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SINT-GILLIS-WAAS
OKTOBER 2020 – APRIL 2021

in Sint-Gillis-Waas

VOLG ONS!
www.sint-gillis-waas.be
www.facebook.com/gemeentesintgilliswaas

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Maaike De Rudder (burgemeester)
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
Activiteitenkrant: halfjaarlijkse uitgave – winterkrant
Oplage: 9.250 exemplaren

Meer info?
Communicatie
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas – 03 727 17 00
communicatie@sint-gillis-waas.be
03 727 17 00
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We zijn blij dat we jou een winterkrant kunnen
voorschotelen. De activiteiten vinden plaats volgens
de geldende coronamaatregelen en protocollen op dat
moment. Hou er rekening mee dat sommige activiteiten
eventueel geannuleerd worden.

Volgende gemeentelijke activiteiten
i.s.m. de feestcomités en plaatselijke
horeca gaan niet door:
KERSTMARKTEN
Er worden dit jaar geen kerstmarkten georganiseerd.
Ook de kerststaldrink in De Klinge gaat niet door.

Ter info:
Vanaf 2021 bedelen we geen zomer- of
winterkrant meer. Er zal tweemaandelijks
een leuke katern in het infoblad zitten met de
activiteiten in onze gemeente.
Dus blijf de activiteiten van jouw vereniging
doorgeven in de UiTdatabank. Geef de
activiteiten voor het infoblad van januari/februari
2021 in voor 23 november 2020. Bedankt!

NIEUWJAARSBORREL
De jaarlijkse nieuwjaarsborrel vond normaal plaats
op zondag 10 januari in Meerdonk. In normale
omstandigheden organiseren we deze borrel met de
bedoeling om zoveel mogelijk inwoners vanuit de
verschillende deelgemeenten bij elkaar te brengen
om elkaar te ontmoeten. En dat is nu net datgene wat
we in deze tijden moeten vermijden. De beperking
die geldt voor het aantal aanwezigen op outdoor
evenementen zou betekenen dat dit evenement maar
voor een beperkt deel van de bevolking toegankelijk
zou zijn terwijl dit een feest voor alle inwoners zou
moeten zijn. Het idee dat we mogelijk
mensen zouden moeten weigeren
heeft ons er uiteindelijk van
overtuigd om de borrel niet te
organiseren.

We hopen dat je onder
de omstandigheden toch
fijne feestdagen kan
beleven met jouw familie
en wensen jou alvast een
mooie kerst en hopelijk
een beter 2021!
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CULTUUR OPSNUIVEN
ZONDAG 1 NOVEMBER

REVEIL 2020

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 warme muziek, dans en verhalen.
Laat je meevoeren in een sfeervolle en intieme ervaring
op de begraafplaats van Sint-Gillis-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. Wil je erbij zijn? Registreer je via
www.sint-gillis-waas.be/reveil-2020.
Vergeet jouw mondmasker niet.
Met medewerking van Nelle De Maeyer, Ina De Vos en
Danscenter Waasland.
Begraafplaats Sint-Gillis-Waas – 17 tot 18 uur – gratis,
registratie verplicht (covidmaatregel)
i 03 229 02 00, cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

op het rekeningnummer van Dorizon Doenja vzw
BE50 7370 3260 8918 (KREDBEBB) met vermelding
‘Concert Weerbots 20/12/20'. De tickets op naam liggen
klaar aan de inkom.
Dorizon Doenja vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas –
20 tot 22.30 uur (deuren open om 19.30 uur)
– 12 euro, kassa 15 euro
i info@dorizondoenja.org, http://weerbots.info

ZATERDAG 10 APRIL 2021

150 JAAR TREIN MECHELEN-TERNEUZEN
Het is precies 150 jaar geleden dat de eerste trein
aankwam in De Klinge. Hij kon nog niet tot Hulst en
Terneuzen doorbollen omdat daar de vergunning nog
niet in orde was.
Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
i 0477 80 97 11, eric.de.keyzer@telenet.be,
www.deklompdeklingevzw.be

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 APRIL 2021

ERFGOEDWEEKEND MET THEMA ‘NACHT’

In 2021 hernemen we het thema van De Nacht waar corona vorig jaar een stokje voor stak. SMOKKEL in Reynaertland,
met ervaren douaniers. We doen een zoektocht, opgesteld door douaniers, waarbij je de trucjes van de smokkel van
weleer terug spelend worden aangeleerd. Wat was de finesse van het vak? KLINGSPOOR neemt een centrale plaats
in. Speurneus of benieuwd? Zorg dat je een opgeladen smartphone, een hesje, een pen, een rekenmachine en een
zaklamp bij hebt. Het zal nodig zijn. Enerzijds een reeks doe-opdrachten en anderzijds een reeks multiple choicevragen. Een woordzoeker staat je te wachten met vele smokkelartikelen. Alle antwoorden zijn ter plaatse terug te
vinden. We starten om 19.30 uur met een griezelverhaal door de Erfgoedcel Waas.
In Sint-Gillis gaan we vrijdagavond op zoek naar de duistere kant van enkele historische gebouwen en plaatsen van de
gemeente tijdens een wandeltocht. Onderweg bezoeken we in het Oud-Vredegerecht de tentoonstelling in aangepaste
nachtelijke sfeer.
Ga je mee op pad? Schrijf je dan gratis in en vergeet je zaklamp niet!
Inschrijven is verplicht (max. 100). Groepjes vormen is een meerwaarde om alle oplossingen te vinden.
Erfgoeddag is een samenwerking van gemeente Sint-Gillis-Waas, Heemkundige Kring De Kluize, VZW De Klomp De
Klinge, werkgroep GrensDorpen, Erfgoedcel Waasland, FARO en Sport Vlaanderen.
Praktisch

¤ Smokkeltocht: zaterdag 24 april van 19 tot 23 uur en zondag 25 april van 10 tot 17 uur

ZONDAG 6 DECEMBER

VERTELMOMENT MET SVEN DE RIDDER
Gecombineerd met een hapje en drankje word je op dit
vertelmoment verrast door boeiende weetjes, anekdotes
en een streepje muziek.
Bibliotheek in samenwerking met Hugokee.
Inschrijven verplicht.
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas –
11 tot 12 uur – 6 euro
i 03 727 18 10, bibliotheek@sint-gillis-waas.be

ZONDAG 20 DECEMBER

30 JAAR SOLIDARITEITSKOOR WEERBOTS BRENGT
‘WEERSPIEGELINGEN’
Dit is de nieuwe datum van het vorige optreden
dat uitgesteld werd door het coronavirus. Reeds
gereserveerde tickets blijven geldig.
Weerbots zingt met een warm hart voor muziek, voor
andere culturen en met een grote sympathie voor mensen
dichtbij en veraf. Hun gezang is slechts een echo, een
'Weerbots' van hen die geen stem kunnen krijgen, een
bots tegen onrecht. Reeds 30 jaar brengt Solidariteitskoor
Weerbots uit Waasmunster liederen met een boodschap
van strijd, onrecht en vrede van over de hele wereld.
Ter gelegenheid van hun verjaardag brengen ze een
uniek programma ‘Weerspiegelingen’ ten voordele van
het project van Dorizon Doenja vzw in Bassodawish
(Tanzania). 'Weerspiegelingen' weerspiegelt letterlijk waar
zij voor blijven zingen, waar zij voor opkomen. Universele
en blijvend actuele thema's in oude(re) en nieuwe(re)
liederen. Genummerde tickets voor deze voorstelling zijn te
verkrijgen door te mailen naar
info@dorizondoenja.org. Reservatie is definitief na betaling

KLINGSPOOR, Buitenstraat 47, De Klinge, start aan de trappen van de trein
Inschrijven via 0477 80 97 11.
¤ Wandeltocht Sint-Gillis-Waas: zaterdag 24 april om 21.30 uur
Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas, start aan de trappen van kasteel de Vaulogé
Inschrijven via archief@sint-gillis-waas.be of
03 727 17 00
¤ Tentoonstelling Oud-Vredegerecht: zaterdag 24 en zondag 25 april van 10 tot 18 uur en tijdens opendeurdagen
Kerkstraat 21, Sint-Gillis-Waas
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge
i Archief, 03 727 17 00, archief@sint-gillis-waas.be - www.sint-gillis-waas.be of
Heemkundige Kring De Kluize, 0473 41 38 73, heemkunde@dekluize.be - www.dekluize.be
Of KLINGSPOOR, 0477 80 97 11, info@klingspoor.be – www.klingspoor.be
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PODIUM DE ROUTE
V Z W T E M P U S D E R O U T E S T E LT VO O R :

Tempus De Route
DONDERDAG 3 DECEMBER
(CORONAHERNEMING)

NELE VEREECKEN: ANGEL (UITVERKOCHT)

en Raf Walschaerts (regie). Nele Bauwens: “Het wordt
naakt én kwetsbaar, vrolijk én poëtisch... Beloofd!”

Macht kommt von machen, etwas tun können.
Domineesdochter Angela Karsner groeide op in OostDuitsland. Haar tante uit West-Duitsland stuurde vaak
cadeautjes op zoals een Levi’s jeans en een plaat van The
Beatles. Angela verlangde naar vrijheid, naar het westen.
Toen de muur viel, besloot ze haar wetenschappelijke
carrière los te laten en de politiek in te stappen. “Wie
eenmaal in zijn leven zo positief verrast werd, denkt dat
er veel mogelijk is”, zegt ze daarover. Angela Karsner is
een vrouw die bestaat. Angel is een voorstelling over een
vrouw die niet bestaat en die lichtelijk op de echte Angela
is gebaseerd: een vrouw die in haar zoektocht naar meer
mogelijkheden, wereldleider wordt. Een fictief portret
gebaseerd op waargebeurde feiten... Door het onmogelijke
te dromen, wordt soms de helft ervan waar. In ‘Angel’ laten
we de verbeelding los op een belangrijk hedendaags
politiek figuur. Hoe ver mag je gaan in die verbeelding?
Wanneer wordt de verbeelding een leugen, en die leugen
een door iedereen aanvaarde logische realiteit?

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 16 euro, kassa 18 euro

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 14 euro, kassa 16 euro

1974, een klein dorp in Vlaanderen. Tijd voor cadeaus want
Eddieke doet zijn plechtige communie. Moeder, vader,
tante, nonkel, een paar kennissen en een nichtje schuiven
samen met de communicant aan de feesttafel. Er wordt
veel gegeten en vooral (te) veel gedronken. Na de
aspergesoep, de lamskroon en de verplichte wandeling,
volgen het ijslammeke en de koffie met natuurlijk een
druppelke erbij. De gemoederen laaien soms hoog op. Er
wordt gelachen, geweend, gekibbeld en bijgelegd. Maar al
bij al was het toch ‘een héél schoon feest’. Dit successtuk
uit het volkstheaterrepertoire is een prachtige kijk op de
jaren zeventig en een brok pure nostalgie.

© Francis Vanhee

ZATERDAG 16 JANUARI

LOGE 10: ZWIJG, KLEINE! (UITVERKOCHT)

oordeel over jouw talenten en vaardigheden? Klopt het
dat je geen enkele moeite hebt met betrapt worden op
leugens? Vind je voor alles een uitleg of excuus? Beloof
je alles op jouw erewoord? Bedrieg je anderen en schenk
je daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent?
Maak je geen probleem van overspel of betaal je geleend
geld niet terug? Voel je wel ’s spijt? Vind je dat mensen
het mis hebben als ze jou van iets beschuldigen? Vind je
mensen die geloof en vertrouwen in je hebben gesteld
achterlijk, dom en naïef als ze door jou in de problemen
zijn gekomen? Heb je een sterke behoefte aan prikkeling?
Heb je een afkeer van verveling? Houd je van risico’s?
Wanneer op 80 % of meer van deze vragen jouw
antwoord ‘ja’ is, hoor je niet tot deze categorie. Wanneer
op 80 % of meer van deze vragen jouw antwoord ‘nee’ is,
loop je 50% kans wel binnen dit profiel te passen. Hullep
is een tragikomische, muzikale theatervoorstelling van
Maaike Cafmeyer en Peter De Graef, geruggesteund door
3 muzikanten.
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 23 euro, kassa 25 euro

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 25 euro, kassa 27 euro

ZATERDAG 19 DECEMBER

EEN CABARETVOORSTELLING VAN NELE BAUWENS
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 in Jukebox, en fluisterde luid in haar
cabaretvoorstellingen ‘Ik moet beter luisteren’ en ‘Wat een
geluk’. Deze cabaretvoorstelling is haar derde monoloog,
tot stand gekomen in een trio met Sam De Graeve (tekst)

VRIJDAG 29 JANUARI

BEGIJN LE BLEU: ZEG DAT NOG EEN KEER… BEST OF
(PREMIÈRE) (UITVERKOCHT)

WOENSDAG 20 JANUARI
(CORONAHERNEMING)

MAAIKE CAFMEYER EN PETER DE GRAEF: HULLEP!
Ben je oppervlakkig in het contact met anderen? Vertel je
vaak sterke verhalen? Probeer je je beter voor te doen dan
je bent? Kom je charmant over? Heb je een sterk gevoel
van eigenwaarde? Schep je wel ’s op? Heb je een positief

Na het televisieprogramma Foute Vrienden maakte Begijn
drie comedyprogramma’s. Het werd een drieluik om van
te snoepen dat enthousiast werd onthaald door pers en
publiek. Als je de beste huis-, tuin- en keukenverhalen
graag nog eens wilt horen: rep je dan naar het theater!
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. Welkom!
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GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
– VVK 15 euro, kassa 17 euro

VRIJDAG 12 MAART

HERBERT FLACK & BOB DE MOOR: EEN MAN
EEN MAN
Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het over
had voordat je naar de wc ging? Nee tenzij je samen
met een collega uit eten gaat om de vriendschap te
versterken. Want dan zou je willen dat je je herinnerde
waar je het over had voordat je naar de wc ging. Anders
zou het zomaar kunnen dat zo’n ogenschijnlijk klein
detail uitgroeit tot een avond vol wantrouwen, verbaal
geweld en miscommunicatie. En dan zou het ook zomaar
kunnen dat van de gezworen vriendschap geen spaander
heel blijft. ‘Een man een man’ is een komedie over twee
mannen, een tafel, een serveerster en vooral dat je de
dingen niet groter moet maken dan ze zijn. Bob De Moor
en Herbert Flack, die tot nu toe vreemd genoeg zelden de
planken deelden, brengen deze komedie samen met Fleur
Hendriks.

© Kristof Ghyselinck

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 25 euro, kassa 27 euro
© Benny De Grove

combinatie van blues & jazz kreeg al snel veel aanhangers
en inspireerde vele andere gitaristen zoals Chuck Berry,
BB King en zelfs Jimi Hendrix. ‘When blues and jazz got
married’ zet bluesmuzikant Tiny Legs Tim samen met
een aantal toppers uit de Belgische jazzwereld. Met een
doordachte selectie nummers van o.a. T-Bone Walker,
Clarence ‘Gatemouth’ Brown, Lowell Fulson en BB
King laten ze je kennis maken met het uitzonderlijk rijke
aanbod aan ritmes, blazersarrangementen en zanglijnen
die zo kenmerkend zijn voor deze periode van unieke
verstrengeling tussen blues en jazz. Klassiekers als
Stormy Monday en Everyday I have the blues worden
afgewisseld met vergeten pareltjes en enkele dansbare
meezingers. Tiny Legs Tim legde de voorbij 10 jaar een
indrukwekkend parcours af en groeide uit van een One
Man Blues Band op zijn debuutplaat uit 2011 tot een
9-koppige band op zijn laatste album Elsewhere Bound.
De samenwerking met jazzsaxofonist Tom Callens - die
de arrangementen schreef voor Elsewhere Bound - krijgt
nu dus een mooi vervolg en kan gezien worden als een
eerbetoon aan de pioniers van de elektrische blues die 80
jaar na datum nog steeds tot de verbeelding spreken.
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 15 euro, kassa 17 euro
© Jeroen Hanselaer

ZONDAG 31 JANUARI

DIMITRI LEUE & BAND: DE FAMILIE VON KAPP 4+
De familie Von Kapp brengt rock-’n-roll voor kinderen
van elke maat en soort. De familie Von Kapp is bijzonder
gul, zelfs volwassenen mogen aan boord. Klein Duimpje
roept: WAAR ZIJN DIE HANDJES? Repelsteeltje
steelt repels. Dansende schoentjes zijn besmettelijk.
Assepoester krijgt dienstencheques. Een biggetje
bouwt een huisje van polyetheen. Dimitri Leue Von
Kapp en zijn familie werken met plezier op uw heupen.
Ze zingen over sprookjes en het publiek leeft nog lang
en gelukkig. Dimitri Leue was enkele jaren de MC voor
Radio Oorwoud. Hij maakte samen met Pieter Embrechts
Sunjata, de Leeuwenkoning van Mali. Daarnaast werkten
ze ook voor televisie w@=d@. Dimitri Leue is schrijver,
bedenker en speler van heel wat gesmaakte kinder- en
volwassenenvoorstellingen.
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 15 uur –
VVK 7 (-12 j) en 9 euro, kassa 9 (- 12j) en 11 euro
© Sara De Graeve

ZATERDAG 13 MAART

TINY LEGS TIM: WHEN BLUES AND JAZZ GOT
MARRIED
Een eerbetoon aan T-Bone Walker en de pioniers van de
elektrische blues 1931 markeert een bijzonder moment in
de ontwikkeling van de popmuziek zoals we die vandaag
kennen. In dat jaar bedacht George Beauchamp de eerste
elektrische gitaar met de welluidende naam the fry-pan.
George kon op dat moment onmogelijk voorzien wat
de impact zou zijn van zijn uitvinding. Voordien werden
akoestische blues veelal gebracht door soloartiesten of
duo’s, maar met de opkomst van de elektrische gitaar
kon deze in volume ook in competitie gaan met luidere
instrumenten zoals blazers, drums, bas. Eén van de
grondleggers van de elektrische blues was de Texaan
T-Bone Walker die eind jaren 30 elektrisch ging spelen,
verhuisde naar California en daar met jazzmuzikanten
een bluesband vormde. Dit is een sleutelmoment in
de muziekgeschiedenis en deze unieke, swingende

DINSDAG 23 MAART

ARIANE VAN VLIET, ALICE REIJS, LUCAS VAN DEN
EYNDE EN TOM VAN DYCK: EX (UITVERKOCHT)
Vier mensen proberen een leuke avond te hebben.
Gescheiden en hertrouwd willen ze liefst helemaal
opnieuw beginnen, maar het verleden kun je niet
zomaar vergeten. Zeker wanneer alles open en eerlijk
bespreekbaar moet zijn. Wat een gezellige avond had
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moeten worden bij de nieuwe barbecue, wordt een
nachtmerrie. Een afwezige EX is de aanleiding.

livemuziek en video, vol spannende momenten die je naar
adem doen happen. Niet voor Watjes!

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
– VVK 25 euro, kassa 27 euro

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 15 uur –
VVK 7 (-12 j) en 9 euro, kassa 9 (- 12j) en 11 euro

© De Kempvader

VRIJDAG 30 APRIL (CORONAHERNEMING)

STEVEN VAN HERREWEGHE: DE DROOM VAN PHILO
(UITVERKOCHT)

DONDERDAG 1 APRIL

XANDER DE RYCKE: BEKEND & BESCHEIDEN
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.
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur
– VVK 22 euro, kassa 24 euro
© Jelle Vermeersch

Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van
televisie In 1920 ploegt de 14-jarige boerenzoon Philo
Farnsworth het patattenveld om en krijgt een ingeving
waardoor hij de basis voor televisie legt. Hij gaat aan de
slag en creëert zo één van de grootste uitvindingen van de
20ste eeuw. In 1971 sterft hij verbitterd en laat een uitvinding
na waar hij helemaal niet fier op is. In 2019 verschijnt Philo’s
geest aan het bed van Steven. Hij vraagt hem wat er met
zijn uitvinding gebeurd is sinds zijn overlijden. De volgende
nacht zal hij terugkeren om het verhaal van televisie te
horen. Steven is zot van tv. Van kindsbeen af is hij compleet
verwonderd en betoverd door haar magie. Maar hoe vat je
in godsnaam samen wat tv allemaal heeft teweeggebracht?
Geen enkel meubel in de woonkamer heeft zo’n grote
impact gehad op ons leven als de televisie. Ze heeft ons de
wereld laten zien. Ze heeft onze ogen geopend en soms
gedwongen ze te sluiten. In De Droom van Philo brengt
Steven het bewogen verhaal van televisie, haar makers
en haar kijkers. Hoe tv mensen heeft doen vliegen of hun
leven compleet heeft verwoest. Het wordt een rollercoaster
van verhalen en fragmenten waarin Steven de strafste en
meest onthutsende tv-gebeurtenissen wereldwijd tegen
het licht houdt. Bereid je voor op zingende politieagenten,
Britse naakte kindervrienden, Duitse Tiroler-tongen en
Japanse schoen-eters. Waarom zat een vrouw in Kroatië 42
jaar na haar dood nog steeds voor haar tv? Waarom hielp
televisie het meest vredelievende land om zeep? En hoe
komt het dat de nazi’s het allereerste tv-station ter wereld
uitbouwden? De Droom van Philo, een ontroerende, soms
pakkende, maar vooral geestige en warme theatershow
waarin Steven Van Herreweghe zijn grote liefde voor tv
eindelijk combineert met zijn eerste liefde: het theater.
Waarschuwing: kan sporen van musical bevatten.
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 uur –
VVK 20 euro, kassa 22 euro

ZATERDAG 17 APRIL

FROEFROE: KILLIEBILLIE 8+
Op een dag komt de crash. Papa en Mama gaan uit
elkaar. RudyRudy, de kameraard van Billie, vindt het
wel goed. Want week-om-week-kinderen hebben een
fijn leven. Twee huizen, twee keer Kerstmis, +vaders,
+moeders, +broertjes en +zusjes en wat hier niet mag
kan daar weer wel. Afspraken brengen structuur in het
leven van een kind, zeggen vaders en moeders, en
dus maken ze er veel en vooral, verschillende. Als kind
wil je maar één ding: dat papa en mama gelukkig zijn.
En vooral: terug samen. Enkel de bloemenfee en het
stuifmeel van de liefdesbloem kan daarvoor zorgen. Als
je dat in iemands ogen strooit, wordt die op slag verliefd
op de eerste die hij of zij ziet. Een goed plan, denkt
Billie, daar wil ik voor gaan. KillieBillie is figurentheater
op speed. Een waanzinnige rollercoaster van spel,

© Studio Nunu
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CINEMA DE ROUTE
FILM

Elke maand organiseert Tempus De Route
vzw in GC De Route op dinsdag om 20 uur
een film. Dit voor maar 3 euro, Cinemaatje
De Route (familiefilm) kost 2 euro.

DINSDAG 17 NOVEMBER

DINSDAG 15 DECEMBER

CINEMA DE ROUTE: 1917

CINEMA DE ROUTE: DE PATRICK

DINSDAG 3 NOVEMBER (HERFSTVAKANTIE)
CINEMAATJE DE ROUTE: LION KING

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.

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 hij 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.

EXPO
DE ROUTE
NOVEMBER - DECEMBER:

WERKEN LEERLINGEN JANITOR
O.L.V. MYRIAM SAMAN

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; 1917.

OPROEP

Ben jij een lokale kunstenaar en zou jij ook
graag je werken tentoonstellen tijdens Expo
De Route? Wij geven jouw werken graag een
plaatsje in de wandelgangen van GC De Route!

DINSDAG 29 DECEMBER (KERSTVAKANTIE)
CINEMAATJE DE ROUTE: FROZEN II

Waarom werd Elsa geboren met magische krachten?
Het antwoord roept haar en bedreigt haar koninkrijk.
Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven gaat ze op een
avontuurlijke maar opmerkelijke reis. In Frozen vreesde
Elsa dat haar krachten te veel voor de wereld waren. In
Frozen 2 moet ze hopen dat ze genoeg zijn.

DINSDAG 19 JANUARI

CINEMA DE ROUTE: JOKER

MEER INFO? 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

De jaren 80. Een clown, Arthur Fleck genaamd, voelt
zich uitgekotst en verstoten door de maatschappij.
Geleidelijk aan wordt hij krankzinnig, en ontpopt hij zich
van vriendelijke, vrolijke clown tot schurk, beter bekend
als 'de Joker'. Iemand die kickt op haat en het creëren
van chaos.

GC De Route, Stationstraat 201, Sint-GillisWaas – Cinemaatje De Route om 15 uur en
cinema De Route om 20 uur – cinemaatje De
Route: 2 euro en cinema De Route: 3 euro
i Info: 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop
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TENTOONGESTELD
ZATERDAG 3 APRIL T.E.M. ZONDAG 18 APRIL

TENTOONSTELLING MET SCHILDERIJEN VAN
LIA VEREECK

De tentoonstelling bevat schilderijen die voornamelijk
gezichten op een herkenbare, soms realistische
soms abstracte manier weergeven. Er worden
verschillende materialen en technieken gebruikt
om texturen te bekomen zoals collages, sjablonen,
stempels, bister, acrylverf en eigengemaakte kleuren
met pigmentpoeders. Je ziet hoofden waarin aan de
binnenkant misschien de ratio heerst, maar die aan de
buitenkant duidelijk sporen tonen van wat hen bezig
houdt of getekend heeft. Ieder mens is een verhaal, een
onvoltooid onuitgegeven boek. Soms ziet men een glimp
van het verhaal in de blik. Instagram: justlia_50
Nonnemanshoeve, Doornstraat 73, Sint-Gillis-Waas –
zaterdag en zondag 14 tot 18 uur
i nonnemanshoeve@gmail.com

ZATERDAG 24 APRIL T.E.M. ZONDAG 9 MEI

TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN URBAIN
VAN DUYSE

Langzaam steeg er een regenboogkleurige stofwolk
rond Urbain op. Afkomstig van de zonet uit frustratie
vertrappelde en verbrijzelde pastels die hij maar niet
in de juiste verhoudingen op zijn papier kreeg. Met

dezelfde kracht en intensiteit kon net wel alles op de
juiste plaats vallen. Het afbreken en weer opbouwen liep
als een rode draad doorheen zijn leven en werk. Urbain
Van Duyse was een echte schilder. Steeds op zoek naar
nieuwe inzichten die hij dan helemaal uitpuurde en
maanden schilderde van 's morgens tot 's avonds… Het
schilderen naar waarneming evolueerde drastisch naar
zuivere abstractie om later samen te smelten. Voor deze
tentoonstelling is een selectie gemaakt uit zijn groot en
veelzijdig archief.
Nonnemanshoeve, Doornstraat 73, Sint-Gillis-Waas –
zaterdag en zondag 14 tot 18 uur
i nonnemanshoeve@gmail.com

TOT WOENSDAG 30 DECEMBER

ONMISBAAR VERAF

Beperk je nauwe contacten.’ Het is één van de
maatregelen tegen het coronavirus. Het project
Onmisbaar veraf van Cultuurtuin WAAS overbrugt de
fysieke afstand in woord en beeld. Tien verschillende
illustraties en gedichten zijn tot 30 december op
prominente plaatsen te zien in de tien Wase gemeenten.
We leven in een tijd van mondmaskers, bubbels en
social distancing. Samenleven is niet meer wat het was.
We missen en verlangen, aanvaarden of rebelleren. We
zijn emotioneel geraakt.

Cultuurtuin WAAS koppelde 10 dichters en illustratoren
aan elkaar en vroeg hen om creatief uiting te geven
aan hoe we nu (moeten) samenleven. Elke gemeente
toont een ander beeld op een andere manier. Als
affiches in de gemeentelijke instellingen, als banner op
een prominente plaats, soms tot voor het vensterraam
van de bewoners. Er zijn werken te zien van Lies
Van Gasse (Beveren), Poetry Pigeon en Jelle Meys
(Sint-Niklaas), Sarah Moens en Babs Raedschelders
(Kruibeke), Sofie De Moor en Joris Ongena (Lokeren),
Frank Pollet en Sofie Nachtegael (Waasmunster), Paul
Vereecken en Ellen De Vos (Sint-Gillis-Waas), Norbert
De Beule en Jaco De Maesschalck (Stekene), Myriam
Mestiaen (Moerbeke), Fikry El Azzouzi en Claudia
Verhelst (Temse), Nelle De Maeyer en Pieter De Decker
(Zwijndrecht). Volg het project vanaf 1 september
op https://www.facebook.com/CultuurtuinWAAS
In samenwerking met Beveren, Kruibeke, Lokeren,
Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Cultuurtuin WAAS
werkt onder de vleugels van Interwaas.
Gc De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas
i 03 727 17 00, deroute@sint-gillis-waas.be

WAT NOG MEER?
WOENSDAGEN 21 EN 28 OKTOBER

MAAKBIB

Tijdens deze workshops laten we je proeven van digitale
fabricatie en kan je experimenteren met verschillende
fablab tools. Welke tools en vaardigheden juist aan
bod komen in jouw Bib, blijft een verrassing, maar we
garanderen jou een inspirerende workshop!
Voor kinderen vanaf 9 jaar, inschrijven verplicht.
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas – 14 tot 17 uur
i 03 727 18 10, bibliotheek@sint-gillis-waas.be

MAANDAG 26 OKTOBER

LADIES AFTERNOON

Femma Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9a, Sint-Pauwels – 14 tot 17 uur
i 03 779 92 01, rita.vanremoortere@gmail.com

DINSDAG 27 OKTOBER

BLOEMSCHIKKEN VOOR ALLERHEILIGEN
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot
16.15 uur
i 03 770 68 04,
www.femma.be/nl/groep/sint-gillis-waas

DINSDAGEN 27 OKTOBER, 10 EN
24 NOVEMBER

DIALECTCURSUS GRENSGEMEENTEN

GrensDorpen, een grensoverschrijdende samenwerking
met steun van de Oudheidkundige Kring De Vier
Ambachten Hulst en De Klomp De Klinge VZW
organiseert een cursus dialect. De vraag die we in deze
beginnerscursus trachten te beantwoorden is of de
rijksgrens ook hier een taalgrens is. De cursus wordt
gegeven door mevrouw Veronique de Tier, adviseur
streektalen bij Erfgoed Zeeland en dialectoloog bij het
Instituut voor de Nederlandse Taal. Veronique is voorzitter
van de Stichting Nederlandse Dialecten en werkte mee aan
het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Oprecht zijn
we het eens met de opmerkingen dat Veronique als geen
ander eenvoudig, klaar en boeiend kan spreken over taal
en taalgebruik in Zeeland en Vlaanderen. Grensdorpen
en hun dialecten. Is de rijksgrens ook hier een taalgrens?
In deze cursus bekijken we de Oost-Zeeuws-Vlaamse en
Wase dialecten aan de grens. De cursus gaat in op de
geschiedenis van de Vlaamse en Zeeuwse dialecten met
focus op de grensdorpen. Heel lang geleden spraken al
deze grensdorpen dezelfde taal, maar hoe is het nu en
op welke manier zijn de dialecten geëvolueerd? Wat is
de invloed van de scheiding tussen de noordelijke en
zuidelijke Nederlanden. Inschrijven is verplicht want er is
maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Lesgeld
vooraf te betalen aan de Oudheidkundige Kring de Vier
Ambachten:
IBAN: NL44 ABNA 0490 5580 62 met vermelding ‘Dialect’.
Indien de cursus door onvoorziene omstandigheden
wordt uitgesteld, retourneren we het cursusgeld.

De werkgroep GrensDorpen
KLINGSPOOR, Buitenstraat 7, De Klinge – 19.30 tot
21.30 uur – 30 euro
i 32 653592956, guillaume.drumont@gmail.com

WOENSDAGEN 28 OKTOBER EN
25 NOVEMBER

BREICAFÉ

Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels – 19.30 tot
22 uur
i 03 777 14 50, anniepiessens@skynet.be

DONDERDAG 29 OKTOBER

BLOEMSCHIKKEN VOOR ALLERHEILIGEN
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot
16.15 uur
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels – 19.30 uur
i 03 770 68 04,
www.femma.be/nl/groep/sint-gillis-waas

DE GESCHIEDENIS VAN LA RÉUNION
Het eiland La Réunion, een voordracht over de rijke
geschiedenis, het leven vroeger en nu, aangevuld met
prachtige foto's van dit mooie eiland.
Markant Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot
16.15 uur
i www.markantvzw.be/st-gillis-waas
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ZATERDAG 31 OKTOBER

HALLOWEENZOEKTOCHT IN DE STRATEN VAN
MEERDONK

Programma Meerdonk:
11.30 uur Plechtigheid aan het Monument voor
Gesneuvelden

Drenk de straten in Halloweensfeer en versier jouw raam/oprit
met afbeeldingen, pompoenen en andere Halloweenartikels.
De kinderen gaan verkleed in hun bubbel op zoektocht door de
straten met een invulformulier. Inwoners van de deelnemende
huizen schrijven zich telefonisch in bij de voorzitter Sylvia
Stessens, 0496 83 68 66 of via sylviastessens@hotmail.com.
De deelnemende kinderen/gezinnen verzamelen na de tocht in
Kloosterstraat 2 voor een beker warme drank en een snoepzak.

Traditioneel cafébezoek ‘De Avond van de Hoge Hoed’
zaterdag 13 februari
Kickertornooi met aansluitend eetfestijn (voorinschrijving) in
de sporthal
Muziekoptredens in de Sint-Gillisstraat
zondag 14 februari
Optredens parking sporthal en rondrit praalwagen
De Klingse Vodderoapers
maandag 15 februari
Seniorennamiddag met optreden in de sporthal
De Klingse Vodderoapers
i 0471 02 89 32, boeykes_m@hotmail.com

Feestcomité Meerdonk
Meerdonk – 17 tot 19.30 uur
i Sylvia Stessens, 0496 83 68 66,
sylviastessens@hotmail.com

MAANDAGEN 16, 23 EN 30 NOVEMBER,
7 EN 14 DECEMBER

SPORTIEVE NASCHOOLSE OPVANG IN SINT-GILLIS-WAAS
Opvang voor 1e en 2e graad lagere school. Lessenreeks
van 5, afzonderlijk inschrijven per les is niet mogelijk. Max.
aantal leerlingen: 25.
De kinderen van de scholen De Sterappel, De Klimop
(Kerkstraat) en Het Kompas worden op school opgehaald
door een begeleider.

ZATERDAG 7 T.E.M. ZONDAG 15 NOVEMBER

HERFSTWANDELING

Ter vervanging van de ‘Wandel mee’-wandeling, die niet
kan doorgaan door de coronamaatregelen, worden 3
afgepijlde routes voorzien die je kan downloaden op
www.gasthofstappers.be en wandelen wanneer je wilt
tussen 7 en 15 november 2020.
Wandelclub De Gasthofstappers
Polyvalente zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat, De Klinge
i 0474 48 83 61, bogaertbolssens@skynet.be

MAANDAGEN 9 EN 23 NOVEMBER EN
7 DECEMBER

CREATIEF KOKEN

Deze cursus is niet alleen bedoeld voor mensen die voor
het eerst de pollepel ter hand nemen, maar ook voor
iedereen die zijn basisvaardigheden in koken wil uitbreiden.
Bereidingstechnieken zijn dikwijls heel wat minder
ingewikkeld dan wordt gedacht en zijn meermaals universeel:
eens je een techniek onder de knie hebt, kun je hem in diverse
gerechten toepassen. ‘t Is gewoon een kwestie van durven.
In elke les staat een gamma van voedingsproducten centraal.
Met deze producten als uitgangspunt informeert de lesgever
de cursisten over de principes van een gezonde voeding,
gebaseerd op de voedingsdriehoek. Daarnaast zitten in de
lessen tal van kook- en bereidingstechnieken verweven.
Ook aan garneren en afwerken van gerechten besteedt de
lesgeefster aandacht. In elke les wordt een menu uitgewerkt.
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot 16.15
uur en 19.30 tot 22.30 uur
i 03 770 56 62, www.femma.be/nl/groep/sint-gillis-waas

WOENSDAG 11 NOVEMBER

11 NOVEMBERVIERING

Sint-Gillis-Waas:
9.30 uur Neerleggen bloemstuk door het gemeentebestuur
aan het Pools monument, in de Reepstraat.
10 uur Eucharistieviering in de Sint-Egidiuskerk.
Aansluitend aan de Eucharistie: plechtigheid aan het
Monument voor Gesneuvelden
Programma Sint-Pauwels:
11 uur Plechtigheid aan het Monument voor Gesneuvelden
Programma De Klinge:
11 uur Plechtigheid aan het Monument voor Gesneuvelden
11.30 uur Korte plechtigheid aan gedenkteken voor de
geallieerden op de begraafplaats

Gemeente Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J. Cardijnstraat 1, SintGillis-Waas – 16 tot 17.30 uur (kinderen kunnen vanaf 17
uur opgehaald worden) – 10 euro (5 lessen, inschrijven via
www.sint-gillis-waas.be/webshop)
i 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be

ZONDAGEN 22 EN 29 NOVEMBER

INFOMOMENT VOOR MENSEN DIE IETS WILLEN
BETEKENEN IN DEZE WERELD
De Wase Hulpdienst
Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas – 10
tot 12 uur en 14 tot 16 uur
i vriendenkring@dewasehulpdienst.be

DONDERDAG 26 NOVEMBER

KERSTVERSIERING MAKEN

Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels – 19.30 tot 22 uur
i 03 777 14 50, anniepiessens@skynet.be

VRIJDAG 4 DECEMBER

BLOEMSCHIKKEN WINTERSTUK
Femma Sint-Pauwels
’t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels – 19.30 tot 22 uur

ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 FEBRUARI

CARNAVAL SINT-GILLIS-WAAS

Deze activiteiten worden aangekondigd onder voorbehoud
van de geldende maatregelen en protocollen van dat
moment.
Winterkermis aan het Burgemeester Omer de Meyplein
zaterdag 20 februari
18-21 uur: rondrit met optredens van Johan Veugelers
en Rudy Jones op prinsenwagen langsheen een
uitgebreid parcours in Sint-Gillis-Waas met einde aan het
Burgemeester Omer De Meyplein
21.15 uur: ambiance in het centrum met Funky D
zondag 21 februari
14.30-17 uur: kindercarnaval (-12 jaar) met Clown
Poefie interactieve show, kindergrime, ballonplooien en
springkastelen in openlucht aan het Burgemeester Omer
De Meyplein, terrassenzone voor de ouders - gratis inkom,
registratie persoonsgegevens bij aankomst verplicht

i 03 777 14 50, anniepiessens@skynet.be

DINSDAG 8 DECEMBER

BLOEMSCHIKKEN VOOR KERSTMIS
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot 16.15
uur en 19.30 tot 22.30 uur
i 03 770 68 04, www.femma.be/nl/groep/sint-gillis-waas

DONDERDAG 14 JANUARI

MOE VAN AL DAT MOETENS …
Leer je veerkracht vergroten om gelukkig en vol energie te
leven en te werken.
Markant Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas – 20 tot 22.30 uur
i 03 770 60 51, gabriel.buytaert@telenet.be www.markantvzw.be/st-gillis-waas

VRIJDAG 12 T.E.M. MAANDAG 15 FEBRUARI

CARNAVAL DE KLINGE

Deze activiteiten worden aangekondigd onder voorbehoud
van de geldende maatregelen en protocollen van dat
moment.
vrijdag 12 februari
Kindercarnavalstoet, opvang schoolkinderen na afloop in
OC Parochiehuis

De Minikielen vzw
i 0476 99 09 21, romain.meersschaert@sint-gillis-waas.be

DINSDAG 23 FEBRUARI

GEHEUGENSTEUNTJES

Tips en technieken tegen het alledaags vergeten.
Markant Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas – 20 tot 22.30 uur
i 03 770 60 51, gabriel.buytaert@telenet.be www.markantvzw.be/st-gillis-waas

ZONDAG 21 MAART

3DE MEMORIAL JEAN VAN EETVELT
3e memorial voor liefhebbers en loopvrienden. Afstanden:
5 km , Axa Ladiesrun of 10 km.
De loop is met tijdsregistratie en uitslag. Inschrijven kan
online op https://memorialjeanvaneetvelt.be
Afhaling nummers: Lijkveldestraat 22, Sint-Pauwels. Start
en aankomst: Groenstraat, Sint-Pauwels (100 meter).
Gezinssport Vlaanderen vzw en Gezinsport Sint-Pauwels
Groenstraat, Sint-Pauwels – start 5 km om 14 uur, Axa
Ladiesrun om 14.10 uur en 10 km om 15 uur – voorinschrijving
6 euro, daginschrijving 7 euro
i 0473 41 04 07, melissa.vaneetvelt1@gmail.com
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
MAANDAG

DINSDAG

JEUGDBADMINTON (6 TOT 16 JAAR)

JOGGEN IN GROEP

Kinderen leren op een speelse wijze de technieken van
badminton aan en passen de technieken nadien toe
in wedstrijdvormen. Vrij spelen onder toezicht van een
begeleider.

Lopen in groep, waarbij tempo en afstand opgebouwd
worden. Afwisseling tussen verschillende parcours, waarbij
je kan kiezen voor de korte of de lange route. Er loopt een
begeleider vooraan de groep, een tweede begeleider sluit
de groep achteraan (rekening houdend met het tempo van
de traagste deelnemer).

Twee trainingen gratis als kennismaking zonder verdere
verplichting.
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J. Cardijnstraat 1,
Sint-Gillis-Waas – 18 tot 19 uur – 40 euro
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas –
19.30 uur - 30 euro of 25 euro (leden Gezinsbond)
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

WOENSDAG

BADMINTON (SPELERS +16 JAAR)
Speel badminton op recreatief niveau met mogelijkheid
tot deelname aan tornooien. Spelvorm: dubbelheren/
dubbeldames en dubbelgemengd. Gratis begeleiding voor
beginners. Twee oefensessies gratis als kennismaking.
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J.Cardijnstraat 1,
Sint-Gillis-Waas – 19 tot 21 uur – 75 euro of 60 euro (leden
gezinsbond)
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

FIETSEN (TOT 30 OKTOBER)
Fietstocht van ongeveer 40 km langs rustige wegen met
tussenstop. Er zijn ook drie dagritten voorzien.
Okra Sint-Pauwels
Dries, Klapdorp 5, Sint-Pauwels – 13.30 uur
i Hubert Vanhove, 0474 62 84 24,
www.sintpauwelsokra.123website.be

VOLLEYBAL
Een avondje recreatief volleybal. De onkosten voor de zaal
en de verzekering worden per avond afgerekend.
KWB Sint-Pauwels
School De Zandloper (sportzaal), Zandstraat 16,
Sint-Pauwels – 20.30 tot 22 uur
i kwbsintpauwels@hotmail.be, www.kwbsintpauwels.net

REPETITIES HARMONIE
Repetitie Harmonie.
Notenleer en de repetitie voor de jonge muzikanten start
na de herfstvakantie onder gunstige omstandigheden
coronamaatregelen.
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas
Bibliotheek, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas –
20 tot 22 uur
i Willy Van Bogaert, 03 770 68 07

WANDELEN MET FEMMA
Elke maandag gaan we een uurtje wandelen. Sportieve
dames zijn altijd welkom. We hebben 2 groepen, een groep
aan een snel tempo en een groep die het wat rustiger aan
doet. Inschrijven is niet nodig.
Femma Sint-Gillis-Waas
Vertrek Burgemeester Omer De Meyplein, Sint-GillisWaas – 19.15 uur
GC De Route, Stationstraat 20, Sint-Gillis-Waas –
19.15 uur
i 0473 83 60 15, www.femma.be/nl/groep/sint-gillis-waas

G-GYM VOOR KINDEREN MET EEN MENTALE
BEPERKING
Een uurtje G-gym voor kinderen van 5 t.e.m. 15 jaar met een
mentale beperking. De turnles wordt aangepast aan het
niveau van de deelnemers.
Sportiva
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 60
euro - 17.30 uur
i 03 707 13 92, g-gym@sportiva.be - www.sportiva.be

BBB - AEROBICS
Een gediplomeerd lesgever werkt aan de opbouw van je
fysieke conditie. Bewegingsoefeningen en grondoefeningen
worden op muziek afgewerkt met speciale aandacht voor
BBB.
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas – 20 tot
21 uur – 65 euro of 50 euro (leden Gezinsbond)
i 03 777 35 97, lubernaert@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

REPETITIE KOOR
Koor ‘Jong van Hart’
Lokaal ACW, Pompstraat 2b, Sint-Gillis-Waas
14 tot 16 uur
i 03 770 68 01, theo.vanhiel@skynet.be

CONDITIEGYM VOOR DAMES
Opwarmingsoefeningen (sport-spelvorm) gevolgd door
grondoefeningen op muziek met nadien keuze tussen
toestelturnen of netbal. Instappen met 2 gratis beurten kan
op ieder moment zonder verdere verplichting.
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J.Cardijnstraat 1, SintGillis-Waas – 18.30 tot 21 uur – 75 euro of 60 euro (leden
gezinsbond)
i 03 770 56 62, marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

BADMINTON (SPELERS +16 JAAR)
Speel badminton op recreatief niveau met mogelijkheid
tot deelname aan tornooien. Spelvorm: dubbelheren/
dubbeldames en dubbelgemengd. Gratis begeleiding voor
beginners. Twee oefensessies gratis als kennismaking.
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J. Cardijnstraat 1,
Sint-Gillis-Waas – 18.30 tot 21 uur – 65 euro of 50 euro
(leden gezinsbond)
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

JOGGEN IN GROEP
Lopen in groep, waarbij tempo en afstand opgebouwd
worden. Afwisseling tussen verschillende parcours, waarbij
je kan kiezen voor de korte of de lange route. Er loopt een
begeleider vooraan de groep, een tweede begeleider sluit
de groep achteraan (rekening houdend met het tempo van
de traagste deelnemer).
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas –
19.30 uur - 30 euro of 25 euro (leden gezinsbond)
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

YOGA-LESSEN
Meebrengen: yoga-matje en dekentje.
Jga Gezinsbond
Sportzaal school De Klimop, Kerkstraat 91,Sint-GillisWaas – 100 euro (10 beurtenkaart, incl. verzekering en
11de beurt gratis)
i jga@gezinsbond-sint-gillis-waas.be

VRIJDAG

NAAISALON (1 WOENSDAG VAN DE MAAND)
e

Ben je aan een rokje begonnen en raak je niet verder ? Tof
stofje op de kop getikt en op zoek naar een leuk patroon?
Tips nodig om je nieuwste creatie te voltooien? Hiervoor
kan je terecht in het naaisalon. Breng je eigen naaimachine
mee en Maria staat je met raad en d(r)aad bij.
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-Gillis-Waas – 19.30 uur
4 euro, 2 euro met Femmapas
i 03 770 68 04, www.femma.be/nl/groep/sint-gillis-waas

DONDERDAG
MUZIEKLES FANFARE

VOLKSDANS
Wil jij ook een stapje op de dansvloer wagen of
volksmuziektonen uit je instrument toveren? Kom gerust
een kijkje nemen op de vrijdagse repetitie in zaal ‘De
Kwakzalver’.
Volkskunstgroep Drieske Nijpers, Zaal De Kwakzalver,
Pompstraat 2, Sint-Gillis-Waas, 20.30 tot 23 uur
i contact@drieskenijpers.be, www.drieskenijpers.be,
facebook.com/drieskenijpers

ZATERDAG

Trommelles en repetitie fanfare.

CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN (VAN 6
FEBRUARI T.E.M. 13 MAART)

Koninklijke fanfare Sint-Cecilia Meerdonk
GOM, Margrietstraat 14, Meerdonk – 19 tot 19.45 uur
(trommelles) en 20 tot 22 uur
i 03 773 56 20

Mensen redden is geen kunst maar een doen. Je leert
reanimeren met en zonder AED, en leert ook andere
levensreddende handelingen. Max. 10 cursisten toegelaten
(vanaf 16 jaar).

WINTERKRANT 2020 11

De Wase Hulpdienst
Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas –
9 tot 13 uur - 35 euro
i opleiding@dewasehulpdienst.be,
www.dewasehulpdienst.be

KLEUTERDANS EN JAZZ
Clapaja
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas –
kleuterdans (vanaf 4 jaar): 14 tot 14.45 uur, jazz (1e tot 3e
leerjaar): 15 tot 16 uur, jazz (4e tot 6e leerjaar):
16 tot 17 uur. Er is geen les tijdens de schoolvakanties.
i 03 776 62 18 of 0496 81 45 42, info@clapaja.be,
www.clapaja.be

JEUGDBADMINTON (6 TOT 16 JAAR)

BADMINTON (SPELERS +16 JAAR)

Kinderen leren op een speelse wijze de technieken van
badminton aan. Nadien passen ze de technieken toe in
wedstrijdvormen. Initiatie en training met gediplomeerde
monitoren voor de jonge spelers van 9 tot 16 jaar. Twee
trainingen gratis als kennismaking zonder verdere
verplichting.

Speel badminton op recreatief niveau met mogelijkheid
tot deelname aan tornooien. Spelvorm: dubbelheren/
dubbeldames en dubbelgemengd. Gratis begeleiding voor
beginners. Twee oefensessies gratis als kennismaking.
GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J.Cardijnstraat 1, SintGillis-Waas – 10.30 tot 12.30 uur – 75 euro of 60 euro
(leden gezinsbond), enkel spelen op zaterdag: 40 euro
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

GSF-Omnisport-Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J. Cardijnstraat 1,
Sint-Gillis-Waas – 13 tot 15 uur – 40 euro
i marc.vangrimberge@telenet.be,
www.gsf-omnisport-sgw.be

DURF ORGANISEREN!
Zin om met je vereniging opnieuw activiteiten of een evenement te organiseren? Dat kan!
Als vereniging of organisator zag je het afgelopen jaar heel wat activiteiten in het water vallen.
Het is belangrijk om opnieuw te durven organiseren! De protocollen en maatregelen voor
evenementen zijn zo opgesteld dat wanneer je ze opvolgt, je op een veilige manier kan samen
komen.
Het is van belang dat je voor elke organisatie of activiteit een draaiboek opmaakt. Dit draaiboek
moet je vervolgens toetsen aan de CERM. Wanneer je scan groen kleurt kan je verder gaan met
de organisatie.
Vind je je weg niet in het kluwen van protocollen en maatregelen? Of wil je graag dat iemand
even meedenkt hoe je iets op een veilige manier kan oplossen? Dan kan je bij Cultuur terecht.
Zij volgen de maatregelen op en helpen je graag verder!

in Sint-Gillis-Waas

OPROEP: 20 JAAR TEMPUS
Bijna 20 jaar geleden, op 10 augustus 2001, ging
het massaspel Tempus in première. Een ongezien
huzarenstuk in onze gemeente waarvoor niet
minder dan 8000 tickets de deur uit gingen!
Deze verjaardag willen we in 2021 niet zo maar
voorbij laten gaan. Was jij er bij? Heb je nog
foto’s, video’s, affiches, teksten, Tempuskoekjes,
Tempusbier of andere spullen in de kast liggen?
Bezorg ze aan dienst Cultuur, zo kunnen we op
een gepaste manier 20 jaar Tempus herdenken.

in Sint-Gillis-Waas

Enkele inwoners geven in
deze rubriek UiTtips.
Els en Ellen geven jou hun keuze.

UIT MET ELS

UIT MET ELLEN

ZONDAG 6 DECEMBER

DINSDAG 3 NOVEMBER

VERTELMOMENT SVEN DE RIDDER

LION KING

Op een winterzondagmorgen met een vriendin een ontspannend momentje
inlassen is altijd leuk. Sven De Ridder kan boeiend vertellen, dat is geweten.
En in samenwerking met een artiest van Sint-Gillis-Waas belooft dit een fijne
voormiddag te worden!

Wat zijn we blij sinds een lange tijd terug onze keuze te maken tussen de vele
fijne activiteiten. Want in ons Wase parel is er keuze genoeg voor jong en oud!
De eerste schooldag is al weer achter de rug en kijken de kinderen al snel uit
naar de herfstvakantie. Dan trek ik met mijn twee oudste kinderen naar GC De
Route om naar de Lion King te kijken. Een film die ik al een tijd wilde zien. Als
kind keek ik al heel graag naar de tekenfilmversie. Benieuwd naar de nieuwe!

ZATERDAG 16 JANUARI

LOGE 10: ZWIJG KLEINE

Deze theatervoorstelling stond onmiddellijk genoteerd in mijn agenda. Een
voorstelling waarin vooral veel gelachen wordt, denk ik. Een terugblik naar
hoe er werd gefeest in de jaren 70 op een ludieke manier. Dat wordt een fijne
avond!

WOENSDAG 20 JANUARI

MAAIKE CAFMEYER EN PETER DE GRAEF: HULLEP!
Deze voorstelling is een coronaherneming en stond dus reeds lang gepland.
Maaike Cafmeyer is een topactrice en van alle markten thuis, dus kijk ik er enorm
naar uit om haar eens life bezig te zien. Samen met Peter De Graef kan deze
voorstelling niet anders dan een topeditie worden!

VRIJDAG 29 JANUARI

BEGIJN LE BLEU

Daarna tellen we graag af naar 2021 om op 29 januari terug naar GC De Route
te trekken. Begijn Le bleu, een echte "Sinnekloaseneir", reeds veel te zien in
het programma: "Foute vrienden". Die humor kan ik wel smaken. Soms een
tikkeltje erover, maar o zo hilarisch.

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 APRIL

ERFGOEDWEEKEND

En dan gaan we een aantal maanden verder naar april. Dan word je aan
KLINGSPOOR ondergedompeld in de wereld van smokkelen ten tijden den
oorlog. Dit lijkt me een interessante en leuke gezinsuitstap, waarbij we de
trucjes van het smokkelen worden uitgelegd tijdens een zoektocht!

MEER INFO? www.sint-gillis-waas.be - www.uitinvlaanderen.be

