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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 23 februari 2015!

Met dit nummer start Info-Sinaai zijn vierenveertigste jaargang en Sinaïek zijn elfde. Dank zij de
steun van het gemeentebestuur, de sponsors en de vrijwillige medewerkers zal het ons dit jaar
weer lukken.

Naar wij regelmatig links en rechts horen kijken veel dorpsgenoten telkens weer met belangstelling
uit naar het verschijnen van onze uitgaven. Zij blijven daardoor goed op de hoogte van wat er leeft
in het dorp en wat er staat te gebeuren. Zo verandert het uitzicht van ons landelijk dorp voortdurend
en meestal in de goede zin. Daar waakt de dorpsraad over en daartoe geeft ze advies aan het
stadsbestuur. Gelukkig is de relatie met de stad sinds vele jaren goed. Zo is er meestal één of meer-
dere schepenen op de raad aanwezig om toelichting te geven bij een of ander actueel thema of
over geplande werkzaamheden. Vooral door de scheiding van het afvalwater en het regenwater
werden en worden heel wat straten volledig aangepakt en helemaal vernieuwd en maakt men van
de gelegenheid gebruik om ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit zal in de komende jaren o.
m. gebeuren langs de Dries tussen de Vleeshouwersstraat en de Hulsbaan en in Sinaaidorp tot
aan de Neerstraat. Wanneer dit allemaal precies zal uitgevoerd worden gaat u zeker kunnen lezen
in Info-Sinaai. Al die werken zullen natuurlijk ook wat hinder meebrengen, maar wij weten dat de
meeste mensen daar begrip voor opbrengen. De dorpsraad krijgt de plannen vooraf in handen en
kan nog aanmerkingen maken zodat eventuele wijzigingen nog kunnen aangebracht worden. In de
komende maanden zal ook het mobiliteitsplan voor verandering zorgen. Vooral de snelheidsbe-
perkingen in de meeste straten zullen daar het meest opvallende resultaat van zijn. Wij kunnen  al-
leen maar hopen dat iedereen zich aan de beperkingen zal houden, want is een te hoge snelheid
niet vaak de oorzaak van zware ongevallen? De politie zal met de regelmatige controles de snel-
heidsduivels van de weg halen ten bate van ons allen en vooral van de zwakke weggebruikers.

Enkele weken geleden werd ook het nieuwe judolokaal in gebruik genomen tot grote tevredenheid
van de leden en niet in het minst van de stuwende krachten in de club. Jarenlang hadden zij hun
lokaal boven Troelant in het Wijnveld en moesten zij in nogal primitieve omstandigheden hun sport
beoefenen. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe locatie.

Tot slot wensen wij u een gezond en voorspoedig 2015. In april brengen wij weer nieuws.

Veel leesgenot en tot dan!

4
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Dorpsraad
De voorbije maanden mocht Sinaai pronken met de opening van een paar nieuwe realisaties:
• 19 september: opening nieuw ontmoetingscentrum Troelant;
We verwijzen naar het afzonderlijke artikel dat JOC Troelant daar zelf over publiceert verder in
dit nummer.
Bij die gelegenheid overhandigden wij vanuit de Dorpsraad een bedrag van 2.500 € dat tijdens
de Volkssportfeesten 2012 door de zeskampploegen was bijeengefietst tijdens de 24u fietsen
op rollen.

• 3 oktober: opening van 2 loopomlopen:
I.s.m. het stadsbestuur heeft Running team Sinaai bij
Bloso en de provincie Oost-Vlaanderen de goedkeu-
ring gekregen voor twee permanente loop- en wan-
delomlopen. De omlopen hebben respec tievelijk een
afstand van 5,4 km en 10,6 km. Vertrek en aankomst
aan de ‘zuil’ aan de sporthal. 
Gedetailleerde info op onze site onder http://www.si-
naaileeft.be/content/wandelenfietsen.html of op
www.vlaamseloopomlopen.be 

• 1 november: ingebruikname van de kunstmatige ver-
lichting op het terrein van F.C. Herleving Sinaai;

• 21 november: officiële opening van het nieuwe judo-
lokaal aan de sporthal Ter Beke.

Daarmee heeft Sinaai zeker zijn deel van de begrotingskoek gekregen, en zullen de kritiekasters
die zeggen dat Sint-Niklaas Sinaai vergeten is toch een tijdje de mond moeten houden.  

Voor de vergadering van oktober hadden wij dhr. Voeten te gast, directeur van de Vzw Philipus Neri
die inrichter en uitbater is van Huize Dries, en die ons toelichting kwam verschaffen bij de uitbrei-
dingsplannen.  Een samenvatting: 
Huidige situatie: 
Capaciteit: 
• WZC (Woon Zorg Centrum)  Huize Den Dries: 60 bedden 
• Serviceflatgebouw met 16 wooneenheden 
• Voorafgaande vergunningen voor uitbreiding met centrum voor kortverblijf (CVK) en dagverzor-
gings-centrum (DVC) (niet mogelijk binnen huidige infrastructuur) 

• Sluiting WZC Sint-Katharina (OCMW) 
• capaciteit overgedragen naar Belsele en Sint-Niklaas 
• WZC Huize Den Dries: blijft de enige ouderenvoorziening te Sinaai 
Toekomstvisie voor “Huize Den Dries” 
• Kwaliteitsvolle zorg blijven garanderen 
• Voldoende schaalgrootte creëren om economisch rendabel te blijven. De huidige omstandighe-
den kunnen in de toekomst geen kwaliteitsvolle zorg garanderen omdat de noden van de bewo-
ners veranderd zijn (meer complexe zorg, meer gespecialiseerde zorg, …) en omdat men de
reeds dure factuur niet meer wil belasten. Zorg moet betaalbaar blijven! 

• Inspelen op de vergrijzing en de steeds toenemende vraag naar thuiszorgondersteunende dien-
sten door middel van: 

• Uitbreiding capaciteit woonzorgcentrum naar 120 bedden (nog geen erkenning voor alle bedden
=> momenteel Vlaamse bevoegdheid) 

DORPSRAADNIEUWS
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AUTOBEDRIJF

EUROSTER b.v.b.a.
Onafhankelijk invoerder van nieuwe

en tweedehandse Duitse klassewagens
specialiteit demowagens

Chris t’JAMPENS
Gentsebaan 57 - 9100 St.-Niklaas

Tel. 03/776 47 28 - Fax 03/766 07 97
www.eurostergarage.be

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT bvba

Keizerstraat 69
9112 SINAAI
tel: 03/773 53 00
Fax 03/773 29 78

Info@keysershof.be
www.keysershof.be

Prachtig geleden aan de Moervaart te Sinaai

Voor al uw feesten tot 220 personen
Ruime parking

Gezellige brasserie met dagverse suggesties

Openingsuren: Maandag gesloten
Zaterdag open vanaf 18.00 u
Zondag doorlopend van 11.30 tot 22.00 u

Andere dagen open van 11.30 tot 15.00 u en van 18.00 tot 22.00 u

brasserie - feestzalen

Waaslandlaan 26  9160 Lokeren
Sierhekkens en afsluitingen

Metalen trappen en leuningen
Staalconstructies tot 10 ton

Alle las-, en herstellingswerken
(ook in inox en alluminium)

Knip- en plooiwerken
staal 3m x 10mm dik, inox 3m x 6mm dik

Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
constuctie.degreyt@skynet.be

6
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• Realisatie centrum voor kortverblijf (10 bedden) 
• Realisatie dagverzorgingscentrum (8 plaatsen) 
• Uitbreiding assistentiewoningen met thuiszorg-ondersteunende diensten (thv vroegere café ‘den
Ossekop’)

Noodzaak woonzorgcentrum “Huize Den Dries” 
• Ligging: Ver van de centrumstad. 
• Verhoogde zorggraad van de bewoners: slechts 25% met een lage zorggraad (cat. O of A) en
dus 75% met een hoge zorggraad waarvan 48% cat. C of D. 

• Hoge leeftijd van de bewoners
nl. 87% is ouder dan 80 jaar. 

Plannen nieuwbouw:  
Aan het huidige gebouw (bruine
structuur) wordt de nieuwbouw
gekoppeld die deels over het
oude gebouw komt en deels
voor het gebouw, richting het
huidige grasplein voor de in-
gang. Om zo weinig mogelijk van
de groene zone in te palmen
wordt er in de hoogte gewerkt.
Vooral het parkgebied wordt be-
houden. 
Ook de parking wordt uitgebreid met een groene structuur. 
Het is een masterplan dat op lange termijn wordt uitgevoerd, maar waarvoor reeds een overeen-
komst is met Natuur en Bos.
Antwoorden op vragen vanuit de vergadering: 
• Er is momenteel een uitgebreide wachtlijst voor het rusthuis. 
• de werken zullen nog niet dadelijk starten, het is een masterplan, meerjarenplan => voorzichtige
prognose: realisatie binnen 5 à 10 jaar. 

• de groep wil niet overgaan naar hogere, meer commerciële prijzen die andere private rusthuizen
vragen, want dit zou een serieuze prijsverhoging betekenen. 

• de moeilijke zone in het parkgebied is reeds met de diensten Natuur en Bos besproken, er is al
positief bericht gekomen omdat het park behouden blijft. 

• de aanbouw is een stijlbreuk omdat er meer in de hoogte zal gebouwd worden op een kleine op-
pervlakte. De opbouw boven het huidige rusthuis is bekeken door de architecten en is uitvoer-
baar. 

• in de nabije toekomst moet er nog onderhandeld worden over erkenningen bijkomende ‘bedden’,
over bouwsubsidies, met monumentenzorg, … 

• Ivm de assistentiewoningen thv “den Ossekop” is er nog geen goedkeuring vanuit de dienst Mo-
numenten en Landschappen (plannen passen niet in het dorpsgezicht).

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

In november kwam schepen van o.a. mobiliteit Carl Hanssens ons toelichting geven bij het mobi-
liteitsplan van Sint-Niklaas.
Het is niet mogelijk om in het bestek van deze publicatie een totaal overzicht te geven van dit zeer
interessante document dat een doordachte visie weerspiegelt van hoe de mobiliteit in de stad en
zijn deelgemeenten zal worden afgehandeld. Voor het volledige plan verwijzen wij naar de site van
de stad: www.sint-niklaas.be.
Het snelheidsplan is gebaseerd op basis van wegencategorisering, rekening houdend met het fiets-
netwerk en de leefbaarheid. Doel: verhoging van de verkeersveiligheid.

DORPSRAADNIEUWS
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www.aankoopsportvoeding.be
www.sportdietistdidierverlee.webs.com

Kom even langs wanneer u:
- uw kilo’s niet voor even kwijt wil, maar voor levens-

lang;
- maag- en/of darmproblemen hebt;

- vegetariër bent;
- als sporter uw voeding wilt optimaliseren bij de in-

spanning;

U ontvangt een persoonlijk voedingsadvies op maat.

U kunt bij Didier ook sportvoeding (High5, Power-
bar, 3Action en Beet-It) en Herzog Compressiekou-

sen (bevordert o.a. herstel na inspanning)
verkrijgen, 

meer info via bovengenoemde websites.

dietistdidier@gmail.com/ 0494 71 12 94
Neerstraat 18 - 9112 Sinaai

Wijnveld 294, 9112 Sinaai (bij het station)
tel. 03/772.32.28

open: van dinsdag tot vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.00 u.
zaterdag doorlopend van 9.30 tot 18.00 u.

WEBSITE: www.mariameirte.be

Thuisverzorging in:
* Medische pedicure

( met terugbetaling 
voor +60 jaar.)

* Gelaatsverzorging 
* Manicure 
* Ontharing  
* Make-up

Voor afspraak kan u telefoneren
naar

03/772.67.99
GSM 0476/41.70.43

Annaert
Nauwstraat 23 - 9111 Belsele

tel. 03/776.65.69 - Fax 03/766.74.00
G.S.M. 0495/24.65.69

C
or
in
ne
 S
ne
ye
rs

DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie
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DORPSRAADNIEUWS

Graag willen we wel het Sinaaise luik onder jullie aandacht brengen.

De verkeersdragende assen in Sinaai zijn  Puivelde en richting Lokeren enerzijds en anderzijds de
as van het station tot aan de Moervaartbrug.
Wat betreft snelheidsregimes zal de toegelaten snelheid van 70km/u alleen nog toegelaten zijn op
de Puiveldestraat; Zwaanaardestraat en Keizerstraat, en Hulstbaan.

In het centrum en de woonwijken wordt uniform voor zone 30 gekozen.

In het buitengebied (te lezen als de landelijke wegen) wordt Sinaai opgedeeld in 4 quadranten waar
overal een snelheidsbeperking van 50 km p/u zal gelden.
Gedaan dus met door de Waterstraat of Cadzandstraat te racen tegen 80 of 90 p/u.

Op de vergadering van december kwamen
schepenen Wout De Meester en Mike Nachte-
gael respectievelijk hun plannen voorstellen
rond enerzijds “Sint-Niklaas Klimaatneutraal
2050”, en anderzijds de financiën van de stad
en het OCMW.
Uit dit laatste willen we toch de voor Sinaai be-
langrijkste begrotingscijfers voor 2015 meege-
ven: 
• Sinaaidorp fase 2: 2.641.000 € waarvan
781.000 € subsidie (werken zouden in 2015
uitgevoerd worden;

• Weimanstraat: 946.000 € waarvan 411.000
€ subsidie (wellicht na 2015 uitgevoerd);

• Herstellen brug Leebrug (stabiliteitsproblemen): 175.000 €;
• Dries (bescherming en instandhouding): 150.000 €
• Buurthuis (aanpassing inrichting buitenschoolse opvang): 75.000 €;
• Buitensport & infrastructuur sporthal Ter Beke: 21.000 €

Sinds vorig jaar coördineert de Dorpsraad - in
samenspraak met heemkring Den Dissel - ook
de 11-november herdenking.
We zijn aangenaam verrast door de publieke
opkomst en de positieve reacties die we
mogen ontvangen op dit initiatief.
Eigenlijk mogen we spreken van een huldi-
ging-plus, want na de ceremonie aan het mo-

70 50 30
Enkel op 
verkeersdragende wegen

Bebouwde kom

Wegen zonder uit-gespro-
ken verkeersfunctie

Woonstraten en wijk- functie
met verblijfsfunctie

Vereist een aangepast weg-
beeld

Schoolomgeving

9
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Koen De Corte

0476 38 74 74

Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai
BIV nr. 506 308

info@dcs-vastgoed.be
www.dcs-vastgoed.be

Uw lokale ervaren makelaar voor verkoop en verhuur.
Gratis en vrijblijvende waardebepaling voor verkoop
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nument van de gesneuvelden breien we er nog een cultuur-historisch stukje aan, waarvoor we ook
dit jaar op ruime belangstelling mochten rekenen.

Blijft in jouw straat het licht branden deze winter? 

www.afschakeling.be. Op deze website vind je enerzijds een overzichtskaart van waar je kan af-
gesloten worden en in welke mate. Bovendien vind je een overzicht van alle straten inclusief de
schijven en toelichting.

Stuur deze site door naar zoveel mogelijk mensen zodat je anderen helpt zich voor te bereiden als
hun straat in de lijst voorkomt!

Je kan op de site tot op je eigen straatniveau gaan kijken in welke schaarsteschijf je valt. Wij deden
alvast een steekproef en we kunnen jullie tamelijk gerust stellen: Sinaai valt vnl. in schaarsteschijf
1 of 2. Hoe hoger het getal, hoe sneller je kan afgekoppeld worden. 

Wat betekent de schaarsteschijf?

Het afschakelplan bevat 6 schijven. Elke schijf is goed voor 500MW, die bij afschakeling uitgescha-
keld wordt. De verschillende schijven zijn verspreid over de verschillende provincies of regio’s in
België. Indien er schaarste heerst en de maatregelen om de consumptie te verminderen onvol-
doende blijken, zal een eerste schijf afgeschakeld worden. Op die manier komt de stabiliteit van
het net niet in gevaar. Mocht dit onvoldoende blijken, kan een 2de schijf ook afgeschakeld worden.
Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur. Indien er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld
moet worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Er is dus een rotatiesysteem voor-
zien, zodat niet steeds dezelfde mensen geïmpacteerd worden. In principe wordt gestart met de
afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enz.

Dienstverlening van de sociale dienst OCMW in de deelgemeenten

Bewoners van de deelgemeenten hoeven zich voortaan niet meer naar een spreekuur te verplaatsen
als ze een hulpvraag willen stellen aan de sociale dienst van het OCMW. Want voortaan komen de
maatschappelijk assistenten thuis langs. 
Tot nu moesten de mensen naar een wekelijks spreekuur komen van de sociale dienst in Nieuw-
kerken, Belsele of Sinaai. De laatste jaren komen er steeds minder mensen langs. 
Voortaan gaan de maatschappelijk assistenten thuis langs bij de inwoners op afspraak. Zo kunnen
we ook meer tijd uittrekken voor de vragen van de mensen. Wie wil mag natuurlijk ook langskomen
bij de sociale dienst in het Welzijnshuis in de Abingdonstraat 99.

Inwoners die een hulpvraag hebben, kunnen voor een afspraak bellen naar het Welzijnshuis. 
De maatschappelijk assistent komt dan zeker binnen de 8 dagen langs.

Contactgegevens en openingsuren Welzijnshuis
Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas - Tel. 03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be - www.ocmwsintniklaas.be en www.sint-niklaas.be
Bushalte op 200 meter (buslijn 1, halte Gorinchemstraat)

Spreekuur sociale dienst OCMW
Elke voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagavond van 17 tot 19.30 uur.

11
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Hobbyvoeders - tuinzaden
meststoffen - brandstoffen

AVEVE
Hugo

Vercammen
Edg. Tinelstraat 105  
9112 Sinaai
tel. 03/772.27.32      fax. 772.68.98

Nieuwe Openingsuren:
ma.  9u  - 12u  & 14u - 18u
di.    9u  -  12u & op afspraak 
wo.  9u   - 12u  & op afspraak
do.   9u   - 12u & op afspraak
vr.     9u   - 12 u & 14u  - 17u
en na afspraak

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/772.17.59
fax 03/772.17.60

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

uw appeltje voor de dorst (FSMA 44044 cA-cB)

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

VERSCHELDEN
B.V.B.A.

Lokerse Baan 52
9111 Belsele

Tel. 03/772.13.35
www.kachelsverschelden.be

THUYSBAERT
B.V.B.A.

VERVOERONDERNEMING

ZAKSTRAAT 27    9112 SINAAI
TEL. 03/772.27.64    Fax 03/772.21.37

debbie.thuysbaert@skynet.be

TOM
JOOS

Sanitair - Cleaning

"Kwaliteit  =  
onze troef"

Adres: 
Hooimanstraat 2a, 9112 Sinaai

Tel:  03 772 66 63  
GSM:  0495 53 61 83
Fax:  03 722 06 14

Eeckelaerthof 13
9111 Belsele
Tel. 03/772.54 09
www.heynssens.be

DRUKKERIJ
St.-Katharina

firmakaartjes * adreskaartjes * brieven * facturen * bons *
kleurflyers * omslagen * affiches * brochures * rouwwerk * 

geboorte * huwelijk * kers- en nieuwjaarskaarten * 
eindejaarsfolders... - kwaliteit aan voordelige prijzen

O
FF

SE
T

D
IG
IT
AL

 P
R
IN
TI
N
G

SINAAIDORP 40
9112 SINAAI

tel. 03 772 22 61
www.drukkerijstkatharina.be
info@drukkerijstkatharina.be

KACHELS - INBOUWHAARDEN
SIERSCHOUWEN - SPEKSTEENKACHELS
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Wie een maatschappelijk assistent heeft, maakt een afspraak met zijn/haar maatschappelijk as-
sistent.

De verwarmingstoelage

Mensen met een beperkt inkomen, kunnen elk jaar een korting krijgen op hun verwarmingsfactuur
van het Sociaal Verwarmingsfonds. 

Voor wie?
Personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming én een bruto-belastbaar ge-
zinsinkomen lager of gelijk aan 16.965,47 euro verhoogd met 3.140,77 euro per persoon ten laste
(bedrag december 2014);
Personen met bovenvermeld beperkt inkomen waarbij ook het KI (x3) wordt meegeteld behalve
dat van de gezinswoning. 
Personen in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet
kunnen betalen.

Voor welke brandstoffen?
Wie met stookolie, bulkpropaangas of verwarmingspetroleum verwarmt. Niet voor wie met aardgas
verwarmt.

Hoeveel? 
Wie in aanmerking komt, kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De
leveringen mogen gespreid gebeuren. U kunt dus bijvoorbeeld een toelage aanvragen in maart
voor 750 liter en in november van datzelfde jaar nog eens voor 750 liter. Interessant om weten is
dat u de toelage wel moet aanvragen bij het OCMW binnen de 60 dagen na de levering. 

Hoe aanvragen?
• In de deelgemeenten:
Belsele: Di  16 december,  3 en 17 februari, 3 maart telkens van 15 tot 16 uur
Nieuwkerken: Vr 19 december, 6 en 20 februari en 6 maart telkens van 11 tot 12 uur
Sinaai: Vr 19 december, 6 en 20 februari en 6 maart telkens van 9.30 tot 10.30 uur

• Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, spreekuur sociale dienst, dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur en
dinsdag ook van 17 tot 19.30 uur

• Vanaf 1 februari 2015: in het woonzorgnetwerk Sint-Niklaas (’t Punt), Lamstraat 23, elke werkdag
van 9 tot 12.30 uur.

Breng uw leveringsfactuur en identiteitskaart mee.

• Schriftelijk:
Men kan de verwarmingstoelage ook schriftelijk aanvragen door een ondertekend aanvraagfor-
mulier samen met een kopie van de factuur te sturen naar het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas. Men vindt het aanvraagformulier op www.ocmwsintniklaas.be. 

Meer info: in de folder op www.ocmwsintniklaas.be, bel 0800 900 76 of www.verwarmingsfonds.be

DORPSRAADNIEUWS
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Was uw auto in onze

car-wash

Wassen zonder krassen d.m.v. Amerikaanse textiellappen!
CITY CAR-WASH, Gentsebaan 73/b    9100 Sint-Niklaas     

tel. 03/765.94.44

Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Fax 03 772 60 52

kristof.van.vossel@outlook.com
www.vanvosselkristof.be

Wij doen ook al uw zaagwerk!
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Paardenworstenweekend voor Sofhea
Ik denk dat ik Sofhea niet meer moet voorstellen, maar voor wie nieuw is in Sinaai, kan ik toch
meegeven dat Sofhea een vzw is die vooral leukemiepatiënten helpt en ook het wetenschappelijk
onderzoek naar nieuwe behandelingsmethoden, tegen deze en andere bloedziekten, ondersteunt. 

Het eetfestijn zal doorgaan op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart. Onze locatie is net zoals
de voorbije jaren de parochiezaal. U kan eten op zaterdag van 18 tot 21 uur en op zondag van
11u30 tot 14 u, uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om uw bestelling thuis te laten afleveren door
onze mensen.
De prijzen voor lekkere paardenworsten of vol-au-vent à volonte blijven behouden op 15 € voor
volwassenen en voor de kinderen is dit 8 €.

Zoals de voorbije jaren krijgt u natuurlijk nog een uitnodiging in de bus met de mogelijkheid om in
te schrijven voor ons eetfestijn, maar u kan nu al deze datums inschrijven in jullie agenda. Indien u
meer informatie wil over dit weekend of over Sofhea stuur u maar een mailtje naar lucheyens@pan-
dora.be en ik zal u graag verderhelpen.
Namens de werkgroep voor Sofhea - Luc Heyens. 

11.11.11 2014: Sorry is niet genoeg 
Net zoals vorig jaar focuste de voorbije 11.11.11-campagne op recht op voedsel. Waar in 2013 de
aandacht getrokken werd op voedselveiligheid (onder de titel 'Ik kook van woede'), werd dit jaar
ingezoomd op voedselverspilling . Want zowel in het Noorden als in het Zuiden gaat er voedsel
verloren, al ligt de oorzaak in beide gevallen vooral in het Noorden. Net zoals voor de klimaatver-
andering heeft de Westerse wereld hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. 'Sorry' is hier al
lang niet meer genoeg. 

Dit jaar verliep de actie in Sinaai
een beetje in mineur: steeds
meer vrijwilligers haken af voor
de omhaling en door de bouw-
technische problemen in Troe-
lant moesten we ook de
solidariteitsmaaltijd annuleren.
Toch haalden we nog een mooi
resultaat: de omhaling bracht in
totaal 2.486,91 EUR op en eind
november staat de teller van de overschrijvingen voor Sinaai op 2.382,50 EUR. We merken trou-
wens dat meer en meer mensen ofwel overschrijven ofwel een permanente opdracht geven, wat
natuurlijk ook een goede evolutie is. 

Volgend jaar hoort u in november zeker waarvoor de nieuwe campagne aandacht vraagt en hoe
we in Sinaai daaraan gestalte willen geven. Alvast een prettig nieuw jaar gewenst!

Namens 11.11.11 – Sinaai
Annemie Bogaert

SOLIDARITEIT
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333
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MEKANIEKERKEN  
ERIK

Zwaanaardestraat 51B  9112 SINAAI
GSM 0477 40 40 02      -       tel. 03 772 11 64

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen
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De Sinaaise Pestvogel 
Vogelbeurs op 25 januari 2015

Organisatie : “De Sinaaise Pestvogel” i.s.m. “De Distelvink”, Lokeren en “De moedige vogelvrien-
den”, Sint-Niklaas

Alles gaat door in Zaal “TOON”. De inkom is gratis, prima verlichte
zaal met veel daglicht en gratis consumptie voor elke standhouder!
Verzekerde deelname van Nat. KBOF-kampioenen en stand Mechelse
waterslagers. 

Grootste beurs van het Waasland! Vorige jaren groot succes!!!
Gratis plaatsreservatie: danny.baart@sjks.be of na 19h 0494 74 15 10

Deuren open om 7 uur, einde om 11h30.

Spicatto / Davidsfonds 
Na de zeer goed onthaalde Johannespassie twee jaar geleden in de St.Catharinakerk van Sinaai
waar zo’n 220 aanwezigen deze passie bijwoonden brengt Spiccato in samenwerking met Davids-
fonds Sinaai een nieuwe compositie van Willem Ceuleers nl. de Mattheüspassie. Dit concert is
gepland op 22 maart in de St Catharinakerk om 15 uur. 

Wie Mattheüspassie zegt denkt aan Bach. Die maakte van deze Passie een meesterwerk zonder
weerga.
Qua compositiestijl is de Mattheüspassie van Ceuleers hiermee niet te vergelijken. Ceuleers laat
zich niet zozeer leiden door de late barok van Bach maar door de vroege barok van Heinrich Schütz,
waar niet de emotionaliteit, maar de expressiviteit centaal staat.

Ceuleers dirigeert het Antwerps  Collegium Musicum. Naast de solisten verlenen ook een barok-
orkest en het koor hun medewerking.
Een aanrader voor wie van muziek houdt en de briljante Ceuleers weer in Sinaai wil ontmoeten.
Noteer dit alvast in uw agenda.
M. Tirez

Toneelkring Baudeloo
Na de voorstellingen van de volwassenen is het de beurt aan de kinderen en tieners van Sinaai.  Zij
geven in het voorjaar het beste van zichzelf in  ‘Circus op stelten’ in een regie van Karin De Wael
en Vanessa Schatteman.                                                                                          
Zoals de titel al doet vermoeden is het geen gewone circusvoorstelling. In het circus van Harrie
gebeuren er eigenaardige ongelukken en vraagt iedereen zich af of dit het einde zal betekenen van
het circus.                                                                                                                    
Als u jong talent op het podium wil zien, kom dan naar één van de voorstellingen in de parochiezaal
van Sinaai op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart om 19u30 of zondag 8 maart om 15u.   
Graag tot dan.
Kaarten zijn zoals steeds te verkrijgen bij ‘SINKIN’, Hulstbaan 94, tel. 03/772 52 21.   
Openingsuren: van 10 tot 12 en van 13u30 tot 18u. Gesloten op zondag en maandag.      
Prijs: 7€ / 5€ ( -12 j ).  www.baudeloo.be

VERENIGINGEN
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 
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VZW DURME  afdeling  Sinaai-  Sint-Niklaas presenteert:
programma voor de komende maanden:

14/03/2015: Zaterdagvoormiddag vanaf 9.00u

Grote ZWERFVUILACTIE  in de Fondatie.

Samenkomst aan de beuken op het kruispunt van de Liniedreef en de 

Weimanstraat.

Draag je de natuur een warm hart toe en voel je je geroepen om je steentje bij te

dragen?       

Mail dan naar tommy.vercauteren1@telenet.be of bel 03/772 29 98 om je aan te melden als vrijwil-
liger. (Je moet hiervoor geen lid zijn van de vereniging).

FeMma
Gezellig met elkaar feesten, spetterend vuurwerk,… we hebben 2014 alweer achter ons gelaten
en staan klaar voor een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. We willen al onze leden en hun familie
het allerbeste toewensen voor 2015.

Wat mag je zoal verwachten bij feMma:

• Voor iedereen die  de koude wil trotseren, organiseren we elke  vrijdagnamiddag van 13.30 tot
16.00 een sportief fietstochtje. Verzamelen in de Edgar Tinelstraat 8.

• Ook onze crea-avonden, feMma maakt het, gaan terug door op de eerste maandag van de
maand, telkens van 19.30 tot 22.00. Iedereen die graag creatief bezig is met naald en draad,
met wol of papier,... is welkom in de parochiezaal. We breien een muts, maken een leuke tas of
een fris lentebloemstuk. Hou onze facebookpagina in de gaten voor een foto en meer info of
surf naar www.feMma.be en kijk naar afdelingen in je buurt, Sinaai.

• Voor wie graag meer wil weten over feMma, organiseren we een “meet &  greet avond” met als
thema: “feMma, wat is dat?” Het jaarprogramma wordt voorgesteld met een drankje en een
hapje.
Iedereen is  welkom aan onze proefkraampjes.  Breng zeker je vriendinnen mee voor  een gezellig
avondje  me-time. Dit alles gaat door in de parochiezaal, doorlopend vanaf 20.00. Er zijn ver-
schillende workshops, muziek,…

• Op dinsdag 27 januari, 10 en 24 februari kan je bij ons terecht voor een sportieve reeks: “Actieve
fitmix”. Het is een combinatie van eenvoudige dansbewegingen op muziek.  We werken samen
aan conditie, uithouding, kracht en lenigheid. Het complete pakket wordt aangepakt. En we wer-
ken niet alleen actief aan onze conditie maar maken ook veel plezier. Kortom, een actieve groeps-
les voor jong en oud met pasjes en bewegingen op elk niveau. De deelnameprijs is € 20 ( leden
feMma: € 12) 
De lessen gaan door in de parochiezaal 

• Zondag 15 februari staat helemaal in het teken van valentijn. Tijdens een wandeling in ons dorp
verwent FeMma je met hapjes uit de wereldkeuken.
Deelnameprijs € 8 ( leden feMma € 4). We vertrekken om 14.00 aan de parochiezaal.

• Donderdagnamiddag 12 maart  om 14.00 organiseren we onze tweede 
gespreksnamiddag in de parochiezaal. Dit jaar met als thema: “Mijn jeugd in Sinaai”. We willen
deze namiddag herinneringen ophalen aan de jeugdverenigingen. Heb je nog foto’s uit lang ver-

VERENIGINGEN
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai
03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Pellets & Kachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

Tel.: 03/772 34 00
Gsm: 0475 57 97 56

info@doehetzelfverlee.be

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

Verbouwingen, afbraakwerken, gyproc
In- en verkoop oude bouwmaterialen

tschuurke-sinaai.be
Tel. 03/772.17.51    

GSM 0477/30.23.48
E-MAIL: tschuurke@skynet.be

Nieuwbouw
Renovatie
Parlofonie
Videofonie
Domotica
Ventilatie

SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

GSM : 0496/ 04 35 65
Tel. 03/ 772 36 66
Fax. 03/ 772 10 29

ALLE  VERPAKKINGEN

GSM 0476/63 16 13
www.wimvanhese.be

Algemene  ELECTRICITEITSWERKEN
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vlogen tijden, breng ze zeker mee. Wij zorgen voor koffie en gebak. 

Voor informatie en inschrijvingen marianne.de.sy@skynet.be: 03/772.58.25 

beweging.net 
Een winterwandeling, een lekker dessertenbuffet…

Welkom op de nieuwjaarsontmoeting van Beweging.net Sinaai: 
zondag 11 januari 2015 – zaal Toon (Duizend Appels).

Beweging.net Sinaai nodigt u uit op zijn nieuwjaarsontmoeting. Gezien de bijval van de vorige edi-
ties hebben we opnieuw gekozen voor een winterwandeling en een lekker dessertenbuffet.

Al diegenen die na het vele feesten eens een frisse neus willen halen, nodigen we uit op onze win-
terwandeling. Het vertrek van die wandeling is voorzien om 13.30 uur (stipt!) aan zaal Toon (Wijn-
veld). Aangepast schoeisel is aangewezen. De terugkomst aan zaal Toon is voorzien rond 15.30
uur. Na een glaasje op het nieuwe jaar kun je genieten van een lekker dessertenbuffet (en uiteraard
koffie of thee). En dit alles word je aangeboden voor 5 euro (inbegrepen ook een verzekering voor
de wandelaars).

Ook als je niet mee gaat wandelen ben je welkom om 15.30 uur in zaal Toon. 
Het enige wat je moet doen is vooraf inschrijven (uiterlijk 6 januari 2015). 

Je geeft gewoon een seintje op 03/722 08 41 of een mailtje naar karin.joos1@telenet.be

Namens het bestuur van Beweging.net Sinaai.
Luc Van Kemmel

Tinelmuseum
De diensten van de stad Sint-Niklaas geven het Tinelmuseum een grondige beurt: alles wordt ge-
verfd en gepoetst.
Het pianoduo Mephisto geeft concerten waar ook de vierhandige pianosonate van Tinel uitgevoerd
wordt, naast een suite van Julius Röntgen en werk van Rosseau. Wij waren er bij in Berg... een
prachtig concert. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar wordt de cd opgenomen in de Singel in Antwerpen.
Volgend jaar is die ook te koop in het Tinelmuseum. In de volgende Tinelkrant schrijven we er meer
over.

Een neef van Edgar Tinel, nl. Jef Tinel (1885-1972) (= zoon van Edgars oudste broer Oscar Tinel)
was ook componist, organist, pedagoog en dirigent. Als oud-student van het Lemmensinstituut
(bij o.a. Edgar Tinel) en van Leo Moeremans bouwde hij een lange professionele muzikale carrière
uit. Hij werd vooral bekend als componist van liederen en dirigent op zangavonden. Maar hij schreef
ook missen, religieuze en profane koormuziek, cantates, orkestwerken en bundels muziek voor
orgel en piano. Een oeuvre dat meer bekendheid verdient via uitvoeringen en opnames.

Zo wordt op zondag 7 december in Gent (Augustijnenkerk, Sint-Stefanus in de Sint-Margrietstraat)
om 10 uur een mis voor mannenkoor en orgel van Jef Tinel uitgevoerd door de Koristen van Kei-

VERENIGINGEN
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI
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zersberg. Jef Tinel was zelf jarenlang organist in deze Gentse kerk. Een ideale gelegenheid om
eens kwaliteitsvolle Vlaamse muziek te horen door een zeer goed koor uitgevoerd. En een gele-
genheid om de Tinelvrienden te ontmoeten...

Graag tot dan,

Jo De Vos
Peter Leys, kleinzoon van Jef Tinel
beheerder van de blog over Jef Tinel: http://blog.seniorennet.be/tinel_jef/

Markant  
• Donderdag  15/01/15 - Dorpshuis 20u -  Coctails@your place - feestavond met Reinout Gelaude
• Dinsdag 03/02/15 - Dorpshuis 20u -  "Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk" door Martine Kouwen-
hoven.

• Donderdag 05/03/15 - Parochiezaal boven 19u30 - Visseversa door Wilfried Moeyaert - lekkere
hapjes, ludiek gebracht.

Schoolfeest Sint-Catharinabasisschool 
De sint-catharinabasisschool Sinaai met vestigingen:

> Klavertje drie: Vleeshouwersstraat, enkel kleuters
> ’t Wijntje: Wijnveld, enkel kleuters
> De Zwaan: Leebrugstraat, kleuters en lagere schoolkinderen

houdt een FEESTWEEKEND op: DONDERDAG 26 MAART, ZATERDAG 28 MAART & ZONDAG
29 MAART

De 3 vestigingen nodigen jullie uit op donderdag 26 maart om 20u in de tent van de Vleeshou-
wersstraat 2 voor het comedy-optreden van Han Solo, met als voorprogramma Erhan Demerci.
Kaarten zijn te verkrijgen op de vestigingen.

Klavertje en ‘t Wijntje nodigen jullie uit op zaterdag 28 maart in de Vleeshouwersstraat 2 voor een
leuke show van onze kapoenen met daarna een ruim aanbod kinderanimatie in de speelstraat en
lekkere hapjes.
De Zwaan nodigt jullie uit op zondag 29 maart in de Leebrugstraat 65 voor toffe activiteiten voor
jong en oud: speelstraat, workshops, tentoonstelling,… in het thema van “De dag van toen” met
lekkere hapjes.

De openklasjesdag voor inschrijvingen  gaat door op zaterdag 9 mei  van 10u tot 12u.
Voor eventuele vragen kan je zeker terecht op het nummer: 03 772 34 43 of bezoek even onze
schoolwebsite:scs-sinaai.be

KLJ Sinaai
Om te starten willen ook wij niet ontbreken met onze beste wensen voor het kersverse jaar! We

VERENIGINGEN

23
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Zelzate:
Grote Markt 56A
tel. 09/345 52 87

Lochristi:
Bosdreef 1F

tel. 09/326 03 98

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48

BAETEN Kristof
BEIRNAERT Geert
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly
DUTHOY Robert
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MISSINNE Stefaan
MOYAERT Lydie
WILLEMSEN Emilie
PYPE Pierre
REYCHLER Peter

SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN HOECKE Marjolijn
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”
VAN RYSSEN Bernadette
VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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hopen van harte dat het voor iedereen een fantastisch 2015 mag worden. 

Vooraleer we ons volledig smijten in het nieuwe jaar, willen we nog een snelle blik werpen op ver-
leden -maar zeker nog niet vergeten- jaar. De appelslag bracht alweer een mooie cent op die we
goed kunnen gebruiken voor onze werking! Bedankt voor jullie steun! 

Met veel plezier deden we de wandelaars van de Halloweentocht weer lekker griezelen, hopelijk
hebben jullie genoten van de schrikeffecten die trouwens volledig door KLJ Sinaai op poten gezet
worden. De opkomst was massaal dit jaar, we hopen dat iedereen genoten heeft van de avond.

Omdat een nieuw jaar niet zonder een goed feestje kan beginnen zijn onze Jonckers er weer met
hun Après-Ski Party. Op zaterdag 31 januari testen we of de herstellingswerken aan de zaal van
Troelant goed zijn uitgevoerd! We gaan voor een volle zaal en laten we zeggen dat het dak eraf zal
gaan (maar stiekem hopen we dat het blijft waar het is). Sinaaise jeugd, allen welkom!!

Voor de inwoners van Sinaai en Puivelde organiseren wij op zondag 15 februari onze jaarlijkse ont-
bijtmandenactie! Je kan een lekkere ontbijtmand aan huis laten leveren door ons, meer info vindt
u binnenkort in uw brievenbus!

Verder trekken we er ook nog een weekend op uit met onze -16 leden, dit zal doorgaan in de kro-
kusvakantie. 

Zo zijn jullie weer helemaal op de hoogte van het KLJ-nieuws! 
Natuurlijk zijn wij er ook nog steeds van de partij op zondagnamiddag van 14u tot 17u met spet-
terende activiteiten! Onze meer dan ooit enthousiaste leidingsploeg staat dan klaar voor kinderen
vanaf 6 jaar! Meer info over onze werking kan je vinden op onze website en bekijk zeker ook eens
onze Facebookpagina! 
U kan natuurlijk ook altijd voor vragen terecht bij onze hoofdleider: 

Aaron Lutin-Smet – Helsvuurstraat 20 – 9112 Sinaai – 0475/62.60.36

Troelant
Opening OC Troelant

In het weekend van 19 tot 21 september 2014 opende het nieuwe ontmoetingscentrum voor het
grote publiek.
Op vrijdagavond was er de officiële opening met talrijke aanwezige prominenten en honderden in-
woners van Sinaai. De avond werd op gang gewandeld met een stoet die vertrok aan ‘ons Troelant’
op het Wijnveld. Aangekomen aan het OC stond de onthulling van het nieuwe logo en het door-
knippen van het lint op het programma. Een officiële opening zou niet officieel zijn, mochten er ook
niet enkele woordjes worden gezegd. De burgemeester, deputé Hertog, schepen voor jeugd, dorps-
raad en het jeugdhuis namen het woord. Bij allen een algemene tevredenheid over dit nieuw ont-
moetingscentrum. Na de woordjes was er tijd voor hapjes en drankjes, ook een rondgang in het
nieuwe complex behoorde tot de mogelijkheden.

Op zaterdag was er de eerste fuif in het nieuwe complex. De dansbeentjes konden gaat gestrekt
worden op de beats van DJ Dree en Mixtrack.
Zondag konden de bezoekers van het OC genieten van een gezellige bierbeurs, dit jaar met al

JEUGD
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thema ‘de ronde van Vlaanderen’. De biertjes gingen vlot over de
toonbanken. De kinderen konden genieten van een springkasteel en
grime.

Vliegende start JOC Troelant

Het jeugdhuis heeft zijn stekje in het nieuwe OC. Elke
vrijdag- en zaterdagavond kan men terecht in de in-
stuif. Jongeren kunnen er hun talenten ontplooien en
hun creativiteit de vrije loop laten.

Kom gerust eens langs. Wil je al kennis maken, neem
dan een kijkje op de vernieuwde website, www.troe-
lant.be

Jürgen Naudts • coördinator en beroepskracht JOC
Troelant • 0468 25 01 82

Spenoazie
Dag spenoaziërs en spenoaziërinnen!

De vakantie is voorbij, de zon maakt plaats voor regen, de school begint opnieuw en het speel-
plein… werkt gewoon verder! Jaja, zelfs
in de koude wintermaanden denkt Spe-
noazi al aan de volgende paas- en zo-
mervakantie! Doorheen het jaar
vergaderen verschillende werkgroepen
opdat volgend jaar nog toffer en zotter
zou zijn!

Gedurende 2 maanden kwamen vele
energieke kinderen bij ons ravotten. Dit
zorgt er natuurlijk voor dat er af en toe
eens iets kapot of leeg raakt. Gelukkig
staat werkgroep materiaal steeds
klaar om op alle winkels en sites rond
te zoeken naar nieuw speelmateriaal

voor volgend jaar! HOERA! 
Werken is natuurlijk niet het enige wat Spenoazi doet, zo is er ook een werkgroep die zorgt voor
ontspanning: werkgroep leidingsactivitieiten. Wanneer frieten eten en voetbal kijken een beetje
saai worden zorgt deze werkgroep voor nieuwe, ontspannende en gewoon heel toffe activiteiten.
JIEHAA! 

Spenoazi zou natuurlijk Spenoazi niet zijn moest het nooit eens éxtra zot doen, dit gebeurt elk jaar
op het leidingsweekend, georganiseerd door de werkgroep leidingsweekend. Het leidingsweek-
end is, naast het tofste weekend van het jaar, steeds het ideale moment voor enkele vergaderingen
en nieuwe ontmoetingen. JOEPIE!

26
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 11  nr. 1 - 2015

Cinema “RIO”
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Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

2

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28   9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Disselingen
Jaarboek 2014
Ons 10e jaarboek over de Sinaaise soldaten in de “Groote Oorlog” kende een enorm
succes. Hierdoor mochten we een 60-tal nieuwe leden inschrijven wat ons totaal op
ongeveer 430 brengt. Bijna alle boeken zijn de deur uit. Het doet deugd vast te stellen
dat ons werk (hobby!) gewaardeerd wordt, waardoor onze kleine groep medewerkers
toch de nodige stimulans vindt om door te gaan met publiceren. Maar in een
heemkring is meer te doen dan schrijven. Wie komt ons helpen om o. a. mee te werken
aan het noodzakelijk en dringend klasseren van ons steeds groeiend archief?

- Correctie: bij de vertaling uit het Frans van het handgeschreven dagboek van die
schrijfster is haar naam foutief geschreven op blz. 5 en 7. De juiste schrijfwijze is
zuster Marie de Saint Alphonse
Liguori i. p. v. Liguari.

- Vlag V. O. S.: op de titelbladzijde staat een afbeelding van de vlag van de Vlaamse
Oud-Strijders in kleur. Gelukkig hebben we deze vlag van de ondergang kunnen
redden en er een geslaagde foto van genomen. Verder in dit nummer van Sinaïek
vind je de affiche van de plechtige wijding op 25 september 1921.

Heemkunde Oost-Vlaanderen
Op zaterdag 11 oktober ontvingen we een 45-tal andere Oostvlaamse heemkringen
in de kapel van het klooster naast Huize Den Dries voor de halfjaarlijkse algemene
vergadering van de provinciale koepel. We houden eraan mevrouw Gerda Van
Daele- Bruggeman te bedanken voor de technische en materiële ondersteuning, zodat
we de afgevaardigden uit alle hoeken van onze provincie van drank en broodjes kon-
den voorzien.

Jaarboek 2015
Voor de invulling van ons volgend jaarboek gaan we neuzen in de geschiedenis van
de verschillende jeugdverenigingen die hun werking hebben op onze parochie. Maar
we kunnen dit niet alleen en niet zonder de noodzakelijke informatie. Daarom zijn
we dringend op zoek naar gegevens, documenten en foto’s. Zeker oud-leiders,
evenals de huidige en leden van oudercomités kunnen ons hierbij helpen. Alle
informatie is welkom!

Schenkingen
Dirk De Waele: oorlogsmedailles en eretekens
Pierre Claus: kadastrale leggers van verschillende Wase gemeenten
Nicole Van Bocxlaer: een bierkruik van de bierfeesten van de muziekmaatschappij
Daniëlle De Meulenaer: educatieve prenten uit het onderwijs
Leo De Decker: een gasmasker uit de oorlog
Alice Baeyens: gedachtenisprentjes en doodsbrieven

Etienne De Meester

MOGE 2015 U VEEL VREUGDE, VRIENDSCHAP EN VREDE BRENGEN.
3
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Leo Withagels voor de inkomhal van de filmzaal, gelegen naast café “De Kroon” nu Sinaaidorp 17.
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De Sinaaise cinema “RIO”
Tussen de twee wereldoorlogen hadden de cinema's een grote aantrekkingskracht
in de grote en middelgrote steden. Na W.O. II zochten vooral de filmverdelers uit
Brussel een nieuwe afzetmarkt en lieten daarbij hun oog vallen op de kleinere
gemeenten en dorpen; ze gingen op zoek naar nieuwe locaties waar hun beeld-
materiaal kon vertoond worden.
Zo ontstonden de dorpscinema's, die gedurende een twintigtal jaren deel zouden
uitmaken van het plaatselijk ontspanningsleven. Maakten de dorpsbewoners niet
de verplaatsing naar de stad voor het bijwonen van een filmvoorstelling, dan kwam
de film naar hen toe. De opkomst en het groeiend succes van de televisie maakte een
eind aan deze kleine filmzalen.

Café “De Kroon” in Sinaaidorp werd uitgebaat door Romeo Bal, het zaaltje gelegen
achter de herberg werd geschikt bevonden als filmzaal, “CINEMA RIO” opende zijn
deuren. Het werd verhuurd door de eigenaars van het pand, de brouwersfamilie
Verstraeten; een Brusselse ondernemer was omstreeks 1945 de eerste uitbater.
Na een korte periode kwam de uitbating in handen van de Sint-Niklase kapper Van
Walle (zijn kapperszaak was gelegen achter de oude kerk). Ook hij liet de zaak snel
over en Marcel Van Riet, een elektro-technicus uit de Verbindingstraat te Sint-Niklaas
bracht vanaf 1948 de bioscoop tot bloei. De cinema kreeg een eigen toegang met
inkomhal waar het promotiemateriaal kon getoond worden; voordien was de toe-
gang tot de filmzaal alleen te bereiken via café “De Kroon”.
In 1957 begon Marcel Van Riet met de uitbating van de cinema “SAMY” in Stekene
en zocht een opvolger voor de Sinaaise bioscoop. Hij vond die in de persoon van Leo
Withagels, ook een elektro-technicus uit Sint-Niklaas, wiens elektrozaak was gelegen
in de Gazometerstraat.

Voor een cinemabezoek betaalde men toen 5 fr. beneden en 15 fr. voor een zitje op
het balkon (den uil), zijnde 0,125 en 0,375 euro.

De lichtbron om de film te projecteren werd gevormd door 2 koolstofstaven die naar
elkaar toe werden gebracht en waartussen een boog werd getrokken (systeem vlam-
boog lassen); de afstand tussen de koolstofstaven diende regelmatig bijgesteld te wor-
den. De lichtbron produceerde ook veel warmte, wat regelmatig aanleiding was tot
breuk van de film. Enig oponthoud tijdens de projectie was geen uitzondering. De
film werd door middel van aceton en lijm terug aan elkaar gekleefd.

De filmprojector gebruikt in
cinema “RIO”
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Het doek viel over Cinema “RIO”

Arthur “Tuurken” Callaert,
jarenlang de filmoperator in cinema “RIO”.
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De tand des tijds knaagde echter aan de filmzaal, met een instorting van het plafond
tot gevolg omstreeks 1964.
Na een juridische discussie besloot men in 1966 een eind te maken aan het getwist
en troffen de beide partijen - verhuurder van de zaal brouwerij Verstraeten en de uit-
bater  Leo Withagels - een overeenkomst, meteen het einde van cinema “RIO”.

De persoon die jarenlang instond voor de projectie en het herstellen van de film was
Arthur  “Tuurken” Callaert. Tijdens de pauze verkocht hij ook nog de klassieke ver-
snaperingen zoals frisco en nougat.

De uitbater van de cinema maakte zijn keuze uit een pakket films dat hem werd
aangeboden door de filmverdeler; de film en het bijhorend promotiemateriaal kon
dan in Brussel opgehaald worden. Het promotiemateriaal werd gehuurd, men betaalde
per foto en per affiche en na gebruik werd alles terug afgeleverd bij de verdeler.

Georges Tallir

Met dank aan de families Withagels en De Bock 
voor het ter beschikking stellen van documenten en foto's.

Het programmeringboekje waarin de films werden genoteerd die de bioscoopuitbater gekozen had.
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Woorden uit het Sinaais dialect
In het vorige nummer van Info Sinaai kon u kennis maken met een eerste greep uit onze
talrijke dialectwoorden. We kregen hierop heel wat goede reacties - we gaan er dus mee
door. Vandaag nemen we zelfstandige naamwoorden met de letter B onder de loep.

Baal: bel - dit is een typisch voorbeeld van klinkerwissel: voor een l verandert in
Sinaai (en ook in Lokeren) een e vaak in een a
Baalg: Belg
Baalsemienen: jasmijnen, seringen - de dialectnaam is afgeleid van de  latijnse naam
voor de plant Impatiens balsamina
Baar: ijzeren lat - ook de benaming van een tikspelletje; het is in deze betekenis
afgeleid van het Franse jeu des barres 
Baarsjok: autobumper (van het Franse pare-chocs)
Babbelas, babbelgat, babbelkous: een vrouw die veel praat (hoewel in het Latijn
'babulus' mannelijk is)
Babbeleiër: babbelaar - babbelen is duidelijk een klanknabootsing
Babbeluut: hard snoepje, dat vooral op de kermis gekocht werd. Wordt ook babbeleir
genoemd.
Babiel:mond (van het Franse babil: gebabbel). Wordt vooral in negatieve betekenis
gebruikt: 'Die hed een franke babiel'
Badden: onnozelaar, sul - was oorspronkelijk de naam voor een koejongen, die het
vuilste werk kreeg
Bagoase: bagage
Bak: heeft verschillende betekenissen

- gevangenis
- krat (bak bier)
- grote auto (da's nogal nen bak)
- in uitdrukkingen zoals 'het was daar vollen bak' of 'hij zette de radio vollen bak'

Bakeiëring: bakharing
Bakkerskool: houtskool
Bakkes: gezicht, smoel (negatief bedoeld: 'houd uw bakkes'). Het eerste deel vind je
ook terug in kinnebak, wat kaak betekent. Op een gegeven moment werd het woord
alleen nog in het meervoud gebruikt.
Baksken: afstandsbediening
Balaleiër: wordt gezegd als de scheidsrechter de bal omhoog gooit - van het Franse
balle à l'air
Baladeuze: looplamp (van het Franse baladeuse)
Balleken: soepballetje, pilletje - wordt ook gebruikt voor geld
Ballouter: een grote knikker. Betekent oorspronkelijk teelbal.
Balpijp, blaaspijp: buis waarmee men een balletje kan wegblazen. Werd o.a. gebruikt
om vogels te schieten, zoals uit dit oud versje blijkt:

"De Musch roept: 'Nu ben ik gerust
'k moet voor de balpijp niet meer schrikken

Ik mag nu stout zoo veel 't mij lust
Mijn buiksken vol met graantjes pikken"
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Bananebroek: een golfbroek. Was vooral populair bij jongens in de jaren '40.
Bankvijs: bankschroef
Barboteuzeken: een kruippakje (van het Franse barboteuse)
Bard: bord, plank. Ook gebruikt voor tafel - vandaar de uitdrukking 'iets ten berde
brengen'. Een andere uitdrukking is 'zo stijf als een bard'.
Barreken: een keukenplankje, een onderzetter - ook gebruikt in 'van zijn barreken
gaan': flauwvallen. 
Bas: een dekzeil (van het Franse bâche). Ook gezegd voor capuchon als bescherming
tegen de regen op de fiets
Baskuul: weegschaal (van het Franse bascule)
Bassing: een kuip, diepe teil (van het Franse bassin)
Bat: een spel kaarten - ook wordt wel een boek kaarten gezegd. Batten is een kaart
van de stapel nemen.
Batteklang: rommel, goedje, hebben en houden (van het Franse bataclan: rommel)
Batterist: drummer (van het Franse battre: slaan)
Baumès: 1 oktober, feestdag St-Bavo en een dag met traditioneel guur weer. ''t Is precies
Baumès' wordt gezegd als het slecht en koud weer is.
Bavet: slabbetje (van het Franse bavette)
Bazas: een soort schoudertas (van het Franse besace: bedelzak)

Beddepisser, beddezieëker: hij die in zijn bed plast
Bedriegtenboer: onbetrouwbaar, bedrieglijk 'Dat is van bedriegtenboer'
Beeleken, bieleken: een prentje
Beedelas: een bedelares
Bees, bezeken, beesken: kus, kusje (van het Franse bise: zoen) - ook een bes
Beeweg: rondgang voor een bedevaarder
Begankenis: bedevaart rond een kerk, ommegang - 't is erger als een begankenis': er is
veel heen- en weergeloop
Begrauving: begrafenis, uitvaart
Beiër:  - een beer (het dier) - 'zijnen beir uitlaten': zwaar uitgaan, zich laten gaan

- 'mijnen beir grolt': ik heb honger
- aal

Beiërloet: houten schop om de aal op het land te hozen
Beiërput: aalput
Beiken: lammetje (kinderpraat) - is een klanknabootsing
Beikeutel: een bolletje drek van een schaap
Beiërevoets: blootsvoets, barrevoets (het Middelnederlandse bar betekent bloot) 
Bekoaër: golvend haar, krulhaar
Bellekesbuuëm: fuchsia
Beluuëper: een soort zaakwaarnemer: hij beloopt de landerijen van een heer
Benefiesken: een voordeel, winst (van het Franse bénéfice)
Berechting: toedienen H. Oliesel
Bezekoek: lang rond broodje met rozijnen - 'hij heeft er maar vier en nen bezekoek':
hij heeft ze niet alle vijf 
Bezeleiër: bessenstruik
Bezetter: stukadoor, hij die pleisterwerk aanbrengt
Bezetsel: bepleistering
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Beschemmelsel: schimmel
Beschomd: beschaamd - voorbeeld van klankwissel tussen lange aa en korte o

Bibbergaald: gevarengeld
Biedong: ijzeren vat (van het Franse bidon)
Bieënour (ij): beenhouwer, beenhouwerij
Bieënoursreis: vruchteloze verplaatsing, nutteloze reis - wordt ook muttekesgang
genoemd (ne mutten is een kalf)
Bieër: mannelijk varken
Bieëstekuuëper: veekoopman
Bieëstigheid: baldadigheid, maar ook: gierigheid
Biek: balpen, ook eten 'niets te bieken hebben'
Biel: stalen bol van een kogellager, ook dwarsligger onder spoorrails
Biestekker: de vliegenvanger (vogel), ook bieknipper genoemd
Biestraal: een bijensteek - 'ik kreeg een straal en mijn hand zwol op'
Bieters (tandebieters): tanden (kindertaal) - van bijters
Bietskoemer: schavuit, sloeber (van het Engelse beachcomber: strandjutter)
Biezabijs (bijs): schommel (kindertaal) 
Biezeken: boordje, biesje
Bijzepeiërd: hobbelpaard
Bijzit: iemand die ongehuwd samenwoont, is al sinds de middeleeuwen de term om
een concubine te benoemen
Billekletser: slipjas

Blaffetuur: vensterluik - blaf betekende in het oud-Nederlands groot papier en van-
daar werd blaffetuur papieren afsluiting
Blafon: plafond
Blafoneerder: stukadoor
Blaguir (blageur): bluffer (van het Franse blagueur)
Blauker: kroonluchter met één lamp
Blausel: product om bij de was te voegen, zodat hij wit blijft
Blein: blaar op de huid - komt van het Germaanse woord voor opzwellen
Blieëk: grasveld om de was te bleken
Blieëkschijterken: kind dat er altijd bleek uitziet
Blink: schoensmeer - duidt op het gewenste resultaat
Blinkduuës: doos met schoensmeer
Bloeblein: blaar gevuld met bloed
Blok: houten klomp
Blokmauker: klompenmaker
Blom: bloem
Blombedde: bloemenbed
Blomeiërde: teelaarde
Blomkuuël: bloemkool
Blomsuiker: bloemsuiker, fijn strooisuiker
Bluuët: bloot, naakt

Boaësmauker: bazig persoon
Boaëzepoeper: wie zijn baas naar de mond praat
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Boaët: brievenbus (van het Franse boîte), ook nut of voordeel (van baat)
Boaëzerie: (houten) muurbekleding (van het Franse boiserie)
Boebel: knobbel, zwelling, ook hoebel
Boeretrien: onaantrekkelijk meisje
Boerke: een soort baksteen, een soort brood
Bolleboan: baan voor het bolspel
Boktand: kies
Bolleket: grote ijzeren of glazen knikker - 'ogen hebben gelijk bolleketten'
Bom: bodem
Boning: gedroogde, gezouten schelvis, die vooral in de zomer verkocht werd
Bonk: slag, stoot  - 'hij gaf nen bonk op tafel'
Borduur: stenen boord van een voetpad, stoeprand (van het Franse bordure)
Bosaup: onbeschofte kerel
Bosbeiër: iemand met een ruig voorkomen
Bosbie: hommel
Bosman: schutter die geen vogel van de wip schoot
Boterbal: snoep met botersmaak
Boterstamper: snoep op een stokje, lolly
Boterkeppen: teil waarin men de boter afwerkt
Botermelk: karnemelk
Boterpapier: een soort inpakpapier, oorspronkelijk om boter in te pakken
Botram: boterham
Bottien: hoge schoen
Bovekommer: kamer boven de kelder

Brak: hok, krot, barak
Bras: varkensvoer, mengsel van verschillende spijzen dooreen
Brauk: zitplaats voor de boer vooraan de kar
Braumen: braamstruiken
Brieëmes: mes om brood te smeren
Briekaljon: steenslag (van het Franse briquaillon: steenafval)
Broebeleiër: iemand die verward spreekt, een brabbelaar 
Broekschijter: bangerik
Brombezen: braambessen
Braur: brouwer
Braurij: brouwerij
Bros: - kort kapsel met rechtopstaande stekeltjes (van het Franse brosse: borstel)

- nul of zero - 'we hebben gewonnen met drie - bros'
Brospot: iemand die morst, knoeier (van het werkwoord brosselen: knoeien)
Brutus: ruw persoon - 'auw Brutus' wordt gezegd tegen iemand die iets te geweldig doet
Bruuëd: brood
Bruuëwinder: broodwinner

Bucht: rommel, brol - betekent oorspronkelijk waarschijnlijk dat wat weggeveegd
wordt (uitvaagsel)
Bullebak: woesteling - was oorspronkelijk een watergeest
Bulling: bloedworst, beuling
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Bult: bochel - 'Belofte maakt schuld en wie ze niet volbrengt krijgt nen bult'
Bussel: bundel
Bust: borst
Bustel: borstel
Buts: bluts - 'da's de buts met de buil': zowel het goede als het slechte aanvaarden
Buuëm: boom
Buuën: boon
Buuëneknuuëper: treuzelaar
Buuënekodde: bonenstaak - een kodde is een lange, dunne stok of een staart (van
het Latijnse cauda: staart)
Buuët: boot
Buufstik: biefstuk. Het woord is een verbastering van het Engelse beefsteak
Buuk: beuk
Buvaar: onderlegger met vloeipapier (van het Franse buvard: vloeipapier)
Buzze: (geld)beurs

Tot hier onze bijdrage voor dit nummer. En u weet het: tips, woorden, gedichten of
rijmpjes zijn nog altijd welkom!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester

14
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1974
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.
-januari
10  Alfons Schaut (83j) w.v. Maria Bocklandt, Tinelstraat
20  Clement Van Osselaer (62j) e.v. Alice De Tender † Belsele
27  Leonie Paelinck (75j) e.v. Jean De Vos † Lokeren,
28  Ernest Verschraege (90j) w.v. Palmyre Van den Branden, Vleeshouwersstraat
-februari
03  Frans Robyn (72j), e.v. Louisa Strobbe, Vleeshouwersstraat
03  Alberta Verbraeken (58j) e.v. Gilbert Deuvaert † Antwerpen
04  Eveline De Baere (93j), w.v. Lodewijk Smet, Dries  
05  Rachel Maes (73j), e.v. Gerard Bal, Heirstraat
07  Baziel Van de Velde (65j) ong, Vleeshouwersstraat,
09  Martha Prevenier (81j) e.v. August Verstraeten † Gent
10  Achilla Van Mele (81j) e.v. Edmond De Wolf, Leebrugstraat
15  Cyriel Verhelst (81j), w.v. Maria Raes, Statiestraat (Wijnveld)
19  Valerie Van Goethem (85j) w.v. Leon Cole † Eksaarde
21  Marie Vercauteren (76j), w.v. Achiel Engels, Dries
24  Marie-Louise Verstocken (89j), w.v. Alfons Poppe, Zwaanaardestraat
-maart
04  Ildefons Zaman (87j), w.v. Ludwina Vercauteren, Tinelstraat
12  Petrus Paelinck (73j) e.v. Celina De Schepper † Moerbeke  
16  Edmond Eysermans (64j), e.v. Godelieve Weytens, Statiestraat (Wijnveld)  
26  Paulina Spiessens (86j), w. v. Achiel Corné, Dorpsstraat
30  René Van Gucht (63j), e.v. Maria Van Hooste
31  Pieter Van Eynde (76j), w. v. Maria Stoop, Dries
-april
04  Albert Smet (75j), w. v. Irma Apers, Hooimanstraat
22  Julia Van Langenhove (71j), w. v. René De Cock, Helsvuurstraat
25  Anna Van Hoey (61j), w. v. Alois De Permentier, Tinelstraat
29  Cyriel De Smet (74j) w.v. Romanie Vercauteren, e.v. Elodie Jesoirens † Gent
-mei
12  Elodie Audenaert (84j), ong. Vleeshouwersstraat
12  Gerard Ryckaert (63j),  e.v. Yvonne Nicque, Zwaanaardestraat
28  Frans Van Goethem (70j), e. v. Gerarda Robyn, Zwaanaardestraat
- juni
04  Leo Van Poucke (71j), w.v. Maria Persoon, Vleeshouwersstraat
15  Frans De Plukker (83j), ong, Neerstraat
15  Coleta Ryckaert (83j), w.v. Alfons Poeckx, Leebrugstraat
22  Annie Vercauteren (27j), e.v. Robert Claeys, Haneweestraat
- juli
03  René Van Pottelberg (67j) w.v. Maria Verhaegen † Belsele
05  Bertha Willems (87j), Dries
16  August Everaert (83j), e.v. Emma De Weirdt, Zakstaat
18  Alfons Van Overloop (91j), ong., Zwaanaardestraat
22  Kamiel De Weggheleire (54j), e.v. Julia Bracke, Cadzandstraat
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26  Gustave Antheunis (91j), e.v. Leontine Cyx, † Gent 
28  Martha Vlaminck (73j), ong., Hulstbaan
31  Achiel Van Driessche (69j), w.v. Bertha De Jaeck, 

e.v. Hortense Nemsdael, Tinelstraat
-augustus
11  Andreas Van Britsom (67j), e.v. Lea De Vleeshouwer, Leebrugstraat
25  Henri De Bock (52j), e.v. Olga Elewaut, Tinelstraat
28  Jan De Plukker (86j), ong., Neerstraat
-september
19  Celesta De Plukker (76j) w.v. Honoré Poppe, Neerstraat
21  Maria Van Goethem (56j), e.v. Gerard Poppe, Zwaanaardestraat
28  Philomena De Bock (70j), ong., Dries
29  Leopold Polfliet (91j), e.v. Emilia Pieters, † Leuven
30  Augusta Van den Bossche (58j) e.v. Gabriël De Weggheleire, † Zeveneken
-oktober
02  Julma Willems (79j), ong., Dries
10  Margaretha Waumans (77j), w.v. Livinus Van Lyssebettens, Cadzandstraat
13  Jozef Vercauteren (66j) e.v. Elisa Zaman, † Sint-Niklaas
22  Maria Maes (75j), ong., Dorpsstraat
23  Edmond Laceur (53j) e.v. Fernanda Nys, Dries
26  August Verbraecken (71j) ong., † St.-Gillis-W. (St.-Helena)
27  Georges Vermandel (71j) e.v. Irma De Witte, † St.-Niklaas
28  Albert De Beul (68j) e.v. Françine De Visscher, † Waasmunster
-november
22  Gustaaf Van Pottelberge (74j) e.v. Maria De Wilde, † Waasmunster
26  Prosper De Bock (75j), e.v. Maria Thuysbaert, † Stekene ???
-december
01  Jacqueline Raes (39j),  e.v. Honoré De Smet, G. Gezellelaan
07  Clara De Schepper (59j),  e.v. Gustaaf Vercauteren, Heirstraat
07  Jozef Baeke (86j), e.v. Evelina De Wilde, Keizerstraat
15  Maria Allard (93j), Keizerstraat
15  Hans Varewijck (2m),
26  Leo Maes (78j), w.v. Leontine Smet, Hulstbaan
28  Willy Minnebo (36j),  e.v. Caroline De Vits, Dorpsstraat
28  Cyriel Poppe (36j), ong., Leebrugstraat
29  André Cole (52j) e.v. Elza De Bruyne † Sint-Niklaas

Etienne De Meester en Georges Tallir

Boekje_Sinaai_januari_2014_DEF_Opmaak 1  18/12/14  08:51  Pagina 42



De animatoren van spenoazi zijn niet de enigen die
op weekend gaan. Deze zomer trokken ook onze
groeiende groep tieners er 2 dagen op uit, iets wat
wij deze zomer zeker nog eens willen doen! Werk-
groep tieners bereid alweer vanalles voor! TOF!
Hier en daar zagen jullie misschien een kleurrijke
affiche van Spenoazi. Dit is het werk van werk-
groep promo! Op onze meest recente affiches zien
jullie dat Spenoazi op zoek is naar nieuwe, enthou-
siaste animatoren. Ben jij dus 16 jaar, doe je graag
eens gek en sta je al te popelen om mee te spelen?
Stuur dan zeker een mailtje naar
info@spenoazi.be, bel eens naar 0488 49 56 00 of
neem een kijkje op onze facebookpagina! KNAL-
LEN MAAR! 

Al is de paasvakantie nog een tijdje van ons verwijderd, Spenoazi zit niet stil want zelf nu hebben
wij er allemaal alweer superveel zin in! Jij ook? 

Voor meer info: Tel: 0488 495 600 - www.spenoazi.be

Chirojongens Wij 
Om te beginnen willen ‘Wij’ jullie alvast een schitterend Nieuwjaar wensen! Onze grootste nieuw-
jaarswens is dat we samen met jullie van 2015 een even fantastisch jaar kunnen maken als het af-
gelopen jaar is geweest. We hopen ook dat jullie al met volle teugen hebben kunnen genieten van
de steeds gezellige kerstperiode. Natuurlijk zou die periode niet helemaal hetzelfde zijn zonder een
mooi versierde kerstboom en we willen dan ook iedereen bedanken die zijn exemplaar ook dit jaar
weer van ons heeft gekocht. In heel Sinaai deur-aan-deur bomen verkopen gaat natuurlijk niet van-
zelf. Daarom willen we graag het kleine leger aan helpende ouders, koks en oud-leiding heel hartelijk
bedanken, want door hun vrijwilligerswerk was de kerstboomactie weer een denderend succes.

Het begin van het nieuwe jaar nodigt ook altijd uit tot een kleine terugblik naar het vorige en ook
daar zijn bedankingen op hun plek. Bedankt aan alle helpende handen en bedankt aan alle ouders
die hun kind elke zondag opnieuw aan ons toevertrouwen. We zijn dan ook zeer blij dat er het af-
gelopen jaar weer heel wat nieuwe gezichten op de Chiro zijn verschenen en dat we ook nu nog
bijna elke week nieuwe leden mogen verwelkomen! We mogen zeker zeggen dat 2014 weer een
goed jaar was voor de Chiro.

Maar ook in 2015 zullen we zeker niet stilzitten! Om te beginnen vieren we naar jaarlijkse gewoonte
Lichtmis op 8 februari. Op deze dag smullen we met zijn allen van hele bergen pannenkoeken en
genieten we van een leuke film. Op Zaterdag 14 maart is het dan weer tijd voor onze Bonte Avond.
Die avond zijn jullie allen uitgenodigd om te komen genieten van een lekkere maaltijd, gevolgd door
toneeltjes van onze leden. Ook organiseren de Sinaaise Chiro oud-leiding (kortweg Schol) hun jaar-
lijkse quiz op 28 februari in zaal Toon, een aanrader als je van quizzen houdt! Al deze activiteiten
en meer vind je ook terug op onze website chirowijsinaai.be. 

JEUGD

          
  Martha Vlaminck (73j), ong., Hulstbaan

3           
   

  Andreas Van Britsom (67j), e.v. Lea De Vleeshouwer, Leebrugstraat
2          
       

         
         
       
         

  Augusta Van den Bossche (58j) e.v. Gabriël De Weggheleire, † 
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Patron aan het fornuis

Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag
van 11u30 tot 22 uur

Gesloten:
op dinsdag en woensdag
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Iets later op het jaar is het tijd voor iets bijzonders. Jullie weten het waarschijnlijk al, maar door een
jammerlijk ongeval met een koelwagen op kamp zitten we voorlopig even met wat financiële kop-
zorgen. Omdat we onze werking hier niet onder willen laten lijden, geven we een speciale benefiet
op 16 mei. Er is trouwens al geschoven met de datum omdat de zaal van het nieuwe Troelant plots
niet meer toegankelijk was. Hopelijk komen er zo geen onaangename verrassingen meer en hopen
we jullie in mei te verwelkomen op deze unieke avond!

Tot zover onze planning en vergeet niet: 
Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!

Chiromeisjes Alleman
Eerst en vooral wensen we al wie dit leest een fantastisch 2015!

Het Chirojaar is wel al volop aan de gang. Dit wil natuurlijk ook zeggen
dat er al tal van activiteiten achter de rug zijn, onder andere Kristus Ko-
ning, waar onze chiromeisjes weer massaal aanwezig waren en zich
een hele dag naar hartenlust konden uitleven!  Ook waren er weer onze
fuif en daaraan voorafgaand onze kinderfuif, waar ook de jongste kin-
deren helemaal uit de bol konden gaan en een avondje vol dansen en
plezier beleefden. De volgende morgen stonden de leiding en ons fan-
tastische oudercomité alweer vroeg klaar om zijn steentje bij te dragen

en van ons jaarlijkse mosselfeest alweer een top-editie te maken!  Vele  ouders, grootouders en
kinderen kwamen dan ook  smullen van de over heerlijke mossels met frietjes. 

En ook in het nieuwe jaar staan er ons nog veel leuke activiteiten te wachten. Denk maar aan de
weekends die ons te wachten staan, en niet te vergeten onze ouderavond op 28 maart waar alle
leden hun beste acteer-,zang -of dansbeentje voor zetten om er weer een spetterende avond van
te maken.  

We stellen jullie ook graag ons nieuw initiatief voor: onze oud ijzer actie!

Ten voordele van de bouw van onze nieuwe lokalen zamelen we oud ijzer in! Houdt dus allemaal
jullie oud ijzer maar een tijdje samen om het dan op zaterdag 7 maart tussen 10 en 16u naar de
Zwaanaardestraat 62 te brengen (Fam. Thuysbaert). Indien dit moment niet voor u past of u hebt
hulp nodig bij het vervoer kan u gerust een seintje geven naar chiroalleman@hotmail.com of bel
gerust naar 0473 21 84 85.  Alvast bedankt! 

JEUGD
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

9112 Sinaai
Inlichtingen:
Tel: 0476/20.13.01
feestzaalhetdorpspaleis@hotmail.com

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

E. Tinelstraat 101   9112 Sinaai
Tel. 03/ 772.28.79   Fax.03/772.28.79
Email: M.DEBELEYR@TELENET.BE

Molenstraat 4
9112 Sinaai

tel.: 03 772 59 12
GSM: 0496 84 67 57

Patrick
VERWULGEN
Interieur Meubelmakerij
ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Tafeltennisclub Troelant
Onze tafeltennisclub is ontstaan uit het gelijknamige jeugdhuis Troelant in het jaar 1970. Van de
eerste leden zijn er zelfs nog enkelen actief. In de loop der jaren is er uiteraard al heel wat verloop
geweest: daardoor telt onze club nu zowel “rijpere” als jongere leden (al kan verjonging nooit
kwaad). 
Onze zaal is nu al meer dan twintig jaar dezelfde gebleven: achter het café, gelegen in Wijnveld
308 te Sinaai. Het café ligt schuin tegenover het treinstation van Sinaai en is makkelijk bereikbaar.

TTC Troelant is een kleine club. Ons ledenaantal ligt steeds onder de twintig. Ongeveer 15 spelers
doen mee aan de competitie, verdeeld over drie ploegen. Dit lijkt misschien ideaal maar toch on-
dervinden we elk jaar op sommige speeldagen moeilijkheden om alle ploegen samen te stellen.

De tafeltennisclub is dus opgericht door een aantal jeugdvrienden en die gemoedelijke sfeer blijven
we koesteren. Uiteraard kan je geen competitie spelen zonder een gezonde ambitie aan de dag te
leggen. Voor de ene ploeg bestaat die ambitie erin naar de top spelen, maar voor de andere kan
het behoud in een bepaalde afdeling al als een overwinning smaken. Bij Troelant gaat speelplezier
boven resultaat.
De resultaten van het vorige seizoen illustreren dit perfect: in de tweede provinciale afdeling be-
haalde onze A-ploeg de derde plaats en de B-ploeg de voorlaatste plaats. Onze C-ploeg eindigde
tweede in de vijfde afdeling. En toch blijven we onze B-ploeg steunen en erin geloven! 
Behalve de competitie strijden onze ploegen ook meestal mee voor de beker. Vorig seizoen heeft
de A-ploeg zelfs voor de eerste keer de finale bereikt, maar heeft die verloren.

Op het einde van elk seizoen vindt er steevast op een zaterdagnamiddag een clubtornooitje plaats:
in een ontspannen sfeer maar met een gezonde rivaliteit maken de clubspelers dan onderling uit
wie de eretitel verdient “van beste speler”. Daarna is er een gezellig etentje.

Praktische info:
Er wordt getraind en/of competitie gespeeld op maandag en donderdag van half acht tot tien uur.
Tijdens de competitie speelt één van onze ploegen zijn thuiswedstrijden op maandag en de twee
andere op donderdag.
We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Heb je zin om bij ons te komen spelen of te leren tafel-
tennissen? Je bent van harte welkom!
Speciaal voor jonge kandidaten: als we voldoende jeugdspelers tellen, is het niet ondenkbaar dat
er een jeugdploeg wordt opgericht!

Voor meer info kan men terecht bij:
Johan De Vlieger (voorzitter) • Tel.: 0497579581 • E-mail: Johan-els@telenet.be
Pascal Van Brussel (secretaris) • Tel.: 03 7722573  • E-mail: Vanbrup@telenet.be

Atletiek: loper van de maand                                                                                                                                      
Ik ben Matthieu Verlee, Voorzitter van Running Team Sinaai, en vader van 2 kindjes. 
Ik heb atletiek gedaan toen ik nog heel jong was maar ben daar toen mee gestopt omdat door
ouder te worden mijn interesse naar andere dingen gingen. Mijn broer Didier Verlee liep nog , en
na een tijdje heeft hij mij weer overtuigd de draad op te nemen. Bij het begin van wedstrijden te
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Vleeshouwersstraat 26/1    9112 Sinaai
Tel: 03/772.60.41     Fax 03/772.60.42

kristof.la.heyne@dvvlap.be
danny.beirnaert@dvvlap.be
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

VERKOOP - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN ALLE FIETSEN

SPECIALIST HANDGESPAAKTE WIELEN
OPMETEN VAN RENNERS EN TOERISTEN

Leebrugstraat 81  9112 SINAAI  GSM 0477 94 68 09  www.stephanmichiels.be
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SPORT

lopen, trainde ik onder de leiding van Michel Geerinck. Hij zorgde voor een persoonlijk schema.
Op veel van onze wedstrijden kwamen we toen ook Werner Heymans tegen en zo ontstond het
idee om een loop en joggingclub op te richten in Sinaai. En die werd dan ook in 2011 opgericht
onder de naam Running Team Sinaai, die inmiddels 4 jaar goed werkt heeft geleverd, en waarvan
ik voorzitter ben en mijn broer Didier se cretaris. 

Ik heb onlangs mijn eerste marathon gelo-
pen en dat was een boeiende ervaring
waardoor ik zeker niet uitsluit dat er nog
marathons zullen volgen. De wedstrijden
die ik echt probeer mee te doen zijn de
Loop Van Vlaanderen (25km), de aflos-
singsmarathon in Terneuzen, Reynaertloop
in Belsele, 10mills en trails en ook andere
plaatselijke wedstrijden. Ik heb enkele klei-
nere wedstrijden gewonnen, maar het ni-
veau van de wegwedstrijden is zo hard
gestegen de laatste jaren dat het heel
moeilijk is om nog een overwinning te be-
halen.

Als joggingclub in een kleine gemeente,hebben wij toch een 150 tal leden wat een groot succes is.
De doelstelling van de club is nog steeds om iedereen de kans te geven de loopsport te beoefenen
op zijn of haar niveau en dat willen we graag behouden. Graag willen we onze club ook nog verder
uitbouwen maar vooral de goeie basis niet uit het oog verliezen. We zullen in de toekomst zeker
nog nieuwe evenementen organiseren dus hou onze website in de gaten dat begin 2015 in een
nieuw kleedje zal zitten. Ook de 2 natuur loopomlopen in Sinaai niet vergeten, afgepeilde parcours
van 5,4 en 10,6 km met vertrek aan de sporthal Ter Beke. Deze Bloso omlopen waarvan ik (Matthieu)
ook het peterschap heb opgenomen.

Prestatie van de lopers uit Sinaai in Marathons van 2014!! 
• 24 april te  Antwerpen - Christophe De Grande 2u50- Erwin Vancauwenberghe 3u- Sofie Claus
3u08 (3de dame) - Rudi Eechout 3u58 - Frederik Magerman 4u21- Klaas Dechout 4u30//12 ok-
tober te Eindhoven- Sofie Claus 3u07 (3 de dame)

• 19 oktober Amsterdam - Erwin Vancauwenberghe 3u12 (na blessure)
• 26 oktober Etten leur - Didier Verlee 2u57 - Matthieu Verlee 3u46
• 27oktober Dublin - Christophe de Grande 2u52 (1ste belg) 
Proficiat aan deze marathonlopers.

Nog enkele overwinningen meegeven: 
• Ossenisse 1pls Didier Verlee / 
• Klein Sinaai 1ste dame Claudia Paelinck 
• Nieuw namen 1plts Didier Verlee 
• Crosscup Gent en Antwerpen 2x een 3plts  voor Eddy van Puyvelde 
• 21km v Evergem 2plts Sofie Claus

Sportieve groeten, Werner Heymans
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

maandag en vrijdag: gesloten
di-do: 8u - 12u15 en 13u30 - 18u00

zaterdag: 7u - 18u00
zondag: 7u - 12u30

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/772 12 35

Du Barry Mady
Pralines - Doopsuiker

Geschenken
Ed. Tinelstraat 9 9112 Sinaai

tel. & fax 03/772 63 68
Open:

di.: 13u30 tot 17u30
wo.-do.-vr: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 17u30

za.: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 16u
Gesloten: zondag & maandag

COOLS Stefan
Ed. Tinelstraat 137 9112 Sinaai

GSM 0476 241 320  fax 03/772 38 81
e-mail: schilderwerken.cools@telenet.be

Alle behang, - schilder, -en
decoratiewerken.
Vloerbekleding en 
spuitwerken
Italiaanse stucktechnieken

Vercauteren b.v.b.a.
ZWAANAARDESTRAAT 137

9112 SINAAI

Brandstoffen
03 772 36 22

Tankstation
03 772 53 91

VM Consult
Accountancy & Tax

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Bezoek onze nieuwe website: www.vm-consult.be

Evert Van Mele
Erkend Accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40 B
9112 Sinaai

0477/62 27 95
info@vm-consult.be
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Schutterskalender 

Reynaertstappers vzw
Al onze evenementen voor dit jaar zijn voorbij als je deze info
in uw bus krijgt.
Ik denk dat  we niet mogen klagen wat het aantal deelnemers
betreft. Wij hebben dan ook een parkoersmeester die steeds
wel iets nieuw vindt waar we nog niet geweest zijn.
Onze weekdagtocht zal volgend jaar  doorgaan op vrijdag
20 februari  in de Sportlaan 3 te Lo ke ren. Start tussen 9 en

15 uur, keuze tussen 4 - 7 of 14 km. Natuur verzekerd.
Op 31 januari 2015 is er onze 8 daagse  winterreis naar Hippach in het Zillertal. Wie interesse
heeft, kan nog mee om te skiën of te wandelen.

Op ons programma staat ook nog een wandelvakantie in Polen van 18 juli tot 26  juli 2015.

Zoekt U nog een goedkope hobby? 
Informeer eens bij de Reynaertstappers. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Hebt U drempelvrees?
Dat is zeker niet nodig, nieuwe leden worden direct in de groep opgenomen. 
Alle inlichtingen: http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele
Bent U geïnteresseerd, neem dan vlug contact op met het secretariaat, 
Rita Heirbaut, tel. 0475 25 86 65  of met de voorzitter: Marc Lauwaert: tel 0495 68 85 58.

Girls Football Academy
Provinciale finale Jeugdcup Het Nieuwsblad
Onze meisjes U13 & U15 plaatsten zich voor de provinciale finales van de Jeugd-
cup voor meisjes. Deze gaat door op 1 april 2015 bij Herleving St-Pauwels. De
winnaar van elke provinciale finale gaat door naar de interprovinciale finales te
SK Sint-Niklaas op 17 mei 2015.

SPORT
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Sinaai Eendracht 
café “De boogscheut”
Vleeshouwerstraat 26 - 9112 Sinaai  

Zondag 4 januari / 15.00 u 
Maandag 26 januari / 15.00u 
Zondag 1 februari / 15.00u
Maandag 23 februari / 15.00u
Zondag 1 maart / 15.00u
Maandag 23 maart / 15.00u

Op alle schietingen 25 € gratis 

Ons vermaak 
Café “brouwershuis”
Kruisstraat 2 - 9111 Puivelde 

Zaterdag 3 januari / 15.00u 37€ gratis 
Zaterdag 17 januari / 15.00u Sint Antoon 

37€ gratis 
Zondag 18 januari / 15.00u 50€ gratis 
Zaterdag 7 februari / 15.00u 37€ gratis 
Zondag 15 februari / 15.00u 50€ gratis  
Zaterdag 7 maart / 15.00u 37€ gratis 
Zondag 15 maart  / 15.00u 50€ gratis 
Maandag 30 maart / 15.00u 37€ gratis 
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:
- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

Tel: 0477 29 08 60
Website: www.dtinterieur.be

OPENINGSUREN:
Woensdag, donderdag

en vrijdag van 7.30u tot 12.30u
en van 13.30u tot 18.00u

zaterdag van 7.00 tot 17.00u
zondag van 7.00 tot 15.00u

MAANDAG & DINSDAG
GESLOTEN

DRIES
9112 SINAAI

Tel.03/772 32 46

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE

RENOVATIE ANTIEK - MEUBELEN
Schatting - Herstelling - Verkoop

Aanvaard herstelling alle meubelen
Herbiezen - Herrieten

Herstofferen alle zitmeubelen

PRO-RUSTICO
Roger Beirnaert-Van Damme
Keizerstraat 34  B 9112 Sinaai-Waas

tel. 03/772 37 55
BTW BE 0591 016 248
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GFA Sinaai op ‘dag van de Sint’ op de Grote Markt

GFA Sinaai werkte mee aan het spelletjes circuit met ‘voetbowling’ 
ten voordele van de kinderen in Haïti

Kalender evenementen:  
zondag 21 december 2014: Kerstfeestje met bingo
zaterdag 14 maart 2015: Steakfestijn
zaterdag 4 april 2015: Paastornooi
maandag 6 april 2015: Paastornooi
woensdag 8 april 2015: Open Clubdag
donderdag 9 april 2015: wedstrijden tegen meisjesselecties Middlesex Girls Centre of Excellence
(UK)
GFA Sinaai U13 / Middlesex GCOE U13 (°2002 - 15u30)
GFA Sinaai U15 / Middlesex GCOE U15 (°2000 - 17u30)
GFA Sinaai 1e Elftal / Middlesex GCOE U17 (19u30)
zondag 10 mei 2015: Family Day

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag:
24 januari om 14u30: GFA Sinaai-Wolfsdonk Sport
14 februari om 15u00: GFA Sinaai-Eendracht Louwel
28 februari om 15u00: GFA Sinaai- Wuustwezel
28 maart om 14u15: GFA Sinaai-KAA Gent
25 april om 15u00: GFA Sinaai-Egem
9 mei om 15u00: GFA Sinaai-Zonhoven

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 9u00 tot 13u00 op het Wijnveld

Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder en voetbal je graag ?
Wens je met een ploegje meisjes 2x per week te trainen en in het weekend een wedstrijdje
te spelen?
Neem dan contact op met onze sportief verantwoordelijke: jurgen@gfas.be of 0486 491 410.

Wekelijkse wedstrijden en info op www.gfas.be of facebook GFA Sinaai

SPORT
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Ontwerp,
coördinatie en uitvoering

Katharinastraat 8  9112 Sinaai
Tel: 03 772 34 65

GSM: 0473 53 49 84

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

GSM: 0476/84 70 35  -  Fax: 03/766 69 76

Voor frieten
lekker en fijn

moet ge bij Rudy zijn

Standplaats:
Dries 46  Sinaai

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

FRITUUR RUDY
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JudocIub Sinaai

OPENING DOJO TER BEKE
We hebben 42 jaar moeten wachten op een volwaardige zaal, maar het was het wachten meer dan
waard.
‘Dojo Ter Beke’, de nieuwe zaal voor vecht- en andere sporten aan sporthal Ter Beke , werd officieel
ingehuldigd door Olympisch judokampioene Ulla Werbrouck.
Burgemeester  en schepenen waren aanwezig om het lint door te knippen. Ze benadrukten in hun
speeches het belang van deze nieuwe zaal. Dit is een resultaat van een  gestructureerde samen-

werking op alle vlakken.
De judoka’s en de talrijke aanwezigen
konden genieten van een animerende
training gegeven door een topatlete. 
T.V.Oost en de geschreven pers heb-
ben er uitvoerig over bericht.
Op dinsdag 25-11 werd er door een 30
tal dames een initiatie zelfverdediging
gevolgd. Op donderdag  27-11 was het
aan de mannen.

COMPETITIE
Tornooi Kemzeke op 27-9
1e plaats : Victor Suy – Emely Buys-
rogge – Peterjan Dhooghe
2e plaats : Ward Belis – Axl de Clercq -
Catfolies Dries – Bonne Tuur – Seppe
Nys
3e plaats : Vic Moerman – Tobo Vantie-
nen

Tornooi Waarschoot op 19-10
1e plaats : Seppe Nys – Emely Buys-
rogge – Thor Geerts
2e plaats : Victor Suy – Vic Moerman
3e plaats : Ward Belis – Tibo Vantienen 

STARTEN:Men kan steeds starten met
4 gratis proeflessen.
Trainingen op woensdag en vrijdag:
jeugd van 19 tot 20 uur  volw. 20 tot
21.30uur

SPORT
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

40

Sinaai TAXI Fernand
Voor uw kleine of grote rit
Bel nu! Tel. 0495 57 46 66
e-mail: taxifernand@skynet.be
FERNAND VAEL - B-SINAAI (St-Niklaas)

Nacht- en weekendwerk:
Vooraf te bestellen en enkel voor bestaand kliënteel

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

Voegwerken
Gevelrenovatie
Vochtwering

* Gratis prijsofferte
* Meer dan 15 jaar ervaring
* Aanspuiten van ramen en
deuren met siliconen
Cris Gevers

Weimanstraat 1A  9112 Sinaai
Tel/Fax 03/296 87 48 GSM: 0479 306 477

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94

Nu kan u ook wijn bestellen
via webshop:

www.krygsman.be

Wim & Nadine Tel: 03 254 28 33

Krijgsman-Notenbaert Fax: 03 569 01 62

Edgar Tinelstraat 91 Gsm: 0472 38 34 18

B-9112 Sinaai info@krygsman.be

(Sti.Niklaas)
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FEEST

Oproep aan de 60-jarigen geboren in 1954
De uitnodigingen zijn verstuurd naar alle gekende adressen. Wie geen uitnodiging ontvangen heeft
en graag zou mee feesten kan contact opnemen met het feest comité.

Leo Maes leo.maes7@telenet.be 09/346.70.78
Lucien Verlee lucienverlee@hotmail.com 03/772.20.49
Maria Ringoot ringootmaria@hotmail.com 03/772.59.02
Bea Raes luc.van.kemmel@belgacom.net 03/772.41.78
Marcel Van Kerckhoven marcelvank@gmail.com 03/772.50.08
Nelly Cerpentier nelcerp@hotmail.com 03/772.50.08

65-jarigen Sinaai 2014

Ik beschouw de dames allemaal op de eerste rij v.l.n.r.
Hedwige Kuric, Chris Polfliet, LenaVan Bocxlaer, Freda Wittock, Christiane Van Poucke, Gonda Baert,
Marie Thérèse Onbekent, Chris Van De Vijvere, Odette Ivens, Fernand Van Bocxlaer, Jeanine Hey-
ninck, Theo Van Bockxlaer, Rita Beck, André De Wilde, Irène Polfliet, Edith De Wilde, Lisette Poppe

Bovenste rij v.l.n r.
Eddy Van Puyvelde, Robert De Wolf, Leo Tercken, Paul Vercauteren, Paul Ringoot, Luc Verlee, Hugo

Van Pottelberg, Franky Verstocken, Achiel Strobbe.
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

� 0497/40 44 83
Parket & laminaat - Binnendeuren - Maatwerk -

Dakwerken - Rolluiken - Pfafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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FEEST

70-jarigen Sinaai 2014

Marc Laureys, Robert Claeys, Pierre Smet, André De Block, Fernand Verstraeten, Alfred Van Pottelberg,
Louizette Troch, Nadine Heyndrickx, William Dhooge, Godelieve Van Bocxlaer, Jozef Baert, Godelieve Goe-
thals, Marie-Jeanne De Vleeschouwer, Marguerite Notenbaert, Anita Van Mele, Huguette Van de Voorde,

Erna De Mulder, Christina Polfliet, Paul Thuysbaert, Ignace De Beule, Eduard De Coster.
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BANK & VERZEKEING
Dries 2
9112 Sinaai
Tel: 03/722 94 00
Fax: 03/722 94 01

UIT SYMPATHIE

VAN HENDE
Zwaanaardstraat 149

Sinaai
tel.: 03/772 26 27

www.annvanhende.be

° Kappers- & schoonheidsartikelen
° Geschenk- & decoratieartikelen

° Gelnagels& schoonheidsverzorgingen
°  M o d e a c c e s s o i r e s

P & I b.v.b.a.
Kerkstraat 6  9111 Belsele

Tel. 03/210 95 50
Fax: 03/210 95 51

Van Hoecke - D’haen
Leestraat 27
9112 Sinaai
Tel. 03/722 15 19
fax 03/722 15 20

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

alu. constructie’s - ramen -deuren - veranda’s

KEUKENS - BADKAMERS - INTERIEURBOUW
FABRIEK & 1500 M2 SHOWROOM
* MAATWERK
* Een perfecte plaatsing, afwerking en naverkoopdienst door gespecialiseerde vakmensen.
* Specialisten in totaalrenovatie met o.a. eigen loodgieter, vloerder, elektricien.

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69

Boekje_Sinaai_januari_2014_DEF_Opmaak 1  18/12/14  08:51  Pagina 60



Info Sinaai sprak met Laksmi Matthieu
Sinds enkele maanden wappert aan het Wijnveld
60 een banner van het Waasland Celtic Harp
Center. De redactie trok op gesprek met de har-
piste die er achter zit; een gepassioneerde har-
piste..

Lakshmi Matthieu werd geboren te Gent (°1981),
deed daar haar lager en middelbare studies, en
volgde er harples aan de Muziekacademie in
Gent, waar ze in 2000 afstudeerde met de Groot-
ste Onderscheiding. 
Ze zette haar harpstudie verder aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel in de klas van de
wereldvermaarde Suzanna Mildonian, en behaalde het diploma ‘Meester in de muziek’ met Grote
Onderscheiding(2005). 
Lakshmi speelde reeds met tal van jeugd-, amateur- en professionele orkesten in binnen en buiten-
land en volgde masterclasses bij tal van internationale harpdocenten.

Sinds 2004 is ze regelmatig actief als freelance harpiste in orkesten als het Vlaams Radio Orkest,
het Vlaams Symfonieorkest , het Orekst der Lage Landen en Il Novecento van The Night of the
Proms (tournees in Frankrijk en Duitsland). 
Vanaf het schooljaar 2005-2006 is zij verbonden als harpleerkracht aan de muziekacademies van
Gent, Waregem en Meise.
Gefascineerd door de Ierse harp en Bretoense volksmuziek waar vooral de Keltische harp centraal
staat, groeide een repertoire aan traditionele volksmelodiën en liederen waarbij zij zichzelf begeleidt
op harp en waarmee ze geregeld optreedt bij verschillende gelegenheden. In maart 2007 bracht ze
een solo-recital in CC De Muze te Meise die met algemene lof werd onthaald en in oktober 2008
kwam haar eerste CD “Gloomy Winter” uit, waarop ze tien van haar mooiste liederen bundelde
Sinds 2009 woont ze in Sinaai.

Hoe kwam je in Sinaai?

Puur uit praktische overwegingen: mijn man is van origine West-Vlaming en ikzelf ben van Gent af-
komstig.  We hadden een driehoek getrokken waarin we wilden gaan wonen, vnl. in functie van
ons werk; hij is geluidstechnicus en ikzelf geef les op 3 academies.  Een centrale uitvalsbasis is
dan belangrijk en Sinaai voldeed aan die norm. Bovendien vind ik dit  nog een dorp met karakter;
en ja, het heeft iets: dat dorpsleven, die schooltjes, ja alles bijeen best leuk, ook al kunnen we ons
niet echt engageren in het gemeenschapsleven omwille van onze onregelmatige uren (’s avonds
lessen, optredens, op tournee, vaak in ‘t buitenland).

Waarom harp?

Al van kindsbeen af: 3 à 4 jaar, was ik gefascineerd door de klank van de harp vnl. in de Ierse folk,
en daar ving ik de klank van de Keltische harp op. En toen was ik zeker: ja ik wil dat ook; maar in
die tijd was dat geen evidentie. En mijn ouders – geen professionele muzikanten – zeiden ja, maar
doe toch maar piano. Ik had een tante die pianoles gaf en die heeft mij dus op weg gezet in de ba-
sisbeginselen van muziek. Maar op mijn elfde kwam de goesting terug voor de harp, en toen ben

INTERVIEW
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Op vakantie in Yogyakarta, 
Indonesië, het culturele hart 
van Java bij Herman Buyle

Een mooie villa en komfortabel
guesthouse, omsloten door 

een exotische tuin.
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ik met mijn bagage begonnen aan de opleiding aan de Academie in Gent.  Dat ging vrij goed, en
nadien wilde ik absoluut naar het Conservatorium in Brussel om mij te specialiseren omdat daar
een fantastische leerkracht les gaf.
Indien ik niet zou geslaagd zijn in het ingangsexamen had ik bio-medische gestudeerd hebben.

Als je harp wil leren begin je bijna altijd op het Keltische, kleine model t, en indien je voldoende ver
bent gevorderd kan je overstappen naar een pedaalharp.

De Conservatorium opleiding is best zwaar: ik oefende  wel een paar uur per dag, tot soms letterlijk
het bloed uit mijn vingers kwam. 

Is het een moeilijk instrument?

Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd om harp te leren spelen, ook dertigers, veertigers, vijftigers
die een jeugddroom nog invulling willen geen. Veel mensen gaan tegenwoordig op zoek naar een
privé leerkracht, meestal willen ze er de verplichte bijvakken die je op een Muziekacademie moet
volgen, niet bij nemen of hebben ze geen zin in de stress voor de examens die je daar moet afleg-
gen. Mensen willen graag ‘alleen’ hun hobby – het instrument- uitoefenen en geen extra tijd in om-
ringingsvakken.Toch is dat ruime en goedonderbouwde opleidingsaanbod dat via muziekacade-
mies voor een prikje wordt aangeboden en echt unicum in Europa. In het buitenland komen de
muziekopleidingen vnl. uit een prive-aanbod met een veel hogere kostprijs en daar zijn velen zich
in België niet meer van bewust.

Wat vaak als ‘moeilijk’ ervaren wordt bij het onder de knie krijgen van de harptechniek is de coör-
dinatie tussen de beide handen: de linkse hand speelt iets anders dan de rechtse, net als bij piano.
De linkse staat voor de begeleiding; de rechtse voor de melodie. Maar wat heel leuk is aan de harp
is dat de tonen (als ze goed gestemd is) fixed zijn en je al heel snel met heel weinig noten en  tech-
niek hele mooie dingen kan laten horen, less is more vind ik vaak bij harp muziek, hoe eenvoudiger,
hoe puurder en hoe meer het de mensen raakt.

Is de instapdrempel hoog? Theoretische muziekkennis; beschikbaarheid van een instru-
ment?

Je kan beginnen met een instrument te huren, eventueel huurkoop of natuurlijk een aankoop zelf.
Maar zelfs dat laatste valt eigenlijk best mee: voor een kwalitatief goed basismodel Keltische harp
betaal je rond de 2.400€; dat is in vergelijking met andere instrumenten helemaal niet zo veel meer.
Maar de perceptie is anders: mensen denken dat het duurder is. 

Hoe belangrijk is het om muziek te kunnen lezen om het instrument te bespelen? 

Eigenlijk hoeft het niet eens. Je kan perfect door te luisteren en kijken en na te spelen wat de leer-
kracht je voordoet een nummer inoefenen. Dat is trouwens de manier waarop vroeger en in de Kel-
tische landen nu nog steeds het meest muziek en liederen worden aangeleerd en doorgegeven.
Het enige nadeel is natuurlijk dat je dan heel het nummer moet kunnen memoriseren.  Het gaat
trager vooruit omdat je altijd afhankelijk bent van je leerkracht die het moet voorspelen en je aan-
wijzingen moet geven al hebben we met de moderene media genoeg mogelijkheden om opnames
te maken die dan thuis terug beluisterd kunnen worden.
Op het gehoor spelen en leren is heel leuk, maar het is natuurlijk ook een ongelooflijke rijkdom als
je goed muziek kan lezen, dan kan je ook zelf nieuwe dingen oefenen zonder de nabijheid van die
leerkracht. 

INTERVIEW

47

Boekje_Sinaai_januari_2014_DEF_Opmaak 1  18/12/14  08:51  Pagina 63



Kan je het volume regelen?

Technisch niet. Het volume wordt bepaald door de manier waarop de snaar wordt getokkeld: hoe
meer druk en trekkracht je uitoefent op de snaar; hoe luider die klinkt. Naast de juiste noot is het
dus ook belangrijk om die juist aan te slaan.                               

De snaren van een harp kan je vergelijken met de witte toetsen van een piano, je hebt dus alle na-
tuurlijke noten binnen bereik. 

Maar hoe speel je een halve toon hoger of een halve lager (mollen en kruisen)?

De manier om mollen en kruisen te maken hangt af van het soort harp: de klepjesharp of de pedaal -
harp. 
Bij de klepjesharp moet je per snaar een klep manueel verzetten om de spanning – en dus de toon-
hoogte – van de snaar te veranderen.  
Bij de pedaalharp staan die klepjes (wieltjes) in verbinding met 7 voetpedalen en ga je dus span-
ningsverandering op de snaar bereiken door een pedaal een of tweemaal in te duwen.

Waar liggen je accenten in professioneel harp-spelen?

Ik geef full-time les, heb een gezin en nu nog onze nieuwe zaak… het is dus vaak niet evident om
er nog allerlei orkestproducties  bij de te nemen als freelancer.
Ik kom het meest op de planken met mijn eigen solo programma waar ik zowel de Keltische als de
pedaalharp bespeel en ook zing en toelichting geef over de harp en haar geschiedenis en werking
Daarnaast speel ik al 10 jaar mee met Il Novecento (gekend uit The Night of the Proms).

Wat vind je speciaal aan Sinaai?

Je voelt hier nog een authenticiteit. Wat op mij meteeneen diepe indruk maakte was die prachtige
boom op het dorpsplein( n.v.d.r. onze Dries dus). Die boom heeft een  verhaal en geschiedenis,, is
diep geworteld, en wellicht hebben ook de Snoase bokken diezelfde wortels.

Lakshmi geeft nog mee dat iedereen  welkom is voor informatie of initiatie op de harp. Zij ambieert
om publieke concertjes te geven en organiseert zomerstages voor jong en oud.
Meer info over het commerciële luik via www.sharpsound.be
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Een extraatje van het vorige nummer
Wegens plaatsgebrek in het vorige nummer waren enkele foto’s letterlijk naar de achtergrond ver-
schoven waardoor ze bijna niet meer herkenbaar waren. 

Deze 2 foto’s willen we je toch nog even voor de ogen schuiven:

De eerste foto betreft de viering van 100 jaar
Leebrug kermis. Een bezoek aan het stads-
archief leverde het onomstotelijk bewijs dat
brugskeskermis 100 jaar geleden voor de
eerste keer werd georganiseerd. 

Dank zij de medewerking van de archivaris
kon de prachtige affiche van toen gerepro-
duceerd en aan alle bezoekers van de ker-
mis getoond worden. 

De affiche werd destijds gedrukt in de plaat-
selijke drukkerij Weyn. Reden ook voor ons
om hem hier nog eens in volle glorie aan jul-
lie te presenteren.

De tweede foto betreft de huidige stand van
zaken wb de renovatie van de peuterklassen in
de vleeshouwerstraat. 

Door de beperkingen in de beschikbare bud-
getten van de Vlaamse Gemeenschap en de
lange goedkeuringsprocedure zal het minstens
anderhalf jaar duren vooraleer de tweede fase
van de renovatie kan beginnen. 

Het gebouw zal dus nog even onafgewerkt (zo -
als op de foto) blijven staan.

EXTRA
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Adam ........................ brood en banket .....................36
American Soft Wash. car-wash .................................14
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................51
Arcad ........................ architectenbureau ...................36
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................6
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................28
Braeckman Robin..... sanitair & verwarming .............. 8
Buyle Herman........... vakantie...................................46
Carl Steur CSI........... interieurinrichting ....................38
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................34
Danika....................... dienstencheques ....................46
Dany’s Style.............. kapsalon .................................36
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................30
De Greyt Eddy .......... constructie ................................6
De Roeck.................. bouwonderneming..................36
De Ryck Marijke ....... meetbureau.............................20
De Ster...................... taverne ....................................28
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................36
De Vos ...................... schoenen ................................24
De Waele Tom .......... brood en banket .....................38
Divinus...................... wijnhandel...............................30
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................30
Du Barry Mady ......... pralines-doopsuiker ................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Euroster .................... autobedrijf.................................6
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........44
Flexsol ...................... constructie ..............................46
Frituur Rudy.............. frituur.......................................38
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................40
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........52
Ivens Mireille............. interieurarchitect .....................38
Joos Tom.................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................44

Keysershof................ brasserie-feestzalen..................6
Klimaterra ................. warmtepompen.......................42
Kompanio ................. gezelschapsdienst ..................18
Krijgsman.................. wijnhandel...............................40
Maes Dirk ................. slagerij.....................................32
Maes Werner ............ warmte techniek .....................32
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Michiels Stephan...... fietsen .....................................32
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......24
Palermo .................... kapsalon .................................18
Pro Rustico............... renovatie antiek-meubelen .....36
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................30
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........20
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................34
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................32
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................40
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................40
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................42
Van Hende ................ mode-accessoires ..................44
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................44
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Van Laere Jo............. architecte ................................32
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........34
Verlee........................ doe het zelf .............................20
Verlee Didier ............. sportdiëtist ................................8
Verschelden bvba..... kachels verwarming ................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........30
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............34
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......30
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18
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