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Seniorenweek 2018
VAN 19 TOT 25 NOVEMBER 

De 3de week van november staat in Sint-Niklaas al enkele jaren in het teken 
van senioren. Op verschillende locaties in de stad worden allerlei activiteiten 
georganiseerd. Seniorenverenigingen zetten dan ook hun deuren open. 
Buiten deze week zijn er ook interessante activiteiten, die we jullie niet willen 
ontzeggen. Dus blader eens door het programma en tot op één van de 
activiteiten!
 
STANDENMARKT
DINSDAG 6 NOVEMBER: VAN 10 TOT 18 UUR
WAASLAND SHOPPING CENTER
Snuister eens in het aanbod van enkele seniorenverenigingen in Sint-Niklaas. 
Laat je ook goed informeren aan de standen van het stadsbestuur en het 
OCMW. Daarnaast gaan er verschillende demonstraties door van o.a. linedance, 
zumba en het sportpromotieteam. Kom naar de stand van de seniorenwerking 
en maak kans op een waardebon van het Waasland Shopping Center van 
25 EUR. 
Progamma:
10.00 uur seniorenles sportpromotieteam
11.00 uur Demo OKRA: thai chi
13.00 uur Zumba Gold
14.00 uur koppeldansen Vl@s
15.00 uur DC De Wilg linedance
16.00 uur info parkeren in Sint-Niklaas
Gratis, meer info: 03 778 37 26 of senioren@sint-niklaas.be.

 
VOORDRACHT ‘NAAR EEN NIEUW MIDDEN-OOSTEN’
DINSDAG 13 NOVEMBER - 14 UUR
PAROCHIAAL CENTRUM SINT-JAN, SINT-JANSPLEIN 2
OKRA ACADEMIE neemt u mee naar een bijzonder strategische regio, waar er 
met de regelmaat van een klok een machtsstrijd woedt, zowel nationaal als 
regionaal. Het Midden-Oosten beleeft een transitieperiode waar niemand de 
uitkomst kan voorspellen. Hugo Van De Voorde, historicus, zal aan de hand van 
kaarten en foto’s een beeld schetsen van de conflictsituatie.                                                                                                 
Iedereen is van harte welkom.
Inkom: 4 EUR, koffie/thee en versnapering inbegrepen.
Meer info: Annie Van Steelant 03 766 16 87.
 

SPEL IN DE BIB
ZONDAG 18 NOVEMBER, VAN 10 TOT 12 UUR, HOOFDBIB
Kom kennismaken met enkele nieuwe gezelschapsspellen voor volwassenen. 
Gratis, wel inschrijven: bibliotheek@sint-niklaas.be 
of 03 778 34 00 of bib.sint-niklaas.be.



Poëzie, liedjes, muziekjes en verhalen uit vervlogen tijd.
Nostalgische herinneringen komen naar boven door iedereen te laten genieten van verhalen van 
‘toen’: vertelsels van vóór ‘den oorlog’, fabels van de la Fontaine, liedjes van op school,
verhalen van rond de Leuvense stoof, feestmuziekjes en een wiegenlied voor het slapengaan.
Toegang: 3 EUR of 2 EUR voor kansenpashouders, inschrijven in het dienstencentrum.

Lezing rond fotograaf Gustaaf Drossens door 
Rik Van Daele. Filmvoorstelling gecombineerd met 
een kleine fototentoonstelling

DIENSTENCENTRUM DEN AFTRAP
TIJD VAN TOEN

DINSDAG 20 NOVEMBER: 14.30 UUR - GERDAPARK 14

FRONTLEVEN WOI IN 3D

MATINEE: BOULES DE BERLIN
ZONDAG 18 NOVEMBER: 15 UUR 
THEATERKLAS VTS, COLLEGESTRAAT

De naam van pater-scheutist Gustave Drossens (1892-1962) loopt als een rode draad doorheen 
de viering van de Wapenstilstand. De reden is dat deze man naast zijn taken als brancardier en 
ziekenverpleger zich wellicht dankzij zijn passie – de fotografie – heeft opgeworpen als een van 
de weinig Wase documentalisten van deze gruwelijke periode uit onze geschiedenis. 375 beelden 
in 3D zijn ondertussen professioneel gedigitaliseerd en een selectie daarvan wordt in een speciaal 
daarvoor gecreëerde zwarte box/cinemazaal met een groot projectiescherm voor de allereerste 
keer voor het grote publiek getoond. Er zijn 3D-brillen ter beschikking. Deze film van circa 10 
minuten in het publiek depot van het museum wordt uitgebreid met meeslepende getuigenissen 
over de oorlogservaringen van Hilaire Verschelden (Sint-Niklaas), Daniël Struyf (Beveren),  
Leo De Naeyer (Temse) en Petrus Van Acker (Sint-Niklaas). Een echt unieke ervaring en ongetwijfeld 
een van de hoogtepunten van de herdenking van het einde van Wereldoorlog I!
Toegang: 5 EUR. 
Na de voorstelling is er koffie en gebak voor alle bezoekers.
Reservaties: 03 778 34 50 of  stedelijkemusea@sint-niklaas.be. 

MAANDAG 19 NOVEMBER:  14 UUR
SteM, ZWIJGERSHOEK

Met Gène Bervoets en Fidelio Strijkkwartet
Gène Bervoets is veel meer dan de talloze personages die hij gedurende zijn imposante carrière 
als acteur gestalte heeft gegeven. In Boules de Berlin beschrijft, bezingt, citeert en savoureert hij 
samen met het steeds verrassende Fidelio Strijkkwartet de meest intense parels. Boules de Berlin is 
één sprankelende ode aan het leven, aan poëten, aan artiesten en aan plaatsen. Herinneringen aan 
vakanties en nostalgisch denkend aan de onweerstaanbare Boules de Berlin.
Inkom: 15 EUR, 14 EUR voor 65+. Reserveren: www.ccsint-niklaas.be of  
03 778 33 66 of info@ccsint-niklaas.be.
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SENIORENBAL - Motown Supremacy
DONDERDAG 22 NOVEMBER:  
VAN 14 TOT 18 UUR - ‘t BAU-HUIS

Drie dames met adembenemende soulstemmen, 
begeleid door een strakke, funky live band, met 
een setlist die je meeneemt door de geschiedenis 
van Motown Music van o.a. The Supremes, Martha 
Reeves and the Vandellas, Gladys Knight and the 
Pips, The Marvelettes, Stevie Wonder, Marvin Gaye …

BINGO MET CULINAIRE HAPJES
WOENSDAG 21 NOVEMBER: 14 UUR
PAROCHIEZAAL BELSELE, KASTEELDREEF 21

De Vlaamse Actieve Senioren nodigen u uit voor een gezellige bingo. Alle deelnemers worden 
verwend met culinaire hapjes. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de kerk, waar ook het 
openbaar vervoer halt houdt. 
Inkom: 6 EUR. Inschrijvingen: Denise Van Meervenne, 03 775 33 00 of 
denise.vanmeervenne@gmail.com

De bijhorende danspasjes en glitterjurken doen de sound van Hitsville nog beter tot zijn recht 
komen. Niemand zal aan de verleiding weerstaan om zich op de dansvloer te wagen! Na het 
optreden is er nog een DJ tot 18 uur.
Inkom: 3 EUR en 2 EUR voor kansenpashouders, voorverkoop: balie welzijnshuis vanaf 27 oktober. 
Info of reservaties: 03 778 37 26 of senioren@sint-niklaas.be.

DE GRAPPENMAKERS - S-PLUS
VRIJDAG 23 NOVEMBER: 14 UUR
DE KLAVERS BELSELE

S-Plus nodigt alle senioren voor een laatste keer uit voor een playbackshow van het gezelschap
‘De Grappenmakers’. Een vrolijke sfeer is verzekerd!
Inkom: 1 EUR – ter plaatse betalen. Adres: Sint-Andriesstraat, Belsele.

ZONDAGSKIND - MOESTUINADVIES
ZONDAG 25 NOVEMBER: VAN 10 TOT 12 UUR
HOOFDBIB

Op deze Zondagskind krijg je moestuinadvies van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren).  Er is ook een proeverij voorzien en uitleg over yacon (appelwortel, nieuwe groente).
Gratis toegang.
Inschrijven of meer info: bibliotheek@sint-niklaas.be of 03 778 34 00 of bib.sint-niklaas.be.

3



SHUFFLEN IN HET REYNAERTPARK
VERSCHILLENDE DATA

Kom vanaf 17 oktober kennismaken met
een nieuw spel: shufflen. Dit is een kruising
tussen sjoelbak, curling en airhockey. Dit is
een leuk en spannend spel voor jong en oud,
slim en sterk, groot en klein samen. Je kunt
shufflen als ploegsport, maar net zo goed
alleen of met twee. Wil jij ook komen kennis-
maken met dit nieuwe spel? Dat kan!
Van 17 oktober tot en met 17 november
staat er een shuffleboard in het buurthuis
van het Reynaertpark.  Op volgende
momenten vinden er ook demonstraties
plaats, telkens om 14 uur:
- dinsdag 23 oktober
- dinsdag 30 oktober
- dinsdag 6 november
- dinsdag 13 november
Ook in het clubhuis in Puivelde kan je van 17
oktober tot 17 november kennismaken met
het shuffleboard.  Wens je meer informatie
over het spel of wil je graag eens
deelnemen aan een demo:
03 778 37 26 of senioren@sint-niklaas.be.

FILMNAMIDDAG
‘ZIJDE GIJ OOK VAN SINNEKLOAS’
MAANDAG 26 NOVEMBER: 14 UUR
WOONZORGCENTRUM HEILIG HART

Met in de hoofdrol Jef Burm. Deze ‘speelfilm’ 
geeft het wedervaren van een rasechte 
Sinnekloaseneir in zijn tocht door de stad.                                                                                       
De voorstelling vindt plaats in de polyvalente 
zaal van het woonzorgcentrum 
Heilig Hart, Tereken 14.                                        
Het is een samenwerking tussen OKRA 
TEREKEN en het woonzorgcentrum.                                                      
Toegang gratis. Nadien is er gelegenheid om 
iets te gebruiken in de cafetaria.

SENIORENWEEK
2018

OPEN SENIORENRAAD
WOENSDAG 28 NOVEMBER: 14 UUR
TROUWZAAL STADHUIS

Ouderen worden steeds belangrijker als
schakel in de buurt. Zij worden vooral
ingezet als vrijwilliger vanwege hun kennis
van de buurt. Een deskundige van de VVSG
komt het een en ander nader toelichten.
Nadien komen er ook nog enkele lokale
initiatieven aan bod.
Alle senioren zijn van harte welkom op deze
open raad. Gratis, wel inschrijven:
03 778 37 19 of senioren@sint-niklaas.be.
Na de raad is er nog en kleine receptie
voorzien. Deuren open vanaf 13.30 uur. 

HET BELANG VAN HET VERLEDEN
MAANDAG 3 DECEMBER, 14.30 UUR
SteM, ZWIJGERSHOEK

Rondleiding voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers. Herinneringen aan het
vertrouwde verleden brengen mensen met
dementie tot rust.
Het samen doelbewust en op een
gestructureerde manier herinneringen
oproepen heet reminiscentie. Een voorwerp,
een foto, een geur … activeert een herinnering
aan het verleden en vormt de basis voor een
fijn gesprek of een boeiende activiteit.
Reminiscentie heeft heel wat positieve
effecten, zowel voor de persoon met
dementie als voor de mantelzorger.
Bart De Nil, uit Erfgoed en dementie. 
Een gebakje en een lekkere tas koffie van
onze sponsors patisserie Jan Reed en
delicatessen Van Poeck  mogen uiteraard niet
ontbreken! Gratis toegang. 
Reserveren via 03 778 34 50  of
reservatiemusea@sint-niklaas.be.
Opgelet: uiterste inschrijvingsdatum
is 29 november.


