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700 jaar
stekense vaart
Programma
26, 27 en 28 juni 2015

stekene van nature ac tief

Programma

Ode Aan De Vaart

Vrijdag 26 juni 2015 – Ode Aan De Vaart

Vrijdag 26 juni – 20.00 uur: audiovisuele en theatrale opvoering
met aansluitend een volksreceptie

Tent en omgeving Kaaistraat

20.00 u.			
			
22.30 u.			
23.00 u.			

Audiovisuele en theatrale opvoering				
met aansluitend een volksreceptie
Muzikaal vuurwerk op de vaart
Optreden Mojo

Zaterdag 27 juni 2015 – Sport & Spel
13.00 u.			Zeskamp
13.00 - 17.00 u.		
Boudelo boottochten (vertrek en aankomst: Boudelostraat)
13.00 - 18.00 u.		
Kajakken
13.00 - 18.00 u.		
Uitzendingen van de Waaslandse Radio Amateurs
15.30 u.			
Snoeploop langs de vaart voor kinderen
16.00 u.			Vaartjogging
			
De Jeuk Liveband for Kids
21.00 u.			
Optreden Not The Beatles
22.30 u.			
Volksbal met DJ Erwin De Nul (MNM)

In 1315 liet de Graaf van Vlaanderen, Robrecht III van Béthune, een
kanaal graven tussen Gent en Hulst, over Stekene. Dit kanaal zal in de
geschiedenis van Stekene een belangrijke economische functie krijgen
door de ontwikkeling van landbouwgrond, transportmogelijkheden van
turf, vlas en later ook voor de steen- en tichelbakkerijen in Stekene.
Nu heeft de vaart geen enkele economische waarde meer, maar zacht
kabbelend in het Stiltegebied, kreeg ze een uitgesproken recreatieve
functie en is ze een toeristische troef voor onze gemeente.
In 2015 vieren we het 700-jarig bestaan van onze Stekense vaart.
We openen het feestweekend met een Ode Aan De Vaart, een audiovisuele en theatrale opvoering i.s.m. Koninklijke Harmonie De Ware
Vrienden, Davidsfonds Kemzeke, vzw den Lesten Stuyver, Toneelgezelschap ‘t Kelderken, Genootschap van Boudelo, heemkundige
kring d’Euzie en Reintje Vos.

Zondag 28 juni 2015 – Familiedag
10.30 u.			Brunch
13.00 - 18.00 u.		
Tijdlijnwandeling langs de vaart
			Gegidste boottochten
			De Mobiele Speelkamer
Rondleidingen bij Aquafin
10.30 u./14.30 u.		
Libellenwandeling door vzw Durme
			
(vertrek: het pompstation aan de Frans Coppensbrug)
13.30 u.			
Oldtimerclub Oude Gloriën
13.30 u./15.00 u./16.30 u. Gegidste historische wandeling:
			
de Kaai en Tragel vroeger en nu
14.00 - 17.00 u.		
Trio Bricolage
14.30 - 18.00 u.		
45 jaar Reintje Vos
19.00 - 21.00 u.		
Optreden The Romantics
foto: jos eeckhout
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Iedereen
welkom!

Optredens
Vrijdag 26 juni – 23.00 uur:
Mojo

Zaterdag 27 juni – 21.00 uur:
Not The Beatles

Zaterdag 27 juni – 22.30 uur:
volksbal met DJ Erwin De Nul (MNM)

Een verrassende covergroep die er
graag een frisse lap op geeft. Frontman Filip Bollaert, die je kent van
onder andere Steracteur Sterartiest,
Rob De Nijs en Günther Neefs, is
een performer pur sang en een
fantastische gitarist. Samen met zijn
doorwinterde muzikanten brengt hij
een repertoire van complexloze
covers waaraan ze hun eigen
originele interpretatie geven.

Met hun authentiek Liverpools
accent, hun originele Beatleskostuums en -instrumenten en
bijpassende Lennon & McCartney
vocals, brengen Not the Beatles vele
hits, humor en het onmiskenbaar
Sixties gevoel. Deze energieke show
voert je mee naar de hoogdagen van
de beroemde Beatles.

Erwin De Nul van MNM neemt je mee op een
muzikale trip doorheen de beste hits van
vroeger én nu. Verwacht je aan mash-ups en
party beats in een flitsende mix!

Zondag 28 juni – 19.00 uur:
The Romantics (First Edition)
The Romantics First Edition namen een start
in 1993 onder de naam The Romantics. De
groep bestond toen uit Marcel De Cauwer
(drums), Roland Rolus (lead gitaar), Eddy
Rooms (keyboard) en Freddy Van Hoecke
(basgitaar). In de loop der jaren werden de
leden één voor één vervangen. De originele
Romantics waren verleden tijd.
Voor de viering ‘20 jaar Romantics’ in
2012 kwamen de oude en nieuwe groepsleden samen op de Grote Markt in SintNiklaas. De vier pioniers kregen er terug zin
in en een reünie was een feit. Hun bandnaam was intussen overgenomen door hun
vervangers. Na enig brainstormen voegden
ze er gewoon ‘First Edition’ aan toe.

foto: sabrina wille
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Sport & Spel
Zaterdag 27 juni – 13.00 uur: zeskamp
De Graaf van Vlaanderen, Robrecht III van Béthune, is van plan een vaart aan te
leggen om Gent te verbinden met de Westerschelde. Bij de aanleg en het onderhoud van deze vaart komt de graaf heel wat obstakels tegen. Om die problemen
op te lossen, rekent hij op de steun van zijn trouwe onderdanen. De graaf looft
een beloning uit voor de beste teams.

Inschrijven
Deelname is gratis. Schrijf je in via E evenementen@stekene.be.
Vermeld de groepsnaam en de naam, voornaam en leeftijd van de deelnemers.
Hou er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn.
Kledij
Elk team wordt gevraagd om te voorzien in een (ludiek) groepstenue.
Er zijn enkele waterattracties in het parcours opgenomen. Draag dus best
sportieve kledij die nat mag worden. Reservekledij en een handdoek zijn
aangewezen. Op het terrein zijn kleedkamers en douches beschikbaar.

Zaterdag 27 juni – 16.00 uur: vaartjogging
Trek je sportschoenen aan en neem deel aan de vaartjogging (i.s.m. Joggingclub
Stekene). In groep, onder begeleiding van een tempoloper, joggen we 4km, 8km,
12km of 16km langs de prachtige vaart en het mooie Stiltegebied.
Je kan aansluiten bij de tempo’s 9, 10, 11 of 12km/uur.
Wie kan deelnemen?
Teams van vier tot zes personen (vanaf 12 jaar) kunnen deelnemen. Daag je
familie, vrienden, vereniging of buren uit om een parcours van zes attracties te
doorlopen waarin ze getest worden op o.a. kracht, snelheid, uithouding en inzicht.
Groepsdynamiek is hier van groot belang en een basisconditie is vereist!
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Schrijf je ter plaatse in aan de infostand.
Alle deelnemers krijgen achteraf een beloning en diploma!
Op het terrein zijn kleedkamers en douches beschikbaar.
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Op de vaart

Zondagsbrunch

Zaterdag 27 juni – 13.00 - 18.00 uur: kajakken

De brunch vindt plaats op zondag 28 juni om 10.30 uur in de feesttent aan het
pompgemaal in de Kaaistraat.

Kajakliefhebbers kunnen terecht bij onze kajakverhuur voor een tocht op
de rustige en mooie Stekense vaart.
Vertrek: Kaaistraat
Traject: doorheen het Stiltegebied tot aan de Frans Coppensbrug
Prijs: 3 euro per persoon (max. 1 uur per persoon)
Reserveren is aangewezen via E evenementen@stekene.be. Plaatsen zijn beperkt!

Zaterdag 27 juni – 13.00 - 17.00 uur: Boudelo boottocht
Comité Parochiefeesten, vzw den Lesten Stuyver en het Genootschap van Boudelo
bieden op zaterdagnamiddag boottochten van 30 minuten aan. Onderweg luister
je naar poëzie en de geschiedenis van de Boudelo-abdij. Voor je vertrekt, kan je
genieten van een Boudelo-biertje en Boudelo-gebakje.
Vertrek en aankomst: Boudelostraat (Klein-Sinaai)
Reservaties en informatie: E info@boudelo.be of T 0495 55 70 54.

Zondag 28 juni – 13.00 - 18.00 uur: gegidste boottochten
Op zondagnamiddag kan je een boottocht maken op de Stekense vaart.
Een gids vertelt je meer over de geschiedenis van deze 700 jaar oude waterloop.
Vertrek: Kaaistraat
Traject: doorheen het Stiltegebied tot aan de Frans Coppensbrug en terug
Prijs: 2 euro per persoon
Tickets zijn ter plaatse verkrijgbaar.

Schrijf je in aan de balie van de dienst Evenementen, Stadionstraat 2, vóór 22 juni
of via overschrijving op rekeningnummer BE58 7376 2313 1679 van het Feestcomité Stekene, met vermelding van je naam en het aantal personen +12 jaar
(25 euro), 4 - 12 jaar (10 euro) en -4 jaar (1 euro).

Assortiment ontbijtkoeken
Assortiment broodjes
Charcuterie en zoet beleg
Yoghurt
Spek met eieren
Groentenassortiment
Tomaat-garnaal
Gerookte vissoorten
Perzik met tonijn
Gevuld eitje
Hespenrolletje met asperge
Kippenboutjes
Soep (tomatenroomsoep en aspergeroomsoep)
Tongrolletjes a l’Ostendaise met frietjes of kroketten
Op oosterse wijze gemarineerde scampi’s
Kipfilet in archiducsaus
Varkenswangetjes met brunoise van peertjes
Assortiment gebakjes en desserts
Heel dit assortiment is in de prijs inbegrepen.
De brunch wordt verzorgd door Van Guyse Feesten & Catering.

8

9

Project Kaaistraat 45
De tentoonstelling met als thema ‘water’ vindt plaats in het Kunsthuis, Kaaistraat
45 in Stekene op:
• vrijdag 26 juni van 18.00 tot 20.30 uur
• zaterdag 27 juni van 13.00 tot 19.00 uur
• zondag 28 juni van 11.00 tot 19.00 uur
Je kan je verwachten aan:
• een blik op de rijke geschiedenis van de Koninklijke Schuttersgilde SintSebastiaan De Eendracht
• een doorlopende tentoonstelling door kunstenaars van ARTificium vzw met de
vaart als thema
• een tentoonstelling door de heemkundige kring d’Euzie over de geschiedenis
van de Stekense vaart
ARTificium plaatst op het parcours langs de vaart grote spiegels waarop gedichten
en/of poëzie zal te lezen zijn, geschreven door plaatselijke woordkunstenaars.
Je kan ook een tentoonstelling van drijvende kunstwerken, gemaakt door kinderen
van Stekense basisscholen, bewonderen.

Publicatie d’Euzie
Naar aanleiding van de herdenking van ‘700 jaar
Stekense vaart’ publiceert de heemkundige kring d’Euzie,
in samenwerking met het gemeentebestuur van Stekene, een extra
dik nummer. Het is een naslagwerk van de geschiedenis en de mijlpalen in het
bestaan van de Stekense vaart.
Je kan het kopen aan de infostand op het terrein en in de gemeentewinkel vanaf
27 juni 2015 voor 8 euro.

Tentoonstelling in de bib: De Vaart Bibliofiel
Op initiatief van Willem Persoon verscheen in 2002 de bibliofiele map
‘De Stekense vaart, impressies over water, oevers en riet’. Het was een ode
aan zijn geboortegrond bij zijn terugkeer na zestien jaar afwezigheid. Hiervoor
nodigde hij zes vrienden-dichters en zeven beeldende kunstenaars-grafici uit
om hun artistieke kijk op de vaart, en het water in het algemeen, uit te drukken.

Deelnemende beeldende kunstenaars:
Theo Derboven (coördinatie)
Marina Mertens (grafiek linosnede) - Carine Cappaert (aquarel) - Paul De Hooghe
(acryl) - Francine De Daele (textielverharder) - Martine Mertens (grafiek) - Wannes
De Rijck (glaskunst) - Christine Altruye (keimozaïek) - Martine Vercruyssen (grafiek)
- Linda Wuytack (keramiek) - Linda De Potter (keramiek) - Jeannine Van Santbergen (pentekening) - Annie De Block (schilderen) - Bea Hermans (aquarel) - Miet
Melis (bronzen beeldjes) - Katrien Vermeulen (aquarel) - Martine Nauts (keramiek)
- Georgette Verbiest (keramiek) - Marleen Van Hemelrijck (bronzen beeldjes) Jan Gorremans (beeldjes)

De gedichten die worden tentoongesteld zijn van de hand van onder andere
Frank Pollet, Lut de Block en uiteraard Willem Persoon zelf. Daarnaast kan je ook
de originele grafische werken in diepdruk van onder meer Raf Coorevits, Guido
Mariman en Veerle Rooms bewonderen.
De tentoonstelling loopt van 12 juni tot en met 8 juli 2015 tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Poëzie op spiegels door:
Roger Vervaet - Theo Derboven - Willem Persoon - Ingrid Van Mossevelde Marina Mertens
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een fragment uit ‘de stekense vaart, impressies over
water, oevers en riet’. gedicht: de einder.
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45 jaar Reintje Vos

Wandelen en bezichtigen

Ook volksdansgroep Reintje Vos viert feest. Naar aanleiding van haar 45-jarig
bestaan treden gastgroepen uit binnen- en buitenland op in Stekene.
Natuurlijk zet Reintje Vos zelf ook haar beste beentje voor.

Zondag 28 juni – 10.30 /14.30 uur: libellenwandeling door vzw Durme
Tijdens een wandeling van 4km (1,5 à 2 uur) vertelt een gids je fascinerende
verhalen over libellen, onze wondermooie helikoptertjes, en hun duikvluchten.

Je kan op zondag 28 juni vanaf 14.30 uur kennismaken met heel wat volksdansen.
Op het programma staan:
• dansgroep Siekieracy uit de streek Wielkopolska in Polen
• dansgroep Arbel, Armeense volksdansgroep uit de omgeving van Mechelen
(bestaat uit Armeense migranten)
• zwaarddansgroep Lange Wapper uit Antwerpen
• dans- en folkloregroep Medioburgum-Walacra uit Nederland
• volkskunstgroep Reintje Vos (dansers en vendeliers)
• kinder- en jeugdgroepen Rosseel en Reinaerdijn

Vertrek: het pompstation aan de Frans Coppensbrug
Reservaties en informatie: E marieke.devos@vzwdurme.be of T 09 348 30 20

Zondag 28 juni – 13.00 - 18.00 uur: tijdlijnwandeling langs de vaart
Maak, op eigen houtje, een wandeling van 4km langs de vaart en haar
prachtige natuur. Een tijdlijn onderweg stelt je de historiek van de vaart
voor. Geniet met een drankje van de muzikale recyclage van Trio Bricolage: een gietergitaar, vuilnisemmerbasgitaar, wortelklarinet en meer!

Zondag 28 juni – 13.00 - 18.00 uur: rondleidingen bij Aquafin
Aquafin leidt je rond in de zuiveringsinstallatie. Een bezoekje is gratis en duurt
een half uur. Meld je aan op de infostand en reserveer ter plaatse.
de armeense dansgroep arbel zet haar beste beentje voor.

Zondag 28 juni – 13.30 uur: oldtimerclub Oude Gloriën
Deze Lokerse club geeft acte de présence met authentieke oldtimerfietsen.

Zondag 28 juni – 13.30/15.00/16.30 uur:
gegidste historische wandeling: de Kaai en Tragel vroeger en nu

de poolse dansgroep siekieracy in traditionele klederdracht.
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Met een gids beleef je de geschiedenis van de Kaai en de Tragel.
Meld je aan op de infostand.
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Voor de kinderen

Met dank aan

Zaterdag 27 juni – 15.30 uur: snoeploop langs de vaart

De familie Van Hecke

• 15.30 uur: peuters en kleuters
• 15.45 uur: lagereschoolkinderen

De familie Van Steen
Jan Hellemans

De kinderen lopen een kleine afstand en verzamelen lekkere snoepjes.
Waterwerken Quintelier nv
Alle vrijwilligers, organisaties en verenigingen die meewerken aan dit evenement.

Zaterdag 27 juni – 16.00 uur: De Jeuk Liveband for Kids
Jan Pladijs en zijn makkers laten alle kinderen dansen
en meezingen op de tonen van bekende kinderhits en
eigen materiaal. Dit op typische Jeuk-wijze, met een
knipoog naar de volwassenen en een vleugje absurde
humor. Professionele muzikanten stuwen het publiek
vooruit en laten alle toeschouwers echt genieten.
De Vogeltjesdans, Eurosong for Kids, Mega Mindy,
Samson en Gert, ... Bij Jeuk gaat het dak eraf!

Zondag 28 juni – 13.00 - 18.00 uur: kinderdorp De Mobiele Speelkamer
Een droomkamer op rolletjes voor ieder kind. Een plek met
uren spelplezier voor kinderen van alle leeftijden, in en
rondom een authentieke woonwagen. Schuiftafel, rekkertrek, sjoelbak, mannetjesspel, pudebak, ringwerpen,
stangenbiljart, klimbak, zwierbol, eendjes vissen,
grote vier-op-een-rij, driewielers, hobbelpaardjes,
glijbaan, … De kinderen spelen terwijl de ouders
genieten op een retro-terrasje.
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Bereikbaarheid
Er is een doorlopende pendeldienst van parking Centrumzone naar de Kaaistraat
en terug op vrijdag 26 juni van 19.30 tot 01.00 uur.
Het is aangewezen om zoveel mogelijk
met de fiets of te voet te komen door het
beperkt aantal parkeerplaatsen in de buurt.
In de Kaaistraat en Tragel is er geen parkeergelegenheid.

Voor vragen en informatie: dienst Evenementen
				E evenementen@stekene.be
				T 03 790 03 75
				www.stekene.be
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zomerconcerten
vrijdag 31 juli - 20 u.

Kerkplein Koewacht (Moerbeke)

vrijdag 7 augustus - 20 u.
Stationsplein Klein-Sinaai

verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen
Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

vrijdag 14 augustus - 20 u.
Kerkplein Kemzeke

vrijdag 21 augustus - 20 u.
Preekekeplein Hellestraat

vrijdag 28 augustus16- 20 u.
Marktplein Stekene

