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Federatie Sint-Niklaas  
Voorzitter: Bea De Prycker 
Tel 03 777 09 08 - bdeprycker@hotmail.com 
Secretariaat: Denise Van Meervenne & Eddy Van Steelant 
Voor alle inlichtingen: bel secretariaat  03 775 33 00 
Penningmeester: Noël Colpaert  03 777 54 72 
Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35, 9100 Sint-Niklaas 
REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 

Afdeling Scheldekant 
Voorzitter: Luc Verbist 03 774 18 12 
Secretariaat: Maria De Cock 03 290 53 05 
Penningmeester: Dirk Rumbeke 03 774 32 39 / GSM 0474 72 68 21 
REK.NR BE 32 7785 9807 7302 
Vlas Scheldekant, Kardinaal Cardijnlaan 31, Kruibeke 

Afdeling Stekene 
Voorzitter Jaak Claes  0476 82 89 02 - jaak.claes1@telenet.be 

   vlassintniklaas.com





     Maandkalender juli 

Dinsdag 02 / 07  
Creatieve namiddag - Scheldekant  
In de Cafetaria Woonzorgcentrum, Wissekerke, Kruibekestraat 58 A  
Start: 14.00 u.  
We maken er, onder leiding van Maria en Paula, een gezellige namiddag 
van. Ofwel breng je zelf een brei- of haakwerk mee, ofwel brei je een 
schattige knuffel, een babymutsje of iets voor op onze kerstmarkt.  
Maria brengt wol mee en samen met Paula leert ze ons de rest en beiden 
geven advies.  
Je brengt zelf breinaalden mee.  
Inkom: € 2 voor leden en € 3 voor niet-leden.  
Iedereen welkom.  
Info bij Maria De Cock 03 290 53 02 

Dinsdag 02 / 16 & 30 / 07  
Dansles:  
Bijdrage € 3 leden € 5 niet-leden voor koffie en gebak tijdens de pauze. 
Leren dansen op een eenvoudige en speelse manier onder begeleiding 
van John en Bea.  
Inlichtingen bel John 0475 31 96 97  
In RVT Het Lindenhof te Belsele, Kerkstraat 11, Belsele  
Start:14.00 u.  
 
Donderdag 04 / 07 
FILMNAMIDDAG zomerreis 2018:  
Het Loiredal in de Anjou – Frankrijk 

Beste ex-medereizig(st)er, 
geïnteresseerde. Wij hebben het 
genoegen jullie uit te nodigen op de 
voorstelling van onze 2 filmen die 
gemaakt zijn over onze zomerreis 
2018! 
De voorstellingen gaan door op donderdag 4 juli 2019 om 14.30 u.  
In het lokaal Steenstraete, Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas. 
Programma: 

- 14.30 u.projectie van de film van Werner 

- Rond 15.30 u. koffie met cake (aangeboden) 



- 16.00 u. projectie van de film van Patrick 

- Daarna nog gezellig napraten 

Zeker inschrijven voor 1 juli bij Denise 03 775 33 00 of 
denise.vanmeervenne@gmail.com.  
Dit om voldoende koffie en cake te voorzien. 
Deelname in de onkosten: € 2 
Wij wensen u een aangename en herinneringsvolle namiddag.  
Voor het Vl@sbestuur Sint-Niklaas,   
Noël en Bie 

�   

Vlaanderen Feest! Sneukelfietstocht  
zondag 7 juli 2019  

Familiefietstocht: +/- 29 km, Waasland op zijn mooist!  
Vertrekplaats: School “De Droomballon” Gyselstraat 35, Nieuwkerken  
Vertrekuur: tussen 13.00 u. en 14.00 u.  
Aankomstuur: ten laatste 18.00 u.  

Sneukelen onderweg: 5 
sneukelpunten met als laatste een 20 
cm lange BBQ worst met groenten en 
brood.  
Deelnameprijs: volwassenen € 12 
kinderen tot 12 jaar € 5  
Men kan ook aanwezig zijn en alleen  
aan de BBQ  deel nemen en gezellig 
samenzijn dit voor democratische prijs van € 6  
Inschrijven bij Denise Van Meervenne bel 03 775 33 00 
of denise.vanmeervenne@gmail.com 
Vóór zaterdag 1 juli (aankoop drank en eten)  
Om aan de activiteit deel te nemen moet U overschrijven op Vlas 
Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35 9100 Sint-Niklaas  
KBC REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 met vermelding van de activiteit.  

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 



Dinsdag 09 / 07 
Wandeling: Steendorp - Fort 3 & 6 km.  
Samenkomst en vertrek om 14.30 u. Kapelstraat 204, Steendorp. 
Gratis deelname. Gidsen John en Eddy. 
Inlichtingen: bel John 0475 31 96 97. 

... naar een vijfsterrenhotel voor vleermuizen 

Ondertussen verwierf het fort faam als een bijzonder waardevol natuur -
gebied. De hoge vochtigheidsgraad, de talrijke ondergrondse ruimtes en 
de specieke temperatuursomstandigheden zorgen ervoor dat er minstens 
acht verschillende soorten vleermuizen in het fort overwinteren, waar -
onder de watervleermuis, de grijze grootoorvleermuis, de dwergvleermuis 
en bedreigde soorten als de meervleermuis en de ingekorven vleermuis. 
Jaarlijks overwinteren nu circa 1200 vleermuizen in het fort. In lente en 
zomer gonst het natuurgebied van de insecten. Meteen de voornaamste 
voedselbron voor de talrijke vleermuizen. Vleermuizen vangen hun prooi 
met echolocatie, een soort radar die het mogelijk maakt om hun 
vliegende maaltijd met geluidsgolven op te sporen en in de vlucht te 
verorberen. Een vleermuis eet elke dag 30% van zijn eigen 
lichaamsgewicht. Dus verorbert de watervleermuis, die het meest 
voorkomt op en rond het fort, dagelijks zo’n 400 muggen.  
 
Ook tal van zang- en roofvogels en eenden vinden hun weg naar het fort. 
En ondertussen wist een jong bos het gebied steeds verder in te palmen. 
In december 2001 verwierf het Agentschap voor Natuur en Bos van de 
Vlaamse overheid het Fort Steendorp. Het Fort Steendorp is nu een 
Vlaams natuurreservaat dat een speciale beschermingsstatus geniet in 
het kader van de Europese Habitatrichtlijn. 

De ijsvogel is een van de opvallendste vogels: met zijn      
 prachtig, oranje-blauw verenkleed en zijn dolkvormige snavel

 wint hij elke schoonheidswedstrijd. Ook zijn vlucht is bij - 
zonder. De vogel heeft een snelle, snorrende vleugelslag  

       in een rechte lijn, afgewisseld met korte glijvluchten. Hij 
vliegt meestal net boven het wateroppervlak. De maaltijd  

    van de ijsvogel bestaat dan ook voor 99% uit vis.  
 Al mogen die vissen niet groter zijn dan 9 centimeter. 
  De vogel houdt van stromend en stilstaand zoet 
water  met voldoende vis, begroeiing en een steile wand of een boomkluit 
om een tunnelvormig nest in te graven. Met zijn hellend talud en 



grachten, bevolkt met kleine voorns en stekelbaarzen, is het fort dus een 
waardevolle pleisterplaats voor deze kleine vogel. 

Roofvogels voelen zich best thuis op het Fort 
Steendorp. Dat komt omdat ze er kunnen 
profiteren van de thermiek. Het fort ligt wat hoger, 
waardoor de bodem en dus ook de lucht aan de 
grond iets sneller opwarmen dan de omgeving. Zo 
ontstaat er een kolom van opstijgende warme 
lucht. Roofvogels houden ervan om zich op deze 
stijgwind te laten drijven en zonder al te veel 
krachtinspanningen lange tijd de omgeving af te 
speuren op zoek naar prooidieren. Zo is de buizerd 
een frequente gast in het fort. Hij probeert zijn 
prooi – vooral konijnen en muizen– te verrassen 
nadat hij lange tijd de hele buurt afgespeurd heeft. De buizerd herken je 
aan zijn donkerbruine verenkleed, met dwarsbanden op de buik. De 
lengte van zijn vleugels is indrukwekkend: een spanwijdte van 120 
centimeter is niet ongewoon. Ook in de vlucht is hij gemakkelijk te 
herkennen: enkele vleugel slagen, kort zweven en dan weer een paar 
slagen. De buizerd is een uitgesproken langzame vlieger met brede 
vleugels en een korte, brede staart. 
 
Berken, goed herkenbaar aan de witte afbladderende schors en de 
eivormige, gekartelde bladeren, zijn bewoners van jonge bossen. Geen 
wonder dat ze op het Fort Steendorp goed gedijen. En de berk is geen 
eenzaat, want hij leeft in symbiose met bodemschimmels. De zwamvlok 
van deze schimmels leeft op de worteltopjes van de berk en zorgt ervoor 
dat de wortels van de berk de voedingsstoffen uit de grond beter kunnen 
opnemen. De berk voedt de zwamvlok dan weer met suikers die hij zelf 
maakt. Zowel de berk als de zwam zijn voor hun voortbestaan van elkaar 
afhankelijk en gedoemd tot een leven met . Met zijn oranjerode hoed met 

witte stippen is de vliegenzwam naast 
de champignon ongetwijfeld een van 
de bekendste paddenstoelen. De 
witte stippen spoelen bij regenweer 
vrij snel van de hoed. Op de steel zit 
een duidelijke ring en aan de onder- 
kant een vlokkige knol. In tegen -
stelling tot de champignon is de 
vliegenzwam erg giftig. 



De robinia of valse acacia is nadrukkelijk aanwezig in 
dit natuurgebied. Deze boom is makkelijk herkenbaar 
aan zijn oneven geveerd blad met welgeteld 25 
deelblaadjes. Het hout is verbazend sterk en dat 
maakt van de robinia een van de meest duurzame 
houtsoorten in Vlaanderen. Van nature komt de 
robinia eigenlijk enkel in de Verenigde Staten voor. 
Maar in de 17de eeuw werd deze boomsoort in West-
Europa ingevoerd en raakte hij hier algemeen 
ingeburgerd. Deze exoot plant zich naar hartenlust 
voort met zwarte zaden die beschermd zitten in een peul. De boom houdt 
van leemhoudende zandgrond en komt hier dus prima aan zijn trekken. 
De boom kan tot 25 meter hoog worden. 

Vrijdag 12 / 19 & 26 / 07  
Petanque: Sint-Niklaas.  
Plaats sporthal De Mispelaer, Gyselstraat 4, Nieuwkerken.  
Start 13.30 u. we spelen tot 17.00 u.  
Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen gerief mee. 
Inlichtingen: bel John 0475 31 96 97  

Donderdag 25 / 07 
Bestuursvergadering: Sint-Niklaas  
Start 14. 30 u In lokaal Steenstraete Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas. 
Voorzitter Bea: 03 777 09 08  

Afdeling Stekene  

Maandag 01 - 08 - 15 - 22 & 29 juli  
Petanque: Stekene  
 
Plaats: sporthal De Meet, 
Nieuwstraat 60, Stekene.  
Start 13.30 u.  
We spelen tot 17.00 u.  
Deelname gratis.  
Er zijn ballen beschikbaar, maar 
breng liefst uw eigen gerief mee. 
Inlichtingen:  
Etienne Strijbol 0476 72 44 95.  
of  Jaak Claes 0476 82 89 02 



     Maandkalender augustus 

Donderdag 01 / 08  
“Babbelend vermaak” namiddag.  
Waar: cafétaria van De Mispelaer, Gyselstraat 4, Nieuwkerken  
Start 14.30 u.  
Wat doen wij?  
Voor elk wat wils: Breien, babbelen, biljarten, gezelschapsspellen spelen, 
kaarten, gezellig bijpraten...  
Iedereen welkom, breng vriend of vriendin mee!  
Kostprijs: minimum één consumptie.  
Tot dan, je komt toch ook?  
Grote parking achteraan de sporthal. 

De smartphone ...  
We zijn er reeds min of meer met vertrouwd. 
Wil je er nog meer over weten ?  
Eddy is bereid om je vragen te beantwoorden !  
Apps te installeren.  
Leren werken met Bancontact  
Internet bankieren...  
Smartphone optimaliseren.  
Vergeet zeker u codes en paswoorden niet en als je wil bankieren je 
bankkaart.  
 
Maandag 05 / 08  
Leesclub: “Schitterende ruïnes” Jess Walter 
In lokaal “ Steenstraete ” Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas.  
Start 14.30 u.  
Bijdrage voor de zaal € 1.  
Paula De Roover 0472 58 03 72  
 
Jess Walter schreef gedurende de afgelopen 
vijftien jaar met tussenpozen aan Schitterende 
ruïnes. Hij debuteerde in 2001 met Over 
Tumbled Graves.  
Daarna volgden vijf romans. Hij woont in 
Spokane, Washington. Van Schitterende 
ruïnes zijn wereldwijd inmiddels meer dan tien 
miljoen exemplaren verkocht.  
 



Samenvatting 

Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen vissersplaatsje Porto 
Vergogna staat Pasquale, een jonge Italiaan en eigenaar van het enige 
hotel. In dagdromen verzonken kijkt hij uit over het glinsterende water. 
Aan de horizon verschijnt een boot met op het dek een prachtige, in wit 
geklede dame. Ze is een Amerikaanse actrice. Ze is doodziek, zo ontdekt 
hij als ze haar intrek neemt in zijn hotel. 
Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse heer betreedt het 
kantoor van filmproducent Michael Deane op zoek naar de vrouw die hij 
nooit heeft kunnen vergeten. 
Schitterende ruïnes vertelt het meeslepende verhaal van een 
onmogelijke, maar onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze 
verbindt Jess Walter het landelijke Cinque Terre van 1962 met het 
genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag. Schitterende ruïnes 
handelt over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in 
hebben en over het verleden dat we soms als een ruïne achterlaten.  
Jess Walter toont hoe ons leven zich ontrolt: gecompliceerd en wreed én 
dichterlijk en betoverend tegelijk. 
 
Soms verdient een boek geen vijf sterren, maar zes sterren.  
Schitterende ruïnes is er zo een. 
Een tragische romance, een oorlogsverslag, een satire: deze 
doortimmerde roman is het allemaal tegelijk 
Schitterende ruïnes is complex zonder duister te zijn, is grappig en 
romantisch, filosofisch en meedogenloos, en verweeft fantastische 
verhalen over leven en liefdes, kansen en ontgoochelingen tot een 
onnavolgbaar geheel. 
 
Dinsdag 06 / 08 
Dansles: Optreden in Sinaai NZC “Den Dries” 
Dries 53, Sinaai 
Inlichtingen bel John 0475 31 96 97  
Kijkers zijn ook welkom.  
Start: 14.30 u. 

Dinsdag 06 / 08 
Creatieve namiddag - Scheldekant  
In de Cafetaria Woonzorgcentrum, Wissekerke, Kruibekestraat 58 A  
Start: 14.00 u.  
We maken er, onder leiding van Maria en Paula, een gezellige namiddag 



van. Ofwel breng je zelf een brei- of haakwerk mee, ofwel brei je een 
schattige knuffel, een babymutsje of iets voor op onze kerstmarkt.  
Maria brengt wol mee en samen met Paula leert ze ons de rest en beiden 
geven advies.  
Je brengt zelf breinaalden mee.  
Inkom: € 2 voor leden en € 3 voor niet-leden.  
Iedereen welkom.  
Info bij Maria De Cock 03 290 53 05 

Donderdag 08 / 08  
Zomerfeest om 12.00 u. 

Het feest gaat door in “ Ons Huis “ Schoolstraat 270, Sint - Niklaas.  
De zaal “Ons Huis” is gemakkelijk te bereiken, je hoeft niet door het 
drukke stadscentrum van Sint-Niklaas. Op E17 neem je afrit Sint-Niklaas 
Centrum. Niet in tunnel onder rondpunt, maar op rondpunt (zwembad) 
neem je N70 richting Lokeren. Aan eerste verkeerslichten rechtsaf 
(Tereken) Aan Sint-Jozefkerk rechtsaf (Schoolstraat).  
Er is ruime mogelijkheid tot parkeren aan de Sint-Jozefkerk en op de 
parking voor het kerkhof, dit op 100 m van de zaal.  

                                    Menu 
             1 glas cava   

                   Mosselen of 1/2 kip  
           met frietjes of brood  
          1 glas wijn of water  

                  1 koffie met dessert 



Inlichtingen en inschrijven bij Denise Van Meervenne 03 775 33 00 of 
mail denise.vanmeervenne@gmail.com vòòr 30 juli.  
Overschrijven op Sint- Niklaas KBC REK.NR : BE 34 7310 2140 9790.  

Prijs per persoon € 26 of € 31 niet-leden.  
Vergeet niet Uw naam te vermelden en wat je eet!  
Zeker melden mosselen of kip met frietjes of brood.  
M F of M B  /  K F of K B  

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om prijzen op te halen 
voor de BINGO van onze seniorenweek. Dus, steun ons en bezorg ons 
Uw prijs als je naar het zomerfeest komt !  
Alvast bedankt !  

Maandag 12 / 08  
Op vraag van 37 leden,  
gaan wij bowlen!  
Start om 14.30 u. stipt tot +/- 17.30 u. 
Waar: Anglo Bowling, Kleinhulst 6, Hamme 

     Rustig opstarten met aanpassen schoeisel  
(verplicht maar inbegrepen in de deelnameprijs) 

drankje bestellen. 
Wij houden het gezellig max. 4 spelers per baan.  
Deelname: € 7 
Inschrijven bij Denise (reservatie banen)  
voor 15 juli bel 03 775 33 00 of 
denise.vanmeervenne@gmail.com  

Overschrijven op ons gekend nr.  
BE34 7310 2140 9790 van  

           Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35,  

Dinsdag 13 / 08  
Wandeling: Kruibeke 3 en 6 km  
Samenkomst  kerk Kruibeke, O-L-Vrouwplein 
4-5, Kruibeke. 
Vertrek om 14.30 u.  
Gidsen Maria & Roger.  
Inlichtingen: Bel John 0475 31 96 97.  
Gratis deelname.  



Vrijdag 9 - 16 & 23 / 08  
Petanque: Sint-Niklaas.  
Plaats sporthal De Mispelaer, Gyselstraat 4, Nieuwkerken.  
Start 13.30 u. we spelen tot 17.00 u.  
Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen gerief mee. 
Inlichtingen: bel John 0475 31 96 97  

Maandag 26 / 08  
Bestuursvergadering Scheldekant 
In kasteel Wissekerke om 10.00 u.  
Voorzitter Verbist Luc 03 774 18 12 
 
Dinsdag 27 / 08 
Fietstocht 31 km naar Kruibeke 

Startplaats parking De Ster kant Vossekotstraat 
Wij vertrekken langs de vernieuwde baan en fietspad 
richting Haasdonk, verder langs een breed fietspad 
richting Kruibeke. Zo komen wij aan de Schelde - 
dijken en het overstromings gebied. Ter hoogte van 

Zomerreis Vlaamse Actieve Senioren 
Sint-Niklaas 5 dagen Zwarte Woud – Duitsland  

van zondag 18 augustus t/m donderdag 22 augustus 
2019 

Zwarte Woud



de overzet dienst in Bazel verlaten wij De Schelde om naar onze 
tussenstop Scaldiana in Rupelmonde te rijden om verse krachten op te 
doen. Hierna volgen wij nog een stukje van De Schelde om verder 
richting Temse Velle en onze vertrekplaats te rijden 
Gidsen: Roger & Alice  

 
Vrijdag 30 / 08  
Petanque - tornooi: Sint-Niklaas - Nieuwkerken  
We spelen een tornooi tegen de ploeg van de Mispelaer (Nieuwkerken) 
Aan al onze petanquers: zeker meedoen!  
Sporthal De Mispelaer, Gyselstraat 41, Nieuwkerken.  
Start 13.30 u. We spelen tot 17.00 u.  
Deelname gratis. Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen 
gerief mee. Inlichtingen: bel John 0475 31 96 97 



                                                          Afdeling Stekene  

Maandag 05 - 12 - 19 & 26 augustus  
Petanque: Stekene Plaats: sporthal De Meet, Nieuwstraat 60, Stekene. 
Start 13.30 u. We spelen tot 17.00 u.  
Deelname gratis.  
Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen gerief mee. 
Inlichtingen: Etienne Strijbol 0476 72 44 95  of  Jaak Claes 0476 82 89 02 

!!! Noteer nu al in je agenda !!! 
Dinsdag 24 september Provinciale wandeldag 
Donderdag 3 oktober daguitstap naar Kortrijk met de trein 
Donderdag 17 oktober bezoek aan chocolatier “Vijverman” 
Dinsdag 22 november voordracht Sint-Niklaas 
     "Op weg naar een digitale bank" 
Donderdag 24 oktober voordracht Scheldekant 
     Gegidste rondleiding in de kerk van Bazel 
Maandag 25 november  
                   schrijfster Ilyo Hansen uit Sint-Niklaas stelt haar werk voor 
 
           Zondag 3 november  
  Casino Brass Ensemble stelt voor: 

           Wiener walzer 
    Robert Stolz - Kurt Weill - Paul Lincke… 

       ********* 
Bloedcollectes juli en augustus 2019: 

DE KLINGE     Polyvalente zaal DE KLINGENAAR, Kieldrechtstraat 8     
                        maandag 15 juli van 18.00 u. tot 20.00 u. 
BELSELE        Polyvalente zaal DE KALVERS, Sint Andriesstraat 1  
                        woensdag 28 augustus van 17.30 u. tot 20.00 u. 
ST-NIKLAAS   OC Fabiolapark, Voskenslaan 154.  
                       donderdag 8 augustus, vrijdag 16 augustus en  
                       donderdag 22 augustus, telkens van 17.30 u. tot 20.00 u. 



Familienieuws 

Volgende leden vieren hun verjaardag in de maand juli 

Volgende leden vieren hun verjaardag in de maand augustus 

  1 Verlee André  
  4 Dams Frans   
  4 Van Broeck Florent  
  5 Cortebeek Anny   
  5 Govaert Gilbert   
  7 Lang Anneliese  
  7    Rooman Georges  
  7  Crutzen Paul  
  7 Van Reeth Godelieve   
  7 Vandenbossche Maria  
  8 Verbist Luc   
10 Charlier Annemie   
12 Audenaert Marcella 

12 Van Vlierberghe Marie-Lou 
15 Boddaert Theo  
16 Van Hecke Rita 
18   Van den Broeck Ida 
19 Van Eynde Hugo   
19 Van Hoeck Daisy  
21 De Smedt Rita   
23    Velders Patrick     
25 Van Raemdonck Lodewijk 
27 De Craecker Elfrida 
30 Van Ranst Roger  
31 Van Landeghem Miet  
 

  2 De Meulenaer Irene   
  4 Noens Hugo   
  4 Fichers Hilde   
  5 Bisschop Chris 
  5    Peleman Anita  
  9 Van Gorp Rene   
11 Dhauwe Nelly
11 Van De Vijver Jo
12    De Vijlder Irène 
13 Van Hoey Gerda  

16 Lauwers Maria  
19 De Permentier Mariette   
19 Franssens Cecilia 
20 Ottermans Albert 
20 Verbraeken Etienne  
22 Adriaens Sonja
24 Dragon Rony
26 Hemelaer Maria 
27    Staes Jeannine 

Gelukkige verjaardag



Welkom aan onze nieuwe leden 
Gelukkige verjaardag 

Selis Robert / Bolsens Marie-Louise / Freyermuth Gabriele 
Merckx Luc /  Richel Josiane / Smet Mietje / Hancke Wolfgang 

Boon Hugo /  Verbraeken Annik 

Huwelijk 

Kerkelijk huwelijk van Marie-Anne Rooms en Willy Govaert 

Overleden 
Onze oprechte deelneming aan de  

Familie van Erna Cornu, schoonzus van  
Roger en Alice Blendeman-De Boom 

Familie van Jacqueline De Craene, zus van Jeannine De Craene 

Geboorte  
Noran, achterkleinzoon van Ida Van Den Broeck 

   
Vlaamse Actieve Senioren 

 hebben een ruim aanbod om hart, lichaam en geest 
voldoende zuurstof te geven. 

        ***********  

Zwerfvuil blijft langer liggen dan je denkt 
              Gooi je afval dus niet op de grond 
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Programma van de 11 juli vieringen 2019 Groot-Sint-Niklaas  
  
Zaterdag 29 juni  

Zonnefeestmarkt op Belseledorp Belsele 
16.00 u. opening braderie door koninklijke fanfare Sint-Cecelia Belsele 
16.30 u. officiële verwelkoming door het stadsbestuur 
17.00 u. optreden Azdamme  
18.30 u. optredens Stoomboot, Sabine Tiels en Amaryllis Temmerman 
21.00 u. Azdamme 

Zondag 30 juni 

in de polyvalente zaal De Klavers, Sint-Andriesstraat 2 
van 9.30 u. tot 13.00 u. 18 de muzikaal guldensporenontbijt 
deelnemingsprijs: € 15 voor volwassenen, 
€ 8 voor kinderen tot 12 jaar en voor houders kansenpas 
Inschrijven vóór woensdag 26 juni via guido.stevens@outlook.com 
of 03 772 46 00  
Organisatie: Amedee Verbruggenkring Belsele en VOS Belsele 

Donderdag 4 juli 

20.02 u. in de Salons, Stationsstraat 85 
uitreiking van de 33ste Leeuwenpenning met muzikale omlijsting, 
gevolgd door een receptie 
Organisatie: Davidsfonds Sint-Niklaas 

Vrijdag 5 juli  

Open Vlaams volksfeest op het Dorpsplein NIEUWKERKEN 
17.30 u. inhuldiging Klomp 2019 aan het Klompenmonument 
18.00 u. buffet  
Inschrijven vóór 1 juli door overschrijving BE74 0682 2128 4107  
of reserveren bij Georgette Valaert ,Turkyen 71, Nieuwkerken. 
18.30 u. optreden van de fanfare De Eendracht 
19.30 u. officiële verwelkoming door het stadsbestuur 
20.00 u. optreden van Karree Konfituur 
21.30 u. optreden van de Nieuwkerkse groep Plastiek 
Organisatie: Dorpsraad Nieuwkerken (werkgroep cultuur) en diverse 
verenigingen i.s.m. de stad Sint-Niklaas 



Zondag 7 juli 

Sneukelfietstocht (gezinsfietstocht) met aansluitend een BBQ. 
Vertrek tussen 13.00 u. en 14.00 u. 
Start en eindpunt Droomballon, Gyselstraat, Nieuwkerken 
deelnemingsprijs: € 12 voor volwassenen, € 5 voor kinderen tot 12 jaar. 
Inschrijven vóór 1 juli via denise.vanmeervenne@gmail.com of 
03 775 33 00, organisatie: VLAS  
De Vlaamse Actieve Senioren i.s.m. O.V.V. Waasland 

Woensdag 10 juli 

20.30 u. Sinnekloas danst op het Sint-Nicolaasplein tijdens het Baleynbal 

Donderdag 11 juli  

In Steenstraete, Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas 
14.00 u. start opendeur en volksspelen 
15.00 u. uitreiking van de Gebroeders Van Raemdonck Oorkonde 2019 
aan Armand De Block (uitreiking Zondag 8 september 2019) 
17.00 u. spijs en drank, bakharing of braadworst met brood en groenten 
aan € 5 /stuk. Organisatie: Gebroeders Van Raemdonckkring 
18.30 u. eucharistieviering in de Sint-Nicolaaskerk met aansluitend een 
optocht naar het stadhuis 
19.30 u. academische zitting in het stadhuis: 

• verwelkoming door burgemeester Lieven Dehandschutter 
• gastspreker Wouter De Geest voorzitter van VOKA en CEO van BASF 
• muzikaal intermezzo 
• slottoespraak door de schepen van cultuur, Filip Baeyens 
• samenzang met het mannenkoor Gaudeamus 
  (Lied van mijn land, De Vlaamse Leeuw en het Waaslandlied) 
• receptie 
21.00 u. belevingsbal met o.a. Loes Van den Heuvel en  
  De Eenzaam Zonder Jou band 

Zaterdag 13 juli  

Traditioneel volksfeest op de Dries Sinaai. 
19.30 u. officiële verwelkoming door het stadsbestuur.  
20.00 u. optreden van Radio Guga 
Organisatie: vzw Sinaai Leeft en diverse verenigingen. 



Provinciale wandeldag dinsdag 24 september  

Bezoek het centrum en/of ontdek prachtige natuurgebieden aan de rand 
van Lokeren. Er worden 3 wandelroutes voorzien 

Wandeling 1 - 4 km rondje centrum Lokeren  
Hier wandelen we langs de Durme die in het centrum van Lokeren loopt. 
Tijdens de wandeling is er mogelijkheid om het stadsmuseum en  de Sint-
Laurentiuskerk te bezoeken. 

Wandeling 2 - 7 km rondje Molsbroek 
Wie aan natuur in Lokeren denkt, denkt vaak aan het Molsbroek. Het is 
een, naar Vlaamse normen, vrij groot natuurreservaat (ongeveer 80 
hectare) met optimale toegankelijkheid. De wandeldijk biedt een mooi 
zicht op de diverse natuur: een uitgestrekte moerasvlakte met talrijke 
watervogels, elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige 
graslanden.In het bezoekerscentrum kom je meer te weten over de 
historiek van het gebied en over de natuur in de omgeving.  
Wandeling 3 - 10 km langs de Durme, meersen en bossen. Wij wandelen 
langs rustige paadjes en wegen langs de Durme, en ontdekken meersen 
en bossen die langs de noordrand van Lokeren liggen. 
Alle wandelaars vertrekken uit de Stedelijke Sporthal, Sportlaan 2, 
Lokeren. De zaal is met de trein gemakkelijk bereikbaar. Station Lokeren 



op 600 m loopafstand. Ruime gratis  parking voorzien op verschillende 
locaties : Parking Durmebad – Sportlaan 2  of aan de rand van de 
stadskern, op de Grote Kaai en aan het station. 
 
Menu:    Soep  
               Lokerse paardenworsten of koninginnenhapje met frietjes  
               Rijstpap  
 
Er wordt gestart vanaf 10.00 u.  
Ook niet-wandelaars zijn van harte welkom om te genieten van ons 
gezellig samenzijn.  
Voor wie graag een pintje drinkt en niet wil zoeken naar een parkeer-
plaats, voorzien wij busvervoer, zoals voorgaande jaren, bij minimum 20 
deelnemers. Verwittigen vòòr 24 augustus als je met de bus gaat. 
Vertrek om 9.30 u. aan het Zwembad, wij vertrekken terug in Lokeren 
rond 15.30 u. 
Kostprijs: Alleen bus: € 10 pp

Deelnameprijs: €   5 voor de wandeling.  
                           € 17 voor het middagmaal.  
                           € 22 voor volledige pakket  
      € 32 voor volledige pakket + bus 
 
Inlichtingen bel Denise 03 775 33 00 of mail 
denise.vanmeervenne@gmail.com  
Inschrijven en betalen voor 15 september.  
Rek. BE34 7310 2140 9790 
Vl@s Federatie Sint-Niklaas met als mededeling: wandeldag 24 sep. 
 
                                                  ********

Zondag 21 juli 

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal een Te Deum  gehouden 
worden in de Sint-Nikolaaskerk. 

Nadien is er een bloemenhulde voorzien aan de verschillende 
oorlogsmonumenten door het stadsbestuur en door de verschillende 
patriottische verenigingen van Sint-Niklaas. 

Tijdens de academische zitting zal de vereniging, ROLLIERS 1830, 
gehuldigd worden ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan.
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Wim Vyverman 
Chocolade-Atelier 
Vyverman bvba 

Begijnenstraat 41 
9100 Sint-Niklaas 

+325(0)47399.99.96 
Nieuw BTW nummer 

BE 0697 697 937 

Volg ons ook via Facebook

Partner of the Belgium pavilion 
  2010 Shanghai - 2012 Zuid-Korea - 2015 Milaan

  Winkel open op:09u30 
09u 30 -12u00 en  13u00 tot   18u30 
09u30 -12u00 en 13u00 tot 18u00 
09u30 -12u00 en 13u00 tot 18u00 
09u30 -12u00 en 13u00 tot 18u00 
09u30 tot 18u00  doorlopend 
       
       Zondag & maandag gesloten



Fietstocht 5 april Meerdonk 



16/05 Bezoek Engelse Cottage tuin



 
Zondag 19 april 2020: 

inspiratiebeurs voor alle leden in het Museum aan de IJzer, 
Diksmuide . 



Bezoek en rondleiding “Schans Landmolen” 16 mei 



VAB-fietsbijstand: exclusief voor Vl@s-leden 

 • € 25,00 per persoon i.p.v. € 45,00 
 • € 50,00 voor gezin van twee personen i.p.v. € 75,00 
 • bij fietstochten in Vl@s-verband en in privé-verband 
 • geen kilometerbeperking, de fietsbijstand start vanaf    

de eigen voordeur 
 • 24/7 en onbeperkt aantal interventies in de hele Benelux  
 • alle soorten fietsen (+ scooter tot 50cc) 
 • bij diefstal fiets: vervoer van de verzekerde naar vertrek- of 

aankomstplaats, ten belope van € 80,00 
 • indien herstel ter plaatse niet mogelijk blijkt, worden fiets en fietser gratis 

naar de dichtstbijzijnde herstelplaats gebracht 

Wat?  
Het is een ‘pech onderweg’-bijstand die telt bij fietstochten in Vl@s-verband en 
bij privé-fietstochten, het ganse jaar door met een onbeperkt aantal 
interventies. De bijstand geldt voor de Benelux en start vanaf je eigen 
voordeur. 
Wanneer?  
Bij ongevallen en allerlei soorten fietspech (problemen met de elektrische fiets, 
de batterij, mechanisch defect, platte banden, …). 
Welke fiets?  
Speelt geen rol: e-bikes, stadsfietsen, sportfietsen, scooters (tot 50cc),  
Hoe aansluiten bij de VAB-fietsbijstand?  
Overschrijving van € 25,00 (of € 50,00 voor  beide partners) op rekeningnr. 
BE94 4099 5130 5114 van Vl@s vzw – met vermelding van naam, lidnummer 
en ‘Fietsbijstand’. 
Wat gebeurt er na betaling?  
Men ontvangt een individuele lidkaart op naam, opgemaakt door VAB en 
verstuurd door Vl@s vzw. Deze lidkaart vermeldt de contactgegevens die men 
nodig heeft bij fietspech. 
Wat gebeurt er wanneer de vervaldag van deze bijstand nadert?  
De overeenkomst tussen Vl@s vzw en VAB loopt telkens van 1 mei t.e.m. 30 
april van het daaropvolgende jaar, ongeacht de datum waarop men intekent. 
De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd. 
d.w.z. dat jaarlijks opnieuw de vraag zal gesteld worden wie wenst 
aangesloten te blijven om te genieten van de fietsbijstand. Men beslist 
uiteraard vrij over verlenging of stopzetting. 
Mocht men bij een fietsongeval in Vl@s-verband gewond raken, dan wordt dit 
uiteraard gedekt door de verzekering lichamelijke ongevallen waarvan men 
sowieso als Vl@s-lid kan genieten. 
Meer info? info@vlaamseactievesenioren.be of 03-233 50 72 





Fietstocht 20 mei 

Wandeling: Sinaai - Stiltegebied



WANDELING VL@S STATIONOMGEVING “STAMPVOETS”

Special Olympics Belgium 



Petanque Stekene 
Foto’s van 
Amateur fotograaf  
Arthur Vanden Broucke 



- Alle binnen - en buitenschilderwerken  
- Behang - en decoratiewerken 
- Nieuwste schildertechnieken 
- Volledige raamgarniering  
- Alle vloerbekleding ook laminaat 
- Gyproc - wanden en plafonds 
- Isoleren van zolders                      A.paelinck@skynet.be  

Vrouweneekhoek 54 - 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 777 34 69

zelfwerkende 
patroon
29 jaar ervaring

gratis prijsofferte

M S P L R 
Uit sympathie  

Sportcafé “ Bij Michel “  
Tel. 03 283 84 46 

stoop.michel@telenet.be  
Gijselstraat 41 

9100 Nieuwkerken 
Ook voor al  

Uw feesten en recepties



Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.  
Zo'n valpartij heeft vaak nare gevolgen. 
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of 
mobiliteit zijn enkele van de belangrijkste 
risicofactoren voor een val.  
Ze kunnen vermeden worden door 
regelmatig te bewegen. Tijdens dagelijkse 
activiteiten waarbij er bewogen wordt, 
worden deze drie factoren getraind. 
Mensen die regelmatig bewegen hebben, 
gemiddeld gezien, een beter evenwicht, 
meer spierkracht en meer lenigheid. 
Hierdoor daalt hun risico op vallen ten 
opzichte van mensen die onvoldoende 
bewegen. Bovendien verbetert regelmatig 
bewegen de kwaliteit van je leven, je voelt 
je fitter en het zorgt het erover dat je langer 
zelfstandig en vitaal kunt blijven..  

1. Blijf actief 

 • Zit niet te lang stil: sta na 20 à 30 minuten (TV-kijken, surfen op het 
internet, breien, lezen...) even recht en wandel wat rond. 

 • Beweeg dagelijks zoveel je kan, minstens 30 minuten per dag. 
 • Bewegen is niet hetzelfde als sporten: door veel huishoudelijke 

klusjes te doen (schoonmaken, tuinieren...) of met de kleinkinderen 
te spelen, de hond uit te laten enzovoorts, beweeg je ook.  

 • Doe je verplaatsingen naar de winkel enzovoorts zo veel mogelijk te 
voet of met de fiets. Neem indien mogelijk de trap in plaats van de 
lift. Stap een bus- of tramhalte eerder uit en wandel een stukje...  

 • Probeer drie tot vijf keer per week sportief te bewegen, zoals 
bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, Tai Chi... 

 • Begin met 3 keer 5 à 10 minuten per week en verhoog langzaam de 
duur en de frequentie.  

 • Zoek een partner om dit samen te doen, zo moedig je elkaar aan. Of 
sluit je aan bij een sport- of bewegingsvereniging of -activiteit in je 
gemeente. Het aanbod is vaak veel groter dan je vermoedt.  

 • Doe twee tot drie keer per week specifieke oefeningen die je 
evenwicht, lenigheid en spierkracht verbeteren.  

 • Bouw die oefeningen geleidelijk aan op en houd rekening met je 
fysieke mogelijkheden en eventuele zwakten.  



 • Voorbeeldoefeningen vind je op 
www.valpreventie.be. 

 • Beweeg altijd in functie van je eigen 
mogelijkheden. Kies haalbare doelen met 
activiteiten die je graag doet.  

 • Ben je minder goed te been of ben je onzeker 
als je stapt, dan kan je een beroep doen op 
hulpmiddelen zoals een wandelstok of een 
looprekje. 

2. Zorg voor een goed evenwicht 

Heb je moeite met je evenwicht? Ben je onlangs gevallen? Neem dan 
contact op met je huisarts. 

3. Verzorg je voeten en draag goede schoenen 

 • Draag (ook binnenshuis) gemakkelijke schoenen die je voet goed 
omsluiten en niet te stug zijn (buigen mee met de voeten).  

 • Draag de juiste maat. Als je voeten in je schoenen schuiven tijdens 
het stappen, dan zijn ze te groot.  

 • De zool is best plat (een lage hak, max. 2,5 cm) en met profiel aan 
de onderkant zodat je niet kan uitglijden.  

 • Loop niet op blote voeten of kousen. Draag ook binnenshuis goede 
schoenen of pantoffels die voldoen aan de bovengenoemde eisen.  

 • Laat voetproblemen behandelen (eelt, ingegroeide nagels,…).  
zie ook artikel : Valpreventie: wat zijn veilige schoenen? 

4. Kijk uit met je ogen 

 • Draag een bril als het nodig is. 
 • Hou je bril proper en steeds binnen 

handbereik. 
 • Laat je ogen jaarlijks controleren bij de 

oogarts. 

5. Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan 

Nadat je een tijdje gezeten of gelegen hebt, kan het zijn dat je duizelig 
wordt als je rechtstaat. Dat komt doordat de bloeddruk zich niet snel 
genoeg aanpast aan de houdingsverandering waardoor de hersenen 



even wat minder zuurstof krijgen. Dit verschijnsel duurt meestal maar 
even.  
• Sta rustig recht uit bed of de zetel. Blijf even op de rand van de zetel of 
het bed zitten voor je rechtstaat. Hou je zo nodig vast aan de leuning of 
aan het bed.  
• Span je beenspieren even op door de benen te strekken, en wacht tot 
de duizeligheid is verdwenen. 
• Kies voor een hoog bed waar je makkelijk op kunt gaan zitten en 
makkelijk uit komt. Als je een laag bed hebt, kan je steunen aanschaffen 
waarmee je je bed verhoogt (thuiszorgwinkel). 
• Haast je niet naar de bel of de telefoon.  
• Ben je vaak duizelig? Praat erover met je huisarts. 

6. Zorg voor een veilig huis 

• Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of omkrullende 
tapijten. 
• Ga niet op een stoel staan, maar gebruik een veilige trapladder. 
• Deel je kasten zo in, dat je veel gebruikte en zware spullen makkelijk 
kunt pakken. 
• Zorg overal voor voldoende verlichting. Doe het licht aan als je 's nachts 
moet opstaan.  
• Voorzie een stevige trapleuning (zo mogelijk aan beide kanten van de 
trap) en handgrepen, bv. in toilet en badkamer. Hou de trap vrij van 
spullen, je kan erover struikelen. 

7. Eet evenwichtig en gezond 

 • Calcium en vitamine D zorgen voor stevige botten en spieren. Je 
vindt calcium in vis, melkproducten en groenten en fruit (bv. broccoli, 
pruimen). Vitamine D wordt aangemaakt door zonlicht. 

 • Beperk alcohol: drink maximaal 10 standaardglazen per week, 
spreid dit over meerdere dagen en drink een aantal dagen niet. 

Bron: www.valpreventie.be  

Beste leden heb je iets te vieren of een gebeurtenis  
die je in het ledenblad wil melden  

laat het weten aan Denise 03 775 33 00 

http://www.valpreventie.be/


Zij houden van kwaliteit en persoonlijke degelijke service. 

Dit samen met een cashkortrng van 15 % 

In ruil voor deze advertentie en vertoon van Vl@slidkaart 

tot einde 2019 

Volg ons ook op Facebook Eva’s Vicky Shoes 

www.vickyshoes.be

Vl@s-ers zijn wijze mensen


