
Diverse locaties in de gemeente - 9 tot 12 uur
# 03 202 80 00, welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Zondag 19 september

Openschuurdag met thema
‘Hoogstamboomgaard’
Natuurpunt Waasland kern Noord
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk
2, Meerdonk – 14 tot 17 uur
# thoen.smeets@telenet.be
www.natuurpunt.be

Z at e r d a g
25 september, 2, 9,
16, 23 en 30 oktober

CURSUS EERSTE HULP BIJ
ONGEVALLEN
met reanimatie ondersteund
door AED, Verbandleer en verdere
levensreddende handelingen.
De Wase Hulpdienst
Welzijnshuis – 9 tot 13 uur
EHBO-boek en lesmateriaal:
35 eur
# inschrijven (vanaf 16 jaar) via
www.dewasehulpdienst.be

Vrijdag 1 oktober

Zondag 3 oktober

Jelle Cleymans:
Begijn Le Bleu: Zeg dat nog
een keer … Best of (dernière) Alleen in het ruime sop
Deze ‘best of’ belooft een gezellige avond te
worden waar een blik humor, herkenbaarheid
en improvisatie wordt opengetrokken. Met
métier neemt Begijn je mee in zijn wereld die
net zo goed de jouwe kon zijn.
Tempus De Route vzw
OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat,
De Klinge – 20 uur
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be

‘Alleen in het ruime sop’ is Cleymans’ eerste
solovoorstelling. Waar hij zich de voorbije
10 jaar veilig omsingeld wist door zijn groep
muzikanten, staat hij er deze keer helemaal alleen
voor. Zonder reddingsboei verwonderd in het
kraaiennest. Via liederen en verhalen vertelt hij
ons over loslaten en weer terugvinden. Of hoe de
liefde altijd net dat tikkeltje sterker is.
Tempus De Route vzw
OC Parochiehuis, Sint-Gillisstraat,
De Klinge – 20 uur
# 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be

#UIT

interview

soort taalspel. De finale waarbij je vooraan
woorden luidop moet spellen, was best
stresserend. Toch hoef je heus geen
taalfreak te zijn die zich voorbereidt
door lijstjes aan te leggen met moeilijke
woorden. Iedereen die een beetje met taal
bezig is, kan deelnemen. Een gezonde
interesse in taal en spelling volstaat.
Bovendien ligt de nadruk niet op het
competitieve en dat is goed.”

Vrijdag 8 oktober

De Schrijfwijzen, Het Groot
Dictee Heruitgevonden
# Bibliotheek, 03 727 18 00
bibliotheek@sint-gillis-waas.be
Geen klassiek dictee vol tongbrekers
en hersenkrakers. Wel een ludiek en
laagdrempelig taalspel voor iedereen die
van het Nederlands en taalraadsels houdt.
Een echte aanrader volgens Niki Van de
Vyver, die vorige editie mee in de prijzen viel.

Dag Niki, waarom deed je mee
aan Schrijfwijzen?
Niki: “Als leraar Nederlands aan
Berkenboom Humaniora ben ik dagelijks
met taal bezig. Bovendien schrijf ik
Nederlandstalige artikels voor een Waals
studententijdschrift en lees ik geregeld
eindwerken en thesissen na van oudleerlingen. En spelling interesseert me
sowieso. Ik neem dan ook af en toe deel
aan taal- en spellingwedstrijden. Ik was
enkele jaren geleden een van de gelukkige
uitverkorenen die mocht deelnemen aan

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal
in Den Haag. Ik nam ook al eens deel
aan de finale van Het Groot Nederlands
Dictee van het Davidsfonds en Knack in
het Vlaams Parlement. Toen ik vorig jaar
de aankondiging voor De Schrijfwijzen
zag, schreef ik me meteen in. Dat deze
wedstrijd dan ook nog plaatsvindt in de
bibliotheek van mijn eigen gemeente, is
ook mooi meegenomen.”

Wat is er zo leuk aan Schrijfwijzen? Wat vond je van het
niveau?
Niki: “Het is een heel gevarieerde
wedstrijd. Een dictee hoort er uiteraard
bij, maar er zijn ook nog andere rondes,
waaronder een meerkeuzetest en een

Raad je mensen aan om deel te
nemen? Neem je zelf ook weer
deel de komende editie?
Niki: “Ik zou het zeker aanraden.
Het is een leuke manier om je taalkennis
te testen. Het is kleinschalig, in je eigen
gemeente en op een leuke locatie.
Ik neem zeker en vast deel!”

Je bent actief in het middelbaar
onderwijs. Heb je iets gedaan op
school rond dit initiatief?
Niki: “Helaas, maar dat is misschien een
goede tip voor de volgende editie.”

Zondag 10 oktober

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

Paddenstoelenwandeling

Jeugdbadminton (6 tot 16 jaar)

Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Ingang Stropersbos – Sint-Pietersnieuwstraat – 13.30 tot 16.30 uur

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

# 0487 68 49 79
marc.de.meireleir@telenet.be
www.natuurpunt.be

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

Zondag 17 oktober

Oost-Vlaamse Molendag: de
Roomanmolen
Provincie Oost-Vlaanderen
Roomanmolen, Pastorijwegel,
Sint-Pauwels – 10 tot 17 uur
# 09 342 42 40
mola@oost-vlaanderen.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

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

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

# 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

Breng tegen ten laatste
20 september 2021
jouw activiteiten in op
www.uitdatabank.be
Activiteiten tussen
25 oktober en 27 december
(infoblad november/december)

