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Maandkalender maart 

Maandag 02 maart 
Voordracht:  
Reisverslag over Bhutan door 
Els Van Ranst 

Om 14.00 u. in het VOC 
(Vlaams overleg centrum) 
Steenstraete, Nieuwstraat 86 
te Sint-Niklaas. 
Inkom: leden € 5,00  
niet-leden € 7,00  
(koffie en gebak inbegrepen) 
Zeker inschrijven! Plaatsen 
zijn beperkt tot 40 leden.  
Inlichtingen en inschrijven bij Denise tel. 03 775 33 00 of  
mail denise.vanmeervenne@gmail.com.  
Om aan de activiteit deel te nemen kunt U overschrijven op  
Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35, Sint-Niklaas  
BE 34 7310 2140 9790 met vermelding van de activiteit. 

Els brengt ons na een korte inleiding een boeiende 
film, door haar en haar echtgenoot geregisseerd,  
over het ministaatje Bhutan gelegen in het Himalaya-
gebergte.  
 

Deze  53 minuten durende film brengt ons naar een klein land gelegen in 
het oosten van de Himalaya-keten. Misschien kan dit land voor ons een 
voorbeeld zijn. Respect voor natuur, cultuur en mens staan hier boven de 
drang naar macht en geld. 
Het kleine koninkrijk wil echter niet stil blijven staan in de tijd, maar zijn 
culturele waarden en natuurlijke rijkdommen meenemen in de 21ste eeuw. 
Door middel van strenge wetten en strikte voorschriften en begeleiding 
van het toerisme, wordt verzocht 
de invloed van de westerse beschaving af te remmen. Slaagt Bhutan in  
deze uitdaging ? Wij hopen het  in ieder geval. Deze film toont het relaas 
van een prachtige reis door dit bijzondere land. De inwoners, cultuur en 
natuur zijn de hoofdingrediënten in de film. Bhutan, uitgesproken en ook 
wel geschreven als Bhoetan, officieel het Koninkrijk Bhutan, is een land 
in Azië dat in het oostelijk gedeelte van de Himalaya ingeklemd ligt tussen 



China (Tibet) en India. Het zuidelijke gedeelte van Bhutan ligt op het Indi-
sche subcontinent. 
Bhutan is zeer bergachtig en 
afgesloten van de zee. In het 
noorden van Bhutan reiken 
de bergtoppen tot boven de 
7000 meter. Als hoogste 
berg van Bhutan wordt vaak 
Kula Kangri (7553 meter) 
genoemd, maar er wordt ook 
beweerd dat deze berg in 
Tibet staat. Iets zuidelijker 
staat Gangkhar Puensum, 
de hoogste onbeklommen 
berg ter wereld. De hoogte van Gangkhar Puensum wordt geschat op 
7570 meter. Als die schatting klopt, is Kula Kangri sowieso niet de hoog-
ste berg van Bhutan. Het controleren van de hoogte is problematisch, 
aangezien het beklimmen van bergen in Bhutan sinds 2003 uit religieuze 
overwegingen verboden is. Het beklimmen van bergen van 6000 meter 
en hoger werd al in 1994 verboden.  
Het zuidelijke gedeelte van het land ligt lager en heeft een aantal vrucht-
bare, dicht beboste valleien waarin rivieren stromen die in de Brahmaput-
ra in India uitmonden.  
Thimphu is de hoofdstad en telt ongeveer 62.500 inwoners. 
Door de geografie van het land kent Bhutan vele klimaatzones, van een 
hooggebergteklimaat in de bergen tot tropisch in het zuiden. 
   
Dinsdag 03 maart 
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 03 maart 
Dansen: De dansgroep demonstreert! 
in Sinaai WZC “Den Dries” 
Inlichtingen bel John 0475 31 96 97 
Start: 14.30 u. 
Kijkers zijn welkom 

Donderdag 05 maart 
Bowlen. Wij gaan terug bowlen! 

Start 14.30 u. stipt tot +/- 17.00 u. 
Waar: Anglo Kleinhulst 6 te Hamme 

Wij houden het gezellig max. 4 spelers per baan. 
Deelname: € 10 
Inbegrepen 3 spelen en 1 consumptie 

  Inschrijven voor 27 februari (reservatie banen)  
      bij Denise! Bel Denise tel. 03 775 33 00  
   of mail: denise.vanmeervenne@gmail.com 
Rekeningnummer: BE34 7310 2140 9790  

Vlas Federatie Sint-Niklaas met vermelding bowling 5 maart 
 
Maandag 09 maart 
Bestuursvergadering Scheldekant.  
In kasteel Wissekerke om 10.00 u.  
Voorzitter Verbist Luc 03 774 18 12  

Dinsdag 10 maart 
Wandeling:  3 & 6 km.  
Samenkomst en vertrek om 
14.30 u. aan de kerk van 
Hamme Sint-Anne,  
Sint-Annastraat 82, Hamme 
Gratis deelname.  
Gidsen John en Eddy. 
Inlichtingen:  
bel John 0475 31 96 97  

Sint-Anna is een dorp in de 
Belgische provincie Oost-
Vlaanderen. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente 
Hamme. Sint-Anna ligt vier kilometer ten westen van het dorpscentrum 
van Hamme, in het noordwesten van het grondgebied, tegen de grens 
met Zele. Tussen de rest van Hamme en Sint-Anna ligt hiermee vergroeid 



het gehucht Rodendries, in een zuidelijke uitloper van het grondgebied 
van de gemeente Waasmunster. Net ten noorden van Sint-Anna loopt de 
Durme.  
 
Sint-Annakerk 
Het kerkdorp groeide langs de oude weg tussen Hamme en Zele nabij de 
Durme. Het moerassig gebied langs de Durme werd in de middeleeuwen 
ingepolderd. Een vermelding uit 1245 spreekt over het Sint-Anna-schoor, 
dat aan Hamme geschonken werd. Door de nieuwe landbouwgrond 
groeide de plaats verder tot een dorpje uit. In 1373 werd er al een eigen 
kapel gewijd aan de heilige Anna door de bisschop van Doornik. Het dorp 
hing bestuurlijk af van Hamme, terwijl het kerkelijk van Waasmunster af-
hing. In de 17de eeuw streefde men naar parochiale onafhankelijkheid en 
in 1640 werd de plaats tot proosdij verheven door de Gentse bisschop 
Antonius Triest. Sint-Anna werd nog geen parochie, maar kreeg wel al 
dooprecht in 1683. 
 
Vrijdag 13 - 20 maart 
Petanque 
Plaats ”In ‘t Schuurken” Lange Rekstraat, Sint-Niklaas.  
Tussen Het Wijnhuis en parking “De Ster”.  
Start 13.30 u.  
We spelen tot 17.00 u.  
Prijs € 2 de zaal moeten we huren.  
Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen gerief mee. 
Inlichtingen: bel John 0475 31 96 97.  
 
Dinsdag 17 - 31 maart 
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.  

Dinsdag 17 maart 
Bezoek reizende tentoonstelling Tramlijn H   
Start 14.00 u. 
Heemkundig museum, Kruibekestraat 2, Bazel 
Inkom € 2 voor leden € 3 voor niet-leden 



Tramlijn H, zo heette de tramverbinding tussen Hamme en Antwerpen, 
die tussen 1904 en1959 heeft bestaan.  
Zestig jaar na het verdwijnen van die tramlijn hebben de heemkundige 
kringen van Hamme, Elversele, Kruibeke en Zwijndrecht en de gemeen-
temuseum van Temse de handen in elkaar geslagen via het “Comité H”, 
om de tram van weleer in de kijker te zetten. 

Er is een reizende tentoonstelling langs de organiserende gemeenten.  
Op de expo zijn heel wat infopanelen te zien met de geschiedenis van de 
tramlijn, met als beelden en foto’s van toen.  
Er is ook een verzameling tramaccessoires en documenten, via voormali-
ge medewerkers van de tramlijn.  
De tram zelf werd vooral gebruikt voor schoolgaande jongeren en 
pendelaars, maar merkwaardig genoeg kwam er protest tegen de tram.  
Mensen vonden dat die in de weg reed. Vandaag, zestig jaar later, is dat 
ondenkbaar. Auto’s moesten opnieuw meer en meer plaats ruimen voor 
openbaar vervoer. Eèn van de tramstellen van weleer is trouwens volledig 
gerestaureerd en rijdt als attractie aan de kust.  
Achteraf kan er iets gedronken worden in De Dry Klakken -  
verbruikzaaltje van het museum.  
   



Dinsdag 26 maart 
Bestuursvergadering:  
In lokaal “ Steenstraete “ Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas.  
Voorzitter Bea: 03 777 09 08 

      
            Zondag 29 maart  Zaal Antigone 

              OLVP, Plezantstraat 135, Sint-Niklaas 
 

                  Familieshow “Two” 
       Start om 14.00 u.  
        Door de leerlingen van 7 Gespecialiseerd  
    Recreatiemedewerker. Dit zijn dezelfde leerlingen die 

vorig jaar het onthaal en de bediening op onze  
       jaarvergadering verzorgden en een  
    knutselactiviteit en een zoektocht voor  
  ons organiseerden. Hiermee sluiten ze   

  hun opleiding tot animator en onthaalmedewerker af.  
          U kan genieten van een interactief familiespektakel.  
      Na de show word ook en drankje en hapje aangeboden.  
 Een deel van de opbrengst gaat naar Plan Internationaal-Belgie. 

     Kaarten: € 8 voor volwassen en € 5 voor kinderen.  
    Over te schrijven op BE62 0689 3423 9561 

     Met vermelding van “ShowTwo”, uw naam en het aantal personen. 
Met vermelding van Vl@s met uw voor- en achternaam. 

 
Of Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35 9100 Sint-Niklaas 

KBC REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 
met vermelding van de activiteit.  

Maar wel eerst inschrijven bij Denise en dan betalen. 
Indien niet uitverkocht, zijn er op de dag zelf ook nog kaarten te verkrijgen  



Vrijdag 27 maart 
Petanquetornooi tegen Baensland 
Inlichtingen en inschrijven voor 13 maart bij John bel 0475 31 96 97. 
Plaats ”In ‘t Schuurken” Lange Rekstraat, Sint-Niklaas.  
Tussen Het Wijnhuis en parking “De Ster”.  
Start 13.30 u. We spelen tot 17.00 u.  
Prijs € 2 de zaal moeten we huren.  
Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen gerief mee. 
 
Maandag 30 maart  
Workshop Vl@s lente/Pasen 

 
Prijs € 35 alles inbegrepen. 
Zoals altijd hoeven jullie zelf niets te voorzien. 
Graag inschrijvingen voor vrijdag 13 maart. 
met vriendelijke groeten, Karolien. 
Inlichtingen en inschrijven bel Denise tel. 03 775 33 00  
of mail: denise.vanmeervenne@gmail.com  
In lokaal “ Steenstraete ” Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas. 
Overschrijven op Vlas Federatie Sint-Niklaas, 
Kuiperstraat 35, 9100 Sint-Niklaas KBC REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 

Afdeling Stekene 
Maandag 2 - 09 - 16 - 23 - 30 maart 
Donderdag 5 - 12 - 19 - 26 maart 
Petanque: Stekene  
Plaats: sporthal De Meet, Nieuwstraat 60, Stekene. 
Start 13.00 u. We spelen tot 17.00 u.  
Deelname gratis. 
Er zijn ballen beschikbaar, maar breng liefst uw eigen gerief mee.  
Inlichtingen:  
bel Etienne Strijbol 0476 72 44 95 of Jaak Claes 0476 82 89 02 



        Maandkalender april 
Donderdag 02 april 
Lentefeest Scheldekant 
Start 14.00 u.  
Kelder van Kasteel Wissekerke, Koningin Astridplein, Bazel  
Deelname prijs € 10 voor leden € 11 voor niet-leden 
Inschrijven bij Maria De Cock: 03 290 53 05 of 0477 24 92 74 
Storten op BE32 7785 9807 7302 
Vl@s Scheldekant, K. Cardijnlaan 31, Bazel 
Met vermelding van naam deelnemers. 
 
Wij zetten het voorjaar in met een vrolijk “Lentefeest” 
 
     Op het programma 
 
- Korte rondleiding gelijkvloers van het kasteel Wissekerke (kapel, 
trouwzaal, bibillotheek, groot salon…) door Dave Geukens (conservator) 
       of 
- korte wandeling in het park van het kasteel Wissekerke (bij mooi weer)  
onder leiding van Mieke en Irène  

Bingo onder leiding van Paula, Maria en Frans. 

Soep en dubbele boterham  
(met kopvlees of kaas) 

Tijdens het eten worden op de achtergrond  
volgende films vertoond: 

                      “De Bazeise Polder in’t Soete Land van Waas" 
 
 “Het Zweeds Paviljoen met Heymisse Plage en   
   Bazel Strand”  
    

    (in bruikleen gegeven door de Heemkundige Kring   
     Wissekerke) 



Vrijdag 03 april (uitzonderlijk) 
“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.  

 
Dinsdag 07 & 21 april 
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.  
Start om 14.00 u. 
Inlichtingen bel John 0475 31 96 97  
In RVT Het Lindenhof te Belsele, Kerkstraat 11, Belsele. 

Dinsdag 07 april 
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  

Vrijdag 09 april 
Fietstocht  
Startplaats parking aan de kerk van Sint-Pauwels. 
Vertrek 14.00 u. 
Bij het vertrek volgen wij in het begin dezelfde weg van vorig jaar langs 
Kemzeke naar Sint-Gillis om zo langs de oude spoorweg naar de Klinge 
te rijden. Verder langs de Koningsdijk richting Meerdonk tot aan het 
betonbaantje. Daar links waar mogelijks weer bloemenvelden met tulpen 
zullen te zien zijn, afhankelijk van de temperatuur. Wij komen zo in de 
buurt van Verrebroek om daarna te stoppen in Meerdonk op dezelfde 
plaats van vorig jaar. Vanaf daar rijden wij terug naar onze vertrekplaats. 
Dit jaar rijden wij niet over maar onder de autostrade. 
    
Gidsen: Roger & Alice 



Vrijdag 10 - 17 - 24 april 
   Petanque: Let op, we spelen weer buiten.  
 Plaats: sporthal De Mispelaer, Gijzelstraat 4, 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. 

Dinsdag 14 april 
Wandeling:  
Temse - Buitenland. 3 & 7 km.  
Samenkomst en vertrek om 14.30 u. aan zwembad van Temse, 
Kasteelstraat 85, Temse 
Gidsen John & Eddy 
Inlichtingen: Bel John 0475 31 96 97.  
Gratis deelname. 

Buitenland (Bornem)  
Buitenland is een gehucht in het noorden van de Belgische gemeente 
Bornem in de provincie Antwerpen. Het gehucht is gelegen aan de 
Schelde. Buitenland bevindt zich vlak aan de Scheldebrug van Temse 
aan de N16. Aan de noordzijde van de brug ligt Temse in de provincie 
Oost-Vlaanderen. De Schelde vormt hier dus de provinciegrens. Naast de 
N16 gaat ook de spoorlijn 54 Mechelen - Terneuzen hier de Schelde over. 
Naam en geschiedenis 
Vroeger was Buitenland moerasgebied. In de loop der eeuwen werden 
dijken aangelegd en land gewonnen. De naam "Buitenland" verwijst 
vermoedelijk naar land dat buiten de dijken was ingewonnen op de 
moerassen. De naam wordt voor het eerst teruggevonden op een 
Sanderuskaart van 1641. In 1552 brak de Scheldedijk er. Hierdoor werd 
een kolkgat of wiel geslagen: het Kragewiel. De naam Kragewiel zou een 
verbastering zijn van Krochterwiel. Men kreeg de dijkbreuk niet gestopt. 
Daarom droeg men het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Krocht uit de 
Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-Leodegariuskerk van Bornem naar het water. 
Onmiddellijk zou de doorbraak gestopt zijn. Tot 1845 was het gebied bijna 
onbewoond. De volkstelling van 1796 vermeldt dat er op dat moment 8 
gezinnen wonen, samen bestaande uit 28 personen. Drie jaar later 
werden nog slechts 11 bewoners geteld. Een kaart uit 1804 geeft aan dat 
er een  grote boerderij stond van de familie Merckx en daarnaast nog  
4 huizen. Vanaf 1845 veranderde de situatie; toen werd een 



mandenmakerij opgericht. Na verdere inpoldering groeide het gehucht 
onder stimulans van het familiebedrijf uit tot een woonkern. Het gehucht 
heeft geen kerk of school. Het blijft tot op heden nog steeds een 
biologisch waardevol gebied. 
 
Donderdag 16 april 
Leesclub: “Machines zoals ik” I.Nc.Ewan 
In lokaal “ Steenstraete ” Nieuwstraat 86,  
Sint-Niklaas.  
Start 14.30 u.  
Bijdrage voor de zaal € 1. 
Paula De Roover 0472 58 03 72  

Ian Mc Ewan (geboren op 21 juni 1948) is 
een Engelse roman- en scenarioschrijver. Hij 
staat sinds 2008 op de lijst van 50 beste 
Britse schrijvers sinds 1945. Mc Ewan begon 
zijn carrière met het schrijven van korte 
Gothic verhalen. Zijn eerste boeken waren The Cement Garden (1978) 
and The Comfort of Strangers (1981) en leverden hem de bijnaam "Ian 
Macabre" op. Deze boeken werden opgevolgd door drie succesvolle 
romans in 1980 en begin 1990. In 1998 won Mc Ewan de Man Booker 
Prize met Amsterdam. Mc Ewan werd geboren in de Engelse garnizoens- 
plaats Aldershot en bracht zijn jeugd door in Singapore en Tripoli. Toen hij 
elf jaar was stuurden zijn ouders hem naar een kostschool in Engeland. 
Het vertrek naar Engeland, dat hij in The Child in Time beschrijft, was 
duidelijk een breekpunt in zijn leven.  
Na zijn kostschool had hij een aantal baantjes en studeerde aan Sussex 
University. Daarna volgde Mc Ewan als enige student met succes de 
studie Creative Writing aan de University of East Anglia. Malcolm 
Bradbury was een van zijn docenten in Norwich. 
Mc Ewan vond in 1973 een literair agent en verhuisde een jaar later naar 
Londen. Hij werkte als journalist en kreeg een aantal werkbeurzen 
toegekend. 
Mc Ewan werd in 1975 in één klap wereldberoemd met zijn 
verhalenbundel De laatste dag van de zomer, die eerst in Nederland 
verscheen, daarna in Engeland en vervolgens in nog vele landen. Zijn 
romans en verhalen zijn inmiddels in meer dan dertig landen verschenen. 
Het vroegere werk van Mc Ewan is voornamelijk sinister en de duistere 
kant van de mens was vaak het onderwerp van zijn boeken. 
            Bron bol.Com 



 
Omschrijving: 
Na het succes van de verfilmde roman De kinderwet confronteert Ian Mc 
Ewan in Machines zoals ik de lezer opnieuw met fundamentele 
vraagstukken, dit keer in een meeslepend verhaal, gesitueerd in het 
Londen van net na de Falklandoorlog: Thatcher is aan de macht en Alan 
Turing bereikt een beslissende doorbraak in de intelligentie. De werkloze 
Charlie is verliefd op Miranda, een intelligente studente die een 
verschrikkelijk geheim met zich meedraagt. Ze raken verwikkeld in een 
driehoeksrelatie met de androïde Adam, wiens persoonlijkheid ze samen 
hebben ontworpen. Maar kan een machine de zaken van het hart wel 
begrijpen? Wat is het dat ons menselijk maakt? 

Inspiratiedag in de IJzertoren  (Museum aan de IJzer)  
in Diksmuide op zondag 19 april 2020 

Op zondag 19 april 2020, van 10.00 u. tot 16.00 u. organiseert onze 
vereniging voor de 4de maal een inspiratiebeurs. Doelpubliek zijn alle 
afdelingsbesturen van Vl@s. Maar dit keer worden ook alle leden, 
familieleden en niet-leden die je kennis wil laten maken met Vl@s, 
uitgenodigd. Vl@s-leden hebben immers inspraak in de samenstelling 
van het jaarprogramma van hun afdeling. Een gedegen kennismaking 
met een aanbod aan lezingen, voordrachten, reisverhalen, reizen, show, 
bedrijfsbezoeken, workshops, belevingsmomenten,… is het opzet van 
deze inspiratiedag. Toegang tot het museum en de beurs is enkel gratis 
mits vooraf -inschrijving; 
Wie ingeschreven is, ontvangt aan de inkom een polsbandje.  
Na afloop ruil je het polsbandje in voor een welbehagentas (goodybag). 

Praktisch: 
Locatie: IJzertoren, IJzerdijk 49  in Diksmuide, Memoriaal van Vlaanderen 



Parkeergelegenheid: gratis ruime parking 
Gratis pendeldienst van/naar het station Diksmuide 
’s morgens: pendeldienst vertrekt voor de 1ste maal om 09.30 u. aan het 
station in Diksmuide, laatste heenrit is voorzien met vertrek om 12.00 u. 
aan het station van Diksmuide 
’s avonds: pendeldienst vertrekt aan de IJzertoren om: 14.45 u. 15.45 u. 
en 16.45 u. 
Catering: er is een natje en droogje voorzien aan democratische prijzen 
Bieren, frisdranken, warme dranken, soep, belegde broodjes en dessert 
Eigen picknick meebrengen is mogelijk. 
Eetgelegenheden in de nabijheid. 

Programma: 
Inspiratiebeurs van 10.00 u. tot 16.00 u. 
 
Extra activiteiten: 
 
-  Gratis rondleidingen in de IJzertoren met gidsbegeleiding  
   (+/- 30 min) Vooraf inschrijven 
-  Vertel je verhaal hoe je als kind, jongere,… de bouw van de         
   tweede IJzertoren zag, IJzerbedevaarten beleefde. 
- Toeristische inspiratierondritten met treintje (+/- 1 uur) Prijs € 3 per    
   persoon. Vooraf inschrijven. Treintje vertrekt achter de toren 
- Toeristische inspiratierondritten per bus (+/- 1 uur) Prijs € 3 per persoon.   
   Vooraf inschrijven. Bus vertrekt achter de toren 
Hoe inschrijven? 

Via het inschrijvingsformulier (per post of inscannen en doormailen naar   
tamara@vlaamseactievesenioren.be), dit kan individueel of per afdeling 
Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 2 april 2020 
Indien je wenst deel te nemen aan 1 buitenactiviteit, vergeet dan    
niet het juiste uur aan te vinken (1ste keuze en 2de keuze) 
Meerdere inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar op het     
algemeen secretariaat. 
 
Hoe betalen? 
Je inschrijving is pas definitief na betaling op Vlas rekeningnummer  
BE94 4099 5130 5114 met vermelding van “naam + 19 april  

Inlichtingen en hulp bij inschrijven bel Denise 03 775 33 00 
Of mail denise.vanmeervenne@gmail.com 



Naam en voornaam: …………………………………………………………………………... 

Indien lid: naam afdeling en lidnummer:………………………………………………….. 

• Komen jullie met: trein - auto - andere (schrappen wat niet past) 
• Indien met trein, aankomst in Diksmuide om ……….. uur 
• Maakt gebruik van de pendeldienst (treinstation) naar IJzertoren: JA / NEE 
• Maakt gebruik van de pendeldienst (treinstation) naar station Diksmuide:  JA / NEE 
• Indien ja, kies het uur van de pendeldienst terug: 14.45 u. - 15.45 u. - 16.45 u. 
• Wenst deel te nemen aan de gratis rondleidingen in de IJzertoren: JA / NEE 
• Wenst deel te nemen aan de toeristische rondritten met treintje: JA / NEE 
• Wenst deel te nemen aan de toeristische rondritten per bus: JA / NEE 
• Er worden foto’s genomen. Ik geef toestemming tot eventuele publicatie: JA / NEE 

INDIEN JE DEELNEEMT AAN DE EXTRA ACTIVITEITEN 
GEEF JE VOORKEUR VAN UUR (1ste keuze en 2de keuze) 



Maandag 30 maart 
Maak kennis met Parlangi 
Start 14.30 u.In ons vertrouwd lokaal  
Steenstraete, Nieuwstraat 86 te Sint-Niklaas. 
Graag een seintje aan Denise om je komst te melden. 
denise.vanmeervenne@gmail.com  of 03 777 33 00 
Inkom: gratis 
Parlangi wordt gesteund door Vl@s nationaal. 
Leren door generaties met elkaar te verbinden. Parlangi is een sociaal, 
educatief en innovatief project dat mensen over leeftijd-, taal-, cultuur- en 
landsgrenzen heen met elkaar verbindt. Jongeren en senioren 
communiceren met elkaar via een videoverbinding op het Parlangi-
platform. Intergenerationeel contact als motor voor het leren. Dat is waar 
Parlangi voor staat. 

Wij maken kennis met Parlangi, wat het inhoudt, hoe het werkt. Zowel 
theoretisch als praktisch krijgen wij een voorstelling, gebracht door Ad 
Geudens. Noël zal met hem communiceren. 
Help jongeren onze Vlaamse taal leren en het kost ons niets! Enkel een 
half uurtje per week. 
Benieuwd? Kom dan eens luisteren en… tijdens de pauze is er een 
drankje en een hapje! 

Dinsdag 30 april 
Bestuursvergadering:  
In lokaal “ Steenstraete “ Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas.  
Voorzitter Bea: 03 777 09 08 

                         Afdeling Stekene 
Maandag 6 - 13 - 20 - 27 april 
Donderdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30 april 
Petanque: Stekene  
Plaats: sporthal De Meet, Nieuwstraat 60, Stekene. 
Start 13.00 u. We spelen tot 17.00 u.  
Deelname gratis. 
Er zijn ballen beschikbaar, 
maar breng liefst uw eigen gerief mee.  
Inlichtingen: bel Etienne Strijbol 0476 72 44 95. of Jaak Claes 0476 82 89  



       Met Vl@s naar de Gentse Floraliën - ma. 4 mei  

De 36e editie van Floraliën gaat terug door in de vertrouwde gebouwen 
van ICC, Floraliënhal en het Kuipke. Het Citadelpark is het grootste park 
en de groene long van Gent. Ontdek op deze site welke symbolische 
betekenissen bloemen en planten al jaren hebben. In verschillende 
green-en conceptrooms kan je al jouw zintuigen aan het werk zetten om 
bloemen en planten te (her)ontdekken.  
• 1,5 ha binnentuin en 1,5 km ontdekkingsparcours  
• ICC Arteveldezaal : Een monumentale azalea installatie en een   
  participatief parcours.  
• ICC Pedro De Gantezaal : Bloemen en het paradijselijke Lam Gods  
  ontmoeten elkaar in een compositie van floristen.  
• ICC Casinozaal : Niet alleen in de stad is een groene omgeving dé  
  trend.  
• Floraliënhal en Kuipke : Bloemen, planten en bomen maken de stad tot  
  een aangename en leefbare omgeving. In een glooiend landschap kom   
  je alles tegen. •  Buitengedeelte is vrij toegankelijk voor iedereen.  
  Enkele shops en food trucks luisteren het plein op.  
Beste vrienden, 
Voor deze uitstap nemen we nog eens de IC trein vanuit Sint-Niklaas om 
09.02 u. op spoor 2.  Richting Poperinge met aankomst Gent-Sint Pieters 
om 09.32 u. Van hieruit op 10 à 15 minuutjes naar de Floraliën waar men 
ons verwacht voor een bezoek van 10.00 u. tot 12.00 u. Dit is wat zij 

Zeker le
zen



noemen een tijdslot of een tijdspanne voor groepen.  
Na dit bezoekje is er ruim tijd voor een vrij middagmaal bij een van die 
food trucks of eettentjes. Als de honger gestild is en de dorst gelaafd 
kunnen we nog rond kuieren in de buitentuin of… in de omliggende 
winkelstraatjes. 
Voor de terugrit zijn er verschillende mogelijkheden, de groep komt 
samen aan de uitgang. Om 15.30 u. nemen we de trein van 15.53 u. of 
16.11u. naargelang de fitheid van de groep.  
Wie vroeger wil terug keren ok, maar geef ons een seintje.  
Wie de winkeltjes wil afschuimen en blijven plakken ok, maar laat iets 
weten. 
Wat moet dit kosten ? 
Iedereen koopt op eigen initiatief een retour ticket 65+ aan de prijs van  
€ 6.80 
Inkom Gentse Floraliën is € 20 
Het juiste aantal inkom tickets worden aan Vl@s bezorgd dus. 
Tijdig inschrijven en respecteer de einddatum van inschrijven aub. 
Inlichtingen en inschrijven  
bel Denise tel. 03 775 33 00  
Ten laatste inschrijven en betalen voor zaterdag 14 maart. 
of mail: denise.vanmeervenne@gmail.com  
Overschrijven op Vlas Federatie Sint-Niklaas, 
Kuiperstraat 35, 9100 Sint-Niklaas KBC REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 

Groetjes ..en tot op den trein….                                     Armand 

     —————————- 
Bloed geven 
- Donorcentrum, Stationsplein 26, Sint-Niklaas 
     Bloed  14/03 - 09.00 u. > 15.00 u. 
- Sint-Gillis-Waas OCMW - 't Paviljoen, Zwanenhoekstraat 3, Sint-Gillis 
     Bloed  20/04 - 18.00 u. > 20.30 u. 
- Sint-Pauwels WZC Sint-Jozef, Zandstraat 33,  Sint-Pauwels 
     Bloed  01/04 - 18.00 u. > 20.00 u. 
- De Klinge Polyvalente zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 8, De Klinge 
     Bloed  30/03 - 18.00 u. > 20.00 u. 
- Stedelijke Basisschool – De Droomballon, Gyselstraat 35, Nieuwkerken 
     Bloed  25/03 - 17.30 u. > 20.30 u. 
- Belsele, Polyvalente zaal De Klavers, Sint-Andriesstraat 1, Belsele 
     Bloed  04/03 - 17.30 u. > 20.00 u. 
- Sinaai, Huize Den Dries, Dries 53, Sinaai 
     Bloed  18/03 - 17.30 u. > 20.00 u.   



di. 
wo. 
do. 
vr. 
za.

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



 
Liedprogramma Zangfeest 2020 

Geen Zangfeest zonder samenzang en dus staan er naar goede 
gewoonte heel wat samenzangliederen op het programma.  
Het programma biedt klassieke samenzangliederen, volksliedjes, 
moderne kleinkunst, intieme liedjes, strijdliederen – kortom, een 
staalkaart van wat Vlaanderen aan liedkunst heeft voortgebracht.  
De Vlaamse liederschat is uitgebreid, en eigenlijk past ieder lied dat door 
een Vlaming is geschreven en in groep kan worden gezongen op een 
zangfeest. 
De kans is groot dat de Lotto Arena ook dit jaar te klein zal zijn. Bestel 
daarom tijdig uw kaarten en breng vrienden en familie mee om samen in 
verbondenheid onze liederenschat te zingen en onze identiteit uit te 
dragen. 

Kaarten bestellen bij: 
Hans Van Landeghem 
Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas 
03 777 55 98 



- 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



Zeevakantie: 

Een ontspannende 4-daagse aan onze Vlaamse kust in half pension en 
de kusttram stopt voor de deur van ons hotel! 

Wij verblijven in Vayamundo, Zeedijk 290 - 330, 8400 Oostende 
 

 
Wegens overboeking is de eerder aangekondigde periode niet meer vrij.  
Wij hebben toch volgende data kunnen vastleggen: 
van vrijdag 15 t.e.m. maandag 18 mei 2020 
 
De prijs voor 3 nachten in halfpension: 
  Single: € 280 pp 
  Double: € 242 pp 
Als we 20 deelnemers hebben kunnen we en bus inschakelen.  
De kostprijs voor het wegbrengen en terug ophalen is € 46 per persoon.  
Opgemaakte bedden bij aankomst en handdoekenset ligt klaar bij 
aankomst. 
Wie graag meegaat, gelieve voor 23 februari in te schrijven bij Denise 
denise.vanmeervenne@gmail.com of 03 775 33 00 en een voorschot van 
€ 100 over te schrijven op rekening BE34 7310 2140 9790 Vlas Federatie 
Sint-Niklaas met vermelding “zeevakantie en de na(a)m(en)” 
Wat biedt Vayamundo: 
Vayamundo Oostende ligt aan de kustweg vlak aan de Noordzee. Het  
hotel beschikt over moderne kamers met gratis Wifi, een eigen 
restaurant, een binnenzwembad en een wellnesscentrum. De kamers zijn 



voorzien van een zithoek, een flatscreen-tv,  een balkon en een eigen 
badkamer met een bad of een douche. 
Elke ochtend is er een uitgebreid ontbijtbuffet.  
Vayamundo beschikt ook over 2 bars.  
Er staan ook automaten met drankjes en snacks. 
U kunt bij het hotel een fiets huren om de omgeving te verkennen of 
ontspannen in de wellnessruimte met sauna  en fitnesscentrum. 
De dichtstbijzijnde halte van de tramlijn langs de kust ligt op 50 meter van 
het hotel en biedt verbindingen naar De Panne, Knokke en alle andere 
Vlaamse kuststeden.  



Familienieuws 

Wij wensen hen van harte proficiat en een feestelijke dag! ! !  
Volgende leden vieren hun verjaardag in de maand maart 

Gelukkige verjaardag 

01 Cordemans Linda 
01 Heyman Erik 
01 Van Hese Herman 
01 Vergult Dirk  
01 Versmissen Willy 
02 Smet Gery 
02 Van den Baere Els 
04  Bleijenbergh Eugene 
05 De Jonghe Gaston 
08 Waterschoot Hugo 
08 De Beule  Johan 
11 Boel Kris 
11 De Bruyne Norma 
12 De Bock Rene 
12 D’Hont Paula 
12 Peirsman Maria 

14 Van Driessche Nadine 
15 Van Hecke Charline 
15 De Langhe Albert 
16 De Cock Ivo 
16 Van Mele Louise 
17 De Gaigny Geraert 
19 Vandenbroeck Hilda 
20 Christiaens Anita 
21 De Rop Andre 
22 De Pagie Simonne 
23  Bolsens Marie-Louise 
24 Foubert Vera 
26 Dhollander Maria 
26 Eeckelaert Hugo 
28 Grisar Nicole 

14 Smet Rob 
14 Jottier Helana 
17 Cypers Leo 
18 De Backer Micheline 
18 De Coster Marcel 
18 Lippens Marie-Josèe 
19 Mels Vera 
27 Maes Godelieve 
30 Heylen Simone 
 

02 Peeters Jan 
06 Kluskens Roger 
06 Van Esbroeck Simone 
08 Strijbol Etienne 
09 Verstraete Pol 
09 Claes Jaak 
12 Paelinck Ivonne 
12 De Cock Marleen 
12 Meersman Herman 
14 Vanden Berghe Hans 
 

Volgende leden vieren hun verjaardag in de maand april



Van Hoyweghem Marceline  wij wensen u nog een gelukkige verjaardag 
het is wat laat maar toch van harte ( 27 februari ) 

Overleden “Joke” - Jeannine Laureys 
Geboren 26 april 1931 - overleden 9 januari  
Onze oprechte deelneming aan de familie  

Ex-Bestuurslid van Vl@s Sint-Niklaas 

Geen wind meer in de zeilen 
Het water een spiegelend meer 
En in deze stille oneindigheid 
Liet jij voor het laatst je anker neer 

Overleden Prudence Van Hoey 
Mama van Hugo Eeckelaert 
Onze oprechte deelneming aan de familie  

Overleden Werner De Permentier broer van Mariëtte en Irène De 
Permentier, schoonbroer van Fernand Stuer 

Nieuwe leden  

Raes Jozef  / Bogaerts Marie-Louise / De Boey Lydia 
 Jacobs Maria / Gilbert De Lathouwer / Huys Marc 

Michel Roels / Paul De Cock / Sonia Ivens 

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 

      

Vlaamse actieve senioren hebben een ruim aanbod om hart, 
lichaam en geest voldoende zuurstof te geven 

Beste leden alle 
lidkaarten zijn verzonden, als er leden geen lidkaart 

hebben gekregen laat het weten aan Denise  



Daguitstap 15 mei   
Grimbergen – Tervuren. 
  
Grimbergen ligt in Vlaams-Brabant. De 
gemeente kreeg de benaming    “Parel 
van Brabant”, terecht want er zijn heel wat 
schilderachtige hoekjes.   
Onder leiding van een gids bezoeken we 
de Sint-Servaas basiliek, bouwjaar 
1660-1700. Ze is een van de mooiste en 
meest harmonieuze van de barokkerken in 
de Lage Landen. Het interieur is 
schitterend! 
De basiliek maakt deel uit van de oudste 
nog functionerende  Norbertijnenabdij ter 
wereld. De abdij werd gesticht in 1128 en 
kende een bewogen geschiedenis, maar 
telkens herrees ze zoals de feniks in de 
Griekse Mythologie die daarom het 
embleem van de abdij werd. 
Jammer genoeg maar begrijpelijk is de 
abdij niet open voor het publiek, maar de 
architectuur op zich is het bewonderen 
waard. 
Een wandeling door het historische 
centrum valt wel onder de gidsbeurt. Het 
Prinsenbos met de ruïne van het kasteel 
behoren ook tot de mogelijkheden. 
  
In het Fenikshof, gelegen in de 
geklasseerde abdijsite, genieten we bij 
aankomst van koffie met koek en we 
nemen er ook de lunch. Een zeer gezellig 
restaurant! 
 In de namiddag gaat het naar 
Africamuseum in het park van Tervuren. 
Opgericht ten tijde van Leopold II kreeg 
het nog niet zo lang geleden een grondige 
renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Na 
vijf jaar van werkzaamheden opende het 



in december 2018 opnieuw de deuren. 
De uitgebreide en diverse collecties zijn 
zeer interessant. We bekijken op eigen 
tempo wat ons het meest aanspreekt en 
kunnen eventueel in een gedeelte van het 
restaurant, met uitzicht op het fraaie park, 
genieten van een drankje. 
  
Programma 
08:00  Vertrek Sint-Niklaas 
08.45  Aankomst Grimbergen 
09:00  Koffie met koek in Fenikshof 
10:00  Geleid bezoek aan de Basiliek – duur: 1.15 uur 
           Rondleiding in historisch centrum.   
           Wandeling in het Prinsenbos +   
           ruïne van het Prinsenkasteel 
 12:00 Warme maaltijd in Fenikshof 
           Dagsoep, keuze uit stoofvlees of   
           zalm. Vergeet niet te melden aan  
           Denise bij het inschrijven. 
 14:00 Vertrek naar Tervuren 
 15:00 Bezoek aan het Koninklijk Museum   
           voor Midden-Afrika 
 16:15 Mogelijkheid iets te gebruiken 
 16:30 Vertrek naar Sint-Niklaas 
 17:30 Vermoedelijke thuiskomst 
 
Start plaats: Sinbad St-Niklaas  
Inlichtingen en inschrijven bij Denise 03 775 33 00 tot 15 april.  
Prijs € 46 niet-leden 51. Maar wel eerst inschrijven.  
Betalen op het gekende rekeningnummer :  
Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35, 9100 Sint-Niklaas  
KBC REK.NR: BE 34 7310 2140 9790  

                  !!! Noteer in je  !!! 
 
Maandag 4 mei Floraliën Gent 
Maandag 25 mei Voordracht Daens “Daens anders bekeken” 
Zaterdag 13 juni Musical Daens 
Zondag 5 juli Sneukelfietstocht  
Donderdag 13 augustus Zomerfeest



De cursus 'Reanimeren en defibrilleren' is een 
cursus waarin reanimeren en het gebruik van 
een automatische externe defibrillator (AED) 
worden aangeleerd. 

Tijdens de cursus komen volgende onderwerpen 
aan bod: 
• Vier stappen in eerste hulp 
• Stabiele zijligging 
• Reanimeren 
• Defibrilleren 

Eric Romain geeft REA EN AED opleiding op zaterdag 6 juni van 13.00 
U. tot 16.00 U. De cursus is gratis. 
Deze cursussen worden gegeven door het rode kruis Van Sint-Niklaas, 
Parklaan 2, en zijn gratis. Maximum 16 deelnemers. 
Inlichtingen en inschrijven bel Denise 03 775 33 00 
 
Gezien onze afdeling en ook de Stad Sint-Niklaas het label ‘Hartveilig’ 
dragen proberen we de bevolking te sensibiliseren om deze cursus te 
volgen. We willen zoveel mogelijk inwoners bereiken. 

In België zijn er ongeveer een 10000 hartstilstanden per jaar, waarvan 5 
tot 10% dit overleeft. Voor elke minuut zonder reanimeren en defibrilleren 
neemt de overlevingskans van het slachtoffer af met 7 à 10%. De 
overlevingskansen stijgen echter met 60% als een omstaander overgaat 
tot reanimeren en defibrilleren. 1 op de 20 mensen zal ooit getuige zijn 
van een hartfalen. Bij 50% van alle gevallen van een hartprobleem is er 
een omstaander aanwezig. 
 
Iedereen kan een leven redden met zijn/haar twee handen. De techniek 
is niet moeilijk. Ook het gebruik van een AED is eigenlijk kinderspel. Dit 
toestel zorgt ervoor dat het hart, dat aan het fibrilleren is, terug in een 
normaal ritme gaat slaan.  Het volgen van deze cursus, geeft de 
toekomstige hulpverlener het vertrouwen dat hij/zij het aandurft om actie 
te ondernemen. Twijfel om over te gaan tot actie is de grootste vijand. 
Vandaar dat wij als afdeling ons inzetten om deze technieken aan te 
leren. 
Maar om dit alles op een goede manier aan te leren zijn er verschillende 
mensen en zaken nodig. Gemotiveerde vrijwilligers zijn er al. De 



discipline Vorming beschikt over 4 lesgevers, 3 simulanten en een 5-tal 
cursusbegeleiders. 1 lesgever en 1 simulant zijn nog in opleiding en 1 
kandidaat lesgever heeft zich aangemeld om ons team te versterken.  
Qua materiaal heeft Vorming de laatste jaren ook al fors geïnvesteerd; 2 
reanimatiepoppen werden al vervangen, het aantal training-AED’s ging 
van 1 naar 3. Een 4de exemplaar dringt zich op, gezien het succes van 
deze cursus. 
Al dit werk, waarvan in het straatbeeld weinig van te merken valt, wordt 
gedaan door vrijwilligers. Zij die dit doen in hun vrije tijd, om de 
medemens zelfredzamer te maken. Dit geheel gratis, maar met een 
onbetaalbaar enthousiasme. 
Inlichtingen en inschrijven bel Denise 03 775 33 00 

CASINO BRASS ENSEMBLE PRESENTEERT: 
"SJOKLATTENBOTERKOEKENCONSEIR" 

  
IN HET KADER VAN "CASINO 
CLASSICS" 
Aangenaam Licht Klassiek Programma 
Zondag 7 juni 
Deuren open om 10.30 u. 
Concert om 11.15 u. 
Einde omstreeks 12.15 u. 
Plaats: Casinopark Kiosk, (nieuw) terras en 
(nieuw) café 
Tickets: 10 euro p/p (inbegrepen boterkoek, 
koffie , thee, of chocomelk,  concert) 
Zittend concert op het terras met genummerde plaatsen. 
Onthaal: 
Onthaal via de hoofdingang van De Casino en buffet in het café 
De concertgangers krijgen  bij onthaal een boterkoek + koffie/thee/
chocolademelk 
De nieuwe bar is geopend (voor en na het concert) 
Bij slecht weer gaat het concert door in de concertzaal. 
Inschrijven en inlichtingen bel Denise 03 775 33 00  
of mail: denise.vanmeervenne@gmail.com 
Overschrijven op Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35 , 
Sint-Niklaas  REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 
Niet vergeten activiteit en naam  



Provinciale wandeldag West-Vlaanderen 12 mei 

Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland organiseert op dinsdag 
12 mei 2020 een schitterend wandelevent. In dit prachtige 
natuurlandschap worden 3 wandelparcours voorzien.    
Wandeling 1 = 2,5 km, Wandeling 2 = 5 km, Wandeling 3 = 7,5 km  
Avelgem ligt in de uithoek van West-Vlaanderen op het knooppunt van 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.De unieke 
geografische ligging aan de Schelde, de vergezichten en de prachtige 
natuur zorgen voor schitterende panorama’s en idyllische plaatjes.  

Alle wandelaars worden dinsdag 12 mei verwacht om 9.30 uur in  
CC Spikkerelle Scheldelaan 6, 8580 Avelgem. Parkeermogelijkheden zijn 
voorzien op de parking aan de zaal en achter de nabijgelegen kerk.  
Ook niet-wandelaars zijn van harte welkom om te genieten van een 
gezellig samenzijn en het etentje. 
Programma:   

9.30 uur: Verwelkoming met een geurig kopje koffie en perentaart 
(Avelgemse specialiteit).Deze taart met als 
hoofdbestanddeel de gekruide perenmoes is erkend als 
traditioneel streekproduct. Elke wandelaar krijgt ook een 
flesje fris water mee voor onderweg.  

10.00 uur:  Start wandeling.  
12.15 uur:  Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap en Original 

Crackers.  
13.00 uur:  Warme maaltijd, varkenshaasje met seizoengroenten, 

peperroomsaus en kroketten rode wijn, witte wijn, bier of 
een niet alcoholische drank inbegrepen.  



Deelnameprijs:  
Het volledige pakket kost € 25 (€ 5 voor de 
wandeling, koffie met perentaart en  flesje 
water; € 20  aperitief, middagmaal en 
drank aan tafel inbegrepen.) 
Ook niet-wandelaars zijn van harte welkom 
om te genieten van de Avelgemse 
perentaart en het etentje. Zij brengen best 
lectuur, een kaartspel of een 
gezelschapsspel mee. 
Educatief medewerker West-Vlaanderen 
Joycka Neirinck 0486 24 49 29 
Inlichtingen en inschrijven bel  
Denise 03 775 33 00  
Graag inschrijvingen en betalen voor vrijdag 15 april. of mail: 
denise.vanmeervenne@gmail.com 
Overschrijven op Vlas Federatie Sint-Niklaas, Kuiperstraat 35 , 
Sint-Niklaas  REK.NR: BE 34 7310 2140 9790 



Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden 13 januari 2020



Wandeling Waasmunster 10 december 2019 

Vlassintniklaas.com



Nieuwjaarsreceptie in 
RVT Het Lindenhof, 
Belsele 21 
januari 

Voordracht 20 Januari door Korneel De Rynck





Vl@s-Scheldekant beet de spits af met de viering van hun 40-jarig 
jubileum in feestzaal De Watermeulen in Kruibeke eind januari. De 
burgemeester gaf een woordje uitleg en samen werd er geklonken op dit 
heuglijk nieuws. Daarna volgde een lekkere feestmaaltijd en in de 

namiddag leerden we heel wat bij over de verloren gewaande verhalen 
van het dagelijks overleven van onze voorouders. Proficiat aan de 
bestuursploeg en aan de leden van Vl@s-Scheldekant. 








Met dank aan onze sponsors voor de prijzen van onze tombola. 
 - Apotheek Davina Van Britsom – Bazel 
 - Apotheek De Lindeboom - Bazel 
 - Bakker Cool - Bazel 
 - Bakker Raf Stoop – Bazel 
 - Belfius Bank - Bazel 
 - Carrefour Market – Rupelmonde 
 - Crelan Bazel / Kruibeke 
 - DVV–Bazel (Rupelmondestraat 188 ) en Kruibeke (Kattestraat 6/1) 
 - Fortis – Kruibeke 
 - KBC - Kruibeke 
 - VITA Scheldebad - Temse 
 - Gemeente Kruibeke 
Denk aan onze sponsors bij je volgende aankopen  

Reservatie kaarten   
Eric Romain 
0476 40 58 99 

Ten voordele van onze 
sociale doelen, 
waaronder  
Het Witte Raven project



Zomerreis Vlaamse Actieve Senioren Sint-Niklaas 
5 dagen MOEZEL - Duitsland 

van maandag 17 augustus t/m vrijdag 21 augustus 2020 

Onze zomerreis 2020 brengt ons naar het lieflijke Moezeldal, waar het 
een en al genieten is van de gezellige, idyllische stadjes en van de 
unieke uitzichten op de zonnige wijnbergen en de beboste hellingen met 
imposante burchten. 
 
Programma: (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen) 

Dag 1: Heenreis met inbegrepen middagmaal onderweg.  
Onderweg bezoek aan Ahrweiler, gelegen in de Ahrvallei. Wandeling in 
dit pittoresk ommuurd stadje met stadspoorten en torens, en gezellige 
straatjes. 
Vervolgens gaat onze rit naar de Laacher See en bezoeken we daar de 
abdij Maria Laach. Verder naar ons hotel aan de Moezel. 

Dag 2 : In Bernkastel-Kues bewonderen we het middeleeuwse 
marktplein, omringd door eeuwenoude, stijlvolle vakwerkhuizen en het 
prachtige renaissance-raadhuis. Het is gezellig kuieren door de 
kronkelende romantische steegjes. Wie wil, kan met de gids een 
wandeling maken naar de ruïnes van de hoger gelegen burcht Landshut. 
Vrij middagmaal. 
‘s Namiddags boottocht op de Moezel van Bernkastel-Kues naar 
Traben-Trarbach. 
Verder met de autocar naar Beilstein, het “Doornroosje van de Moezel”, 
waar we tijdens een korte verkenning of een terrasje kunnen genieten 
van één van de meest romantische plaatsjes aan de Moezel. 

Dag 3 : Naar Burg Eltz, één van de mooiste burchten van Duitsland. De 
rondleiding in de burcht voert ons door 800 jaar geschiedenis. 



- Trein Hunsrückbahn van Boppard naar Buchholz. 
Verblijftaksen, wegentaksen, parkeerkosten, en dienstvergoedingen.  
Fooien (chauffeur en gids). 
Niet inbegrepen: 
dranken en persoonlijke uitgaven; de overige middagmalen; facultatieve 
inkomgelden (zie programma); 
annulatie-, reis- en bijstandsverzekering:  € 31 per persoon. 

Inschrijven: graag vóór 28 februari 2020 bij Denise Van Meervenne.  
Tel. 03 775 33 00 of mail: denise.vanmeervenne@gmail.com . 
De inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van   
€ 200 per persoon op rekening BE34 7310 2140 9790 van  
Vlas Federatie Sint-Niklaas, en indien verzekering gewenst, betaling van 
€ 31 per persoon samen met het voorschot. 

Let op !  Minimum 30 deelnemers – maximum 40 deelnemers. 

Eventuele verdere info bij Noël Colpaert : tel. 03 777 54 72  
of mail: noel.colpaert@telenet.be  



Vrij middagmaal. 
In de namiddag bezoek aan Cochem, waar de imposante Reichsburg 
hoog boven de stad troont. Flaneren in de kleine steegjes en vrije tijd. 
Facultatief voor de liefhebbers: met de zetellift naar het uitzichtspunt 
Pinnerkreuz, of bezoek aan een historische mosterdmolen, of bezoek aan 
de Reichsburg. Dit alles vrij in te vullen. 

Dag 4 : In de voormiddag naar Koblenz, waar aan het Deutsche Eck de 
Moezel en de Rijn samenvloeien. Verkenning van het oude centrum met 
o.a. het stadhuis, de St. Kastorbasiliek, de St. Florinuskerk, historische 
pleinen enz. 
Nadien rijden we een eindje langs de Rijn tot in Boppard. Vrij 
middagmaal. 
Na ons bezoek aan Boppard nemen we het treintje van de 
Hunsrückbahn omhoog tot in Buchholz, waar de autocar ons opwacht. 

Dag 5 : Terugreis. Maar eerst rijden we naar Trier, het “Rome ten 
noorden van de Alpen”. Geleide wandeling langs de diverse 
bezienswaardigheden, die behoren tot het UNESCO-werelderfgoed, 
zoals o.a. de Porta Nigra, de dom St. Peter, de Liebfrauenkirche, de 
Kaiserthermen, het keurvorstelijk paleis … 
Vrij middagmaal. Na nog wat vrije tijd, in de namiddag terugreis met nog 
een inbegrepen broodmaaltijd ’s avonds. 
 
Praktische informatie: 
 
Prijs per persoon:  

- Tweepersoonskamer:  leden € 570  (niet-leden: € 625) 
-  Eenpersoonskamer:   leden  € 610  (niet-leden: € 665) 

Inbegrepen: 
Reis met luxeautocar SETRA Royal Class**** van Autocarreizen 
Scheldevallei. 
Nederlandstalige gids/reisleider. 
4 overnachtingen met avondmaal en ontbijt in hotel Sewenig***s in Müden 
aan de Moezel, of gelijkwaardig. Middagmaal op de heenreis en 
broodmaaltijd ’s avonds tijdens de terugreis. 
Alle uitstappen. 
Inkomgelden volgens programma: 

- Maria Laach 
- Boottocht van Bernkastel-Kues naar Traben-Trarbach 
- Inkom en rondleiding Burg Eltz 



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


