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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 21 februari 2016!

Redactioneel
Het eerste nummer van deze jaargang valt zoals steeds rond de jaarwisseling gratis in alle
brievenbussen van Sinaai en zelfs bij uitgeweken dorpsgenoten als zij er om vragen.

In 2016 zijn wij reeds aan de 45e jaargang toe. Wie even terugtelt merkt dan dat dit informa-
tieblad enkele jaren ouder is dan de dorpsraad. Met het oog op een betere samenwerking
tussen het verenigingsleven in ons dorp werd in 1972 een culturele raad opgericht waarin alle
verenigingen hun zegje konden doen. Toen bleek al snel de behoefte om al die informatie in
het dorp te verspreiden, en Info-Sinaai was geboren. Met zeer beperkte middelen en met de
steun van de middenstanders, de vrije beroepen en de vrijwillige inzet van de redactieleden
slaagde het opzet. Dit jaar mag de redactie zich verheugen op de komst van twee nieuwe
leden Bart Van Poucke en Günther Mattheussens.

Enkele jaren na de start van Info-Sinaai moest ons dorp fusioneren met Sint-Niklaas en werd
de culturele raad van Sinaai een deel van de stedelijke raad. Tegelijkertijd was ook de dorps-
raad uit de startblokken geschoten om er voor te zorgen dat het dorp niet in de verdrukking
zou komen in het grotere geheel, de stad.  
Zo werd Info-Sinaai dan het informatieblad van de dorpsraad.
De uitgave evolueerde van enkele A4-tjes naar een volwaardig tijdschrift zoals we het nu ken-
nen.
Bij het ontstaan van “Den Dissel” kreeg het een extra dimensie door de toevoeging van Si-
naïek.

En zo gaan wij 2016 in met de vertrouwde rubrieken en heel wat wetenswaardigheden over
wat er in ons dorp zoal te gebeuren staat. U leest het in het dorpsraadnieuws en in de rubrie-
ken van de verenigingen. En mogen wij er even aan herinneren dat u ook persoonlijk een artikel
kan insturen.
Tot slot danken wij de stad, de adverteerders en andere sponsors voor de onmisbare steun
en wensen wij U een prima jaar, een goede gezondheid en al wat U nodig hebt om gelukkig
te zijn!

Veel leesgenot en tot als de lente komt! 
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dorpsraadnieuws

Dorpsraad
Dorpsraad krijgt erkenning van Koning Boudewijnstichting.

In het kader van ons coördinatiewerk voor de viering van 800 jaar
Sinaai, werd door de dorpsraad een subsidiedossier ingediend bij de K. Boudewijnstichting.  Eind
november mochten we als vroeg Sinterklaasgeschenk het heuglijke nieuws ontvangen dat ons
dossier is goedgekeurd en dat we een projectsubsidie van 5.000€ mogen ontvangen.
We zullen ze integraal aanwenden voor de activiteiten en festiviteiten in 2017 waarvan we in een
volgend nummer wellicht al het feestprogramma kunnen brengen. 

11-november-huldiging.

Sinds 2013 heeft de Dorpsraad de coördinatie van de 11-novemberhuldiging in Sinaai op zich ge-
nomen op uitdrukkelijke vraag van de plaatselijke oudstrijdersvereniging die tot op 2 na al haar
leden heeft verloren.
Naast de personaliteiten van het stadsbestuur daagden een veertigtal Sinaainaren op voor de hul-
diging aan het monument van de gesneuvelden.
Na een tasje koffie werd in het dorpshuis de dvd “Oorlog aan de Durme” vertoond.  Een beklijvende
documentaire over de Tweede Wereldoorlog in Lokeren aan de hand van mondelinge getuigeniss-
sen, fotomateriaal en nooit eerder vertoonde filmbeelden.  Om stil van te worden. Schepen Peter
Buysrogge mocht nà de gelegenheidstoespraak de aanwezigen uitnodigen voor een receptie aan-
geboden door het stadsbestuur. De vertoonde dvd is te koop bij de cultuurdienst in Lokeren voor
10 €.

Belselewegel wordt veiliger.

Medio november konden de stadsdiensten eindelijk werk maken van de beveiliging van de fiets-
route  aan de Belselewegel en de Hooimanstraat.
Via verwerving door het stadsbestuur van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid op 28 vierkante
meter kon de haag daar achteruit geplaatst worden en het fietspad verbreed worden, zodat de
zichtbaarheid daar veel verbeterd is.
Eindelijk, nà meer dan 20 jaar is onze vraag beantwoord. Met dank aan het stadsbestuur, en aan
de eigenaars die bereid waren tot een compromis.

Welzijnshuis – Sint-Niklaas.

Op de vergadering van oktober kwam OCMW-
voorzitter Mike Nachtegael ons de werking van
het Welzijnshuis in Sint-Niklaas voorstellen. Het
zou misschien ook voor jou wel eens nuttig kun-
nen zijn.  Een overzicht: 

Het Welzijnshuis: draaischijf van het lokaal so-
ciaal beleid

Het Welzijnshuis is gelegen in de Abingdonstraat
99 te Sint-Niklaas. Vanuit Sinaai makkelijk te be-
reiken via de N70, links afslaan ter hoogte van het
kruispunt Driegaaien. Je vindt er een hele reeks
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Dries 3-9112 SinaaiDries 3-9112 Sinaai

 
    

   
 

 
    

        

 

     

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

Info@keysershof.be
www.keysershof.be

Prachtig gelegen 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
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diensten van het OCMW, de stad en andere partners die allemaal met welzijn te maken hebben.
De plannen voor het gebouw zelf dateren al van de vorige bestuursperiode. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat alle administratieve diensten van het OCMW er hun onderdak zouden vinden,
en geen andere. Maar bij het begin van deze bestuursperiode is ervoor gekozen om, meer vanuit
het oogpunt van gebruiksgemak voor de burger, zoveel mogelijk welzijnsdiensten te groeperen
onder één dak. Vandaar dat het gebouw dan ook gedoopt is tot “Welzijnshuis”. Heb je een vraag
rond welzijn, dan zou je daar op dit adres altijd een antwoord op moeten kunnen krijgen terwijl je
vroeger soms van het ene naar het andere adres moest lopen.
Naast dit praktisch voordeel voor de inwoners, is er voor het OCMW ook een belangrijk beleids-
matig doel gerealiseerd door deze aanpak. Sommige mensen hebben immers enige schroom of
schaamte als ze door omstandigheden een beroep moeten doen op de dienstverlening van het
OCMW. Vroeger moest je dan naar de Lodewijk De Meesterstraat en als iemand je zag dan wist
die dat er wellicht een probleem was en dat hield somige mensen zeker tegen om de stap te zetten.
Met het Welzijnshuis verlaagt de drempel naar onze dienstverlening drastisch: als je hier binnen-
komt kan dat zijn voor een gesprek met een maatschappelijk werker van het OCMW, maar ook om
een postzegel te kopen of om kinderopvang te komen reserveren. Van enige schroom om door de
voordeur te stappen is dus geen sprake meer.

Wat vind je in het Welzijnshuis:
• De sociale dienst van het OCMW, waar je terecht kan voor individuele hulpverlening (financiele

hulpverlening, schuldhulpverlening, psycho-sociale begeleiding, kansenpas, …).
• De welzijnsdiensten van de stad: drugspreventie, gezondheid, buurtwerkers, straathoekwerkers,

diversiteitswerking (mensen met een beperking, senioren, …).
• De Wase Dienst voor Schuldbemiddeling.
• Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
• De woonwinkel van stad en OCMW, waar je onder meer terecht kan voor vragen in verband

met woon- en renovatiepremies, maar ook voor aspecten van woonkwaliteit en woonbegelei-
ding. 

• De Huurdersbond Waasland, die voorheen in de Parklaan zaten.
• Het Rap op Stap kantoor, voor advies over betaalbare uitstappen.
• Gratis juridisch advies.
• Een postpunt, altijd handig.
• Een consultatiebureau van Kind en Gezin, waar gezinnen met kleine kindjes terecht kunnen.
• Het stedelijk loket kinderopvang.
Voor heel wat vragen wordt je direct aan de ruime balie geholpen. Heb je meer tijd nodig of een
gesprek, dan kan je met medewerkers terecht in één van de vele private gespreksruimten. En als
je even moet wachten, dan kan dat in de ruime en lichte inkomhal.
Parkeergelegenheid is er voor het gebouw, en indien nodig verderop in de buurt. Voor mensen met
een beperking is er een voorbehouden plaats vlak voor de ingang, en kunnen ook plaatsen in de
ondergrondse garage gebruikt worden. Met de bus geraak je er via buslijn 1, de halte bevindt zich
op 150m van de ingang. Wil je vooraf telefonisch informatie inwinnen, dan kan dat via het nummer
03 778 66 66.

Nog interessant om weten voor de inwoners van Sinaai: er zijn geen vaste wekelijkse zitdagen in
de deelgemeenten. Mensen die beroep willen doen op onze dienstverlening en zich niet naar het
Wel zijnshuis kunnen verplaatsen kunnen via bovenstaand telefoonnummer een huisbezoek vragen. 
Binnen de week komt er dan iemand langs! Jaarlijks zijn er wel nog een zestal zitdagen in Sinaai
zelf voor informatie rond de verwarmingstoelage. De data voor deze zitdagen wordt ruim vooraf
bekend gemaakt, en is ook telefonisch of via het internet (www.ocmwsintniklaas.be) verkrijgbaar.

dorpsraadnieuws
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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

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT BVBA
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Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Een folder van het Welzijnshuis is beschikbaar via deze link:
http://www.ocmwsintniklaas.be/document/folder-welkom-in-het-welzijnshuis 

Op de vergadering van december passeerden schepenen Carl Hanssen, Gaspard Van Peteghem
en Mike Nachtegael om respectievelijk toelichting te geven bij enerzijds het fietspad aan de Wei-
manstraat waarvoor thans de bouwvergunning wordt aangevraagd, en de andere om de toestand
van de financiën van de stad en de specifieke begrotingsposten voor 2016 toe te lichten.

Voor het fietspad langs de Weimanstraat loopt momenteel de openbare aanbesteding. De werken
zullen in 2016 aanvangen. Het gescheiden dubbel fietspad loopt vanaf B & B De Weyman naar
Klein  -Sinaai via een afzonderlijk aan te leggen brug over de Stekense vaart die achter het pand
aan de Koebrug doorloopt. Langs de kant van Klein-Sinaai worden links en rechts van de bestaande
rijweg afzonderlijke fietspaden aangelegd met een beveiligde oversteek.

Het fietspad op grondgebied Sinaai zal niet verlicht worden; daarvoor werd geen toestemming ver-
kregen van de hogere overheid omdat het in een natuurgebied wordt aangelegd.

Stadsfinanciën en budget voor Sinaai:

De globaliteit van de stadsfinanciën oogt erg positief. Ze zijn structureel gezond, en voldoen aan
de eisen gesteld door de hogere overheid. De integrale presentatie neemt te veel plaats in voor
ons boekje, maar wat zit er specifiek voor Sinaai in voor 2016? 

• aanleg Fietspad Weimanstraat: 936.605 euro (aanleg 2016; details volgen);
• Heraanleg Sinaaidorp fase 2: 2.600.000 euro (aanvang voorjaar 2016; details volgen)
• Opstart saneringsdossier Zwaanaardestraat,Keizerstraat, Weimanstraat, Leebrugstraat, Lee-

straat (wellicht uit te voeren nà 2018!)
• OCMW-site:

- Renovatie voormalig rusthuis: start september 2016
- Kinderopvang: heraanleg tuin + inrichten buurthuis (75.000 euro)
- KLJ: 130.000 euro steun vanuit OCMW (voor verhuis en nieuwbouw)
- Verkavelingsdossier in voorbereiding
- infrastructuurwerken startbudget 400.000€
- participatieproject nieuw speelbos

• Kermis in Sinaai: in totaal 13.000€, waarvoor o.a. middelen voor extra jaarmarkt in Sinaai 
(Stenenmuur) die zal doorgaan in het Pinksterweekend.

• Sport: matten en vloerbescherming voor de judozaal: 12.300€

De voor 2015 gebudgeteerde som van 50.000 € om de ondergrond van de Dries te begrinden in
functie van een betere waterdoorlating is uit de begroting verdwenen en komt niet terug omdat er
geen vergunning kon verkregen worden voor de geplande werken. 

Toekomst  zaal Toon.

Sinds 1996 huisde in het kasteeltje van het Patersbos de toen Oost-Vlaamse Organisatie Groep
In tro als centrum voor levensvorming. In 2006 werd de aanpalende zaal ‘Toon’ helemaal vernieuwd,
en naast eigen gebruik ook in huur aangeboden als feestzaal.
De provinciale afdelingen werden samengevoegd tot één Vlaamse organisatie die haar centrale
diensten in Brussel zal hebben. De raad van bestuur besliste medio november om afscheid te
nemen van zowel het  kasteeltje als de zaal. 

9
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VERKOOP | VERHUUR | PROJECTBEGELEIDING
Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai - 03 288 70 70
info@dcs-vastgoed.be - www.dcs-vastgoed.be
Zaakvoerder: Koen De Corte      BIV nr. 506 308

GLOBAL ID.BVBA
• motoren voor rolluiken, poorten, hekken, ...
• elektrische lintoproller voor rolluiken
• toebehoren en bedieningen voor motoren
• ramen, deuren, poorten, ...
• ook plaatsing en afwerking

MARC DE BLOCK
zakstraat 39 - 9112 Sinaai
0496 25 45 58
m-deblock@hotmail.com
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In eerste instantie wordt gedacht aan een verkoop. Eventueel zijn in een latere fase andere moge -
lijk heden bespreekbaar (verhuur, erfpacht, ....).

Eén en ander heeft wel tot gevolg dat er momenteel geen reservaties kunnen gebeuren voor 2017.
De lopende overeenkomsten voor 2016 zullen wel worden nagekomen.
We kijken samen met het stadsbestuur naar de mogelijkheden, vooral voor de zaal, omdat die in
ons maatschappelijk weefsel zeker haar nut al bewezen heeft. Wordt vervolgd.

Katten op Tinelkerkhof

Op de gemeenteraad van juni werd een nieuw politiereglement gestemd waarbij het voederen van
dieren op het Tinelkerkhof expliciet verboden wordt, en er (gas-)boetes kunnen opgelegd worden
aan de overtreders.

Bij de samenstelling van deze Info Sinaai vernemen wij evenwel dat aan bepaalde personen wel
een voedervergunning zou afgeleverd worden. De motivering daarvan, haaks op het politieregle-
ment, is ons vreemd en tot nader oder ook onbegrijpelijk. Wat wil men nu eigenlijk? Wordt ver-
volgd.

Afval voor eigen deur
In Sinaai bestaat er een ongeschreven regel dat het afval aan één zijde van de straat moet
opgesteld worden. Vanaf 1 januari 2016 zal deze manier van werken afgeschaft worden en
zal men net als elders in Sint-Niklaas het algemeen politiereglement moeten volgen.

Het algemeen politiereglement vermeldt meer bepaald in Hoofdstuk V, Afdeling 3, Art. 5, §1:

De voorgeschreven recipiënt moet op de openbare weg op de rooilijn ter hoogte van het perceel
van diegene die de afvalstoffen aanbiedt worden geplaatst, zodanig dat de afvalstoffen geen gevaar
kunnen opleveren voor de ophalers ervan noch voor de gebruikers van de openbare weg. (…).

MIWA vraagt daarom om afval vanaf 1 januari 2016 aan te bieden voor de eigen woning aan
de straatkant. 
Dit is niet alleen eenvoudiger voor de meeste be-
woners, maar het laat de ophaaldienst ook toe om
te achterhalen aan wie het afval toebehoort in het
geval dit foutief werd aangeboden. Zo kan een be-
richt met meer informatie over de correcte aan-
biedingsvoorwaarden worden achtergelaten of
kunnen de juiste personen worden aangesproken.

Wenst u hierover meer informatie, aarzel dan niet
om onze diensten te contacteren of raadpleeg
onze website op www.miwa.be. 
MIWA dankt de inwoners van Sinaai alvast voor

hun medewerking.
MIWA - 03 776 72
50 - info@miwa.be -
www.miwa.be
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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. 03/777.44.90

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

Reinigen van interieur
Opkeusen brandhaarden

Herstellingen
Rioleringswerken
Afbraakwerken
Containers voor

bouw- & stortafval

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

GSM:  0495 53 61 83
Tel:  03 772 66 63  

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai
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Verwarmingstoelage
Mensen met een beperkt inkomen kunnen via het OCMW elk jaar een tussenkomst krijgen op hun
verwarmingsfactuur.

* Voor wie?
Cat 1: personen die recht hebben op een verhoogde terugbetaling van de ziekte-en invaliditeit-
suikering én met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen < 16.965€, verhoogd met 3.140€

p/p ten laste;
Cat 2: personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen </= 16.965€

verhoogd met 3.140€ p/p ten laste.
Voor de berekening van het belastbaar inkomen wordt rekening gehouden met het niet-geïn-
dexeerde kadastraat inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning;
Cat 3: wie in een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling zit en de verwarmingsfactuur
niet kan betalen.

* Hoeveel bedraagt de toelage?
Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen
gespreid gebeuren in het haar.
Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14en 20 cent per liter en is minimaal 210 en maxi-
maal 300 euro voor 1.500 liter.

* Waar en wanneer?
U moet een aanvraag doen binnen de 60 dagen na de levering.

* Meer info: bel de gratis infolijn van het OCMW 0800 90076 of zie www.ocmwsintniklaas.be 
* Hoe een aanvraag indienen?

⁃ in het Welzijnshuis: Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas dagelijks tussen 8u30 en 12u30 en 
dinsdag ook tussen 17 en 19u30.

⁃ In Thuiszorgcentrum ‘t Punt: dagelijks tussen 9 en 12u30;
⁃ bel voor een thuisbezoek naar 03/778 66 66.

Zwaar en dodelijk ongeval aan de spoor-
wegovegang van het station Sinaai
“Maandagmorgen kwamen aan het station van SINAAI  twee schoolmeisjes om het leven
nadat zij door een trein in volle snelheid werden gegrepen. De schoolmeisjes, 14 en 16 jaar
oud  en woonachtig in Sinaai, hadden het belsignaal, de rode lichten en de gesloten slagbo-
men genegeerd en waren de spoorwegover- gang overgelopen…”

Neen, dit is vooralsnog niet echt gebeurd… en gelukkig maar. Deze intro is om jullie aandacht te
trek ken want het kan jammer genoeg wel elke dag realiteit worden. Elke dag opnieuw kunnen we
met onze eigen ogen vaststellen welke levensgevaarlijke situaties er zich voordoen op het Wijnveld,
meer bepaald  aan de spoorwegovergang van het station van Sinaai. Stel je maar voor wat een
verschrikkelijk drama het zou zijn, voor de slachtoffers in de eerste plaats, maar ook voor de ge-
troffen families.

13
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44
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En toch zijn er nog steeds dorpsgenoten die het gevaar van het
oversteken van een gesloten overweg  zwaar  onderschatten.
We herkennen daarbij alvast drie vormen van gevaarlijke situa-
ties. 

De eerste is uiteraard het negeren van het belsignaal, de rode
lichten en de gesloten slagbomen. Men staat als voetganger of
fietser voor de gesloten overweg en men verliest het geduld of
men wil nog snel de overkant bereiken om een aankomende
trein te halen.  Dan maar even kijken en dan nog snel overlopen
of doorfietsen. En maar hopen dat men op het  gladde wegdek
niet ten val komt…  Maar een directe trein op volle snelheid kan
onmogelijk stoppen op korte afstand… met alle gevolgen van

dien. Of men houdt, verkeerdelijk, enkel rekening met de traag aankomende stoptrein en ziet de
sneltrein niet die aan komt stormen uit de andere richting. De rest van het verhaal vult zichzelf aan.

Een andere situatie is die waarbij men op ogenblikken van heel druk verkeer op het Wijnveld met
de auto de overweg oprijdt op het ogenblik dat er geen belsignaal of rode lichten zijn die een trein
aankondigen. Alles veilig dus… maar dan opeens… Het verkeer stropt richting Sinaai of Duizend
Appels… men is de overweg opgereden, blijft er  geblokkeerd staan en men kan niet meer weg!
En dan plots horen we het belsignaal, de rode lichten gaan aan en de slagbomen beginnen zich te
sluiten. Een sneltrein komt af… Paniek… en terecht, want je kan niet meer weg… de rest van het
verhaal vult zichzelf aan.

Een derde situatie is het sporenlopen. Heel dikwijls zijn we getuige van een overmoedige treinrei-
ziger die zich van het ene perron naar het andere perron wil verplaatsen zonder daarvoor de geë-
igende weg te gebruiken. Die reiziger springt van het perron in de sporen, loopt door de keien van
de spoorwegbedding naar het andere perron en klimt de andere perronboord op…. En dan maar
hopen dat onze overmoedige en haastige treinreiziger niet ten val komt want dan is er geen enkele
uitweg meer… de rest van het verhaal vult zichzelf aan.  

“ZWAAR EN DODELIJK  ONGEVAL  AAN  DE  SPOORWEGOVERGANG  VAN  STATION  SINAAI”.
Niemand van ons wil deze krantentitel ooit onder ogen krijgen. Het ligt aan ons, en alleen maar
aan ons of het zo ver komt. Laten we er als volwassenen onze kinderen en jongeren over aanspre-
ken, steeds weer opnieuw. Toon hen de krantenberichten van andere spoorwegongevallen om hen
van de realiteit te overtuigen. Sensibiliseer hen.  

Maar ook bij ons, volwassenen, ligt er een grote verantwoordelijkheid. Wat we van onze eigen kin-
deren en jongeren verwachten, moeten we zelf ook doen.

Met zijn allen moeten we er in slagen om de overweg aan het station van SINAAI veilig te hou-
den… we weten hoe het moet, dat is niet het probleem. Van iemand die zich ECHT bewust is van
de gevaren kan ik mij niet voorstellen dat zo iemand een gesloten overweg zou opgaan, in de spoor-
wegbedding zou springen of een overweg zou oprijden zonder de zekerheid te hebben die veilig
te kunnen verlaten. 

De spoorweginfrastructuurbeheerder INFRABEL doet momenteel een intensieve campagne om ie-
dereen bewust te maken van de gevaren van het sporenlopen of het oversteken van een gesloten
overweg.  

Laten we dit niet in de wind slaan en ons er bij aansluiten. 
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

FEEST ?

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395
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Paardenworstenweekend tvv Sofhea 
Naar goede gewoonte richten wij ook dit jaar ons paardenworstenweekend in ten voordele van
vzw Sofhea.

Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan Professor Boogaerds en zijn ploeg om verder
goed werk te leveren in de strijd tegen bloedziekten en vooral leukemie. Ook het ondersteunen van
verder onderzoek naar nieuwe en minder belastende behandelingen is voor hen van groot belang.

Dit jaar zijn er enkele veranderingen in de organisatie, voor het eerst in jaren gaat dit niet door in
de parochiezaal maar wel in ZAAL TOON, dit in ons streven om de mensen goed  te kunnen be-
dienen.
Ook de deelnameprijs hebben we moeten aanpassen naar 17 € voor volwassenen en 9 € voor
kinderen; een heel zacht prijsje voor lekker eten à volonte.
Wat echter niet verandert zijn de lekkere worsten en vol-au-vent en natuurlijk de frietjes, hier hebben
wij al afspraken gemaakt met onze leveranciers.

U mag de datums van 27 en 28 februari 2016 nu al in uw agenda inschrijven, op zaterdag is er
mogelijkheid om te eten van 18 tot 21 u en op zondag van 11u30 tot 14 u. Enkele weken hiervoor
zal u onze brief met de inschrijvingstrook wel in de bus krijgen, maar u kan maar al weten wanneer
u uw buikje kan rond eten en tegelijk andere mensen helpen.

Hopelijk tot op een van deze twee dagen!

De Sinaaise Pestvogel  
Vogelbeurs in Zaal Toon op zondag 31 januari 2016.

Iedereen mag vrij vogels aanbieden, ruilen of aanschaffen mits volle-
dig in orde met de wetgeveging en in propere kooien voorzien van
eten en drinken. Geen inkomgeld!

Standplaatsreservering kan gratis via D. Baart (0494 74 15 10) tot 29
januari. 
Deuren open om 7 uur, einde voorzien rond 11 uur.

KWB Duizend Appels
Welkom op volgende activiteiten:
• 19 februari kaarting conferentiezaal
• 18 maart paaskaarting conferentiezaal
• Stadsbezoek Lier, datum nog te bepalen
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Hout- en Pelletkachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

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

info@doehetzelfverlee.be

18

Sinaai_info_januari_2016_72_pg_OK_Extra_artikel_Opmaak 1  16/12/15  15:03  Pagina 18



• Dinsdag 12/01/16 - Dorpshuis 20u - “Etiquette” door Brigitte Balfoort
• Donderdag 04/02/16 - Dorpshuis 20u - “Antarctica” door Koen Merlaen ism Het Davidsfonds
• Vrijdag 26/02/16 - Dorpshuis 20u - “De Bourgondische Vorsten” door Edward De Maesschalck
ism Het Davidsfonds

• Maandag 07/03/16 - Dorpshuis 20u - Theedegustatie + helende werking ervan door OR TEA

Inkom: Leden 8 euro, niet-leden 13 euro.
Van harte welkom! 

KVLV - Vrouwen met vaart
Ben je sportief? Heb je groene vingers of een hart voor de natuur?
Wil je alles weten over de nieuwste keukentrends of ben je misschien een creatief wonder?
Wil je graag met vriendinnen wat cultuur opsnuiven of je bezinnen in een aangename sfeer?
Ben je begaan met wat er in je omgeving of ver van je bed gebeurt?

Wie je ook bent of wat ook je interesses zijn, je vindt bij KVLV Sinaai zeker wel een activiteit die jou
op het lijf geschreven is.
Zit je zelf boordevol ideeën en wil je samen met anderen je eigen ding doen? Dan staat KVLV, vrou-
wen met vaart voor je klaar! Ook in 2016. Wil je KVLV 2016 meemaken vanop de eerste rij? Maak
je dan vandaag nog lid.
Dit kan door overschrijving van €10* (onthaallid) op KVLV rekening BE94 737-618-0714-14
Je bent altijd welkom, Linda (voorzitster KVLV)
Vanuit KVLV kunnen wij al een aantal activiteiten meedelen voor de eerstvolgende maanden. Ons
aanbod wordt echter nog uitgebreid met activiteiten georganiseerd door Jong KVLV en opportuni-
teiten die we oppikken vanuit de actualiteit. Neem zeker eens een kijkje op www.kvlv.be/face-
book
. zondag 24 januari: Nieuwjaarsreceptie – Parochiecentrum 11.30uur; gratis voor leden en hun ge-
zinsleden.

. Maandag 1 februari: Startfeest – Parochiecentrum – 13u30

. Woensdag 17 februari: Kookdemosessie door Mevr. Christine Willems – Parochiecentrum –
13u30. Schrijf je in via mail godelieve.bruggeman@gmail.com – deelnameprijs: €8, KVLV-leden
€6

. Donderdag 3 maart: Lezing door Prof. Manu Keirse, ‘Als ik er niet meer ben’. Goed omgaan met
de laatste fase van het leven. Dit gaat door in CC De Klavers – Belsele, aanvang 20uur. Inkom:
€7, KVLV-leden: €5; inschrijven via gerdabeck@hotmail.com

. Vrijdag 18 maart: Bloemschikken, all-in pakket klein (€15) of groot (€25) te bestellen bij: 
mariann@live.be - Kleemstraat 105; Belsele aanvang: 19u30

* je bent onthaallid indien je voor de eerste maal lid wenst te worden van KVLV? 
Stuur een mail naar lindabr@scarlet.be

19

verenigingen

Sinaai_info_januari_2016_72_pg_OK_Extra_artikel_Opmaak 1  16/12/15  15:03  Pagina 19



 

 

VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

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

bert.raes@assuraes.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

     

 

 

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
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Toneelkring Baudeloo op het goede spoor
Laten we maar
meteen met de
deur in huis val-
len: in zijn 49-ste
tonee lse izoen
(alweer een jubi-
leum in het ver-
schiet?) heeft
Toneelkring Bau-
deloo aange-
toond dat hij nog
niets van zijn
grote faam van
weleer heeft ver-
loren. Met de tra-
g i k o m e d i e
“Sporen” van de
West-Vlaamse
auteur Roland De-
lannoy knoopten de heren en dames van Baudeloo opnieuw feilloos aan met deze traditie van kwa-
liteit en degelijkheid, die hen in vorige tijdperken vaak ereprijzen en eerbetuigingen opleverde van
befaamde vakjury's.

Stefan Van Pottelberge, de nog steeds gedreven oude, taaie huisregisseur, had het stuk voor de
gelegenheid in een lokaal Sinaais jasje gestoken. En hij had er zijn werk van gemaakt! Het naturel
van de spelers en speelsters spatte van het podium. Het stuk draagt overigens ook zowat alle in-
grediënten van het hedendaagse Vlaanderen en van het wereldgebeuren in zich, waardoor de the-
matiek heel herkenbaar is voor de toneelbezoeker van vandaag. Depressie, moeilijke verhoudingen
op het werk, in het gezin, generatieconflicten, het zijn allemaal zwaar op de hand liggende termen
uit onze dagdagelijkse communicatie, alle kwamen ze aan bod in dit stuk, zonder dat het daarom
zwaarwichtig werd. Het bleef een gewoon lichtvoetig, vermakelijk schouwspel, waarbij de gulle
lach, maar veel meer nog de fijnere glimlach nooit ver weg was.

Daartoe droegen de acteurs, die vakkundig geregisseerd elk boven zichzelf uitgroeiden,  allemaal
hun steentje bij. Carine Van Osselaer, Ignaas Van den Bossche, Francine Vijlders, Yoshi Gysel, Mar-
cel Watté, Jan Group, Tine Van Poucke, Sam Verstocken, Tina Saey en Kimberly Van Lomberghen
kwamen als zeer sterke, homogene groep naar voren, en wisten ons elk op hun beurt met heel
eigen fraaie en leuke dingetjes te bekoren.

Toch kunnen wij er niet langs om enkele meer uitgesproken glansprestaties even in de verf te zetten.
In de eerste plaats de hoofdrolspeler Ignaas Van den Bossche, die ongetwijfeld de rol van zijn leven
speelde als de getormenteerde, depressieve treinconducteur, en daarvoor een open doekje ver-
dient. Ook de immer prominent aanwezige, door de wol geverfde rasactrice Francine Vijlders was
(natuurlijk) weer outstanding, terwijl we graag zeer eervolle vermeldingen willen toekennen aan Jan
Group, als de innemende goede vriend en steunverlaat van de depressieve treinconducteur, en
aan Yoshi Gysel, die als één van de vertegenwoordigers van het jonge acteertalent van Baudeloo,
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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beslist nog veel beloften inhoudt voor de toekomst. Ook het demente Omaatje Carine Van Osselaer
zette een fraaie prestatie neer. De overige kleinere rollen, werden zoals reeds vermeld, binnen de
homogene cast van het stuk, perfect ingevuld door de respectieve acteurs en actrices.

Uiteraard kunnen we niet voorbij aan de formidabele inzet van de gehele,  behoorlijk bezette tech-
nische ploeg, die weer voortreffelijk werk afleverde in de (nog steeds) bescheiden infrastructuur
van het Parochiehuis. Het decor, het geluid, het licht, het was àf! Ook niet te vergeten zijn de talrijke
onbaatzuchtige medewerkers tijdens de voorbereiding en in de coulissen. Tot slot verdient ook de
gehele bestuursploeg van Toneelkring Baudeloo meer dan één pluim wegens hun volgehouden
bezieling en het vele onverdroten stille werk achter de schermen.

Wij kijken reikhalzend uit naar meer van dat. Om te beginnen met de eerstvolgende jeugdproductie
op 26, 27 en 28 februari 2016. Reserveer nu reeds je tickets! En anders, tot volgend jaar.

Hedwig BUYSROGGE

Een winterwandeling en lekker dessertenbuffet 

Welkom op de Nieuwjaarsontmoeting van Beweging.net Sinaai op
zondag 17 januari 2016 in zaal Toon (Duizend Appels).

Beweging.net Sinaai nodigt u uit op zijn Nieuwjaarsontmoeting. Gezien
de bijval van de vorige edities 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). Dit alles word je aangeboden voor 5 euro (inbegrepen ook een verzekering voor de
wandelaars).

Ook wie niet mee gaat wandelen, is van harte welkom om 15.30 uur in zaal Toon. 

Het enige wat je moet doen is vooraf inschrijven (uiterlijk 8 januari 2016). Je geeft gewoon een sein-
tje op 03/7220841of een mailtje naar karin.joos1@telenet.be

FeMma loodst jullie graag door de donkere wintermaanden
met de volgende activiteiten:

• Wekelijkse fietstocht op vrijdag: verzamelen bij Marianne om 13:30, Tinelstraat 8.
• ‘Femma maakt het’: telkens om 19:30 in de bestuurszaal. 
Op maandag 4 januari 2016:  op zoek naar originele kaartjes? 
Leer ze zelf maken in verschillende technieken en voor allerlei gelegenheden!
Op maandag 7 maart 2016: creatief met nespresso cups: we maken een broche of leuke
oor bel len. Meer info bij Marijke, tel.: 03/722.05.61
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BAETEN Kristof
BASSEZ Ilse
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
MOYAERT Lydie
WILLEMSEN Emilie
PYPE Pierre
REYCHLER Peter

SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

SMET Peter
VAN DEN BOSSCHE Norma
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

24
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• Ladies night: maandelijks op dinsdag, meer info bij Sonja, tel.: 03/772.27.45
• Winterwandelingmet beweging.net op zondag 17 januari 2016. Vertrek om 13:30 aan zaal Toon.
Wie niet deelneemt aan de wandeling , is welkom in zaal Toon om 15:30. Inschrijven verplicht.
Meer info bij Francine, tel.: 03/772.28.78

• Valentijnverwenwandeling op zondag 14 februari 2016. Vertrek om 14:00 aan de parochiezaal.
Inschrijven verplicht. Meer info bij Marianne, tel.: 03/772.58.25

• Saunabezoek ‘Thermen Katara’ op woensdag 24 februari 2016. Verzamelen aan de Dries om
19:00.  Warm aanbevolen zijn de heerlijk geurende opgietsessie in de Finse sauna en de scrub-
sessie in de hamam. Avondtoegang is 22 euro. (betalen met  sport- of cultuurcheques kan ook).
Badlinnen, badjas en slippers mee te nemen of te huren ter plaatse. Meer info bij Inge, tel.:
03/777.41.34

• Kindernamiddag op woensdag 30 maart 2016 : fietstocht naar ‘Anegria’, een opvangcentrum
voor ezels op rust. Verzamelen aan de bestuurszaal om 14:00. Kan je niet meefietsen, geen pro-
bleem, dan ben je welkom tegen 15:00 bij Anegria, Trieststraat 2 in Sint-Gillis-Waas. Meer info
bij Marijke, tel.: 03/772.05.61

• Kookworkshop ‘veggieburgers’ op woensdag 23 maart 2016 om 19:00 in de parochie-zaal.
Maak kennis met kruidige burgers (of balletjes) vol smaak: klassiek, mediterraans of met een
Oosterse toets. Meer info bij Inge, tel.: 03/777.41.34

Tot op één van onze activiteiten, ook niet-leden kunnen deelnemen!

Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer
03/772.58.25 of neem een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai 
of www.femma.be/nl/groep/Sinaai.
FeMma wenst al haar leden een sprankelend 2016 vol warmte, vriendschap, een goede gezond-
heid, fijne ontmoetingen en boeiende FeMma activiteiten!

Op zaterdag 16 januari 2016 organiseert afdeling Sinaai-
Sint-Niklaas we een actie om het project boommarter te on-
dersteunen. We bouwen dan nesten en schuilplaatsen voor de
boommarters in de Fondatie.

Samenkomst aan de beuken op het kruispunt van de Liniedreef en de Weimanstraat om 9.00u.
Laarzen en werkhandschoenen meebrengen indien mogelijk.

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 vrijwilliger. (Je
moet hiervoor geen lid zijn van de vereniging)

• Zondag 31/01/16 om 14.00 uur – Dries:  Lichtmiswandeling met  wafels 
We rijden naar Lokeren en wandelen de “Buylaers-Molsbroekroute”(11 km). De Durme zal onze
leidraad zijn langs de natuurgebieden Het Verloren Bos, De Buylaers en Het Molsbroek. Na de
wandeling gaan we traditiegetrouw lekkere wafels eten in de Parochiezaal bij het Jeugdkoor
Gaudeamus.
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Schoonheidssalon MOOI:

gelaatsverzorging
make-up

gelnagels & acryl nagels
gellak

antistress massage
manicure & pedicure
lichaamsverzorging

epilatie
verzorgingsproducten
mode accessoires

cadeaubons

CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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• Donderdag 04/02 om 20.00 uur – Dorpshuis: Lezing “Op Antarctica” (i.s.m. Markant)
Leraar Koen Meirlaen ver-
telt in een boeiende lezing
over zijn avonturen in Ant-
arctica. Hij verbleef drie
maanden in het Belgische
Prin ses Elisabeth-station
nadat hij samen met zijn
leerlingen de Polar Quest
won met het AHA-project.
Aan de hand van prachtig
beeldmateriaal vertelt hij
over de onderzoeken,
over het kli maatverhaal,
over de onbeschrijflijk mooie natuur en overleven in de extreme koude! 

• Vrijdag 26/02 om 20.00 uur – Dorpshuis: Lezing “De Bourgondische Vorsten”
Davidsfonds-auteur Edward De Maesschalck
(met roots in Sinaai) spreekt over de Bourgondi-
sche vorsten tegen de achtergrond van hun tijd
en heeft oog voor alle facetten van hun samen-
leving. Wij leren meer over de politieke en maat-
schappelijke context, over de pracht en praal van
het hofleven en over tal van artistieke hoogstand-
jes. Wij maken kennis met het dagelijkse leven,
maar ook met grote, soms spectaculaire gebeur-
tenissen zoals de pest, de Honderdjarige Oorlog,
de kruistochten, huwelijken en begrafenissen,
toer nooien en moordpartijen.  

• Zondag 28/02 om 12.30 uur – locatie volgt later:  Ledenmaaltijd

• Dinsdag 22/03 om 20.00 uur - GS Troelant: Nacht van de geschiedenis
In het thema “Smaak” kozen we voor een lezing
door Franky Malbrancke, maître-frômager, som-
melier en technisch adviseur aan de hotel-  school
in Koksijde. In “Bubbels? Het verschil tussen
cava, crémant, prosecco en champag ne” leren
we aan de hand van een presentatie het verschil
tussen de verschillende soorten kennen. Na de
theorie volgt natuurlijk de praktijk en we proeven
5 verschillende schuimwijnen!        

Voor de meest recente versie van onze activiteitenka-
lender en voor meer info kunt u steeds terecht op het secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58) of
op onze website www.davidsfondssinaai.be.
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       nr. 1 - 2016

K   

    

VERENIGINGEN

Linx+
Hou je van een gezellige avond met vrienden of familie waarbij je ook nog heel wat van opsteekt?
Kom dan naar onze eerste LINX+ quiz

Waar? Jeugdhuis TROELANT - Vleeshouwersstraat 4c - 9112 Sinaai
Ploegen? Ploegen van 4 personen, 10 euro per ploeg
Wanneer? Zaterdag, 16 april 2016 om 20.00u (deuren open om 19.30u)
Meer weten? peggy.vercauteren1@telenet.be 

Oxfam is een organisatie die boeren in het Zuiden een eerlijke prijs bezorgt voor hun gewassen.
Zo maken zij investeringen in  onderwijs en gezondheidszorg in een heel dorp mogelijk.

Music Fund is een organisatie die hier afgedankte muziekinstrumenten herstelt en een nieuw leven
bezorgt in het Zuiden en bezette gebieden. 
Zo maken zij muziekonderwijs, ontplooiing en ontspanning in een heel dorp mogelijk.

Het Goeyvaerts Strijkersensemble legt zich toe op de uitvoering van creaties van hedendaagse
klassieke muziek. Zij hebben  o.a. een cd uitgebracht met de Stabat Mater van de nu 80-jarige
Estse componist Arvo Pärt. Dit ensemble heeft nu een benefiet-CD opgenomen waarop een kerst-
liedje en een slaapliedje staan van deze componist en waarvan de inkomsten integraal naar Music
Fund gaan. Deze cd is te koop in de Oxfam wereldwinkel van Sinaai aan 10 euro.

Nog een reden om bij het winkelen op zaterdagvoormiddag tussen 9u30 en 12u30 een ommetje
te maken via Sinaaidorp 11 - Sinaai - 03/772 45 13.

Landelijke Gilde Sinaai
Bij Landelijke Gilde Sinaai starten we het jaar met heel wat leuke activiteiten. We willen u dan ook
uitnodigen om hieraan deel te nemen en zo een beeld te vormen van onze vereniging.
• Zondag 24 januari Nieuwjaarsreceptie voor leden Landelijke Beweging 

(KLJ – Landelijke Gilde – KVLV).
• Zondag 31 januari Met de bus rijden we naar het WK-veldrijden in Zolder.
• Vrijdag 19 februari Kookles: “De zoete zonde”.
• Vrijdag 4 maart Karting
• Zondag 13 maart Lentebrunch in de parochiezaal.
• Vanaf 13 maart Start zaaiwedstrijd. Zaden af te halen bij AVEVE Sinaai
• 18-19-20 maart Raftingweekend in de Ardennen.
• Dinsdag 22 maart Nacht van de geschiedenis
• Paasmaandag 28 maart dauwtrip in de bossen van Puivelde met aansluitend een ontbijt en 

paaseieren rapen

Meer info op onze website: http://sinaai.landelijkegilden.be 
of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095
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Kadasterplan Poppkaart (1850)

Eendenkooi - gravure anno 1530
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Disselingen blz.    3

Etienne De Meester

De eendenvangst in Sinaai blz.    4
Georges Tallir

Woorden uit het Sinaais dialect: letter E blz.  11
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Emotionele nieuwjaarswens van Carolus Volckerick blz.  13
Jos Daems

Sinaainaren die stierven in 1971 blz.  14
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Bidprentje Edmond De Bruyne blz.  16

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30
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Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
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Disselingen
Jaarboek:
Het boek over de jongenschiro is weerom een succes, wat ons aantal abonnees op
440 brengt. Volgend jaar brengen we het verhaal van de meisjeschiro. We zoeken
dringend de nodige info en ook nog oudere foto’s. De voorbije maanden is nogmaals
gebleken dat men bruikbaar materiaal aanreikt als het boek reeds in druk is. Jammer!

Bestuur:
In de loop van de voorbije 12 werkjaren is de samenstelling van het bestuur wel wat gewijzigd.
Daarom volgt hier de lijst van de huidige bestuursleden.
Voorzitter: Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28, 9112 Sinaai
Ondervoorzitter: Annemie Bogaert, Beukenlaan 24, 9112 Sinaai
Secretaris: Wilfried Seghers, Katharinastraat 13, 9112 Sinaai
Penningmeester: Etienne Bogaert, Dries 59, 9112 Sinaai
Aerssens Emiel, Hondsneststraat 12, 9112 Sinaai
Daems Jos, Hemelsbreedte 103, 9112 Sinaai
De Mulder Ronny, Baron D’Danisstraat 34, 9100 Sint-Niklaas
De Smedt Johan, Gouden Leeuwstraat 25, 9111 Belsele
Geerinck André, Kernemelkstraat 63, 9112 Sinaai   
Tallir Georges, Lange Veldstraat 59, 9250 Waasmunster
Van Hoydonck Alfons, Leebrugstraat 75, 9112 Sinaai
Vermeiren Walter, Dries 31, 9112 Sinaai

Schenkingen:
Peter Coddens: documenten van Driesfeesten, Missiestoet en toneelkring Boudelo
Marcel Beirnaert: bidprentjes
Herman De Beule (feestcomité Duizend Appels): een fotokader met Francesco Moser
Remi Caeldries: een fotokader met het echtpaar Omer Moens
Kris en Dirk Group: album met oude bidprentjes (met foto) en oude boeken
Christiane Polfliet: huldebrief aan jubilarissen uit 1949
Livio Van de Vijver: bierflesje van de brouwerij Lecocq
Marcel Schobijn: krantenartikel over een dodelijk ongeval te Sinaai in 1955 en van
de uitvaart van dokter Weytens
Marleen De Poortere: documentatie en archiefstukken van wijlen Clement Vermaere
Maurits Quatacker: 2 oude foto’s

Aan al onze lezers: 
Een goede gezondheid, veel geluk en vreugde in 2016 !

Etienne De Meester
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De eendenvangst in Sinaai
De Lokerse natuurdeskundige André Verstraeten bestudeerde de eendenvangst in
Vlaanderen en bundelde de resultaten in een bijzonder boek “Eendenkooien in Vlaan-
deren en Nederland en 7 andere Europese landen”, een uitgave uit 2011 van VZW Durme
en de Eendenkooistichting (Ned.), medeauteurs Karelse & Zwaenepoel.
In 2009 publiceerde André Verstraeten in de Lokerse Souvereinen een artikel over
de “Eksaardse Eendenkooi”. Beide bronnen liggen aan de basis voor het samen-
stellen van het artikel over de “Sinaaise Eendenkooi”.
Vanaf de 13e eeuw ontwikkelde er zich een jachtwijze: het lokken en vangen van een
groot aantal eenden in eendenkooien. Eendenkooien zijn vaste installaties bestaande
uit vangpijpen met grote fuiken over sloten, die aansluiten op een speciaal daarvoor
rustig gehouden waterplas, omgeven door een bos. In Vlaanderen kregen deze eeuwen-
oude besloten natuurgebieden benamingen als “entvoghelcoye”, “aendenkooije” of
“canardière”.
De “kooiman” (vanger van de eenden) oefende zijn job in alle stilte uit, hij had een
grondige kennis van zijn kooi, het omgevende landschap, de weersomstandigheden en
het wisselend gedrag van de dieren. Een grondige kennis van de natuur was onmisbaar.
Ooit zouden er 1500 eendenkooien gelegen hebben in 99 West-Europese landen: Bel-
gië, Denemarken, Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, Ierland, Duitsland, Groot-Brittannië,
en Nederland. Alleen in de laatste 3 landen zouden er nog in gebruik zijn.
In Vlaanderen beschikt men over gegevens van 25 eendenkooien. Ze bevonden zich
in de vochtige gebieden nabij de kust, het noordelijk deel van de vallei van de Schelde
en de middenloop van de Durme waar zich de huidige Moervaartdepressie vormde.
Hier bevond zich in de 18e eeuw de hoogste concentratie van eendenkooien in Vlaan-
deren: zeven over een afstand van 17 km, tussen Doornzele (Evergem) en Sinaai.
Eksaarde was de voorlaatste en Sinaai de laatste in deze rij, van beide zijn nog
restanten in het landschap aanwezig.
Voor het vangen werden de eenden in alle stilte in de vangpijp gelokt. Waarschijnlijk
gebeurde dit bij ons voor het eerst bij bestaande waterpartijen zoals veldvijvers, turf-
putten of afgesneden rivierarmen, waarbij men vangarmen aanlegde. Bij de vang-
pijpen moest de eendenvanger (kooiman), onzichtbaar voor de vogels zijn werk
kunnen doen. Er werden schermen langs de waterpartij opgesteld, meestal een riet-
constructie. Uit ervaring had men geleerd dat de eenden bij voorkeur verbleven
op een rustgevende plas omgeven door een bos, liefst opvliegen tegen de wind-
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richting en beter in een vangpijp te lokken zijn als ze dichtbij rusten.
Met deze punten hield men rekening bij de aanleg van een kunstmatige vangplaats:
een gegraven rechthoekige vijver van 0,5 tot 0,75 ha omgeven door rietschermen en
bos, en in elke hoek van de kooivijver een versmallende kromme doodlopende sloot.
Deze vier sloten werden overspannen met netten in de vorm van vaste grote fuiken.
Op deze wijze kon men bij elke windrichting goed vangen.
De vangpijp zelf was meestal vooraan ongeveer 5 m breed, 4 m hoog en eindigde op
een fuikvorming uiteinde over het land op een hoogte van ongeveer 60 cm. Daaraan
werd dan een een rond afneembaar vangfuiknet van ongeveer 4 m lengte vastge-
maakt. De kooiman nam dit losse fuiknet altijd mee naar huis om vernieling, diefstal
of het vangen door andere personen te voorkomen.
Het begin van de vangpijp bevond zich in een vrij donkere zone onder de bomen en
eindigde op een open plek in het kooibos, zodat de opvliegende eenden in die vrije
ruimte hun vluchtweg gingen zoeken. Maar daar wachtte hen het vangfuiknet en
een gewisse dood.
De half-cirkelvormige beugels waarmee men de vangpijpen construeerde waren
gemaakt uit buigzame polsdikke takken van voornamelijk wilgen, soms werd er ook
essenhout gebruikt. Over de beugels spande men met de hand gebreide netten, die
met waterafstotende “terre” (teer) werden behandeld; zo hadden ze een langere levens-
duur. Oorsponkelijk waren er ook vangpijpen volledig in wilgenvlechtwerk opge-
bouwd en in de 20e eeuw gebruikte men voor deze vangpijpen ook metalen beugels
en gaasdraad of nylonnetten.
De eendenkooi van Overmere-Donk werd zo in 2009 volledig gereconstrueerd op de
historische site, volgens het oorspronkelijk vangpijptype.

Rond de kooi  
Het bedrijfsklaar houden van een eendenkooi was arbeidsintensief, er was heel wat
onderhouds- en herstelwerk: aanvullen van door storm of verval van de beschadigde
schermen, herstellen of vervangen van netten en beugels, modder verwijderen uit
de kooiplas en de aansluitende sloten. Een goed functionerende kooi stelde heel wat
voorwaarden aan ligging, uitrusting, zorg en toezicht.
Een waterrijke omgeving was een absolute noodzaak, met meersen, graslanden en
voedselrijke gebieden. Daaruit haalden de kooien hun prooien. Elke nacht vlogen de
tamme eenden van de stal uit de kooi daarheen en keerden terug in gezelschap van
wilde soortgenoten.
Vele eendenkooien kwamen in verval door rustverstoring en ontwatering, er kwa-
men daarom niet meer voldoende wilde eenden pleisteren.
Rust en voedsel: grote groepen eenden zoeken tijdens de dag en buiten het broed-
seizoen rustige waterplassen als pleisterplaats op en 's avonds vliegen ze naar een
voedselgebied in de omgeving.
's Morgens keren ze dan terug naar hun dagrustplaats waar de nodige stilte, rust
en dekking moest zijn om de vogels massaal op de kooiplas te houden. Vanaf de
kooivijver mocht niet het minste beweging van mens gezien of een storend geluid
gehoord worden. Om deze rust te verzekeren was de kooivijver afgeboord met
rietschermen, met daarrond nog een dicht kapbos omgeven door hoge bomen. Dicht
bij de plas werd het hakhout laag gehouden om het invliegen van de eenden niet te 

   
        

           
              

       
           
           

       
             
         

            
           
       

               
          

             
           
       
             
           
               
           
            
            
              
    

             
            

          
          
           

          
            

Sinaai_info_januari_2016_72_pg_OK_Extra_artikel_Opmaak 1  16/12/15  15:03  Pagina 33



           
         

          
            

    
           

    

             
           

            
               

          

                
                

              
          

              
              
          
              

              
  

               
               

            
          

6

bemoeilijken.
Ook storende invloeden van buiten het kooibos werden belet, daardoor was de lig-
ging in een grootgrondbezit een grote troef. De eigenaar kon zijn pachters en andere
gebruikers verplichten de rust omheen de kooi te repescteren. In Eksaarde waren de 
gronden rond de kooi in het bezit van de Heren van Eksaarde, de kooi van Sinaai en
de omliggende gronden waren bezit van de Abdij van Baudeloo.
In Nederland was er vanaf 1807 zelfs een wettelijke bepaling waarbij rustzones van
7 tot 712 ha rond de meeste geregistreerde eendenkooien werden ingesteld.
Als men geen lokvogels of staleenden had, dan viel er niet veel te vangen. Vooreerst
waren er de tamme eenden, die het hele jaar op en nabij de kooivijver verbleven. Het
waren dikwijls bastaardeenden met kleurafwijkingen ten opzichte van de wilde eend.
In een kooi konden er wel honderd tot honderdveertig koppels verblijven. Om ze te
houden moest men deze tamme eenden dagelijks voederen met o.a. kempzaad (hen-
nepzaad) en soms boekweitzaad.
Daarnaast was er de “vliegstal” die kon bestaan uit enkele honderden tot meer dan
1000 eenden. Ze verbleven meestal vanaf juni tot het einde van de winter in de kooi.
Het waren vogels die bij een vangst uit de vangpijpen waren teruggevlogen en niet
meer in de val te konden gelokt worden, ze vonden wel een veilige dagrustplaats op
en langs de vijver.
De “Kooihond”, de hond van de kooiman, was een goed afgerichte hond die nodig
was om rond de kortschermen te lopen. De eenden op de kooivijver zagen de hond
uitsluitend lopen in de richting van het einde van een vangpijp, hij keerde telkens
terug aan de andere zijde van het kortscherm. De nieuwsgierige eenden volgden de
hond en zwommen steeds verder in de vangpijp. 
Het “Waasch Idioticon” vermeld de kooihond met volgende omschrijving:
“Hond die tot het vangen der eenden afgericht is. De kooihond moet ros van haar zijn en
zoveel mogelijk op eenen vos gelijken. Op zulken hond zijn de eenden kwaad; zij zwemmen
naar hem toe, als hij zich aan den ingang eener pijp vertoont.”
De broedkorven werden door de kooiman uitgezet in januari-februari, meestal
gevlochten met wissen of wijmen. Zo konden de eenden, relatief goed beveiligd tegen
de roofdieren broeden en kwamen er veel jonge vogels voor op de kooivijver, ideaal
voor het opbouwen van een vliegstal of voor de vangst in de zomer.
Een “kooihuisje” stond meestal in de ver afgelegen kooien. Het was de schuilplaats
van de kooiman en bergplaats voor het droog te bewaren materiaal. Met zekerheid
kunnen we stellen dat er aan de eendenkooi van Sinaai een huisje stond dat
opgetrokken was in steen. Het is in 't rood  ingekleurd op de Ferrariskaart van 1775.
Tot de “nachtelijke taken” behoorde het sneeuwvrij maken van netten over de vang-
pijpen tijdens de winter, zodat deze niet begaven onder het gewicht.
Nog een zwaar werk tijdens vriesweer was er voor te zorgen dat er open water bleef
voor en in de vangpijp, daar waar de beste vangst te verwachten was.
De kooiman kapte met een bijl stukken van ruim 1 m² uit het ijs, met een lange stok
werden de ijsschotsen onder het ijs geduwd buiten de vangpijp. Dit moest 's nachts
gebeuren, dan lag de eendenkooi leeg en waren de eenden op voedseltocht in de
omgeving.
De vogels die 's morgens terugkeerden kwamen bij voorkeur naar het open wak in
en voor de vangpijp, zo had de kooiman kans op een grotere vangst.
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“Verstorende dieren” die eieren en jonge vogels konden roven werden door de
kooiman onverbiddelijk gevangen of gedood, wat destijds wettelijk toegelaten was.
Tot het te verdelgen ongedierte hoorden bunzingen, wezels, hermelijnen en roofvo-
gels, maar vooral de otters werden als de grote boosdoeners in de eendenkooien
aanzien.

Verloop van het vangen 
Het verloop van een vangst had een algemeen gebruikte werkmethode, met vakken-
nis door de kooiman uitgeoefend.

1- Enkele honderden tot duizend eenden liggen rustig op of rond de kooiplas. De
kooiman controleert de windrichting. Hij gaat met zijn hondje naar een vangpijp
waar de wind uit blaast. Als alles rustig is kan het vangen beginnen.
2 - De kooiman werpt graan over de rietschermen in het water bij het begin van de
vangpijp. De tamme eenden komen onmiddellijk af en lokken wilde soortgenoten
mee.
3 - Op een wenk van zijn baasje loopt de hond door het hondengat, een kleine ope-
ning in het rietscherm bij het begin van de vangpijp en loopt in de pijp. Achter het
eerste of tweede kortscherm keert de hond terug aan de zijde van de kooiman. Daar
wacht hem een “beloninkje”, dat rondjes lopen herhaalt zich enkele keren.
4 - De kooiman stapt verder langs de vangpijp en werpt voedsel over de kortscher-
men in het water. De tamme eenden volgen en zowat halfweg de vangpijp loopt de
hond opnieuw enkele rondjes rond een kortscherm. Voor de nieuwsgierig geworden
wilde vogels is het alsof er verschillende honden achter elkaar naar het einde van de
vangpijp lopen. De hond jaagt de eenden niet in de pijp maar de eenden volgen
nieuwsgierig de hond.
5 - Als de wilde vogels voorbij de bocht van de vangpijp gelokt zijn, zitten ze buiten
het zicht van de eenden op de kooiplas, door een gaatje in het kortscherm schat de
kooiman hoeveel wilde vogels al vangbaar zijn. Hij kan ze onderscheiden van zijn
rustig etende tamme eenden: de wilde kijken wantrouwig en reikhalzend rond.
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6 - De kooiman loopt stil in een wijde boog terug naar het begin van de vangpijp
onzichtbaar voor de eenden in de vangpijp.
7 - Iets over halfweg de vangpijp laat de kooiman zich tussen de kortschermen zien
aan de eenden. Vanaf de kooiplas is hij onzichtbaar maar de eenden die de bocht
voorbij zijn en zich bijna op het einde van de pijp bevinden, schrikken bij het zien
van een persoon die breed met de armen zwaait en in hun richting komt. De tamme
eenden schrikken niet en eten rustig verder.
De wilde vogels vliegen verder naar het einde van de pijp, een open plek in het bos
maakt hun vluchtrichting extra aantrekkelijk. Er is tegenwind en 't is lichter dan in
het begin van de vangpijp.
8 - De eenden botsen tegen de netten, vallen neer en vluchten verder tot in het vang-
fuiknet. De kooiman maakt het net los zo kan hij de eenden er levend en on-
beschadigd uit halen. De tamme eenden zwemmen terug naar de kooiplas.
9 - De gevangen eenden worden letterlijk de nek omgedraaid. De eenden konden
nog wel eens wegspartelen door de laatste stuiptrekkingen. Een spartelhok op het
einde van elke vangpijp belette dat. De eenden kwamen uiteindelijk bij de poelier
terecht en zo op tafel van de begoede burgerij.
De eenden werden gevangen van oktober tot november, voor Sinaai zijn er geen
gegevens bekend over het aantal gevangen eenden. Voor de vergelijkbare kooi
in Eksaarde zijn er wel gegevens beschikbaar. Zo werden daar voor de periode
1772–1819 gemiddeld 500 koppels per jaar verkocht.
De vangst kon wel verschillen van jaar tot jaar, zo werden er in 1785-86 1.547 koppels
gevangen en in 1789-90 slechts 169.
Vanaf 1818 tot 1829 ging de vangst sterk achteruit: nog een maximum van 238 koppels
in 1818 en een minimum van 58 koppels in 1829. In 1825 schreef arrondisse-
mentscommissaris Van den Bogaerde over de vangsten in de eendenkooien van
Sinaai en Eksaarde: “sinds ettelijke jaren veel verminderd en bijna tot niets vervallen”.
Ook was er minder interesse van de consument, de opbrengst per koppel was sterk
gedaald (21 stuivers in 1819, 16 stuivers in 1828).
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De Sinaaise eendenkooi 
Tussen de Stekense vaart, de Aartdreef en de Liniedreef liggen de restanten van de
eendenkooi van de Abdij van Boudeloo, op de kaart van Ferraris (1775) is zij
duidelijk ingetekend. De kooi en omliggende gronden waren tot 1796 eigendom van
de abdij.

Werden de gronden tot 1578 bestuurd vanuit de adbij te Klein-Sinaai, dan gebeurde
dit na de verwoesting en het niet meer heropbouwen vanuit de heropgerichte abdij
te Gent (van 1578 tot 1796). Met de Franse revolutie kwamen de gronden in privé-
bezit.
Wanneer de kooi werd aangelegd is moeilijk te achterhalen; deden de monniken van
Boudeloo reeds aan eendenvangst voor 1578 of verpachten zij hun gronden?
Nadat zij Klein-Sinaai hadden verlaten werden de gronden zeker verpacht, dat blijkt
uit een proces van 1764 gevoerd tussen de prelaat van Boudeloo als eiser en Frans
Cole uit Sinaai als verweerder.
Deze pachter van de helft van de “voghelkoije” had immers twee jaar zijn pacht niet
betaald, die bedroeg jaarlijks “8 pond 6 schellingen 8 groten en 10 coppelen entvoghels”.
Ook de pachter van de andere helft, Jan Coene, werd vermeld in het proces. Er waren
dus 2 pachters voor dezelfde kooi, die moeten dus zeker samengewerkt hebben.
Omstreeks 1825 was de opbrengst van de vangst fel verminderd, bij het voorberei-
dend werk voor kadastrale schatting staat “Ende Kooy ingevolge aanschrijving van
12 july 1826 voor de eventuele opbrengst van den vogelvangst aan 20 f”(gulden).
In 1835 is de eendenkooi eigendom van de familie Van Waesberghe uit Hulst en
staat omschreven als: “Ende Kooij samengesteld uit Vier Pijpen staande bij een Bosch der
2e klas, zij is verhuurt, maar den huurprijs noch de opbrengst der vogelvangst is onbekend,
diens volgens heeft men zelve geschat, 1e voor de opbrengst van het water, 2e voor de eventuele
opbrengst van de Vogelvangst.”
De kooi werd toen verhuurd aan Pieter Coene; hij woonde in de Hondnest (Boude-
loostraat) en was gehuwd met Anna Goossens.

Ferrariskaart anno 1775
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Uit de kadastrale gegevens van 1865: kapbos 2,10 hec, water en kooi 0,53 hec eigen-
dom van Eugenis, Frans en Eugenia Apers uit St-Jansteen.
Als kooiman vinden we Eduard Fierens (° 1828 – † 1901) terug, wonend in de Koebrug-
straat 12 (deel Sinaai, nu Weimanstraat). Hij was cijnspachter, z'n woonst stond op cijns-
grond van den “Armen van Sinaai” en was gelegen tussen de Liniedreef en de Koebrug
aan de rechterkant richting Koebrug. (Gegevens bevolkingsreg. 1866-1880 nr. 422, blz. 59)
In de bevolkingsregisters van 1880-1890 en 1890-1900 staat Eduard Fierens steeds
vermeld als kooiman, wonend in den Hondsnest nr 3 (Boudeloostraat, nu Cadzand-
straat). Hij overlijdt op 8 september 1901.
Vermoedelijk is na het overlijden van de laatste Sinaaise kooiman de vangplaats in
verval geraakt.
In 2000 werd het “Koebos” aangekocht door de regionale natuurverening vzw
Durme als uitbreiding van het erkende natuurreservaat “De Fondatie van Boude-
loo”, met medewerking van de jachtgroep “Hondsnest-Boudelo”.
In uitvoering van het beheersplan van het reservaat werd eind 2003 het herstelbeheer
uitgevoerd. Daarbij werd een ronde gemetselde drinkwaterput bij het kooihuisje
teruggevonden en bewaard.
De populieren werden verwijderd, met uitzondering van de oude populieren op de
randen, zo bleef het visueel landschappelijk bewaard en ontstond rondom de vroegere
kooiplas een ruime open plek. Een vierde van de kooiplas en de aansluitende vang-
pijp werden uitgegraven tot de oorspronkelijke vorm en diepte.
Momenteel is de plaats een gevarieerd, ecologisch waardevol gebied met een rietveld
en open water in de vroegere kooiplas en blijven de grote lijnen van het cultuur-
historisch verleden bewaard.

Georges Tallir

Zicht op de ligging van de “Sinaaise Eendenkooi”, foto genomen vanop het kruispunt van de
Liniedreef met de Koedreef.
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Woorden uit het Sinaais dialect met “E”
Op onze reis door het Sinaais dialect zijn we bij de letter E aanbeland. Daar gaan we...
Zelfstandige naamwoorden
Ebber: inhalig, hebberig persoon - zoals in veel dialecten wordt ook bij ons de H aan
het begin van een woord niet aangeblazen.
Eegde: eg (landbouwwerktuig)
Eet: eetlust - ik ben niet in mijnen eet
Eesteling: soort vroege aardappel
Eiër: wijsje, hooghartige houding (komt van het Franse air) - die hêt nogal een eiër over heur
Eiërd: haard - klankwissel tussen lange A en EI komt veel voor
Eiërde: aarde
Eiër(e)beezen: aardbeien - komt van aardbezie
Eiërmhuis: bejaardentehuis - bejaardenzorg was zeldzaam en voraal bedoeld voor
mensen zonder kind of kraai. Werd georganiseerd door de Openbare Onderstand,
vandaar de benaming
Eiërmoe: armoede - in de zegswijze van eiërmoe kost ik terug naar huis betekent dat
ook overrichterzake
Eiërmoelijr: armoedelijder
Eiërmoezoar: armoedezaaier
Eiërpel: woerd, mannetjeseend
Eiërten: erwten
Eiërtescholp: erwtenpeul
Eigen (op zijn eigen): zelfstandig  zijn - hij is op zijn eigen gegoan
Eigengewin: zelfgekweekt
Eigenmauksel: zelfgemaakt
Eigenrechtsweiërd: familie in de 3de graad, neven en nichten
Eigenzinnigoard: eigenzinnig mens
Eileniet: kleinigheid - ze roept vur nen eileniet
Eirepijp: spiraalvormige koek van bladerdeeg, gevuld met banketbakkerscrème
Eirezuiper: een dier dat eieren uitzuipt, dikwijls van een egel gezegd
Ekken: hek
Ekspeir: veearts, deskundige (van het Franse expert)
Ekspekteur: inspecteur
Ekstreim: voorhoedespeler langs de zijlijn (voetbal)
Eletriek: elektriciteit
Eletriekdroad: stroomdraad
Eletrieker: elektricien
Eletriekkas: kast met meter en zekeringen
Eletriekstauk: verlichtingspaal
Elvendertig: willekeurig getal, veel te veel - 'k hên zeker al elvendertig keren geprobeerd
Em: hemd
Emellicht: bliksem
Empermeabel: regenjas (van het Franse imperméable: ondoordringbaar)
Ende, endeken: eind, einde, eindje
Enkelgaald: pasmunt - 'k hên allen moar wa enkelgaald bij
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Enkelkot: hinkelbaan
Eps: hesp
Euning: honing
Eur: uier
Eurzak: valsspeler - gij zij nen eurzak
Expaur: export: een soort bier van lage gisting, dat populair was tot de jaren '70 van
de vorige eeuw en dan verdrongen werd door pils
Euzie: overstekend gedeelte van een dak
Ezelsbaunk: bank voor minder slimme kinderen
Ezelsdraucht: een langdurende zwangerschap, die tot buiten de verwachte termijn
duurt
Ezelsuuëren: ezelsoren
Ezelsvaal: ezelsvel

Werkwoorden
Eurzakken: vals spelen
Effenzetten: vereffenen
Egen: eggen, kluiten breken na het ploegen
Emelichten: bliksemen
Ekspliekeren: uitleggen - die kan't nogal ekspliekeren, zunne

Andere woorden
Echtig: echt, juist
Echtig- en –techtig: zonder twijfel
Eenders: eender, hetzelfde - da's mij allemoal eenders
Eenigte: enkele - ier, enigte noten vur au
Eenzig: gelijk
Eest-eesten: eerst, eersten 
Eevegau: even vlug
Effenaf: ronduit, werkelijk - "k was effenaf verschoten
Effenafoan: geleidelijk
Effenop: van vooraf aan
Eigesta (van eigesta): natuurlijk
Eiërg: erg
Eiërm: arm
Eiërmtierig: armoedig
Eirom: bevel aan een paard om links af te slaan jutom is naar rechts
Ekik: ik - dat ben ekik (dat ben ik)
Enderbij: trouwens
Eroan: eraan
Enzuvuuërt: enzovoort
Espres: met opzet, expres

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Emotionele nieuwjaarswens

Dit schrijven vinden we terug  in ons archief van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. 
En er staat in ons jaarboek van 2009, “Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 1809 - 2009”,
op pagina 96 een Volckerick Louis vermeld als cornetspeler. Na verder onderzoek
kunnen we de schrijver van deze brief indentifceren: het is Carolus Ludovicus
Volckerick, geboren te Sinaai op 19 juli 1816 als zoon van Guilielmus Franciscus en
Josina D’Hooge. Carolus diende als korporaal trompetter bij de reservebataljon van
de derde regiment infanterie en was ernstig ziek. Op 1 februari 1846, de maand na
zijn nieuwjaarswensen stierf Carolus in het militaire hospitaal van Antwerpen 

Jos Daems

Antwerpen  Den 5 Januarius 1846

Aan de Heere der Societyd van het geeerd Fanfare te Sinay

Mynheeren !

Aengezien wy zyn getreden in het Nieuwjaer 1846 heb ik de
eer U te wenschen een zalig en voorspoedig Nieuwjaer en veel
navolgende nu welke ik U laet weeten den staet waer in heden
ben het is nu al 3 a 4 maenden dat ik te bed lig zonder er van
te komen dan voor myne noodzaekelykhigen te doen en nu al
7 weeken Mynheeren dat ik in eenen zeer gemeenen staet ben
Ik verzeker u Mynheeren indien er iemand is van de Societyd
die de goedheyd zoude willen hebben my eens te komen bezoeken
dat U er zal van verwondert zyn verders Mynheeren hoope
ik niet dat U het zal kwalyk nemen dat ik myne ziekte niet
heb verklaerd van overlang, hier is de reden myne meyning
was dat ik er myne Ouders Zusters en broeders mede zoude
mistroost hebben als ook mynen lieven Vader die zieklijk is en
met er zelven tyd denkende dat ik in korten tyd zoude hersteld
geweest zyn maer nu ziende dat ik allen dag meer en meer
krank word heb ik voor my genomen het aen u kenbaar te
maken waer mede ik Hecgte en bleyve met Eerbied en tekens
van  vriendschap

Uwen dienstwilligen Dienaar                                                                                                

Volckerick
Caperal Cornets
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  Elodie Van Overloop (85 j.), do. van Augustin en Marie Thérese Vercammen, Dorp
2               †
          
            
          

           
           
            
              

          
             

           
          
           
           

             
              
              

              
1             

            

  Gustaaf Smet (77 j.), w. v. Stefanie De Rijcke, e. v. Elodie Vlaeminck, Eindestraat,
† L
  Theofiel De Plukker (83 j.), zn. van Alfons en Laurentia Baart, Neerstraat, † L

           

              

  Oscar Eyerman (70 j.), zn. van Alois en Marie Louise De Bruyne, Zwaanaardestr.
† S
            
             

             

  Cyriel Van Poucke (65 j.), e. v. Maria Verschaffel, Dorpstraat
2            
           

           
            
             

  Hector Stremersch (83 j.), z. v. Charles Louis en Maria Heyens, Dorp, † S    
1               
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1971
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.
De Statiestraat is het huidige Wijnveld

-januari
02  Augusta Blanckaert (78 j.), e. v. Pieter Audenaert, Zwaanaarde
02  Wivina Verdurmen (83 j.), e. v. Henri De Schepper, † rusthuis Maria Eerherstel, Dorp
05  Jan Van Driessche (71 j.), e. v. Sylvia Nijs, Vleeshouwersstraat
07  Achiel Van Kerckhove (72 j.), zn. van Isidoor en Maria Blanckaert, Zwaanaarde
10  Oranda Poppe (70 j.) do. van Edward en Clementine Meuleman, † Sint-Helena, 

Sint-Gillis-Waas
14  Jozef De Vos (86 j.), w. v. Carolina Smet
19  Cyriel Baart (65 j.), e. v. Joanna Smet, Dorpsstraat.
29  Lucienne Otte (54 j.), e. v. Pierre Baeten, † Temse, Dorp.
29  Emma Thuysbaert (61 j.), do. van Theodoor en Regina Eeckman, Zwaanaarde,

† Sint-Niklaas
-februari
03  August Van Hecke (83 j.), e. v. Renilde Van Aelst, Stenenmuur
xx  Maurice De Bruyne (63 j.), e. v. Maria Laureys, Hulstbaan
-maart
02  Leon Ivens (81 j.), e. v. Leontine Van Britsom, Vleeshouwersstraat, † Sint-Niklaas,  
14  Roger Smet (38 j.), zn. van Pieter en Coleta De Bock, † Belsele
25  Theofiel Selis (91 j.), † Klein-Sinaai
-april
03  Clemence Noens (68 j.), w. v. Jozef Baert, † Sint-Niklaas
04  Gustaaf Pijl (65 j.), e. v. Odila De Decker, † Puivelde-Belsele
15  Jan-Frans De Witte (48 j.), e.v. Louisa Willems, † Ekeren
08  Eduard Vermeiren (92 j.), e. v. Charlotte De Wael, Dorp
23  Anastonia Jansen (71 j.), w. v. Brangers René, Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
28  Aline Van Goethem (82 j.), do. van Hendrik en Maria Duverger, Vleeshouwersstr.
-mei
09  Remi Rooms (47 j.), e. v. Gabrielle Polfliet, Eksaarde, † Sint-Niklaas
20  Octavie Bussens (76 j.), e. v. Gustaaf Vercauteren, Zwaanaarde
20  Rudolf Moens (60 j.), e. v. Augusta De Mulder, Heirstraat
21  Estella Berkers (65 j.), do. van Jan en Louise De Beule, Zwaanaarde, † Gent
22  Clemence Heirwegh (65 j.), w. v. Leo Van Overloop, Statiestraat, † Moerbeke-Waas
24  Clothilde Heirwegh (87 j.), kloosterzuster, do. van Frans Domin en Emerentia  

Meyskens, Dorp, † Sint-Niklaas
29  Emiel Verschraege (82 j.), w. v. Martha Audenaert
-juni
05  Leo Hoens (71 j.), e. v. Bertha Aerts,  †Wilrijk
06  Philomena Maes (73 j.), w. v. Karel Louis Matthys, Vleeshouwersstraat
09  Lodewijk Bernaert (70 j.), zn. van Augustin en Jozefina Hutsebaut, Statiestraat
10  Robert Ivens (57 j.), e. v. Leona Van de Vijvere, Statiestraat, † Sint-Niklaas 
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17  Elodie Van Overloop (85 j.), do. van Augustin en Marie Thérese Vercammen, Dorp
20  Pieter Frans De Beule (84 j.), e. v. Anna Wauman, Elversele,  † Beveren
20  Petrus Laureys (78 j.), e. v. Maria Elegheer, Kernemelkstraat
22  René Beirnaert (75 j.), zn. van Pieter en Anna Roels, Neerstraat
22  Achiel Bussens (66 j.), e. v. Margriet Varewijck, Vleeshouwersstraat
-juli
01  Gerard Haeck (73 j.), e. v. Maria Van Clapdurp, Statiestraat
02  Martha Smet (53 j.), e. v. Petrus De Mulder, Statiestraat
03  Theofiel Van Bocxlaer (56 j.), e. v. Elodie Marie Jacob, Statiestraat
06  Louise De Cock (61 j.), e. v. Cesar De Cock, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
19  Mathilde Roels (84 j.), e. v. Guillaume Beirens, Puiveldestraat
20  Emma De Wilde (85 j.), w. v. François Dierinck, Eksaarde, † Gent
21  Kamiel De Bock (88 j.), w. v. Eulalie Strobbe, Tinelstraat
22  Frans Meyskens (86 j.), e. v. Elodie Roels, Hulstbaan
27  Madeleine Meersman (68 j.), e. v. Gerard Van Mele, Hulstbaan
31  Renilde De Moor (82 j.), e. v. Alfons Keymolen, Hulstbaan
-augustus
01  René De Wolf (77 j.), w. v. Marie Leontine Van Pottelberge, Vleeshouwersstraat
02  Jozef De Weggheleire (66 j.), w. v. Leontine Van Marcke, Dorp.  
03  Magdaleine Van Bocxlaer (69 j.), w. v. Jozef De Fre, Keizerstraat, † Sint-Niklaas
10  Emiel De Wilde (59 j.), e. v. Celestine Uydenhouwen, † Sini-Niklaas  
11  Rosalie D'Hooghe (63 j.), w. v. Gerard Meyskens, Stenenmuur, † Sint-Niklaas
12  Romain Beirnaert (61 j.), e. v. Madeleine Daeninck, Zwaanaarde, † Berchem
12  Gustaaf Smet (77 j.), w. v. Stefanie De Rijcke, e. v. Elodie Vlaeminck, Eindestraat,

† Lokeren
24  Theofiel De Plukker (83 j.), zn. van Alfons en Laurentia Baart, Neerstraat, † Lokeren
-september
03  Leona Vael (50 j.), e. v. Kamiel Nys, † Gent
06  Ludovica Mechiels (78 j.), do. van Leo en Maria De Graeve, † Sint-Niklaas
14  Oscar Eyerman (70 j.), zn. van Alois en Marie Louise De Bruyne, Zwaanaardestr.

† Sint-Niklaas
20  Petrus Frans De Ruysscher (75 j.), e. v. Iréne Mijs, Molenstraat
25  Alfons Van Bocxlaer (76 j.), e. v. Maria Louise De Geest, Kernemelkstraat
-oktober
17  Romaan Verschraege (73 j.), e. v. Anna Van Hooste, Merlanstraat, † Klein-Sinaai
19  Cyriel Van Poucke (65 j.), e. v. Maria Verschaffel, Dorpstraat
27  Edmond Rijckaert (60 j.), e. v. Elisbeth De Cock, Heirstraat
27  Philomena De Waele (92 j.), w.v. Gustaaf Heirman, † Klein-Sinaai
-november
07  Gertrude Franssen (64 j.), do. van Petrus en Marie Bock,
12  Maria-Martha Van de Putte (70 j.), e. v. Louis Vercauteren, Hellestraat
12  Odila Eeraerts (85 j.), w. v.  Isidoor Van Damme, † Lokeren
14  Hector Stremersch (83 j.), z. v. Charles Louis en Maria Heyens, Dorp, † Sint-Niklaas   
15  Celine Van den Broeck (81 j.), do. van Aloïs en Henriette Seghers, Tinelstraat
16  Ignatia Smet (84 j.), e. v. Edmond Van Poucke, Molenstraat
18  Aloïs De Permentier (69 j.), e. v. Anna Van Hoey, Stenenmuur, † Sint-Niklaas 

    
            

           
     

          
  Wivina Verdurmen (83 j.), e. v. Henri De Schepper, †    
           
             
              

          
          
            
            
 

            
           

  Leon Ivens (81 j.), e. v. Leontine Van Britsom, Vleeshouwersstraat, †   
1               
       

           
            
           
           
            
  Aline Van Goethem (82 j.), do. van Hendrik en Maria Duverger, Vleeshouwersstr.

-
            
          
           
               
  Clemence Heirwegh (65 j.), w. v. Leo Van Overloop, Statiestraat, † M
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18  Clement Haentjes (82 j.), w. v. Honorine Strobbe, Hulstbaan
25  Clothilde Van Waeyenberghe (77 j.), w. v. Jozef Van Walleghem,
27  Jozef Vercauteren (65 j.), e. v. Maria Maes, Zakstraat
28  René Poppe (72 j.), e. v. Maria Beirnaert, Leebrug 
-december
02  Margareta Amelia Ongena (76 j.), e. v. Petrus Stremersch, † Puivelde-Belsele.
06  Elodie Heirwegh (75 j.), do. van Frans Domin en Emerentia Meyskens, † Destelbergen
06  Eleonora Laureys (64 j.), e. v. Aloïs Smet, Luitentuit  
08  Augusta De Kesel (95 j.), w. v. Eduard De Beule, Dorp
09  Theofiel De Plukker (52 j.), e. v. Rachel Notenbaert, Hulstbaan
13  Martha Roels (72 j.), e. v. Karel Aerssens, Neerstraat
16  Stefanie Euphrasie Ferket (81 j.),  do. van Desiré en Mathilde Mertens, Dorp
26  Elisa De Tender (80 j.), do. van Karel en Leonie Burm, Hellestraat
27  Irma Apers (80 j.), e. v. Albert Smet, Hooimanstraat
29  Maria Van Aelst (61 j.), e. v. René Vercauteren, Belsele, † Sint-Niklaas

Georges Tallir
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Spellenclub “De Bokkensprong” 
De voorbije maanden hebben we onze spelcollectie verder uitge-
breid. Op onze spelavonden staan we klaar om deze spellen aan
u uit te leggen.

We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de kantine van
voetbalclub FC Herleving. De Bokkensprong is een gezinsclub.
Dit wil zeggen dat kinderen van harte welkom zijn om samen met
andere kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te spelen.

De komende maanden is dit op vrijdag 15 januari, vrijdag 19 fe-
bruari, vrijdag 18 maart en vrijdag 15 april. Vanaf 19 uur bent u
welkom.  De eerste keer is de toegang GRATIS.

Meer info vindt u op onze website: 
http://www.forumfederatie.be/sinaai.html

Mannenkoor Gaudeamus
Liefst 3 kerstconcerten stonden in December 2015 op het programma van Mannenkoor Gaudea-
mus.

Op 13 december was er in Sombeke in de Buurtcentrum een optreden voor de leden van de plaat-
selijke KVLV. De Kerststemming begon dus al vroeg voor Mannenkoor Gaudeamus. Op 16 decem-
ber volgde een concert in de Sint-Pieterskerk ven Hamme de thuisbasis van dirigent Raf
Van dermeulen, waar samen met leerlingen van de plaatselijke academie voor  Muziek, Woord en
Dans een gevarieerd programma werd afgewerkt.
Instrumentale nummers op orgel, piano, gitaar, cello en viool werden afgewisseld met liederen door
koor en koorzangertjes van de plaatselijke academie.
Een prachtige samenwerking die dan ook in Puivelde op 18 december werd herhaald.
Reeds voor het derde jaar op rij verzorgde Mannenkoor Gaudeamus een druk bijgewoond Kerst-
concert in de Sint-Jobkerk van Puivelde. Het derde kerstconcert was uiteraard het traditionele op-
luisteren van de kerstdagviering zelf in de Sinaaise Sint-Catharinakerk.

Volgend jaar 2016 staat het koor terug klaar voor de bekende tweejaarlijkse zangavond. De datum
hiervoor is reeds bekend nl. 11 juni 2016 in de Sint-Niklase stadsschouwburg.

Verschillende nieuwe zangers hebben in de voorbije kerstconcerten reeds hun zangcapaciteiten
kunnen tonen. Wie er graag de volgende zangavond bij wil zijn komt best eens luisteren op don-
derdagavond 20 uur boven in het Sinaaise Gemeentehuis.

Voor inlichtingen: info@gaudeamus.be of secretariaat Gaudeamus 03/296 52 54.
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Spenoazi
Nu die geweldige zomer er al een tijdje op zit, is het weer tijd voor het echte werk. Iedereen weer
naar school, urenlang studeren…

Maar het is niet omdat de zomer afgelopen is, dat Speelplein
Spenoazi nu stil ligt tot volgende zomer. Integendeel, sinds sep-
tember zijn ook wij weer volop bezig met nieuwe voorbereidin-
gen. In onze verschillende werkgroepen werken de animatoren
en hoofdanimatoren ook deze keer weer aan nieuwe thema’s
voor de komende paas- en zomerwerking, zoeken we originele
ideeën om nieuwe animatoren aan te werven, bekijken we welk
nieuw superleuk materiaal we aan kunnen kopen en (het is nog
vroeg), maar ook de voorbereidingen voor alweer een nieuwe,
coole, fenomenale Beachparty zijn begonnen. 

Je ziet, Spenoazi zit nooit stil. Eind oktober waren we ook aan-
wezig op de enge Halloweentocht. De zombies, levende enge
poppen en zelfs leden van de Ku Klux Clan van Spenoazi waren
er om massa’s mensen te doen verschieten. Dat is ook gelukt,

want 2 onschuldigen waren zodanig hard geschrokken dat ze
zelfs in de beek gevallen zijn!

Nu we aan de start van het nieuwe jaar staan willen wij jullie allemaal bedanken om van 2015 een
geweldig speelpleinjaar gemaakt te hebben, wij hopen om in 2016 minstens evenveel kindjes te
mogen ontmoeten, urenlang met hen te spelen en aangename gesprekken met hun ouders te
mogen voeren.

Speelse nieuwjaar-groetjes!

Jeugdkoor Gaudeamus
Afgelopen najaar was alweer gezellig druk voor het jeugdkoor. Op 15 november werden er samen
met een heleboel andere koren échte Sinterklaasliedjes gezongen, samen met Sinterklaas op de
Grote Markt van Sint-Niklaas. 

Op 19 december was het tijd voor het kerstconcert: De Magie van Kerst. Een concert waar ook
hulde gebracht werd aan de overleden erevoorzitter Herman Coddens.  
Verder waren er ook nog optredens ter gelegenheid van de parochiefeesten en de kerstviering in
Huize Ten Dries. 

Uiteraard geen optredens zonder repetities. Daarom wordt er wekelijks gerepeteerd in het zaaltje
achter de parochiezaal: vrijdagavond van 18u45 tot 20u. Iedereen die graag mee wil zingen en ge-
nieten van de toffe sfeer is van harte welkom. Het lidmaatschap is volledig gratis. Alle info over het
koor op www.jeugdkoorgaudeamus.be. Like onze facebookpagina!

JEUGD JEUGD JEUGD
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KLJ
Eerst en vooral willen wij het jaar goed inzetten en wensen wij, KLJ Sinaai, u een prachtig nieuw
jaar toe! Ondertussen zijn we al een eindje doorheen het werkjaar en hebben we er al vele activi-
teiten opzitten. Hopelijk heeft u ook dit jaar kunnen meegriezelen of eens iets komen drinken op
onze halloweentocht zoals een 1500tal andere wandelaars. Ook bedankt aan alle leden die zijn
komen helpen op de appelslag en iedereen die onze appeltjes heeft gekocht om onze kas te spij-
zen.

Ook willen we jullie zeker warm maken voor
onze komende activiteiten zoals onze jaarlijkse
jonckerfuif. Deze fuif wordt georganiseerd door
onze oudste -16 groep zelf en dit jaar hebben
ze voor iets volledig nieuw gekozen. Het wordt
namelijk een heuse Army-fuif! Noteer project
army alvast in je agenda op 30 januari 2016.

Voor de inwoners van Sinaai en Puivelde orga-
niseren wij ook een ontbijtmandenactie. Wij
leveren jullie ontbijten thuis af rond het ge-
wenste uur en dit doen wij dit jaar op 14 fe-
bruari. Misschien een leuk idee om je

vriend/vriendin of man/vrouw eens te verassen op
valentijnsdag? Meer info valt binnenkort zeker in je brievenbus.

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! Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om onze kersverse hoofleider te contac-
teren: 

Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Sinaai - 0495 13 38 58
Neem ook zeker eens een kijkje op onze site www.klj-sinaai.be of op onze facebookpagina om
op de hoogte te zijn van onze nieuwtjes. Ook op instagram kan je ons volgen door @kljsinaai te
zoeken!

Veel jeugdige groeten

Scouts
Het scoutsjaar is ondertussen al een goeie 2 maand aan de gang,
voorbij gevlogen is het zeker en vast. We mogen nog steeds zeer
blij zijn met de massale opkomst elke zondag.

Met het jaarthema “Be prepared” of zoals de leden het nogal graag
in de mond nemen “Be preparé” zetten we dit jaar één van onze
rotsvaste basispijlers extra in het licht: dienst. “Wees paraat om het
juiste ding te doen op het juiste moment”, zei onze oprichter, Chief
Scout of the World Baden Powell himself, 100 jaar geleden. Met
zijn legendarische motto Be Prepared stak hij het vuur aan de lont,
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want miljoenen scouts en gidsen over de hele wereld gebruiken Be Prepared nog altijd als lijfspreuk.
Van in het begin is dienst zo één van onze handelsmerken, maar toch kunnen we dienst moeilijk
uitroepen tot de meest populaire basispijler. ‘Dienst’, ‘helpen’ of ‘goede daad’ vinden we al snel
wat soft of te oubollig klinken. We moeten af van die drempelvrees en terugkeren naar het vuur in
scouting. En hoe kan je dat beter doen dan door een heel jaar paraat te staan voor elkaar, je groep
en de wereld onder het motto ‘Be Prepared’?

Zoals jaarlijkse gewoonte zetten wij in maart de bloemetjes nog eens buiten, dit mag vrij letterlijk
genomen worden. 5 maart, onze azalea verkoop!

Chiromeisjes Alleman
Allereerst wenst Chiro Alleman u een spetterend
nieuw jaar toe! Ook in 2016 zijn wij paraat om er
opnieuw met volle goesting in te vliegen. Maar
laten we niet te hard van stapel lopen en eerst
even terugblikken op de activiteiten die we nog
voor de jaarwisseling georganiseerd hebben. 

Wij hebben in de koude wintermaanden niet stil
gezeten, met als hoogtepunt onze befaamde ker-
strozenverkoop. Naar jaarlijkse traditie trokken wij
op zondag 29 november van deur tot deur, straat
in straat uit om aan alle Sinaainaren onze kerstro-
zen te verkopen. Een welgemeende dankjewel aan iedereen die deze actie gesteund heeft.  Daar-
naast bracht ook Sinterklaas een bezoekje aan onze kleinste kapoenen en gingen we op Christus
Koning samen met alle andere jeugdbewegingen uit Sinaai ravotten op de Dries.  

Ook in het nieuwe jaar staan er heel wat fijne activiteiten op het programma. Voor vele afdelingen
is er in het voorjaar een fantastisch weekend gepland. Verder is het op zaterdag  26 april weer tijd
voor onze ouderavond.  Dan is iedereen welkom in de parochiezaal om de dans-, zang- en acteer-
talenten van onze meiden te komen aanschouwen. 

Vele enthousiaste groetjes! 

Chirojongens Wij
Om te beginnen willen ‘Wij’ jullie alvast een schitterend Nieuwjaar wensen! Onze grootste nieuw-
jaarswens is dat we samen met jullie van 2016 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 alweer 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-
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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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gelopen jaar weer heel wat nieuwe
gezichten op de Chiro zijn versche-
nen en dat we ook nu nog bijna elke
week nieuwe leden mogen verwelko-
men! We mogen zeker zeggen dat
2015 weer een goed jaar was voor de
Chiro.

Maar ook in 2016 zullen we zeker niet
stilzitten! Om te beginnen vieren we
naar jaarlijkse gewoonte Lichtmis op
31 januari. Op deze dag smullen we
met zijn allen van hele bergen pan-
nenkoeken en genieten we van een
leuke film. Op Zaterdag 19 maart is
het dan weer tijd voor onze Bonte
Avond. Die avond zijn jullie allen uit-

genodigd om te komen genieten van
een lekkere maaltijd, gevolgd door toneeltjes van onze leden. Tussendoor kunnen jullie ook dit jaar
raden of de leiding al dan niet geslaagd is in een aantal uitdagende opdrachten, met alweer mooie
prijzen als beloning. Ook organiseren de Sinaaise Chiro oud-leiding (kortweg Schol) hun jaarlijkse
quiz op 27 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. 

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

Nog vele chirogroeten

Sint-Catharinabasisschool
De sint-catharinabasisschool Sinaai met haar 3 vestigingen Klavertje 3 in de Vleeshouwerstraat
(kleuters), ’T Wijntje in het Wijnveld (kleuters) en De Zwaan in de Leebrugstraat (kleuters en lagere
schoolkinderen), houdt een FEESTWEEKEND op

ZATERDAG 19 MAART & ZONDAG 20 MAART!
Klavertje 3 en ’t Wijntje nodigen jullie uit op zaterdag 19 maart in de Vleeshouwersstraat 2 voor
een leuke show van onze kapoenen met daarna een super kinderanimatie in de speelstraat en lek-
kere hapjes.

Op zondag 20 maart feesten we verder op De Zwaan in de leebrugstraat 65. We organiseren een
“gezonde” speelstraat met oa een zeepkistenrace voor jong en oud. Een middag spelplezier op
zwaanse wijze.

De openklasjesdag voor inschrijvingen  gaat door op zaterdag 21 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
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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

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

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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DONDERDAG 17 MAART COMEDY AVOND met PIET DE PRAITERE

Piet De Praitere raakte bekend bij het Studio Brussel-publiek als
Etienne met het open verhemelte en als Dikke Gilbert de la Tourette.
Onlangs was hij te zien als OCMW-voorzitter Claude Delvoye in de be-
jubelde canvas-reeks Bevergem.

In het voorprogramma verrast Kamal Kharmach het publiek telkens
weer met zijn unieke kijk op de samenleving; althans dat denkt hij toch.
Kamal speelde de finale van Humo's Comedy Cup en was eerder te
zien in o.a. De Allesweter, De Slimste mens ter wereld, …
MC Tom Cools praat de avond aan elkaar!

Iedereen is dus van harte welkom op donderdag 17 maart om 20u in
de feesttent  op de speelplaats in de Vleeshouwersstraat. Kaarten kos-

ten €10 en zijn te verkrijgen op onze 3 vestigingen of via email: comedy@scs-sinaai.be!

Werkgroep Jeugd Sinaai
De wintermaanden vlogen weer voorbij. Traditioneel de maanden waarin je ons, WJS, het opval-
lendste ziet verschijnen. 

Mooie tradities mogen niet verdwijnen, daarom ging ook afgelopen november weer onze Kristus
Koning viering door. 386 kinderen en jongeren trotseerden hevige regenbuien en hevige wind om
‘den Dries’ vol leven te brengen in de massaspelen in de voormiddag. Samen spelen met alle jeugd-
bewegingen, het blijft een feest! En bij dat samen, allemaal gelijk in spel en plezier – niet alleen bij
ons, maar in de hele wereld- , werd even stil gestaan tijdens de bezinning. Menig oud-jeugdbewe-
ging lid wordt al nostalgisch bij het
horen dat we nog steeds onze han-
den warmen met het boterkoeken- en
–hete –chocomelk middagmaal. De
namiddag volgde met een spel op
maat van de verschillende leeftijds-
groepen ook al probeerde de regen er
een stokje voor te steken. Een brug-
gen bouwend spel onder de leiding
sloot de dag in stijl af. Kortom, alweer
een editie om bij te schrijven in de
eregalerij. 

Een weekje later was er dan hoog be-
zoek in ons dorpje: de Sint en zijn pie-
ten kwamen langs om even onze gezonde buitenlucht op te snuiven. Gelukkig had verklap-piet
ons dit geheimpje verklapt zodanig dat we de kindjes in het dorp konden waarschuwen en de sint
massaal welkom konden zwaaien. En blij dat hij was met alle lieve lachende kindergezichtjes op
zijn tocht. Hopelijk horen we volgend jaar opnieuw iets van de verklap-piet … 

Maar ook in het nieuwe jaar zitten we niet stil: op 14 februari zullen we een kindercinema organi-
seren. Het is nog vroeg maar mama’s en papa’s die een romantische namiddag plannen schrijven
het nu al best in de agenda!
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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

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

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Turnen - Sinaaise Lisa Verschueren 
schittert in Glasgow 

Eind oktober is in Glasgow de Belgische turnploeg 11de
geëindigd in de kwalificaties voor het wereldkampioen-
schap turnen voor vrouwen.  Dat is ruim voldoende voor
een ticket voor een testevent voor de olympische spelen
van Rio de Janeiro.
Onze dorpsgenote Lisa Verschueren schitterde in haar
discipline bij de wereldtop.  Proficiat ! 

Boogsport
* Sinaai Eendracht, Vleeshouwerstraat 28 sinaai 

Zondag 3 januari
Maandag 25 januari  
Zondag 7 februari 
Maandag 22 februari 
Zondag 6 maart 
Maandag 28 maart 
Op alle schietingen 25 euro gratis 

* Ons Vermaak, Kruisstraat 2 Puivelde 

Zaterdag 2 januari 
Zondag 17 januari 
Zaterdag 6 februari 
Zondag 21 februari 
Maandag 29 februari 
Zaterdag 5 maart 
Zondag 20 maart 
Zaterdag en Maandag 37 euro gratis 
Zondag 50 euro gratis 

GFA Sinaai 
Jeugdopleiding GFA Sinaai werpt haar vruchten af!

Girls Football Academy Sinaai is al meer dan 30 jaar een vaste waarde in het
Belgische vrouwenvoetbal. Midden jaren tachtig maakten de ‘Wijnveld Girls’ de
overstap van het liefhebbersvoetbal naar de KBVB als ‘Sinaai Girls’. Begin jaren
negentig was de promotie naar het nationale voetbal een feit. In 2009, 2010 en
2011 werden de vrouwen drie maal op rij winnaar van de Beker van België.
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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

Gevelrenovatie
Zandstralen (TORBO)
Gevelbepleistering
Chris Gevers

Koningin Elisabethlaan 77
9100 Sint-Niklaas
0479 30 64 77
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Vanaf 2010 kwam er onder impuls van een apart jeugdbestuur ook meer aandacht voor het meis-
jesvoetbal. Een ploegje U11 speelsters nam deel aan de jongenscompetitie. Dit was het startschot
van een nieuwe visie over eigen jeugdopleiding. Drie jaar later speelden er 4 meisjesploegen in de
Oost-Vlaamse competitie. 

In 2014 beleefde de club een nieuwe mijlpaal in haar geschiedenis. In het nieuwe project GFA Sinaai
wordt nu volop de kaart van de jeugd getrokken. Onder de slogan ‘We build our future together’
gaat alle aandacht naar opleiding van eigen jeugd. Het aantal meisjesploegen verdubbelde zodat
meisjes vanaf 5 jaar in één van de acht jeugdploegen terecht kunnen. 

Sedert dit seizoen
speelt de eerste
z e l f o p g e l e i d e
jeugdploeg in het
provinciale senio-
renvoetbal. Deze
14/15 jarige meis-
jes doen het voor-
treffelijk. Zij staan
op kop van de
rangschikking met
het maximaal aan-
tal punten en een
doelpuntensaldo
van 95 (99 ge-
scoord en 4 te -
gen)!! Bovendien
hebben een 5-tal
meisjes van deze

lichting een basisplaats in het eerste elftal dat in 2de nationale uitkomt. Daarnaast is opvolging
verzekerd door de goede aankomende jeugd.
Een voorbeeld hiervan is het 13-jarige talent Esther Buabadi. Zij studeert aan de Women’s Football
Academy (Redingenhof) te Leuven en wordt sedert januari 2015 opgeroepen voor de nationale trai-
ningen en wedstrijden van de Red Flames U16. Esther zou nu al een meerwaarde in de nationale
ploeg betekenen maar volgens de reglementen van de KBVB moet ze nog bij de jeugd van GFA
Sinaai voetballen terwijl zij voor de Belgische ploeg wel met 16-jarigen mag spelen.
De toekomst van GFA Sinaai ziet er dus veelbelovend uit. Naast het sportieve succes hecht de
club ook veel belang aan het familiale karakter. Iedereen moet zich in de eerste plaats goed voelen
in de club. Spelplezier op eigen niveau primeert. Op naar een leven lang voetbal bij GFA Sinaai!

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.

Kalender evenementen:  
Zaterdag 26 en maandag 28 maart: Paastornooi voor meisjes
Woensdag 30 maart: Footfestival - inschrijven via jurgen@gfas.be

sport sport sport

41

Provinciale ploeg 2015-2016 met vooraan 4de van links Esther Buabadi
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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-Waas info@krygsman.be

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
16 januari tegen VK Egem
20 februari tegen Zulte Waregem
27 februari tegen Sibret
12 maart tegen Cerkelladies Brugge
9 april tegen Club Brugge
30 april tegen Wezemaal

Provinciale ploeg op zaterdag om 12u00:
9 januari tegen Drongen
23 januari tegen Poesele
13 februari tegen Ertvelde
27 februari tegen Moerbeke
12 maart tegen Merelbeke
2 april tegen Haasdonk
16 april tegen Kluisbergen

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

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

Atletiek
Lopers van de maand: De Catharinaschool!

De “loper van de maand” is voor het eerst veelkoppig: het zijn immers de leerlingen van het 1st,
2de en 3de leerjaar van de lagere school van Sinaai! Op 21 september werd er op de sportterreinen
van sporthal Ter Beke te Sinaai een prachtige scholenloop georganiseerd door meester Eric Van
Guyse en meester Stijn Poppe. Enkele RTS-lopers  maar ook het prachtige weer en vele ouders
en grootouders als publiek staken gewillig een handje toe om er een succes van te maken voor
jong en oud. Wat een enthousiasme van ALLE leerlingen die het beste van zichzelf gaven in ver-
schillende loopafstanden. Sportiviteit was het motto die dag en uiteraard is iedereen een winnaar!
Het is een mooie sportieve dag voor deze  leerlingen en we kijken alvast uit naar het volgende jaar!

sport sport 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:

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

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

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

44

Nood aan een verpleegkundige aan huis?

Het Thuisverpleegteam kan jou helpen!
We zijn actief in Stekene - Moerbeke en Sinaai.

Meer informatie kan je vinden op:
WWW.THUISVERPLEEGTEAM.BE

Of bel ons op: 0476 39 07 56

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

Opruiming van woningen bij verkoop, verhuis en 
overlijden, alles wordt meegenomen.

Afbraak van woningen en bouwrijp maken van gronden.
In- en verkoop van oude bouwmaterialen.

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be
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Podium Uitslagen van Sinaai’s atleten 
• 5 september - 2de plts voor  Sofie Claus op de 1/2 Marathon te Evergem in 1ur26  
• 19 september - 1ste plts voor Eddy v Puyvelde in Berlare BK  1/2 marathon (+45), 4plts voor
Sofie Claus op de 1/2 marathon 

• 19 september - 1ste plts voor  Didier Verlee in Lochristi op de 9,5km 
• 26 september - 2de plts Sofie Claus  in de leienMarathon (3 uur 07)

Proficiat aan allen en sportieve groeten! 

Judoclub sinaai
Selectie Oost-Vlaanderen

Drie van onze judoka’s werden gese-
lecteerd voor het O-Vl judoteam U13
dat deelnam aan het interprovinciaal
ploegentornooi. Ze behaalden de
2e plaats.
Proficiat Victor Suy, Seppe Nijs en
Ward Belis.

Competitie 
Tornooi Kemzeke
1e plaats: Jorre De Plus –Victor Suy –
Seppe Nijs –Tim De Witte
2e plaats: Axl De Clerck – Emely
Buysrogge – Pieter Jan Dhooghe
3e plaats: Ward Belis – Tibo Linthout
4e plaats: Giel Geerinck
We behaalden in de U13 de eerste plaats in het clubklassement.

Starten
Je kan steeds starten met 4 gratis proeflessen. Een judopak kun je gebruiken van de club. Trainin-
gen op woensdag en vrijdag van 19 tot 20uur voor de -12 en van 20 tot 21.30uur voor de +12  in
de Sporthal Ter Beke .
Info 03/772 10 01 of gerrit.van.bossche@telenet.be of  judoclubsinaai.weebly.com

Zumba in Sinaai
2 maal per week is er in sporthal Ter Beke Zumba. Op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur, en op vrijdag
van 19.00 tot 20.00 uur.

Iedereen is welkom om mee te komen dansen, instappen kan altijd.
Een les kost 6 euro, een 10 beurten kaart is 50 euro.

Voor meer info kun je ons contacteren op onze facebook-pagina’s: “Zumba ter beke” of “Zumba
in Sinaai”.
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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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65 jarigen: 15 in 65 - 65 in 15
27 enthousiaste feestelingen met hun partner genoten van een uitbundig feest. 
Op 24 oktober werden we bruisend verwelkomd in feestzaal ‘Tybeert’. 
Genietend van een heerlijk feestmaal aan prachtig gedekte tafels, in een all-in formule. 
Uitbundig dansend alsof we net 25 lentes telden. Swing, rock, twist, line-dans, het gehele gamma
dreunde door de boxen. Tot de zomerklok een winteruur toonde. 
Alle ingrediënten werden verwerkt tot een deugddoend feest. 

Als comité hebben wij ons doel bereikt: leeftijdsgenoten samenbrengen in een feestelijk kader. 
Om elkaar te ontmoeten. Om herinneringen op te graven. 
Schoolverhalen met bijhorende straffen en beloningen. Publieke geheimpjes uit de jeugdvereniging
ontsnappen met blozende kaakjes. Jeugdliefdes werden onderdrukt of open beleefd en als blij-
vende vriendschap beschouwd. 
Verhalen uit de tijd van toen, waarheidsgetrouw verteld in zijn huidige vorm.

Een heerlijk moment om elkaar (opnieuw) te ontmoeten. Wij hebben ervan genoten.
Dank aan allen die erbij waren. 
Comité50! 
De Baere Margaretha, Laureys Willy, Raes Lieve, Ringoot Etienne en Guido, Smet Rita, Suy Rita,
Van Aelst Anita, Vercammen Edith, Verstraeten André.

47
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Rechtstaand van l.n.r
Van Bunder Gaston - Verstraeten André - Beck Lucien - Suy Rita - Simone Gilbert - Ringoot Guido 
Raes Godelieve - Samen Benny - De Barre Margaretha - Vercammen Edith  - Vercauteren Maria - Van Den
Bossche Jo - Pijl Monique - Geers Gelieve  - De Vijlder Noélla - Polfliet Annie  - Smet Edelhert - Thuysebaert
Nelly - Van Poucke Mariette - Van Den Bossche Marie Helene - Terckens Maria

Zittend van l.n.r
Ringoot Etienne - Laureys Willy - Van Aelst Anita - Cerpentier Glorétte - Smet Rita - Poppe Godelieve  
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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

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
48
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'61 -'16: 55-jarigen vieren feest in 2016
Beste 1961-er,
noteer nu al deze datum in jullie agenda: 15 oktober. Net als enkele jaren geleden maken we er
sa men een gezellig weerzien van. Zaal Toon is alvast gereserveerd. 
Uitnodigingen volgen in de lente.

We doen deze keer ook een speciale oproep aan onze voormalige klasgenoten die niet in 1961 ge-
boren zijn en samen met ons op de schoolbanken zaten tussen 1967 en 1973. We zouden jullie er
graag bij hebben.

Contacteren kan via: 
sinaai.1961@gmail.com 
of via Rita De Geest (03/772.29.10  ritadegeest@yahoo.com) 
Kathy Noens (03/772.29.94 - kathynoens@hotmail.be) 
Marc Piessens (0486/12.89.74 - piesens.marc@telenet.be)  
Ingrid Elegeert  
Kristien Schatteman
Paul Creve

800 jaar Sinaai: Help mee brouwen aan
een feestbier.
Sinaai heeft een rijke traditie in het maken van bier. Naar aanleiding van 800 jaar Sinaai in 2017 wil-
len we deze ambacht terug tot leven brengen.  Op ons grondgebied zijn er heel wat hobbybrouwers.
Wij dagen hen uit om een feestbier te brouwen.

We organiseren een brouwwedstrijd . Na een proeverij en het aanduiden van de winnaar zal dat
bier in een groot volume worden gebrouwen en getapt worden op de vele jubileumactiviteiten.
Interesse?

We voorzien een infovergadering op 
maandag 25 januari om 20 uur in het Troelant, Vleeshouwerstraat 4c

Kan je niet aanwezig zijn en heb je interesse om mee te brouwen aan het feestbier, stuur dan je ge-
gevens door naar peter.vangarsse@telenet.be of 0499 366 095.
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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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Interview met Maria De Jaeck
Maria De Jaeck, 100 jaar, riep 40 jaar geleden op “stem vrouw zonder berouw”

Op 3 december mocht onze dorpsgenote Maria De Jaeck aan de feestdis: 100 kaarsjes mochten
er worden uitgeblazen. Die gelegenheid kon Info Sinaai niet laten voorbijgaan zonder een terug-
blikkende babbel met deze rasechte ‘Snoanas’ die haar hele leven met Sinaai als uitvalsbasis
leefde.  Een ongelukkige val onttrok haar aan haar habitat en bracht haar kort voor haar verjaardag
naar het ziekenhuis.  Intussen revalideert ze in kortverblijf, maar de geest en ‘den babbel’ doen het
nog voortreffelijk.

Maria werd geboren in Sinaai op 3 december 1915. Na haar lagere school ging ze in 1930 op ver-
plicht internaat in een onderwijzersopleiding aan de O.L.V. Presentatie. In ‘34  studeerde ze af als
primus van de klas. Klaar voor ‘de grote wereld’.
Maar in de naweeën van de recessie van ‘29 had men  - in tegenstelling tot vandaag – eerder leer-
krachten te veel dan te weinig.

In ‘35 kon ze aan de slag in de basisschool van O.L.V. Pre-
sentatie aan de P. Tackstraat in Lokeren. De schoolbevol-
king bestond toen uit kinderen van de begoede klasse die
op internaat waren, en van werkmanskinderen (fabrieksar-
beiders, haar snijderijen,..) die externen waren, en weinig
aanzien kregen in de school. “Ik heb mij met hart en ziel in-
gezet om die kinderen – straatkinderen zal ik ze maar noe-
men -  respect te geven en hen een gevoel van waardering
te doen krijgen”.

Tot ‘47 deed ze dagelijks de trip naar Lokeren met de fiets,
door weer en wind.
Toen kwamen er 2 vacatures in Sinaai: een in de centrum-
school (Vleeshouwerstraat) en een in de wijkschool aan de
Leebrug, die toen nog een zelfstandige meisjesschool was
met kleuter en lager onderwijs. Zij gaf er de voorkeur aan
te postuleren voor die laatste.
De meisjes- en de jongensschool hadden – zelfs op de
Leebrug – een afzonderlijk schoolhoofd  en de scholen
waren gescheiden door een grote muur midden op de koer.

In ‘47 werd ze – buiten haar weten om – gebombardeerd tot schoolhoofd door de plaatselijke in-
richtende macht. Zelf stond ze ondertussen voor een graadsklas van de 4de graad (nvdr: bestaat
nu niet meer, maar was toen 7e en 8ste studiejaar. Erkenningsnorm: minimum 15 leerlingen in de
((graads-)klas). In haar laatste schooljaar (‘67-’68) werd de klaspopulatie gemengd.

“Ik heb altijd heel hard gevochten voor ons schooltje in Zwaanaarde. Florida Van Den Broeck -
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toenmalige kleuterjuf – kwam mij ooit schakels vragen voor haar kleuters. Die moesten wij bestellen
bij de school in het centrum. Enkele dagen later kwam ze mij zeggen dat haar zus Anna (kleuterjuf
in ‘t centrum) nieuwe schakels kreeg, en dat wij de afdankertjes zouden krijgen. Dat kon niet door
de beugel. Ik ben dan naar de toenmalige burgemeester Haelterman gegaan, en heb hem gevraagd
hoeveel werkingstoelage er ontvangen werd voor de Leebrug. 33.000 Fr. Met de catalogi in de
hand heb ik onze bestelling uitgerekend: alles bijeen amper 3.000 Bfr.  Ik ben dan naar de toenma-
lige pastoor Van Zandycke geweest en heb mijn beklag gemaakt over de gang van zaken. ‘s Mid-
dags liet hij mij weten: ‘Voortaan koopt de Leebrug zelf haar materiaal’. Als ik kort nadien Zuster
Adeline, directrice van de Vleeshouwerstraat zag, zei ze “Miet, waarom heb je mij dat niet gezegd?”.
Ik heb haar geantwoord: “Met alle respect, maar moet ik als leek aan een clericaal zeggen wat
rechtvaardigheid is?” Die school van de Leenbrug was een gediscrimineerde school die haar rech-
ten niet kreeg, en ik heb gevochten voor de rechten van die school.

In ‘68 trok ze op haar 53ste de schoolpoort achter haar dicht om met vervroegd pensioen te gaan,
nàdat het schooltje omgevormd was tot een gemengde school met kleuters en lager onderwijs.
Dat mag dan het einde van haar professionele loopbaan zijn; niet het einde van haar engagement.

Het werken met die “straatkinderen” (Lokeren) en op die gediscrimineerde school (Leebrug) hebben
bij mij het verlangen gewekt om in de sociale sector gedaan. Daarom ben ik op mijn 53ste met ver-
vroegd pensioen gegaan, ook al had ik 2 dienstjaren te weinig voor mijn vol pensioen.

Ik ben in de sociale sector terechtgekomen op vraag van Mariettje Van den Bossche. Die kwam
mij vragen of ik lid wou worden van de KVG  (Katholieke Vereniging van Gehandicapten). Ik wist
niet eens wat het was, maar ze hadden zoveel vertrouwen in mij dat ik meteen gevraagd werd om
voorzitster te worden. Initieel kende ik noch de vereniging noch de werking; maar dat is dermate
aan ‘t lopen gegaan dat ik na lokaal, gewestelijk, provinciaal zelf nationaal aan de slag gegaan ben.
Veertig jaar ben ik overal voordrachten gaan geven voor de integratie van de gehandicapten. En
dat is gelukt. En het is van daar uit dat ik de politiek ben terecht gekomen.

Een eerste keer kreeg ik de vraag in 1970 om op de lijst te komen. Ook al had ik geweigerd omdat
ik mezelf geen politieke vrouw vond, hadden ze mij toch op de lijst gezet.  Ik heb moeten aandringen
om mij er opnieuw af te halen.
In ‘76 met de fusie in het verschiet zijn 4 mensen van de plaatselijke CVP mij opnieuw komen
vragen (J. Van Loocke, J. Verstraete, R. Duthoy, en de toenmalige voorzitter Meester Dierick).
Men heeft zwaar op mij moeten inpraten om de stap te zetten. Ik was dan wel gekend in Sinaai,
maar niet in Sint-Niklaas. Waar zou ik mijn stemmenquotum halen? 3.000 stemgerechtigden in Si-
naai tegen meer dan 30.000 in Sint-Niklaas. 

Mijn toenmalige gebuur meester De Caluwé, directeur van de jongensschool zei me: “Maria je moet
een grote banderol maken (banner) op een oud laken of zo om aan je huis te hangen “Stem vrouw
zonder berouw”. Vanaf de dag nadien was ik in het dorp de vrouw zonder berouw. Ik wilde eigenlijk
niet naar die hogere positie, en toch deed ik alles om erin te raken. Daags voor de verkiezingen
reed de toenmalige  KVG voorzitter van Sinaai Oscar Vercauteren het dorp rond met boven op zijn
wagen een constructie met de slogan: “Voor al de mensen die geen stem hebben: stem De Jaeck”.
De avond van de telling was ik op het Gildenhuis in Sint-Niklaas. De kansen wisselden niet alleen
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permanent tussen mezelf en Bernadette Muller (We waren maar met 2 vrouwen op de lijst toen)
maar ook tussen J. Van Loock en Achiel de Vylder. 

Op een gegeven moment kwamen ze me zeggen “Maria, ge zit erin!”. We zijn later op de avond af-
gezakt naar ons stamcafé Klokke Roeland in Sinaai om daar een ferme pint op te drinken. Achiel
De Vylder zijn ze gaan halen, want die lag thuis te wenen in zijn bed omdat hij dacht dat hij niet
verkozen was. Albert Van Rumst die uiteraard ook verkozen was voerde al voor onze komst het
hoge woord, maar ook voor mij zat er een schepenzetel in. Die zou ik evenwel nooit ambiëren of
aanvaarden. Dat is voor de politiekers. Gemeente- of OCMW raadslid, dat is één of  twee keer per
maand vergaderen, maar een uitvoerend schepenambt is voltijds. 
Het OCMW-mandaat dat mij werd voorgesteld kon ik eigenlijk niet aanvaarden, want dat was door
de plaatselijke ACV aan Longine Van Poucke beloofd in ruil voor haar plaats op de kieslijst. De
deken van St-Niklaas had aan het ACV een brief geschreven dat ze voor de OCMW-mandaten
mensen moesten aanduiden met een sociaal engagement. R. Duthoit beriep zich bij de stemming
op de voordrachtbrief van de schepen, en ik kwam er met 21 stemmen als verkozene uit.

Je was gemeenteraadslid en OCMW raadslid?
Ja, als enige tijdens die legislatuur. Het sociale heeft mij aangetrokken en ik heb het overal verde-
digd. Ik heb mijn plan getrokken en ben finaal ereburger geworden.

Hoe word je dat?
Blijkbaar worden iedere legislatuur op voordracht enkele mensen tot ereburger vereerd. In 2008
werd op die manier door het stadsbestuur de waardering uitgedrukt voor mijn 40-jarige onafge-
broken inzet voor mensen met een beperking. Freddy Willockx, toenmalig burgemeester zei in zijn
huldetoespraak “haar bedrevenheid in de politiek en haar sociale inzet vergeet ik nooit”. En dat
van een socialist over een CVP’er!

Als je nu – als sociaal geëngageerde – terugkijkt op de evolutie van de dingen in je leven,
wat zie je dan groeien, en wat zie je wegkwijnen?
Ik zie veel verbeteren op Sinaai. Vroeger was dat gekend als een boerendorp, maar dat is nu niet
meer. De mensen van Sinaai worden nu door Sint-Niklaas als volwaardig behandeld, terwijl dat het
vroeger was “'t is maar van Snoa”. Het sociaal engagement van de jonge mensen is niet vermin-
derd, maar het is anders. Maar ons verenigingsleven gaat kapot. Ik vrees zelfs dat voor onze eigen
KVG het geval zal zijn. De jonge mensen moeten dat verenigingsleven niet hebben.

Toen ik in KVG nationaal begon zei de voorzitter: “Maria we moeten zodanig werken dat KVG niet
meer nodig is”. En gelukkig is dat zo. Dank zij onze jarenlange werking op alle niveaus hebben de
gehandicapten nu materieel niets meer tekort.

Kijk, weet je wat achteruitgaat? Vroeger had je de burenvriendschap. Mensen zaten ‘s avonds op
straat en hielpen mekaar als er iets wat. Dat is nu niet meer. In het beste geval zeggen de buren
mekaar nog een goede dag. En ja, alles veranderdt. Kijk naar mezelf: nu van een serviceflat naar
een verzorgingstehuis.

Da’s ‘t leven hé…
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Adam ........................ brood en banket .....................40
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................55
Arcad ........................ architectenbureau ...................40
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................8
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................32
Braeckman Robin..... sanitair & verwarming  ............8
Buyle Herman........... vakantie ..................................50
Carl Stuer CSI........... interieurinrichting ....................42
City carwash............. carwash ..................................14
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................38
Danika....................... dienstencheques ....................50
Dany’s Style.............. kapsalon .................................40
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................34
Debergh.................... osteopaat................................. 6
De Block Marc.......... global id ..................................10
De Greyt bvba .......... constructie ................................8
De Roeck.................. bouwonderneming..................40
De Ryck Marijke ....... meetbureau.............................20
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................40
De Vos ...................... schoenen ................................20
De Waele Tom .......... brood en banket .....................42
Divinus...................... wijnhandel...............................34
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....36
Ecoclean................... reinigen opritten..................... 32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........48
Flexsol ...................... constructie ..............................50
Frietstop ................... frituur.......................................42
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................44
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........56
Joos Tom.................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................48
Keysershof................ brasserie-feestzalen..................6
Klimaterra ................. warmtepompen.......................46

Krijgsman.................. wijnhandel...............................42
Maes Dirk ................. slagerij.....................................36
Maes Werner ............ warmte techniek .....................36
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......38
Mooi.......................... schoonheidssalon...................26
Palermo .................... kapsalon .................................20
Quercus Tuinen......... aanleg tuinen .........................24
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................38
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................36
Stremersch ............... verwarming en sanitair............26
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................44
Teirlinck..................... centrale verwarming ...............36
Thuisverpleegteam... thuisverpleging .......................44
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................44
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................46
Van Hende ................ mode-accessoires ..................48
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................48
Van Laere Jo............. architecte ................................36
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ doe het zelf .............................18
Verschelden bvba..... kachels verwarming ................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........34
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............38
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......34
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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