JAAR
Feest mét en voor alle leden
Feesten, daar kijken we naar uit. We hebben reden om te feesten, onze
vereniging, Vlaamse actieve senioren vzw, is vijftig jaar druk doende.
We feesten met de blik op de toekomst gericht, daar getuigde eerder in
oktober de academische jubileumzitting van.
De gebruikelijke toespraken, het
ofﬁciële luik hebben we bewust
gescheiden gehouden van het echte,
ongedwongen prettig samenzijn dat
volgt op dinsdag 17 april 2018 in het
vlot bereikbaar Bauhuis in SintNiklaas (vlakbij het station).
Zonder uitzondering willen we er alle
afdelingen, alle leden bij betrekken.
Het dagprogramma dat je individueel
kunt invullen waarborgt variatie en

veel belevingsgenoegens.
De foodtrucks zorgen voor keuze en
tijd zat om alle opkomende hongertjes
te stillen.
In het Bauhuis zelf kunnen we
wat van elkaar opsteken. De vijf
provincies die de afdelingen bundelen
stellen er zich 'kamersgewijs' voor.
Geen feest zonder muziek en zang.
Daar zorgt 's namiddags het Zingend
Schip voor met een plejade van

Nederlandstalige
liedjes.
De deelnameprijs
is ronduit laag. 't Is lente wanneer
het feest op 17 april georganiseerd
wordt, dus geen donkere vertrek- of
terug thuistijden. In iedere provincie
zijn er opstapplaatsen voor een
spotgoedkope busrit (6,20 euro),
terwijl ook de treinen (seniorenticket
van 6,20 euro) vlakbij het Bauhuis het
station van Sint-Niklaas aandoen.
Er zijn gewoonweg geen redenen
denkbaar waarom je er niet bij zou
zijn.
Het inschrijvingsformulier hierna is in
een wip ingevuld. ■

Alle praktische informatie op een rijtje
› DATUM
dinsdag 17 april 2018 – deuren open om 9.30 u.
› PLAATS
’t Bauhuis, Slachthuislaan 60 in 9100 Sint-Niklaas
› PRIJS
• € 13,00 per persoon (drank niet inbegrepen)
• € 6,20 indien je gebruik maakt van de voorziene
bussen (opstapplaatsen kan je vinden bij het
inschrijvingsformulier)
› HOE INSCHRIJVEN?
• Via het inschrijvingsformulier
(per post of inscannen en doormailen naar
tamara@vlaamseactievesenioren.be)
• Uiterste inschrijvingsdatum: 15 februari 2018
• Indien je wenst deel te nemen aan één
buitenactiviteit, vergeet dan niet je
“top 3 keuze” aan te vinken

• Je kan slechts aan één buitenactiviteit
deelnemen
• Indien je je inschrijft voor verplaatsing met de bus
 opstapplaats aanvinken
› HOE BETALEN?
• Je inschrijving is pas deﬁnitief na betaling op
rekeningnummer BE94 4099 5130 5114 met
vermelding van “naam + 17 april 2018”
- € 13,00 (drank en vervoer NIET inbegrepen)
- € 19,20 (drank NIET inbegrepen, busvervoer
WEL)

Programma
› 10 u. start ledendag (9.30 u. deuren open)
› 10 tot 13.30 u. doorlopend binnenactiviteiten
- Oude volksspelen
- Presentatie/projectie nieuw jaarthema 2019-2020
- Bezoek aan provinciale “kamers”
- Tentoonstelling/projectie 1967
- Bezoek aan diverse standen (Stad Sint-Niklaas,
Brandweer, Valpreventie, Politie)
› 10.30 tot 12.30 u. buitenactiviteiten
- Gegidste rondritten met bus (10.30 u.
vertrekplaats 't Bauhuis)
• Rondje Sint-Niklaas: Met de landelijke
deelgemeente Nieuwkerken, het landbouwdorp
Sinaai, het bosrijke Belsele en het gehucht
Puivelde heeft Sint-Niklaas diverse facetten.
Een lus langsheen die dorpjes ten westen en
oosten van de stadskern leert je Sint-Niklaas ten
voeten uit kennen.
• Mercatorroute: Gerard Mercators
grensverleggende werk bewonder je in het
Mercatormuseum. Sporen van zijn leefwereld
ontdek je op een rondrit langs zijn vroegere
woonplaats en de middeleeuwse burcht aan de
oevers van de Schelde waar hij op verdenking
van ketterij opgesloten zat.
• Rondrit in het Waasland: Sint-Niklaas is het
hart van het Soete Land van Waes en de ideale
uitvalsbasis om de kenmerkende bolle akkers,
bosgebieden en kastelen in de groene omgeving
van de deelgemeenten Belsele, Sinaai en
Nieuwkerken te ontdekken.
• Klassieker: Reynaert-rondrit: Sint-Niklaas
en de omliggende Wase gemeenten en de
grensstreek met Nederland werden ooit onveilig
gemaakt door
Reynaert de Vos. Een
rondrit met literaire
roots voert ons
langs het pittoreske
Daknam en het
Nederlandse Hulst.

- Wandelzoektocht (max 3 km)
• Start ’t Bauhuis
- Museumbezoeken met gids op wandelafstand van
’t Bauhuis (10.30 u.vertrek in groep met gids aan
’t Bauhuis)
• Mercatormuseum: in dit interactieve museum
ontdek je digitale presentaties van Mercators
leven en werk en maak je kennis met zijn unieke
aard- en hemelglobe. Deze buitengewoon
zeldzame meesterwerken staan op de ofﬁciële
lijst van Vlaamse topstukken.
De atlassen in de schatkamer
zijn al even fascinerend.
• Rechts- en averechts
(breimuseum): breien is hot!
In heel wat gezinnen hoor
je terug het tikken van de
breipriemen. In de jaren
vijftig en zestig van de vorige
eeuw waren er in Sint-Niklaas
talloze ateliers met breimachines: een bloeiende
industrie! Kousen, mutsen, sjaals en meterwaar
rolden uit de vlak- en rondbreimachines. In het
brei-atelier kan u die getuigen van een roemrijk
verleden nog zien draaien en rollen. Het mooie
resultaat prijkt op mannequinpoppen. Foto’s en
audiofragmenten vertellen over de wereld van
fabrikanten, mecaniciens, linksters, breisters,
opraapsters en triplocksters.
• Museum achter de schermen: ook als het
museum dicht is, gonst het er van de activiteit.
Van het grootste schilderij tot het kleinste
speldje… alle voorwerpen worden met de
grootste zorg behandeld. Maak kennis met het
werk van een registrator of een restaurator. Merk
op hoe mensen met grote toewijding het roerend
erfgoed beschrijven, digitaliseren, opnieuw
samenstellen en bewaren. Loop even binnen in
de ateliers en maak het werk achter de schermen
van dichtbij mee. En ontdek lang vergeten
voorwerpen in de depots. U krijgt bovendien
interessante tips mee om uw lievelingsstukken
thuis op een goede manier te bewaren.

Programma vervolg
- Gegidste wandelingen (10.30 u. vertrek in groep
met gids aan ’t Bauhuis)
• Themawandeling: art-decowandeling: De
art-decowandeling brengt je langs de mooiste
voorbeelden van deze kunststroming uit
het interbellum (1918-1940). In die voor de
textielnijverheid
bloeiende periode
werden nieuwe
wijken aangelegd
waarbij
industriëlen
en handelaars
huizen en
panden in de
“moderne stijl”
optrokken. Het
hoogtepunt van

deze wandeling is een bezoek aan de imposante
Broederschool.
• Literaire Reynaert-wandeling: de Reynaertwandeling koppelt het Reynaertverhaal en de
literatuur daaromtrent aan een verkenning
van de stadskern. Ze loopt langsheen de Grote
Markt, het stadspark, het Kasteel Walburg en de
Reynaertbank.
› 12 tot 15 u. doorlopend eten
(foodtrucks aanwezig)
› 13.30 tot 15 u. diverse optredens van eigen
afdelingen/leden
› 15 tot 16 u. optreden van ’t Zingend Schip
(Bart Verhelle en Arnold Sercu) met
Nederlandstalige meezingers. ■

Naam en voornaam:
Naam afdeling en lidnummer:
 Wenst deel te nemen aan de binnenactiviteiten: JA / NEE
 Wenst deel te nemen aan 1 buitenactiviteit:

JA / NEE

GEEF JE TOP 3 VOOR DE BUITENACTIVITEITEN (je kan maar deelnemen aan 1 buitenactiviteit)

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Vertrek 't Bauhuis ± 10u30

1STE KEUZE

2DE KEUZE

3DE KEUZE

Rondje Sint-Niklaas
Mercatorroute
Rondrit in het Waasland
Reynaert-rondrit
Wandelzoektocht
Mercatormuseum
Rechts- en averechts
Museum achter de schermen
Art decowandeling
Reynaert-wandeling
 Wenst gebruik te maken van het busvervoer:

JA / NEE

OPSTAPPLAATSEN BUSSEN (onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen)
Uren worden later meegedeeld, hangt van het aantal inschrijvingen af.
Provincie

OPSTAPPLAATS

Antwerpen

Geel P&R parking E313 uitrit 23 Geel-West - Snelwegstraat
Wommelgem P&R rond punt afrit Wommelgem
Kontich P&R parking N17/A1 (E19) uitrit 7
Boom Heilig-Hart Kerk, Antwerpsestraat 2850 Boom (A12)
Schoten (Terminus) en Bornem
Hasselt (voorzijde station)
Noord-Limburg (vragen aan Theo Stelten)
Genk (opstapplaats moet nog bepaald worden)
Leuven - parking Bodart (Veilingweg)
Boortmeerbeek (opstapplaats moet nog bepaald worden)
Diest en Haacht (opstapplaatsen moeten nog bepaald worden)
Sleidinge
Gentbrugge P&R, Land van Rodelaan
Oudenaarde - Ninove - Herzele - Deinze
Oostende (Parking Mercator)
Jabbeke (opstapplaats moet nog bepaald worden)
Brugge
Veurne
Diksmuide (station - parking)
Roeselare (rondpunt zwembad, Hippoliet Spilleboutdreef))
Tielt (opstapplaats moet nog bepaald worden)
Poperinge (station)
Ieper (station)
Kortrijk

Limburg
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

MAAK JE KEUZE

