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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 19 februari 2017!

Redactioneel
Met dit nummer van Info Sinaai gaan we onze 46ste jaargang in!
Al die jaren draaien we op de tomeloze inzet van de redactieleden, financiële ondersteuning door
onze adverteerders en het stadsbestuur, en – niet te vergeten – onze ‘correspondenten’ uit het ver-
enigingsleven. Aan allen een zeer hartelijk dankjewel !

Meteen duiken we ook een feestjaar in.  Sinaai bestaat 800 jaar, en dat zullen we geweten hebben.
Een verjaardag om te vieren. Verder in dit nummer, en via het eerder bedeelde programmaboek
kan je kennismaken met het jaarprogramma, dat zeker voor elk wat wils te bieden heeft.  Merk op
dat er alleen in februari geen festiviteiten zijn in het kader van het feestjaar.

We vliegen er meteen in: op 15 januari openen we met een volksreceptie in de sporthal waar we
jullie massaal verwachten. De eerste keer in de Sinaaise geschiedenis kunnen nieuwjaarswensen
uitgewisseld worden in een gratis receptie. Graag wel even aanmelden a.u.b. Zodat we met de ca-
tering niet in de problemen komen.

Ook later op het jaar springen we her en der nog eens uit het gewone doen.
Kruis alvast de voorstelling van de wandel- en fietsapp aan, de TV-mis van 21 mei, de familiedag
als derde dag van de volkssportfeesten, en hou op het tweede en derde weekend van september
een gaatje vrij om te komen kijken naar het historisch openluchtspektakel op de Dries.

Hartverwarmend is de collegialiteit die we bij diverse organisatoren mochten ondervinden om zaken
op mekaar af te stemmen en het wederzijds aanbod om elkaar te helpen.  
Waarin een klein dorp groot kan zijn!

Daar kunnen we enen op drinken. Eentje van ons eigenste nieuwe brouwsel: Sinay 1217, dat voor
het eerst zal geschonken worden op de nieuwjaarsreceptie.

We hopen jullie massaal te mogen ontmoeten, maar wensen u vooral een heel gezond en voor-
spoedig nieuw jaar!

De redactie. 
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Dorpsraad
Viering 800 jaar Sinaai

Sinaai werd in 1207 een zelfstandige parochie.  
We hebben dus een bijzondere verjaardag te vieren!
En dat zullen we geweten hebben.

Recent viel onze programmabrochure in jullie brievenbus.
Ze biedt een gedetailleerd overzicht van de vele activiteiten
die in het kader van deze viering georganiseerd worden.  Al
zeggen we het zelf: het is een indrukwekkend programma
geworden. Hou het in de lade om de activiteiten in de loop
van het jaar op te volgen.
Je kan de festiviteiten ook volgen via de nieuwe website
www.sinaai800jaar.be of www.sinaaileeft.be.
We zullen ook via onze Info Sinaai in ieder nummer de acti-
viteiten van de komende maanden aangeven.
Het jaarprogramma werd op 29 november aan burgemeester en schepenen en de pers voorgesteld.  

Bijzondere dank aan de vele verenigingen die in alle openheid en met een bijzonder enthousiasme
zijn ingegaan op onze uitnodiging. De manier van samenwerken was hartverwarmend ! 

Hoe één en ander tot stand is gekomen kom je verder in dit nummer te weten in een interview met
de protagonisten.

Maar first things first.
We vliegen erin met een volksreceptie op 15 januari om 11u in de sporthal Ter Beke.
Iedereen is welkom!

Vzw Sinaai Leeft & Vzw 800 jaar Sinaai
nodigen u graag uit voor de 

N I E U W J A A R S R E C E P T I E
n.a.v. de opening van het feestjaar van 800 jaar Sinaai

op zondag 15 januari 2017 van 11 tot 14 uur.

Locatie: Sporthal Ter Beke 
Voorstelling jaarprogramma 11u30

Iedereen van harte welkom voor een hapje en een drankje.

We serveren het voor de gelegenheid gebrouwen feestbier Sinay 1217, naar ontwerp van een Si-
naais hobbybrouwer.
Deelname is gratis. Graag wel voorafgaandelijk aanmelden via: 
q E-mail: 800jr@sinaaileeft.be
q www.sinaai800jaar.be/nieuwjaarsreceptie
q Onderstaande inschrijvingsstrook (te deponeren in speciale brievenbus aan ingang warenhuis

Carrefour).

5
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Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Warmtepompen
Zonneboilers

Molenstraat 9 TEL. 03 772 25 03
9112 SINAAI Gsm 0476 48 83 79
info@cerpentiernv.be www.cerpentiernv.be

Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid
Open: vrijdag en zaterdag van 10u00 - 12u00

zondag van 10u00 - 13u00
Of na telefonische afspraak

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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"

INSCHRIJV INGSFORMULIER
We vertrouwen er op dat wie inschrijft ook effectief komt.  

Sint-Niklaas fietsstad? Wij doen mee!!!
Ja,  ik/we kom(en) graag mee de aftrap geven.

Naam:   .....................................................................................................................................

Adres:    ....................................................................................................................................

e-mail:   .................................................................................................................................... 2

zal aanwezig zijn met ........ personen.

1 Noodzakelijk in functie van catering en zaalschikking
2 We gebruiken je mailadres alleen voor aankondigingen van activiteiten in het feestjaar en maken het niet over aan derden.

11-novemberhuldiging

Sinds enkele jaren hebben we als dorpsraad – en op vraag van de laatste oudstrijders – onze schou-
ders gezet onder de huldiging van de oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van 11 november.

Naast de klassieke bloemenhulde aan het monument breien wij in het dorpshuis hier nog een ver-
lengde aan met een thema rond die fameuze grote oorlog.

Deze keer werden de aanwezigen onderhouden rond het thema van “den dodendraad”; een elek-
trische grensbeveiliging die door de bezetter werd geplaatst om het smokkelen te proberen ver-
mijden en het vluchten naar het toen neutrale Nederland te voorkomen.
Gastspreker was Eric De Keyzer,voorzitter van de vriendenkring van Den Dodendraad uit De Klinge,
waar je trouwens een nagebouwde grenssituatie van toen kan gaan bezoeken. Een aanrader!
Ook in 2017 zullen we die aanpak herhalen zodat we een draagvlak kunnen opbouwen voor de
herdenking van 100 jaar wapenstilstand in 2018.

Memorandum Sinaai 2024

We kijken in dit feestjaar niet alleen achteruit, maar ook vooruit!
In oktober 2018 zijn er nieuwe gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Met de uitslag zal
een passende bewindsploeg samengeseld worden, die vanaf  2019 voor 6 jaar zal besturen. 

Zowel op Vlaams als Federaal niveau hoor je geregeld spreken over “het regeerakkoord”.
Dat wordt door de coalitiepartners samengesteld op basis van het programma dat zij aan de kiezer
aanboden, al is het natuurlijk dikwijls water bij de wijn doen om mekaar te vinden.

Eens het ‘regeerakkoord’  gevormd is, wordt dat ook de to-do lijst van het stadsbestuur.
Als we iets willen gedaan krijgen voor ons dorp, horen onze desiderata dus eerst thuis in de par-
tijprogramma's om een kans te maken om in een stedelijk ‘regeerakkoord’ te komen.
En net als in een café of op restaurant moet je dat eerst bestellen. Dat is geen garantie, maar wel
een conditio si ne qua non, om iets los te krijgen.
Uiteraard kan iedereen dat via de geëigende politieke kanalen of hun bevriende organisaties doen,

"
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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

8

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

Robin Brackman
sanitair & verwarming

onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97
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maar als partijpolitiek-neutrale dorpsraad hebben wij al meer dan dertig jaar de gewoonte om onze
desiderata aan de politieke partijen te overhandigen in de vorm van een memorandum. Dat is geen
eisenbundel, maar een verlanglijstje.

We willen dit memorandum uiterlijk tegen eind 2017 klaar hebben.
Wie daaraan wil meewerken is van harte welkom. We voorzien minimaal een zestal vergaderingen.
Wie meewerkte aan de vorige editie krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Nieuwkomers kunnen
zich melden via onze site www.sinaaileeft.be, of op ons secretariaat bij Stephaan aan de Beuken-
laan 24 te Sinaai of telefoon 03-772 25 64.
Bij deze een bijzondere oproep aan de jeugd en/of inwijkelingen. De toekomst is aan de jeugd, dus
ook jullie hebben een stem in het debat waar we naartoe willen. Misschien is bijvoorbeeld het be -
sluit rond de betonstop wel eens het overwegen waard.
We kijken uit naar jullie reacties.

Openbare werken

Als alles volgens plan verlopen is zou de Weimanstraat op dit moment open moeten zijn, en zou
de brug over de Leebeek vervangen moeten zijn.

Daarmee is de westkant van het dorp van de ongemakken daar vanaf.

Aan de noordkant (richting Puivelde) zijn de werken af tot aan Ransbeek- en Helsvuurstraat.
De volgende fase (tot Puivelde-centrum) schieten aardig op, en moeten klaar zijn in het voorjaar
van 2017. Een preciese timing is moeilijk te geven en zal afhangen van de winterse weersomstan-
digheden.
In ieder geval voor een ritje naar Sint-Niklaas via Puivelde zal je nog een jaartje moeten wachten.
Fase 2 (dorpskern Puivelde: van Kruisstraat 55 tot Zulmaplein) duurt tot het zomerbouwverlof 2017,
en de derde fase (tot Gentstraat) duurt tot voorjaar 2018.

Op 7 november zijn de werken begonnen aan de herinrichting Sinaai Dorp fase 2.

In een eerste fase werd vanaf de Hulstbaan een verbinding gemaakt tussen de regenwaterafvoer-
leiding en waterloop 1237a (tussen Hulstbaan en Zakstraat). Dat zou tegen 22/12 moeten geklaard
zijn, en daar zal je weinig of geen hinder van ondervonden hebben.

Vanaf 11 januari wordt het anders!

We geven de werken in chronologische volgorde van uitvoering:

11/1/2017 tot en met 12/5/2017 (55 werkdagen):
van Zwaanaardestraat 3 tot net voor Edg. Tinelstraat:
Leggen van rijweg in asfalt, fietspad in beton, voerpaden in platines en betonstraatstenen, plaatsen
borduurs en aanwerken van de bermen.
De opbraakwerken zullen starten vanaf het kruispunt Neerstraat en Zakstraat.

15/05/2017 tot en met 18/08/2017 (40 werkdagen)
Hulstbaan vanaf Wijnveld tot net voor Dries:
plaatsen van trottoirbanden in blauwe hardsteen, leggen voetpaden in platines, aanleg wegenis en
parking in keien, en aanleg fietspad in beton. 

21/8/2017 t/m 10/11/2017 (45 werkdagen)
Hulstbaan ter hoogte van Dries en Vleeshouwerstraat:

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

10
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leggen van rijweg is asfalt, fietspad in beton, voetpaden in betonstraatstenen en plaatsen van bor-
duurs.

10/9/2017 t/m 10/11/2017 (30 werkdagen)
zone rond school en sporthal:
leggen van rijweg in asfalt, aanleg parkings in betonstraatstenen.

Hooimanstraat

ln juni werd door de bewoners van de Hooimanstraat aan het stadsbestuur een petitie overhandigd
waarbij zij aandringen op maatregelen om het verkeer trager te laten verlopen en de geluidshinder
te verminderen. 

De straat werd in 2008-2009 volledig heraangelegd. Om het landelijk karakter van de straat te be-
waren werd destijds gekozen voor een aanleg in kasseien. Het stadsbestuur liet weten dat er  in
de nabije toekomst geen plannen zijn om het wegdek aan te passen.
De uitgereden bermen zijn onlangs hersteld,  de putten zijn opgevud en opnieuw ingezaaid.

De straat is opgenomen in de bebouwde kom van Sinaai; er geldt dus een snelheidsbeperking van
50km/u. Ondertussen werd ook een verbod van verkeer > 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer)
geplaatst.

Om een goed verkeersbeeld  te verkrijgen werden in het verleden diverse tellingen uitgevoerd. Deze
gebeuren gedurende 7 dagen. De telapparatuur registreert 24u op 24u het aantal voertuigen, het
aantal vrachtwagens en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer.
ln november 2014 en maart 2016 werden tellingen uitgevoerd. De resultaten van deze tellingen
geven aan dat er op 1- week gemiddeld 5.343 voertuigen richting Vleeshouwersstraat en 4.461
voertuigen richting Schrijberg reden. Het aantaI vrachtwagens in de straat bedroeg minder dan 1%
van het totale verkeersvolume.
85% van de voertuigen reed minder dan 56 km/u. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met andere straten
van deze categorie.
Gezien de snelheid tussen 2014 en 2016 een beetje gestegen was, werd er beslist om snelheids-
informatieborden te plaatsen. Uit de eerste resultaten blijkt dat 85% van de voertuigen trager rijdt
dan 52km/u. ln 2016 voerde de politie ook 2 snelheidscontroles uit; geen enkel voertuig reed te
snel.
Naar aanleiding van de petitie werden nogmaals verkeerstellingen uitgevoerd in de maand juli 2016.
Er reden op 1 week 4.744 voertuigen richting Vleeshouwersstraat en 5.159 voertuigen richting
Schrijberg. Het aantaI vrachtwagens in de straat bedroeg minder dan 1% van het totate verkeers-
volume. 85% van de voertuigen reed minder dan 52 km/u. Uit deze resultaten blijkt dat het plaatsen
van de snelheidsinformatieborden wel degelijk werkt om de snelheid in de straat te vertragen. De
stad zaI de snelheidsinformatieborden dan ook een tijd laten staan.

De verkeersituatie in de Hooimanstraat werd besproken op de dorpsraadvergadering van septem-
ber 2016 met een ruime delegatie bewoners van de Hooimanstraat. Vele ideeën werden aangereikt
maar dienen verder onderzocht te worden op hun wenselijkheid en draagvlak in de buurt. Verkeers-
remmers leiden bijvoorbeeld dikwijls tot bijkomende geluids- of trilhinder, asfalteren van de rijbaan
verhoogt de kans op hogere snelheden, éénrichtingsverkeer betekent grotere omrijfactor en kans
op hogere snelheden, kortom dergelijke voorstellen moeten grondig onderzocht worden. Er dient
bovendien rekening te worden gehouden met de landbouwvoertuigen.
Aan de delegatie bewoners werd door de dorpsraad gevraagd om zelf concrete voorstellen uit te
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Hobbyvoeders - tuinzaden
meststoffen - brandstoffen

AVEVE
Hugo

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

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

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/772.17.59

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

TOM JOOS

Reinigen van interieur
Opkuisen 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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai
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Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66
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werken.
De dienst mobiliteit en de politie zullen deze voorstellen samen met de bewoners bespreken en
onderzoeken. De stad zaI de verkeerssituatie in de Hooimanstraat ook verder blijven opvolgen en
meten in de komende maanden. 

OCMW-site
Op maandag 24 oktober zijn op de site Ter Beke in Sinaai de verbouwingswerken aan het voorma-
lige rusthuis Sint-Katharina gestart. Het OCMW gaf het gebouw in erfacht  aan de Sint-Niklase
Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH). De SNMH renoveert het gebouw van kop tot teen en
richt er 24 sociale huurflats en een dienstencentrum voor het OCMW in. Als de verbouwing volgens
plan verloopt, zullen het dienstencentrum en de appartementen klaar zijn in mei 2018.

Rusthuis Sint-Katharina in Sinaai kwam eind 2013 leeg te staan na de verhuis van de bewoners
naar het nieuwe woonzorgcentrum Het Lindehof in Belsele. “De stevige constructie bleek prima
geschikt voor de ombouw tot flats. Het OCMW wou dan ook vlug een herbestemming van het ge-
bouw en knoopte daarop gesprekken aan met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
om er sociale huurflats in onder te brengen. In 2014 ondertekenden het OCMW en de SNMH een
samenwerkingsovereenkomst waarbij de SNMH het voormalige rusthuis voor 40 jaar in erfpacht
kreeg voor de verbouwing tot sociale flats en een dienstencentrum”, duidt OCMW-voorzitter Mike
Nachtegael.

Het gebouw wordt volledig gestript tot op de ruwbouw. Alle ramen en de niet-dragende binnen-
muren gaan eruit. Vervolgens wordt het gebouw geïsoleerd volgens de nieuwste isolatienormen
en afgewerkt met een gevelsteen. Op de uitbouw waar vroeger de keuken was, komt een groendak.
“Het gebouw wordt aan de noordelijke kopgevel over alle verdiepingen uitgebreid met 15 meter
waardoor er 6 extra woongelegenheden met 2 slaapkamers gecreëerd kunnen worden”, leggen
voorzitter Marijke Henne en directeur Geert Verhoeve van de SNMH uit.

“In totaal creëren we 24 huurappartementen, 18 huurappartementen met 1 slaapkamer en 6 huur-
appartementen met 2 slaapkamers volledig afgestemd op rolstoelgebruikers. 18 woongelegenhe-
den zullen binnen het sociaal huurstelsel prioritair verhuurd worden aan 70-plussers zoals bepaald
in het doelgroepenplan 70+ van de stad Sint-Niklaas.
Het antennepunt komt op de gelijkvloerse verdieping en heeft een omvang van 400 m² met een
restaurant en polyvalente ruimte voor 60 personen, een keuken, twee badkamers en een ruimte
voor een kapsalon en pedicure.

De werken werden gegund aan aannemer Recon bouw uit Maldegem voor een gunningsbedrag
van 3.131.567,74 euro, inclusief btw. Het OCMW Sint-Niklaas neemt daarvan 608.858,64 euro voor
zijn rekening voor de bouw van het dienstencentrum. Ook de buiten- en groenaanleg wordt door
het OCMW betaald. Aan het gebouw komt ook parkeergelegenheid, voorzien voor 39 wagens be-
doeld voor de 11 ouderenwoningen, de 24 appartementen en het dienstencentrum

Dit renovatiebouwproject met 24 huurflats en een dienstencentrum past volledig in het masterplan
dat het OCMW ontwikkelde voor de site Ter Beke in Sinaai. Een ander reeds gerealiseerd project
is de inrichting van het buurthuis tot buitenschoolse groepsopvang begin 2016.

De komende jaren zal de site Ter Beke volop tot ontwikkeling komen. Naast veel ruimte voor sport
en jeugd, zal het OCMW een gedeelte van de gronden, gelegen in woongebied, verkavelen. Het
OCMW bereidt het verkavelingsproject volop voor. Er is ruimte voor 66 woningen, waaronder 26
meergezinswoningen en 40 rijwoningen in groepjes van 5 tot 8 woningen, ingepland in de natuurlijke
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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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omgeving. Het OCMW zal de gronden zelf verkavelen en te koop aanbieden.

Interesse?
Wie interesse heeft in een sociale huurflat, kan zich inschrijven bij de Sint-Niklase Maatschappij
voor de Huisvesting op tel. 03 780 58 48. Meer info vind je op www.snmh.be.

Kus 2017
Het was een bijzonder geslaagde versie van Kunst uit Sinaai dit jaar.

Naast de leerlingen van de plaatselijke scholen stelden meer dan 17 kunstenaars tentoon in de
Sint-Catharinakerk. Er was ook werk te zien van onlangs overleden oud deelnemers van vorige
tentoonstellingen. Zaterdagnamiddag was het de beurt aan een massaal bijgewoond muziekop-
treden van de leerlingen van de plaatselijke muziekacademie. Een zeer gevarieerd programma was
uitgewerkt door de plaatselijke leerkrachten en werd door de leerlingen probleemloos afgewerkt
tot genoegen van het talrijk opgekomen publiek. Diezelfde avond was er de gebruikelijke muziek
en poezieavond met Catharine De Block op accor-
deon afgewisseld met poezie van onze vaste dich-
ters en mooi voorgedragen door de vaste
declamatoren.

“Kunst uit Sinaai 2017” wordt een nog omvang-
rijker programma.

Heel het dorp komt in de ban van “800 jaar Si-
naai” en ook heel wat plaatselijke kunstenaars wil-
len hier dan ook aan meewerken.
Naast de gebruikelijke tentoonstelling in de kerk
tijdens het laatste weekend van september zullen
wij ook tentoonstellen in de kerk op bijkomende
weekends en op Open-Monumentendag. In april
willen wij werken tonen langs de Stekense Vaart tij-
dens de geplande wandeltochten, en tijdens Festi-
vélo komt er extra kunst in en rond het Tinelmu-
seum.
Elke kunstenaar die vorige jaren deelnam aan KUS
wordt hiervoor nog uitgenodigd. 
Wie nieuw is kan zich steeds aanmelden bij het secretariaat van KUS.

Secretariaat: Jeannine Ongenae, Wijnveld 234 Sinaai – Jeannine.ongenae@telenet.be
Dichters nemen best contact met Frans Orens, Beukenlaan 32, Sinaai – fr.orens@gmail.com en
Lutgarde Callebaut, lutgarde_callebaut@hotmail.com 

Paardenworstenweekend tvv Sofhea
Op 24 mei vond in het dorpshuis de plechtige overhandiging plaats van de opbrengst van onze
initiatieven ten voordele van Sofhea. Op de foto ziet u een glunderende werkgroep en een al even
glunderende Prof Marc Boogaerts bij de cheque van 10 000 euro. Het betreft hier de opbrengst
van de voorbije 2 jaar.
Naar goede gewoonte richten wij ook dit jaar ons paardenworsten weekend in ten voordele van

15

sinaaileeft

De kinderen van de plaatselijke muziekacademie
in volle overgave, voor hun talrijk opgekomen
luisteraars, familieleden en sympathisanten. 

De kerk zat zo goed als vol.
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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 - Verhuur grondfrees
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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vzw Sofhea.
Op deze manier willen wij ons steentje blijven bijdragen aan het werk van Professor Boogaerts 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 van
groot belang. 

Vermits vorig jaar de meerderheid van de mensen te-
vreden waren over onze nieuwe locatie zal ook dit
jaar alles doorgaan in ZAAL TOON aan het Wijnveld.
De deelnameprijs hebben we behouden op 17 €

voor volwassenen en 9 € voor kinderen, nog altijd
niet duur voor lekker eten à volonte.
Wat natuurlijk ook niet veranderd zijn de lekkere wor-
sten en vol-au-vent en natuurlijk de frietjes.
U mag de datums van 18 en 19 februari 2017 nu al
in uw agenda inschrijven, op zaterdag is er mogelijk-
heid om te eten van 18 tot 21 u en op zondag van

11u30 tot 14 u.  Enkele weken voor deze datum zal u
onze brief met de inschrijvingstrook in de bus krijgen, maar u weet nu al wanneer u uw buikje rond
kan eten en tegelijk andere mensen helpen.

Dopjes sparen met Stenenmuurfeesten
In 2017 gaan de Stenenmuurfeesten door van 2 juni tot en met 5 juni 2017. Meer hierover volgt in
volgende info Sinaai meer informatie.
Maar we doen nu alvast een algemene oproep aan de Sinaainaren om ons te helpen voor volgende
actie: op maandag 5 juni organiseren we een inzamelactie van plastic dopjes. Dit is ten voordele
van de “vrienden der blinden uit Koksijde”. Het initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde
dopjes om te worden gerecycleerd in duurzame palletten.
De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic dopjes van drankflessen, met name van mineraal-
en spuitwater, van frisdrank (Cola, Fanta e.d.), van melk en van fruitsap. Dus niet van olie, deter-
genten, shampoos... Ook geen plastic deksels of andere materialen.
Door het inzamelen van dopjes draag je op een milieuvriendelijke manier uiteindelijk bij tot de on-
dersteuning van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, dat de volgende doelstellingen na-
streeft:
• het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden
• visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond
• blijvende nazorg verlenen aan de hond en zijn gebruiker.

Als je weet dat er ongeveer 3.400 kg dopjes nodig zijn om een goedgekeurde en geschikte pup
aan te schaffen en er ongeveer 77.500 kg dopjes nodig zijn
om een opgeleide en afgeleverde blindengeleidehond te kun-
nen financieren, dan zal je ook beseffen dat we jouw hulp
hard kunnen gebruiken.
Gelieve dus allemaal MASSAAL te sparen! Je kan ons de
dopjes bezorgen tijdens de feestmarkt op pinstermaandag
in de E. Tinelstraat. Dit is voor ons als gemeente Sinaai een
kleine moeite, maar we maken er een enorm groot gebaar
mee naar de samenleving toe.
Meer informatie vind je op www.dopjesactie.be.
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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
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800 jaar geschiedenis. Proef het heden!
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11.11.11 - 2016: op uw gezondheid!
Een welgemeend ‘Santé’ hoorden we in het weekend van 11 november nog meer dan anders, en
niet alleen op café. Want over Vlaanderen rolde voor de 50ste keer een warme golf van solidariteit,
met het accent op basisgezondheidszorg. Wereldwijde basisgezondheid, wat betekent dat? Dat
betekent dat iedereen in de wereld op 1 uur tijd in een gezondheidscentrum geraakt. Of het nu re-
genseizoen is of niet. Of je op blote voeten komt of met de helikopter. In dat gezondheidscentrum
moeten vervolgens voldoende basismedicijnen zijn: 340 soorten voor volwassenen en 269 voor
kinderen. En uiteraard is er voldoende me disch personeel beschikbaar in het centrum: 4,45 ge-
zondheidswerkers per 1000 inwoners. Voor Vlaanderen, met zijn (terecht) zeer goed uit gebouwd
zorgstelsel, klinkt dit aan de lage kant, voor de wereld zou het een hele verbetering zijn.

Dus gingen ook in Sinaai de vrijwilligers weer op pad onder een herfstzonnetje. Zoals aangekondigd
in het oktobernummer van Info Sinaai kon-
den we jammer genoeg niet meer in alle
straten omhalen, en dit jaar vielen er door
onverwachte omstandigheden nog een
paar straten weg. Maar toch brachten de
dappere omhalers 1.797,97 EUR samen;
voeg daar 2.740 EUR van de overschrij-
vingen en 2.066,60 EUR van de brunch bij
en we landen toch weer op het mooie be-
drag van 6.604,57 EUR. En zo droeg ons
dorp toch weer in grote mate bij aan de
succesvolle editie 2016. Een dikke merci
aan alle vrijwilligers, Chiro Alleman en alle
gulle gevers en voor het nieuwe jaar: Santé!!

Wereldwinkelnieuws
Heel wat inwoners vonden op zaterdagvoormiddag al de weg naar ons plaatselijk Wereldwinkeltje
gevestigd bij de familie Meganck te Sinaaidorp 11. 
Wekelijks komen er nieuwe mensen langs die de “heerlijke” producten ontdekken waar de boeren
uit het zuiden een “eerlijke” prijs voor krijgen. 
Kom gerust eens kennis maken en ontdek onze koffie, choco en chocolade, suiker, honing, wijn,
enz. Elke maand is er wel een toffe promotie. 
Open op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30 - Tel. 03/772 45 13

Raymond van het Groenewoud geeft 
benefiet in Troelant
Geweldig nieuws!

Raymond van het Groenewoud geeft op zaterdag 28 januari om 20:00 een benefiet in zaal
Troelant te Sinaai.

Raymond, geheel alleen aan zijn piano en gitaar brengt voor u “kreten en gefluister”.
Raymond speelt in Sinaai ten voordele voor het fonds Bone4kids.
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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

ericsmet@skynet.be

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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Roseline uit Vrasene heeft een beentje dat al jaren gebroken is en maar niet wil helen. Pseudoartrose
heet de aandoening.
Aangezien het om een zeldzame ziekte gaat die weinig kinderen treft zijn er ook weinig middelen
voorhanden.
Daarom heeft Steffie Kunnen, de mama van Roseline, i.s.m. KU-Leuven het fonds Bone4kids op-
gericht. Het hoofddoel van Bone4kids is geld inzamelen voor het onderzoek naar niet-helende
breuken bij kinderen.

Kaarten kunnen enkel gereserveerd worden via dit emailadres: bone4kids.raymond@telenet.be en
kosten 25 €.

Meer informatie over Bone4kids kan je vinden op www.bone4kids.be. Bone4kids werkt samen met
het Leuvens Universiteitsfonds. Volg ons via facebook: bone4kids (http://www.kuleuven.be/mece-
naat).
Sarah Casier - Elzenstraat 16 - 9112 Sinaai - gsm 0486923749 - sarah.casier@telenet.be

Steffie Kunnen - 0495 / 21 54 02 - www.bone4kids.be

De Sinaaise Pestvogel
Grote vogelbeurs in Zaal Toon, Wijnveld 251 op zondag 29 ja-
nuari 2017.
Je kan er zowat alle soorten vogels, gaande van parkieten, exoten, Europese vogels, duiven, zang-

kanaries, kleurkanaries, postuurkanaries tot kleine hoenderachtigen aan-
schaffen rechtstreeks van gekende kwekers uit binnen- en buitenland.
Inkom: 1€

Deuren open van 7h tot 11h
Wie vogels wil aanbieden kan dat gerust, als ze maar in propere kooien
worden gepresenteerd en in orde zijn met de wetgeving (gesloten poot-
ring met identificatie voor Europese vogels, inentingen voor kleine hoen-
derachtigen en rasduiven). Zieke of gekwetste vogels worden uit de zaal
verwijderd. Iedereen die vogels aanbiedt krijgt 1 gratis consumptie.

Plaats reserveren voor aangeboden vogels is aangewezen via
danny.baart@sjks.be of tel. op nummer 0494 74 15 10.

2e grote kwis van Curieus en Linx+ Sinaai
Zin in een gezellige avond, hier in Sinaai, waar je ook nog iets van opsteekt?
Kom dan naar de tweede editie van de kwis van Curieus en Linx+ Sinaai!

• Waar? Ontmoetingscentrum Troelant
• Wanneer? Zaterdag 22 april 2017
• Uur? De kwis begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.
• Kostprijs? 16 euro per ploeg, ter plaatse betalen of overschrijven op 

BE52 0882 1770 8209 (op naam van Linx+ Sinaai)

Het is een toegankelijke kwis met zowel algemene kennisvragen als thema’s. Ploegen tellen tot 4
personen. Inschrijven kan je via peggy.vercauteren1@telenet.be of sander_schelfaut@hotmail.com.
De prijs voor de winnende ploeg wordt geschonken door schepen en OCMW-voorzitter Mike Nach-
tegael.
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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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Markant
Activiteiten georganiseerd door Markant Sinaai vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017.

• Zondag  15/01/2017 – Sporthal – van 11u tot 14u – nieuwjaarsreceptie door de organisatie “800
jaar Sinaai”  

• Maandag  16/01/2017 - Dorpshuis 20u  –  Feestvergadering  –  Opening feestjaar van Markant
50 jaar, gouden jubileum!

• Dinsdag 07/02/2017 – Dorpshuis 20u  – Louis Bourgeois, Kunst als therapie door Joëlle Colaes.

• Vrijdag 10/03/2017 - Dorpshuis 20u  – “Kijk madammen” door Jo Berten  –  i.s.m. Het Davids-
fonds.

• Donderdag 16/03/2017  –  19u  –  Dorpshuis 20u  –  Interieurtips door Ghislaine Van Ryssen.

Inkom: Leden 8 euro, niet-leden 13 euro.

KWB Duizend Appels
Hierbij de kalender voor het 1ste kwartaal 2017.
• Inschrijven tot uiterlijk 20 januari voor de 3 daagse Champagnereis, 9 – 10 en 11 juni 2017
• vrijdagen 10 februari en 17 maart kaarting in de Conferentiezaal, 19h30 
• vrijdag 10 maart (onder voorbehoud) Stadshuldiging 50 jaar KWB 

Duizend Appels, in het Dorpshuis
• 23 april ochtendwandeling met aansluitend feestelijk ontbijt, ‘zaal TOON’
• 25 juni viering 50 jaar KWB Duizend Appels met Vlaams Volksfeest, in en rond zaal ‘TOON’.

Tinelmuseum
Na het geslaagde concert van zondag 20 november 2016 waarbij het duo Cal-
lot – Blondeel ons een première bezorgde van duetten van Schumann, hadden
we op onze Algemene Vergadering van 2 december als gastheer Wilfried Wes-
terlinck uitgenodigd. Wilfried was voormalig producer bij Radio 3, het huidige
Klara. Hij bezorgde ons een boeiend overzicht van de Vlaamse muziek over
de periode 1830 tot 1940. 

Op 22 april eerstkomende organiseren wij een volgend concert met als uitvoerders de gebroeders
Van de Velde uit Puivelde. Op het programma staat onder meer werk van Edgar Tinel, met name
een pianosonate voor 4 handen opus 15 en een cellosonate van Poulenc.

Wij nodigen u alvast uit op dit concert dat zal doorgaan in de kerk van Sinaai op zaterdag  22 april
om 20 uur. Noteer dit in uw agenda.
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BAETEN Kristof
BASSEZ Ilse
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
JOLIE Astrid
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MOYAERT Lydie
PYPE Pierre
REYCHLER Peter

SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans

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

& VERHOEVEN Kristel
WILLEMSEN Emilie
WIT-GELE KRUIS
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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Davidsfonds
Zondag 05/02 om 14.00 uur: Lichtmiswandeling + wafels eten bij Jeugdkoor Gaudeamus

Vrijdag 10/03 om 20.00 uur - Dorpshuis: auteur-verteller Jo Berten met zijn programma “Kijkma-
dammen”. 

Jo is een gepensioneerd genieter met een goede Brugse schrij-
verspen, Romanist en oud-docent aan het Sint-Lodewijkscol-
lege, populaire stadsgids en tevens voorzitter van de Konink-
lijke Gidsenbond, auteur en Bekende Bruggeling. 

Door de eeuwen heen fonkelt de vrouw: nu eens fel verblin-
dend, dan weer dor en mat. Een diamant. Aan de hand van een
15-tal schilderijen van de prehistorie tot Picasso, tonen we u
“het eeuwig vrouwelijke”. Geen les in kunstgeschiedenis maar
een luchtige kijk op de vrouw en haar dagelijks leven, vroeger
en nu. Een verfrissende kijk op het scheppingsproduct waarvoor we nog elke dag dankbaar zijn.

Zondag 12/03 om 12.30 uur - Ledenmaaltijd bij Triphon in Eksaarde 
Naar jaarlijkse goede gewoonte nemen we de tijd om met de leden en het bestuur samen te zitten
om bij een lekkere maaltijd bij te praten en onze vereniging bij te sturen.
Na de algemene tevreden reacties van de deelnemers van vorig jaar, kiezen we opnieuw voor res-
taurant “Triphon” in Eksaarde om onze ledenmaaltijd te laten doorgaan.

Dinsdag 21/03 om 20.00 uur - Troelant: Nacht van de Geschiedenis 
800 jaar volkse muziek in Sinaai
Naar jaarlijkse gewoonte neemt het Davidsfonds in Sinaai deel aan de Nacht van de Geschiedenis.
Dit werkjaar is het nationale Davidsfondsthema “Muziek”.  Omdat in 2017 Sinaai ook 800 jaar be-
staat, willen wij deze twee gegevens combineren als "800 jaar volkse muziek in Sinaai".

800 jaar muziek voor het volk (folk): wie kan dit beter vertellen
dan folkexpert Dirk Van der Speeten, de coördinator van mu-
ziekclub ’t Ey in Belsele?  Samen met zijn muziekgroep “De
Beytels” geeft hij ons een historisch overzicht van de volkse
muziek zoals deze in de cafés, kermissen... gebracht werd.

Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m. de heemkundige
kring Den Dissel en de Landelijke Gilde van Sinaai.” 

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en
voor meer info kunt u steeds terecht op het secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58, op www.da-
vidsfondssinaai.be of op onze nieuwe facebookpagina “davidsfondssinaai”.

Landelijke Gilde
Bij Landelijke Gilde Sinaai starten we het jaar met heel wat activiteiten. We willen u dan ook uitno-
digen om hieraan deel te nemen en zo een beeld te vormen van onze vereniging.

Zondag 15 januari Nieuwjaarsreceptie in het kader van 800 jaar Sinaai.

25

verenigingen

Sinaai

Sinaai_info_december_2017_Opmaak 1  8/12/16  15:47  Pagina 25



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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Zaterdag 11 februari Indoor-pentanquewedstrijd.
Zondag 12 maart Lentebrunch in de parochiezaal.
Donderdag 21 maart Nacht van de geschiedenis: 800 jaar volkse muziek in Sinaai.
18-19-20 maart Raftingweekend in de Ardennen.

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be 
of 0499 366 095 (Peter Van Garsse)

Spellenclub “De Bokkensprong” 
De voorbije maanden hebben we onze spelcollectie verder uitgebreid. Op onze spel-
avonden 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 Her-
leving. 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 20 januari, vrijdag 17 februari, vrijdag 17 maart en vrij-
dag 21 april. Vanaf 19 uur bent u welkom.  De eerste keer is de toe-
gang GRATIS.
Meer info vindt u op onze website http://www.forumfederatie.be/si-
naai.html

De Bokkensprong heeft een kaartspel ontwikkeld in het kader van 800
jaar Sinaai “SINAY, het spel”.

In dit spel bouwen de spelers elk hun dorp uit rond de Dries. Wie bouwt
als eerste zijn Dries rond? Wie bouwt alle verschillende soorten gebou-
wen? Wie bouwt de huizen met de grootste waarde?

“SINAY, het spel” is verkrijgbaar aan € 15 op de evenementen in het
kader van 800 jaar Sinaai en via sinay.hetspel@telenet.be of via 0499 366 095 (Peter Van Garsse).

KVLV activiteiten januari-maart 2017
De programmatie is nog volop aan de gang, de laatste info kan je steeds vinden op Facebook
KVLVSinaai of www.kvlv.be

Zaterdag 4 februari: Startfeest – Parochiecentrum 13u30, in-
schrijven bij Godelieve Bruggeman.

Woensdag 22 februari: kookdemo avond – Parochiecentrum
13u30, inschrijven bij Godelieve Bruggeman.

Maandag 6 maart: Lezing door Dirk Draulans. De evolutie van
de mens, hoe komt het dat ik ben wie ik ben? Dit gaat door
in CC “De Klavers” in Belsele, aanvang om 20uur.
Toegangsprijs: € 10,00 als KVLV lid € 6,00.
Ingeschreven en vooraf betaling op KVLV rekening: BE 94-7376 1807 1414 (BIC KREDBEBB) voor
22 februari bij Godelieve Bruggeman godelieve.bruggeman@gmail.com – 0476 613 410

27

verenigingen

Sinaai_info_december_2017_Opmaak 1  8/12/16  15:47  Pagina 27



       nr. 1 - 2017

A   
  

KVLV voorbije activiteiten 
Zaterdag 29 oktober: Bakdemo en proefsessie: “bakken zonder suiker” en “bakken met bla-
derdeeg”
Onze patissier Pierre Duyts kwam een tweede keer naar Sinaai en heeft ons terug heel wat bijge-
leerd en we hebben uiteraard ook van dat lekkers mogen proeven. Dat smaakt naar meer!

Zaterdag 5 november: Crea: decopatch voor groot en klein
Op 5 november waren er in totaal 19 geïnteresseerden om de techniek van het decopatchen onder
de knie te krijgen.
Decopatchen is een nieuwe knutsel-en decoratietechniek waarbij je letterlijk “verft” met papier.
Zeker niet moeilijk en iedereen knutselde iets moois in elkaar voor in het interieur.

VZW DURME presenteert:
Programma voor de komende maanden:

Op zaterdag 21 januari 2017 voorzien we een actie om het project boommarter te ondersteunen,
we bouwen dan nesten/schuilplaatsen voor de boommarters in de Fondatie.

Samenkomst aan de beuken op het kruispunt van de Liniedreef en de Weimanstraat om 9.30u.
Laarzen en werkhandschoenen meebrengen indien mogelijk.

Op zaterdagvoormiddag 11 maart 2017 voorzien we een zwerfvuilactie om de wegbermen van
Weimanstraat en Cadzandstraat rond de Fondatie op te ruimen. Ook de dreven zouden een beurt
krijgen. Hierbij gaan we tot in het hart van het gebied en zo kom je misschien op plaatsen die je
nog niet kende. 

Samenkomst aan de beuken op het kruispunt van de Liniedreef en de Weimanstraat om 9.30u.
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 vrijwil-
liger. (Je moet hiervoor geen lid zijn van de vereniging)

FeMma
FeMma zorgt tijdens de koude wintermaanden voor hartverwarmende activiteiten.
Breng je vriendinnen mee en geniet samen van enkele deugddoende, gezellige en boeiende uur-
tjes.

• wekelijkse fietstocht op vrijdag: verzamelen bij Marianne om 13:30, Tinelstraat 8.
• Ladies night: maandelijks op dinsdag, meer info bij Sonja, tel.: 03/772.27.45.
• Valentijnverwenwandeling op zondag 12 februari 2017: Snel inschrijven is de boodschap!

Dat kan bij Marianne, tel: 03/772.58.25.
• Winterwandeling op zondag 19 februari 2017: een organisatie van Beweging.net, 

meer info volgt later.
• Boekenclub op dinsdag 14 maart 2017

In de FeMma boekenclub bespreken we een boek a.d.h.v. vragen zoals: ‘wat spreekt je aan in het
boek, waar ben je het (niet) mee eens of wat heeft je aangegrepen?’ 

28
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 13  nr. 1 - 2017

Aalmoezenier Cyriel Reynaert
(1883 - 1923)
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Inhoud
Disselingen blz.  03
Etienne De Meester

Het Soete Waesland 1917 - 1918  blz.  05
Jos Daems

Edward De Breuck (1879 - 1958) blz.  09
Jos Daems

Woorden uit het Sinaais dialect met “H” blz.  10
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1968 blz.  14
Georges Tallir

Feestlied der Duivenmaatschappij Vooruit blz.  16
(Gezongen bij de inhuldiging van pastoor J. B. Ponnet in 1904)

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.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert, Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: Wilfried Seghers, Etienne Bogaert
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel
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Disselingen
800 Jaar Sinaai
De oudsten onder ons herinneren zich nog ongetwijfeld de viering van het 750-jarig
bestaan van onze gemeente in 1967. Een hoogtepunt was toen de “dag van de
parochie” op zondag 18 juni met de plechtige eucharistieviering, opgedragen door
de Gentse bisschop Mgr. Van Peteghem, op onze dries.
Andere blikvangers in dat jaar waren de nabootsing van het populaire TV-spel
“Spelevaren” door de plaatselijke jeugdbewegingen en het eeuwfeest van de meis-
jesschool met ’s avonds het eerste optreden van de Sinaaise groep “The Young Ones”.
We zijn nu 50 jaar later en staan op de drempel van 800 jaar Sinaai. Wanneer we het
jaarprogramma bekijken merken we dat het een langgerekt maar gevarieerd feestjaar
zal worden waaraan veel plaatselijke verenigingen participeren. Eén van de toppers
wordt zeker en vast het openluchtspel van toneelkring Baudeloo met een stukje
geschiedenis uit de Boerenkrijg en de rol daarbij van Maria Sofia Durinck.
Als heemkring willen we van dit jubileumjaar gebruik maken om de geschiedenis
van kerk, parochie en gemeente toe te lichten in ons jaarboek 2017. En ... het mag en
zal eens wat meer zijn dan de twaalf reeds verschenen uitgaven. Daarover verneem
je meer in een volgend nummer van Sinaïek.

Rechtzetting
Op blz. 51 van ons jaarboek 2016 over de Chiromeisjes staat een fout. Bij de kook-
ouders staat “Martine” als voornaam maar dat moet Marleen Tassent, echtgenote
van Marc Caljon, zijn.

Schenkingen
Christine Verstraete: een sticker en drukplaat “Troelant 1972” van het 3-jarig bestaan.
Guy Smet: enkele foto’s van de ravage na de storm in 1986 te Zwaanaarde.
Jenny Van Callenberge: een ingelijste pentekening van het Lysdockhof.
François Polfliet: een drukwerk over de spotnaam van de Sinaainaren.
Gonda Baes: vele dia’s van de basisschool op de Leebrug.

Etienne De Meester
Voorzitter

WE WENSEN AL ONZE LEZERS EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

EN

VEEL FEESTVREUGDE BIJ DE VIERINGEN VAN 800 JAAR SINAAI
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Op de titelplaat pronken de drie torens die de skyline van Sint-Niklaas bepalen: links  de Onze-Lieve-
Vrouw-kerk, in het midden het stadhuis en rechts de Sint-Nicolaaskerk. 

(Afb. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, cat.nr. B 105036:111)

Archief van het Koninklijk Legermuseum te Brussel.
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Het Soete Waesland 1917 - 1918
Oorlogsblad voor de soldaten van het “Land van Waes”

Voor de Franse, Engelse of Amerikaanse soldaten was het normaal om op geregelde
basis contact te leggen met het thuisfront. Voor onze strijdkrachten, ook onze jongens
uit Sinaai, was dit zeer moeilijk omdat hun thuis midden in bezet gebied lag.
In 1915 begon E.H. aalmoezenier Jan Bernaerts ermee om nieuws van het thuisfront naar
de soldaten te brengen via een frontblaadje voor de mannen van Sint-Jans-Molenbeek.
Het verscheen in het Vlaams en het Frans, na dit initiatief volgden er snel vele anderen.
In de lange lijst van de gekende krantjes vinden we ook “De Gazet van Sinay”, dat gepu-
bliceerd werd door E.H. Cyriel Reynaert, aalmoezenier en onderpastoor van Sinaai.
In 1917 werd "De Gazet van Sinay" opgeslorpt door  "Het Soete Waesland". De redactie
hiervan berustte bij Hendrik Heyman uit Sint-Niklaas, die werkte vanuit Le Havre.
Na de oorlog werd hij  bekend als politicus.
Dit frontkrantje, bestemd voor alle frontsoldaten uit het Waasland werd hen kosteloos
bezorgd. In totaal verschenen er 13 nummers, variërend tussen 4 en 8 pagina’s.
Het eerste nummer is dat van maart 1917 en het laatste nummer werd in november
1918 gepubliceerd als “zegenummer”. Het krantje had in het begin een oplage van
2000 exemplaren en vanaf januari 1918 waren dat er 3000. 
Het is in het vierde nummer van juli 1917 dat we op pagina 3 het eerste artikel voor
de Sinaaise soldaten vinden van E.H. Cyriel Reynaert. Hij schreef hen:

Voor de Jongens van Sinay 
Aan al onze brave jongens van Sinay, aan al onze dappere soldaten en strijders « voor God
en Vaderland », uit ganscher herte, « nen goeden dag, veel zegen en en geluk, en nog nen korten
tijd, goeden moed. » 
Liever zou ik mijne duurbare parochianen en vrienden persoonlijk willen spreken, hun de
hand geven, hun mijne bewondering, mijne achting mondelings uitdrukken, hun klappen
over 't lieve dorp en zijne rustige inwoners, over hune brave ouders, familie..., doch, 't is
onmogelijk... daarom, nogmaals de pen genomen en eenige woorden geschreven.
't Nieuws uit Sinay is goed. Alfons Smet uit het Boscheinde en Jozef Van Pottelberghe van
Klein Sinay, kregen elk, deze laatste dagen, eene kaart :
« Alles heel goed, schrijft men hun, alles is duur, doch, niets is er te kort ! De boeren verdienen
nen goeden stuiver ; de blokmakers werken ; de noodlijdenden worden goed ondersteund !
Bijna geene sterfgevallen. De familiën onzer soldaten stellen het opperbest en verwachten
hunne jongens met opene armen. 
Welnu, brave jongens, kan men meer wenschen, in deze droeve tijden ? Daarom, nog nen korten
tijd, goeden moed ! In 't kort, trekken wij, te zamen, naar Sinay weder ! En dan, dan zal 't feest
zijn ! Welke vreugde ! Welk geluk ! Welke eer voor u allen. Moed, ja, en volle betrouwen !
Blijft goede soldaten en overtuigde kristene jongens, mannen van één stuk, naar het voorbeeld
onzer vaderen, die helden die 

Wilden wat was recht,                                                                                                             
en wonnen wat zi j wilden.

Is er iets, ligt er iets op 't harte, schrijft of zegt het vrij en vrank aan uwen onderpastoor.
Hebt gij niets noodig ? (pakje, paternoster, verlof, meter enz.)... er is veel te geven, ja, weet
het de mannen van Sinay, zijn d'eerste !  

               de Onze-Lieve-
V           
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Jan René Van Puyvelde (1887 - 1918) August Verstraeten (1894 - 1983)

(Afb. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, cat.nr. B 105036:111)
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Mannen van Sinay, mijne brave jongens, goeden moed, tot in 't kort, a. G. b. en, alles « voor
God en Vaderland. » 

Cyriel Reynaert onderp. Sinay, 
Aalmoezenier C 144.

In het nummer 5 dat verscheen in september 1917 stond een prachtig artikel van Jan
René Van Puyvelde, die een jaar later op 29 september 1918 zou sneuvelen te Moorslede.
De tekst toont aan hoeveel heimwee onze jongens hadden naar hun geboortegrond:

Mijn dorpje ! 
Ik kan het maar met vergeten, mijn dorpje ; gedurig komt het voor mijnen geest en herinnert
het mij de schoonste en aangenaamste dagen mijns levens. 
Het was een, — zooals vele schilderachtige dorpjes uit ons zoete Waesland, — bezaaid met
eenvoudige woningen ; waarin eenvoudige bewoners huisden. Monumenten zag men er niet;
zoodat vreemdelingen er nooit kwamen vertoeven, tenzij met bijzondere plechtigheden. Geen
fabriekschouwen rezen er op ; geen gedreun van machienen hoorde men er. Het leven was er
toch zoo aangenaam, zoo zoet ! zoo droomerig ver van het rumoer der woelige stad. Vroeger
scheen het mij of ik niet aan mijn dorpje kon houden ; omdat er mij niets bijzonders aantrok.
Alles was er zoo kalm ; zoo doodgewoon. Doch, daar breekt die wreede oorlog los ! wij moeten
ailes wat ons duurbaar is, verlaten en de wijde woeste wereld intrekken... 
't Is daarom, dat ik heden maar al te wel besef, hoe nauw mijn dorpje mij aan 't harte ligt !
en met welke vurige liefde ik het bemin ! Een groote en weldoende vertedering komt over mij,
die mij tot tranen storten beweegt ! als ik denk hoelang en hoe verre ik reeds van dat gelieft
pekje ben gescheiden ! 
Dan, o ! dan staat mijn dorpje heel duidelijk voor mijn geest ; ik gevoel er mij dan weer toe-
gevoerd en ben er als het ware, door begeesterd !! Wat was mijn dorpje schoon, gelegen in het
zoetste van Waesland ! Elk hoekje, elk boschje, elk wegeltje en landschapje kende ik er ; en op
mijn kinderzwerftochten zocht ik de schoonste plekjes op ; mij aan de schoonheid overgevende
in 't onbewuste genot. Waar men ook kwam, daar was vriendschap en genegenheid ; daar werd
men ontvangen met een zoeten glimlach, op een verkwikkend en gulhartig woord. Hoe dikwijls
zijn wij als kinderen naar deze of gene hofstede gaan spelen en rakkeren, en keerden wij 's avonds
opgeruimd en zingend huiswaarts, vol van zalig zoet genot. 0 ! mijn gelief dorpje, mijn droomerig
Soete Waesland ! wat zijt ge mij lief ! wat heb ik het er goed gehad om u nooit meer te vergeten !
Voor 't oogenblik legert de vijand in mijn dorpje. Alles is er stil en doodsch. Niet meer die
vroolijke jonkheid, het leven en de lust van weleer. Het volk blijft thuis, lijdt met ons en om
ons. Vele onzer makkers, die destijds met mij op de schoolbanken zaten, staan nu ook hier
't wapen in de hand als ik ! en de wacht houdende aan de boorden van den Yzer, ter verde-
deging van wat ons zoo duurbaar was. Eenigen van mijne beste makkers zijn reeds gevallen
onder 't moordend lood en rusten den eeuwigen slaap ; helaas ! verre van hun lief dorpje Sinay
! verre van hun die zij lief hadden ; verre van het Soete Waesland. Gegroet zijt gij o dappere
Helden ! Wij, uw overblijvende makkers, wij zullen u wreken en ook ons lief Waesland reeds
zoolang ontroofd.
Moed geschept, dus, beste vrienden, eenmaal keeren wij weder naar den prachtigen Eik van
ons dorpje, die zijn pracht ten toon zal spreiden, wanneer wij zonen hem de verlossing en de
vrijheid van het volk wederbrengen, zegevierend in ons geliefd geboorteplekje Sinay-Waes !

R. Van Puyvelde, 
D 18, 8 Cie Mitr.
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In dit zelfde nummer bracht E.H. Cyriel Reynaert goed maar ook droevig nieuws. 

Sinay. 
Aan al mijne brave jongens en vrienden, van Sinay, van verre of van bij, nen warmen hand-
druk, mijne hartelijkste groeten !
Hoe is 't met u allen ? Met de gezondheid ? 
Menigen onder u schrijven mij en komen mij opzoeken ; en dan, onder 't smoren van eene
sigaar wordt er gesproken over alles : over Sinay, over de familie, over den ouden, goeden tijd,
over... den oorlog, natuurlijk, enz. enz. . . 'k Verwacht u allen : Gij zijt altijd met open armen
ontvangen ! g' Hebt maar eene toelating van eenige uren te vragen en, gij komt af per velo,
per auto, per vliegmachien of, — de piotten zijn het toch gewoon — pedibus cum jambis —
te voet ! — 
't Nieuws uit Sinay is nog altijd goed. 
Ditmaal ontving August Verstraeten eene kaart : « alles om te beter — geen nood — geen bij-
zonder nieuws ! Onze soldaten wezen gerust over hunne familiën : allen stellen het opperbest. » 
— Van den anderen kant, is 't nieuws slechter : Onze vriend, Eduard Joos, (zoon van Benne
Joos), is gesneuveld op 't veld van eer te O..., den 5 Oogst ! Wij deelen in den rouw van de
familie en vergeten den duurbaren makker niet in onze gebeden ! 
— In 't kort, verschijnt de nieuwe lijst met de nieuwe adressen onzer jongens. Wie het nog
niet gedaan heeft, sture mij seffens zijn juiste adres, alsook, als 't mogelijk is : de namen, onzer
afgestorvene soldaten ; met datum's, plaatsen, enz. 
— Dag, brave jongens ! Houdt u kloek en gezond, fier en rein naar ziel en lichaam. Zijt niet
benauwd of beschaamd uwe plichten wel te kwijten ; te toonen dat gij kristene vlamingen zijt,
Waaslanders, mannen van Sinay. 
Goeden moed ! Leve België ! Leve Sinay !

Cyr. Reynaert, aalmoezenier, D 149.

In ons volgend nummer brengen we meer nieuws vanuit deze frontkrant.
Jos Daems

Bronnen:
Onze Helden gesneuveld voor het vaderland - René Lyr - 1929/Deel 1 blz. 271
Nieuwsbrief nrs 12 & 13 - Heemkring “Het Sireentje” Waasmunster 
Het Soete Waesland nrs 4 & 5 - 1917 - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
Klein nieuws uit den Groote Oorlog - Dirk Van Duyse
- Heemkundig Tijdschrift het land van Beveren  jaargang LIX -2016 nr. 2 blz. 105-128
Sinaaise soldaten in de “Groote Oorlog” - Jaarboek Heemkring “Den Dissel’ 2014

Edward / Eduard Joos 
(1890 - 1917)
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Edward De Breuck (1879 - 1958)
De familie Dierckx-Rollier uit Schelle bezorgde ons foto’s van hun grootvader Edward
tijden zijn krijgsgevangenschap. Op 23 augustus 1914 geraakte hij gewond en werd
hij geëvacueerd naar het veldhospitaal van het Rode Kruis te Namen. Van hieruit werd
hij als krijgsgevangene overgebracht naar het kamp van Sennelager bij Paderborn.

Jos Daems

De eerste foto dateert uit 1915 en Edward zit onderaan links met een kruik in zijn hand. Op de foto onderaan
uit 1916 houdt hij met zijn linkerhand het bord mee vast. De lotgenoten van Edward zijn ons onbekend.
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Woorden uit het Sinaais dialect met “H”
Voor het eerst sinds we met deze rubriek gestart zijn, zaten we met een probleem.
Want eigenlijk telt ons dialect geen 26, maar 25 letters. De letter ‘h’ kennen we
namelijk niet: we blazen onze woorden niet aan. Dus spelen we een beetje vals: u
krijgt van ons een reeks woorden, die met een ‘h’ zouden beginnen, als we die letter
zouden hebben. Maar dat doen we dus niet, dus zetten we ze tussen haakjes. Bent u
nog mee? Dan zijn we weg…

Zelfstandige naamwoorden
(H)aale: de hel – zoals vroeger al gezegd verandert ‘e’ voor ‘l’ in een ‘a’
(H)angschijn: balk waaraan de kettingen van een trekdier bevestigd zijn
(H)annekesnest: troep, rommel – een hanneken is een ekster. Da is doar nen echten
annekesnest
(H)annewuiten: onnozelaar – is ook de naam voor een Vlaamse Gaai en de spotnaam
voor de inwoners van Hamme
(H)ast: lendestuk van een rund of varken – vuer mij een stuksen van den ast
(H)auk: haak – een lange ‘a’ wordt meestal als ‘au’ uitgesproken
(H)aund, (h)aundsjen: hand,  handje
(H)aulffrangsken: een halve frank
(H)aulfmauken: jurk met korte mouwen
(H)aulfoest: 15 augustus, O.- L.- Vrouw Hemelvaart
(H)aulfwas: half volwassen
(H)aulfzool: voorste deel van een schoenzool; wanneer je schoenen laat oplappen,
laat je ze veraulfzolen
(H)aulfzijd: buitenspel bij het voetbal – arbiter, da’s aulfzijd!
(H)ault: halt, stopplaats
(H)aulvendauns: korte pauze tussen twee dansen (meestal worden 2 dansen met
1 partner gedanst)
(H)aundbustelken, (h)aundvauger: handborstel, handveger
(H)aundbuuër: handboor
(H)aundelsfuuër: jaarbeurs
(H)aundfrein: handrem
(H)aundgift: handgeld, wordt gebruikt voor wie eerst van iemand koopt
H)aundtiëken: handtekening
(H)aunk: soort worst
(H)aungzieël: hulpband bij het vervoer met een kruiwagen, die op de nek en schouders
rust
(H)aug: heg, haag
(H)augelballen: hagelballen
(H)auver: haver – ‘k en em zijn auver gegeven betekent: ik heb het hem eens goed gezegd
(H)eiërd: haard
(H)eiëring: haring – zijnen heiëring broâ nie betekent: hij haalt zijn slag niet thuis
(H)eiligdag; kerkelijke feestdag
(H)einaugel: een vliesje aan vinger- of teennagel
(H)eins: handspel bij het voetballen, van het Engelse hands
(H)eirkracht: overmacht
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(H)eirom: bevel aan een paard om links af te slaan, wanneer het paard naar rechts
moest, klonk het jutom
(H)eiteek: teek
(H)ekken: een hek 
(H)emde, em: een hemd
(H)emellicht: de bliksem – wanneer op school de jongens een glimp opvingen van
het (witte) onderbroekje van een meisje, riepen ze: ’t emellicht!
H)engsel: beweegbare beugel aan een emmer
(H)engst: mannelijk paard
(H)eps: hesp – blinken gelijk een eps
(H)epsekneut: hespenbeen
(H)epsewust: hamworst
(H)ertefretter: misnoegd, jaloers persoon
(H)erten: harde ondergrond, harde persoon – da’s nen erten, zunne
(H)ertendam: hartendame bij het kaartspel
(H)ertenieër: hartenheer bij het kaartspel
(H)ertenoas: hartenaas bij het kaartspel
(H)ertezot: hartenboer bij het kaartspel
(H)ertes: harten bij het kaartspel – ertes troef!
(H)ertzieëre: hartzeer – da dee mij ertzieër
(H)euning: honing – zijnen euning opdoen is profijt uit iets halen
(H)eurzak: valsspeler
(H)ieër: heer
(H)inkelbloksken: blokje bij het hinkelspel
(H)oan: een haan
(H)oar: haar
(H)oarpellekes: roos, ziekte van de hoofdhuid
(H)oarschuiverken: haarspeldje
(H)oarsneir: haarkapper
(H)oas: haas
(H)oazelnoot: hazelnoot
(H)oazemond: een hazelip
(H)oebel: bobbel, buil
(H)oeë: hooi
(H)oeëmeiës: hooimeers
(H)oeëschaalf: hooizolder
(H)oeëvurk: hooivork
(H)oefte: een hevige slag – ik kreeg doar een oefte…
(H)oekput: meestal drinkplaats voor vee op een hoek van de weide
(H)oerekot: bordeel
(H)oerenbok: hoerenloper
(H)oeresjauns: veel geluk, een meevaller
(H)oestballen: snoepjes om de hoest te stillen
(H)ol: anus, aarsopening, maar ook gewoon gat – g’et een hol in ou kaus
(H)ofgrond: grond aan een boerderij
(H)olleken: holletje
(H)ollekesdroad: ijzergaas
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(H)ommer, (h)aumer: hamer
(H)onderdduust: honderdduizend
(H)ond: hond – ’t is van den ond wil zeggen dat het niet deugt
(H)ondestiel: slechte baan (job)
(H)ondeweer: slecht weer
(H)ondsdaugen: hondsdagen (periode waarin een wonde sneller besmet en eten
sneller bederft)
(H)orlozie, (h)arlogie: uurwerk
(H)orloziezoeër: horlogemaker
(H)ospies: ouderlingentehuis, hospice
(H)ospietaliezoaësiekosten: ziekenhuiskosten
(H)ostiekes: snoepgoed waarin zuur poeder zit
(H)ostegoard: steeds gehaast persoon
(H)outeschoen: klomp met lage muil en klompleertje
(H)outespaal: wasknijper
(H)outeweiërk: timmerwerk
(H)outkapper: houthakker
(H)outstoof: houtkachel
(H)outmarsjang: houthandelaar
(H)uisgerief: huisraad
(H)uksken: gehurkte houding – ik zat op mijnen uk
(H)ulleken: klein perseel grond
(H)uisken: toilet in een gebouwtje op de hof
(H)uisoun: huishouden
(H)utsekluts: ordeloos bijeen liggende zaken – ik geef ou drij frang vuer giël den utsekluts
(H)uuëfdbrekes: hoofdbrekers
(H)uuëgen, (h)uuëfdvogel: oppergaai bij boogschieten – den uuëgen afschieten zegt
men wanneer iemand een stommiteit uithaalt
(H)uuëge piet: hooggeplaatst persoon
(H)uuëgflakke: gemalen vlees van varkenskop, hoofdvlees
(H)uuëgsaul: dokzaal
(H)uuëg wauter: dringend moeten plassen – ’t is uuëg waoter
(H)uuëp: hoop, stapel
(H)uuërens: horens van dieren
(H)uuksul: jeuk

Werkwoorden
(H)aalpen: helpen
(H)aulen: halen
(H)auperen: haperen
(H)ermauken: hermaken
(H)ieëten: heten
(H)ieëtluuëpen: warmlopen van een machine
(H)oeën: hooien
(H)oppen en toppen: laten doen
(H)osten: (zich) haasten
(H)oun: houden
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(H)otsen: springend vooruit gaan – otsen’t nie ten botsen’t wordt gezegd wanneer
iemand rechtuit zijn mening durft zeggen
(H)ovenieren: groenten kweken
(H)uilen: huilen, luid wenen
(H)uuëren: horen
(H)uuësen: hozen

Andere woorden
(H)addegij: had jij ...
(H)eddegij: heb jij ...
(H)ee: nietwaar ?
(H)eilaba: heila – van het Franse hé la-bas
(H)ieël: heel
(H)ierneevust: hiernaast
(H)itsig: hitsig, opgewonden
(H)ardie: ijverig, doorzetten – da’s een ardie zegt men van iemand die van aanpakken
weet
(H)attekik: had ik ...
(H)aulf: half
(H)aulf-van-tijd: af en toe
(H)aulf-zij-gat: maar half goed – da’s maor aulfzijgat gedaon
(H)aulvelings: half en half, gedeeltelijk
(H)aulfzot: half gek
(H)eeremareië: uitroep van verbazing, , verwijst naar Ons Heer en Maria
(H)eur ..., eure ..., euren ...: haar ..., hare ..., haren ...
(H)ieët: heet
(H)oekene: welke ?
(H)oevel: hoeveel ?
(H)ostig: haastig
(H)ost au: haast u 
(H)oveiërdig: hovaardig – zu oveiërdig as een schei out
(H)ulder, (h)ulderen: hun ..., hunnen ...
(H)uuëg, (h)uuëgste: hoog, hoogste
(H)uuëgopluuëpend: hoogoplopend
(H)uuëp-en-al: ten hoogste – da hê uuëp-en-al 5 frang gekost
(H)uuëp-over-kluuët: grote wanorde, alles door elkaar, haastig – zij is uuëp-over-
kluuët vertrokken
(H)uuërendul: hoorndol

Zo, dat waren ze, de woorden met de niet-bestaande ‘h’. Geniet van elkanders
warmte in deze donkere dagen en tot in de lente!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1968
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
02  Kamiel De Cock (94 j.) w. v. Bertha Van Goethem, Dorp – Hulstbaan
10  Juliette Strobbe (51 j.) e. v. Pierre Jossa, † Sint-Niklaas
18  Charlotte De Wael (87 j.) e. v. Eduard Vermeiren, Dorp
22  Maria Louisa Frissyn (60 j.) d. v. Joannes Baptist en Maria Van den Bossche,

† rusthuis Zusters Maria Eerherstel
27  Philomena Poppe (82 j.) e. v. Alois Robijn, Leebrugstraat
28  Adèle Van Britsom (87 j.) w. v. Cyriel De Blieck, † Eksaarde
-februari
05  Benedikt Strobbe (84 j.) e. v. Maria-Theresia Paelinck, Hondsnest
10  Jan Augustin Van Clapdurp (82 j.) e. v. Maria-Theresia Haentjes, † Lokeren
15 Sofie Tardif (75 j.) ° Canada, Zuster Maria Eerherstel, 

d. v. Theophile en Natalie Thiboutot
-maart
02  Martha D'Hooghe (65 j.) e.v. Gaston Poppe, Belsele, † Sinaai
03 Antoinette Verschraege (89 j.) d. v. Camiel en Pharailde Van Goethem, Vleeschouwersstr.
04  Philomena De Boyer (75 j.) w. v. Ludovicus Vandiest
06  René Henri Thys (82 j.) e. v. Zulma De Block, † Moerbeke-Waas
08  Maria Gudula Van den Bosch (79 j.), † rusthuis Zusters Maria Eerherstel  
08  Leo Raes (71 j.) e. v. Gerardine Van Puyvelde, † Sint-Niklaas
10  André Ongena (59 j.) e. v. Margareta Van Grembergen, Statiestraat nu Wijnveld
21  Augusta Cecilia Notenbaert (72 j.) e. v. Adolf Haentjes
-april
05  Julie D'hondt (76 j.) d. v. Karel en Coleta Schrijvers, Hooimansstraat
07  Maria Catharina De Cock (85 j.) w. v. Alfons Speelman, Tinelstraat
10  Anna Coleta Eeckman (97 j.) d. v. Petrus en Felicita Fierens, Zwaanaardestraat
13  Johannes Verbraecken (65 j.) e. v. Irma Maria De Caluwé, † Sint-Niklaas
20  Camille Meyskens (86 j.) e. v.  Pharailde Vandenberghe † te Sint-Pieters (Brugge)
26  Benedikt Strobbe (24 j.) e.v. Jacqueline Annaert, † Sint-Niklaas
29  Elisa De Maeyer (85 j.) w. v. Alfons Smet, Molenstraat
-mei
03  Albéric Vercammen (69j.) e.v. Bernadette Nauts, † Moerbeke-Waas
04  Mathilde Rombaut (88 j.) w. v. August Meul, Statiestraat nu Wijnveld
08  Romaan De Prycker (76 j.) e. v. Gratienne Santé, † De Panne
09  Hilaire Seghers (57 j.) e. v. Emma Bogaert, Statiestraat nu Wijnveld
13  Emma Meyskens (59 j.) w. v. Henri Van Bocxlaer, Statiestraat nu Wijnveld
19  Gerarda Verstocken (57 j.) e. v. Adhemar Staessens, Dorp, † Berchem
-juni
02  Jozef Zaman (72j.) w. v. Marie-Jeanne Samyn, † Hamme
09  Marcel De Meester (40 j.) e. v.  Denise Bracke, Leebrugstraat
14  Cyriel Sterckx (76 j.) e. v. Maria Verbrugghe, † Steenkerke
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22  Alice Meirte (61 j.) e. v. Jozef Van Hese, Statiestraat nu Wijnveld
29  Rachel-Catharina De Vos (60 j.), e. v. Oscar Van Aerde, † Sint-Niklaas
-juli
01  Zephyriaan Smet (75 j.) w. v. Amandina Pauwels, † St-Niklaas
07  Frans De Clercq (88 j.) e. v. Marie-Louise De Caluwe, † De Klinge
10  Edmond Van Aelst (77 j.) e. v. Julia Onbekent, Molenstraat
18  Camiel Van Pottelberge (76 j.) e. v. Maria Cole, † Antwerpen
21  Emilie Paelinck (77 j.) w. v. Victor Rommens, † Klein-Sinaai
25  Oscar Weytens - Burgemeester 1962-1964 (67 j.) z. v. Alfons en Joanna Cuyckens, Dorp
25  Leon Braeckman (61 j.) e. v. Martha Van Clapdorp, † Sint-Niklaas
25  Esther Eeckelaert (76 j.) w. v. Jozef Van Aelst
29  Maria Louisa Thienpondt (90 j.) w. v. Theofiel Van Mieghem, Dorp, † Lochristie
-augustus
01  René De Cock (70 j.) e. v. Maria Leonia De Visscher † Haasdonk
04  Willem Verstraeten - Burgemeester 1942-1944 (67 j.)

e. v. Raymonde Van de Moortel, † Sint-Niklaas
04  René De Leenheer (62 j.) e. v. Maria Van den Berghe, Hooimansstraat, † St-Niklaas
06  Amaat Victor Van Osselaer (83 j.) w. v. Celestina Reyns, † Stekene
19  Joanna Catharina Notenbaert (88 j.) w. v. Kamiel Vercauteren, Luitentuit
-september
03  Cyriel Poppe (63 j.) e. v. Maria Van de Vijvere, Zwaanaardestraat
09  D'hondt Alfons (78 j.) e. v. Eveline Govaert, Puiveldestraat
14  Augusta Van Vlierberghe (81 j.) w. v.  Emiel Sonnemans, Dorp
17  Melanie Vermeulen (82 j.) w. v. Frans De Bock, Eindestraat
25  Maria Helena Van Osselaer (85 j.) w. v. Petrus Strobbe, Vleeshouwersstraat
27  Emma Catharina Van Huffel (67 j.) e. v. Oswald Durinck, Zwaanaardestraat  
27  Marie Louise Van Waes (69 j.) e. v. Achiel Smet, Stenenmuur, † Sint-Niklaas
-oktober
04  Maria Leontine Ongena (91 j.) w. v. Pieter De Mulder, Eindestraat
13  Florentine Coumans (71 j.) e. v. Edmond Buysse, † Klein-Sinaai
20  Cyriel De Vlieger (64 j.) e. v. Germaine De Potter, Hellestraat
-november
01  Kamiel August De Witte (77 j.) w. v. Adeline Van Hecke, † Klein-Sinaai
15  Clementine Ringoot (72 j.) e. v. Eduard Van Eynde, † Belsele
23  Leon Polfliet (75 j.) e. v. Rosa Müller † Brugge
26  Alfons De Plukker (85 j.) w. v. Maria Philomena De Wilde, Waasmunster, † Sinaai 
26  Frans Vercauteren (91 j.) e. v. Hendrika Vervaet, Zwaanaardestraat
-december
10  Alfons Bracke (64 j.) e. v. Lucia De Vos, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
30  Alfons Dandois (60 j.) e. v. Clara Buyck
31 Jules August De Cock (83 j.) w. v. Maria Emelia De Witte † Belsele

Georges Tallir
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Ook mooie stukken tekst kunnen besproken worden, afhan-
kelijk van de inbreng van de deelneemsters.
Er wordt niets opgelegd, iedereen is vrij om te vertellen wat
ze wil. Op die manier ontstaan boeiende conversaties en
bespreken we een boek vanuit verschillende invalshoeken.
Ook niet-leden met een passie voor lezen zijn van harte wel-
kom!

Op dinsdag 14 maart 2017 bespreken we ‘Het Familiepor-
tret’ van Jenna Blum.  
‘Van kinds af aan heeft de gouden hanger met daarin een
familieportret Trudy Swenson, een hoogleraar geschiedenis, bezig gehouden. De foto is een af-
beelding van haarzelf als jong meisje samen met haar moeder en een SS-Obersturmführer van wie
zij denkt een dochter te zijn. Denkt, want haar moeder zwijgt over het verleden...’  
We kunnen hiervoor samenwerken met de bib van Sinaai. Het boek kopen is niet nodig! Inschrijven
kan via peggy.degeest1@gmail.com.

• FeMma maakt het: ‘creatief met beton’: op maandagen 27 maart en 3 april 2017. 
Wie denkt dat werken met beton enkel voor mannen is heeft het mis.
Ook vrouwen kunnen om met cement, zand, water en truweel. Doe mee en maak een origineel
decoratiestuk!

Een greep uit de reacties op onze kookworkshop ‘lekker en gezond wokken’:
“Oosterse invloeden en echte Vlaamse kost : heerlijke wokgerechten.”
“Zout, zuur of zoet: alle smaken kwamen aan bod dankzij verse en gezonde ingrediënten.”
“Koken hoeft niet ingewikkeld te zijn, wokken kan iedereen en het resultaat is verrassend lekker!”
“De tips en tricks van de enthousiaste lesgeefster vormden een meerwaarde.”
“Boeiende gesprekken, samen lekker wokken én proeven: meer moet dat niet zijn voor een ge-
slaagde kookavond.”
“Eens een andere manier om vis of vlees te bereiden: ik probeer het zeker ook thuis!”
“De ideale manier om een originele vegetarische schotel op tafel te toveren!”

Voor meer info over onze FeMma activiteiten 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.

Toneelkring Baudeloo
50 jaar Baudeloo
Onze toneelkring is opgericht in 1967 ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de gemeente
Sinaai. Enkele enthousiaste toneelliefhebbers (Paul De Greyt, Stefan Van Pottelberge, Herman Cod-
dens, Beatrijs Rigaux en Raymond Maes) sloegen de handen in elkaar en hebben het gezelschap
gestart onder het voorzitterschap van Herman Coddens.
In de beginperiode werden twee stukken per jaar gebracht, wat later naar één productie overging
(met meer speeldata) en nog later kwam er elk jaar een jeugdproductie bij.
Het genre van de gespeelde stukken is gedurende al de jaren zeer divers geweest: van komedies
over drama’s, tragikomedies, toneelspelen, thrillers enz. Wij hebben ook regelmatig buiten de ge-
meente opgetreden en met succes aan toernooien deelgenomen en telkens stond en staat kwaliteit
brengen hoog in het vaandel geschreven.
Héél veel mensen hebben tijdens deze halve eeuw deel uitgemaakt van de familie van Baudeloo,
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zowel voor als achter de schermen en we zijn hen allemaal erg dankbaar voor de jarenlange inzet.
Van de verschillende generaties spelers die de revue gepasseerd zijn kan en mag ik zeggen dat ze
mooie rollen hebben neergezet dank zij hun “liefde” voor het toneel. Theater heeft nood aan een
goe de tekst, goed auteur, goede regisseur en gedreven spelers, maar het is ook nog zoveel meer,
daarom nog een speciaal woord van dank naar alle technische medewerkers omdat zij er met alle
mogelijke middelen (decor, belichting, geluid, grime, kapsels, kledij, attributen enz.) voor zorgen
dat anderen hun droom kunnen waarmaken. Dit alles is natuurlijk alleen maar mogelijk omdat to-
neelkring Baudeloo een warme vriendengroep is waar het goed is te vertoeven.
Wij hopen dat de aankomende generaties even gretig samen theater zullen maken en ook genieten
van het applaus, dus richten wij natuurlijk ons woord van dank naar het publiek. Duizenden toe-
schouwers hebben door hun aanwezigheid ons de kracht en “goesting” gegeven om steeds te blij-
ven doorgaan en het beste van onszelf te geven. Daarom: “Dank u wel, geacht publiek”.

Openluchtspektakel op de Dries door Toneelkring Baudeloo krijgt vorm.
Om ons gouden jubileum extra glans te geven organiseren wij een groots openluchtspektakel op
onze prachtige Dries hier in Sinaai. Voor alle toneelliefhebbers een niet te missen evenement.
Zoals u in de laatste twee nummers van Info-Sinaai kon lezen brengt toneelkring  Baudeloo  in sep-
tember het grootse openluchtspektakel “SINAY 1798” op
onze mooie Dries. Meer dan 70 acteurs en figuranten zul-
len het aangrijpende verhaal brengen van wat zich in onze
gemeente heeft afgespeeld tijdens de Boerenkrijg.
Heel wat werk is reeds verzet en stilaan begint alles in de
juiste plooi te vallen. Er is echter nog heel wat te  doen
maar het is hartverwarmend vast te stellen dat veel hel-
pende handen zich spontaan aanbieden.
De opvoeringen vinden plaats op 8-9-10-14-15-16 sep-
tember telkens om 20u30’.
De toeschouwers zullen het spektakel kunnen volgen
vanop een comfortabele overdekte tribune. De zitplaatsen kunnen online gereserveerd worden
vanaf half januari via de website www.sinay1798.be. Er zal ook de mogelijkheid worden geboden
kaarten te bestellen bij een verkooppunt in de gemeente ( locatie nog te bepalen en vanaf 15/1 te
raadplegen op de website ).
Nog meer info in een volgend nummer.
Geniet samen met ons van 50 jaar Baudeloo, 800 jaar Sinaai en “Sinay 1798”.

50ste toneelseizoen – Sla niet met de deuren!

Tussen 12 en 19 november genoten meer dan 950 toeschou-
wers van ons toneelstuk “Sla niet met de deuren!”, geschreven
door Michel Fermaud.
Over de keuze van het stuk waren de meningen onder het pu-
bliek verdeeld. Het verhaal op zich was eenvoudig en kabbelde
rustig voort zonder een echt plot te hebben. 
Waar de toeschouwers het wel over eens waren, was dat de
spelers dit voortreffelijk hebben gebracht (met een oprechte
dank aan de regisseur en grimeurs van dienst) en dat het geen
enkel moment verveelde. Ook de keuze van het  decor, waar de deuren tegen een stootje moesten
kunnen,  de aanbreng van de juiste attributen, het doordacht gebruik van verlichting en geluid
brachten het stuk op een hoger niveau. 
Het ‘zoetje’ dat bij het verlaten van de zaal werd gegeven, viel goed in de smaak!

verenigingen
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Wist u trouwens dat:
• sommige deurklinken extra moesten verstevigd worden en kadertjes/schilderijtje met een schroef

werden vastgezet?
• de spelers (die het geluk hadden de tafelscène te spelen) elke keer kalfsworst, gemengde sla en

rijstpap kregen?
• de champagne op het einde echte cava en de kruidenthee eigenlijk ice-tea was?
• we spijt hebben dat het allemaal al voorbij is en we reeds uitkijken naar ons massaspel in sep-

tember!
Zeker tot ‘ziens’ op onze mooie Dries!

KVG Sinaai
KVG Sinaai is een socio-culturele vereniging van personen met een handicap en hun netwerk. Met
een ‘open kijk op handicap’ organiseert zij activiteiten voor deze doelgroep. Van ontmoeting en
ontspanning tot infomomenten en vorming. Onze vereniging blaast dit jaar 60 kaarsjes uit! 
KVG Sinaai maakt deel uit van de KVG-groep, een geheel van deelorganisaties en diensten die de
belangen van mensen met een handicap verdedigt en behartigt op verschillende levensdomeinen.
De vereniging viert dit jaar haar 60-jarig bestaan met een mooie Theatervoorstelling door Fried
Ringoot op zondag 26 maart om 14h00 in de pa-
rochiezaal.

Stel... je voelt je niet goed.
Stel... je gaat naar de dokter. 
Stel... je leven wordt weggeveegd met één enkel
woord.
Stel dat je in alle donkerte die op je afkomt,
je enkel deze vraag over je lippen krijgt:
“Maar wat rijmt er nu op… kanker…?”

Fried Ringoot neemt je mee in een rollercoaster
van emoties waar hij zichzelf ontzettend bloot-
geeft. Deze rasperformer zuigt je mee in een fijn-
gevoelig, gepolijst verhaal vol humor en met een
ontzettende dosis zelfrelativering.
Veelzijdig, pakkend, herkenbaar, zalig muzikaal, soms heerlijk absurd, aangrijpend, teder en grap-

pig. En toch steeds met beide voeten in de realiteit: durven naar het leven te kijken zoals het écht
is ! Misschien verdient deze voorstelling het label “stand-up philosophy”?
Tijdens de pauze bieden wij de aanwezigen koffie en gebak en ter gelegenheid van ons 60-jarig
bestaan trakteert het bestuur ook nog op een drink.

De inkom is 9 euro en iedereen is van harte welkom.
Reserveren bij:
• André Geerinck, Kernemelkstraat 63 – 03 772 37 11 geerinck.andre@skynet.be
• Helena Verlee, Hulstbaan 191 – 03 772 46 81 helena.verlee@outlook.com

Beweging.net
Een winterwandeling en lekker dessertenbuffet … Welkom op het ontmoetingsmoment van Bewe-
ging.net Sinaai: zondag 19 februari 2017 – parochiecentrum Sinaai.

Beweging.net Sinaai nodigt u uit op zijn ontmoetingsmoment. We zorgen terug voor een winter-
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Sinaai-Waas
Dries 57 | 9112 Sinaai-Waas

E-mail: sinaai-waas@bnpparibasfortis.com
Tel. 03 722 94 50
FSMA nr. 46481 cA-cB
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wandeling en een lekker dessertenbuffet. Gezien de festiviteiten rond 800 jaar Sinaai in de maand
januari 2017 verplaatsen we ons initiatief naar februari 2017. Maar de ingrediënten blijven dezelfde.
Naast de datum is ook de locatie aangepast.

Het vertrek van die wandeling is voorzien om 13.30 uur (stipt!) aan het parochiecentrum in Sinaai.
Aangepast schoeisel is aangewezen. De terugkomst aan het parochiecentrum is voorzien rond
15.30 uur. Na een welkomglaasje  kun je genieten van een lekker dessertenbuffet (en uiteraard
koffie of thee). En dit alles word je aangeboden voor 5 euro (inbegrepen ook een verzekering voor
de wandelaars).

Ook als je niet mee gaat wandelen ben je welkom om 15.30 uur in zaal Toon. 

Het enige wat je moet doen is vooraf inschrijven (uiterlijk 7 februari 2017). 

Je geeft gewoon een seintje op 03/7220841 of een mailtje
naar karin.joos1@telenet.be

Spenoazi
2016 zit er weer bijna op. Het was ons het jaartje wel weer, op het speelplein. Een fantastische zo-
merwerking waarbij opnieuw records sneuvelden. Het is hard werken en fiks plannen, maar jaar
na jaar lukt het toch weer. Eind oktober hebben we jullie ook getrakteerd op enkele griezelige, hui-
veringwekkende taferelen tijdens de jaarlijkse Halloweentocht. Hopelijk hebben jullie de herfstva-
kantie goed benut om een beetje te bekomen van de schrik. 

Maar met 2017 voor de deur zitten we niet stil. Integendeel! We zijn al volop bezig met nieuwe the-
ma’s en coole spelletjes te bedenken voor de komende paasvakantie. Want ook dan zijn jullie we-
derom welkom op het tofste speelplein van het land. 

Wie zin heeft in een geweldig, onvergetelijk feestje in subtropische sfeer (lees: jacuzzi’s, zand,
cocktails,…) is zeer welkom op onze jaarlijkse Beachparty die plaats zal vinden op 25 maart 2017. 
Mis het zeker niet en breng je vrienden mee. Zij die niet afkomen, hebben ongelijk!

Dan rest er ons niet veel dan jullie een deugddoend, feestelijk, warm en vooral speels 2017 te wen-
sen. Wij hopen alle kindjes en veel nieuwe gezichtjes te mogen ontmoeten vanaf de paasvakantie
en zeker in de zomervakantie. Maar eerst genieten van alle feestelijkheden.

Scouts
Wat is het jaar geweldig gestart bij de scouts van Sinaai! We begon-
nen het jaar met een geweldige overgang, die dezelfde avond ver-
volgd werd met een gezellige barbecue. Nieuwe leden zijn hartelijk
verwelkomd en de nieuwe leiding leert nu alles over het leiding geven
binnen scouting. Ook zijn ze intussen deel van een hechte vrienden-
groep. Ondertussen zijn alle takken al op weekend geweest en ook
deze waren zeer geslaagd. Op de halloweentocht van Sinaai was de
scouts ook van de partij. Het was een sfeervolle avond waarbij een
heerlijke pompoensoep werd aangeboden. Deze was gemaakt door
de givers, onze oudste tak. Op de kerstmarkt van Sinaai, zijn we er
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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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zoals elk jaar ook weer bij. Iedereen is welkom om bij ons een lekkere pita te eten. Binnenkort is
het weer zover, dan komen we van deur tot deur voor onze Azaleaverkoop. Deze bloemen zijn niet
alleen mooi, makkelijk te behouden en goedkoop, je kan er ook onze groepskas door sponsoren.
Met dit geld kunnen we met al de leden uitstappen doen, onvergetelijke kampen organiseren en
nog zoveel meer! Op 29 april houden wij onze quiz in het Troelant. Hiervoor is ook iedereen uitge-
nodigd! De leiding is al druk bezig met het plannen van de kampen. Het ziet ernaar uit dat het nog
een geweldig jaar zal worden en zoals ons thema binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zegt; zullen
we grenzeloos groeien!

Jeugdkoor Gaudeamus
Drukke tijden

Sint en Kerst beheersten traditioneel het eerste trimester van
de repetities van dit werkjaar. Reikhalzend keken we uit naar
de CD ‘Liedjes uit de stad van de Sint’ die dit najaar werd
uitgegeven door de stad Sint-Niklaas in samenwerking met
Koor en Stem en alle Sint-Niklase kinder-en jeugdkoren. Half
november was het dan eindelijk zover. Voortaan klinken onze
stemmetjes in de aanloop van het Sinterklaasfeest in vele
Wase huiskamers. Best iets om fier op te zijn, niet?

Voor de tweede keer op rij mochten we trouwens met onze -12 groep (zie foto) mee de Sint ver-
welkomen in zijn thuisstad vanop het grote podium op de Grote Markt. Een hele belevenis alweer,
waarop onze jongste leden met veel plezier terugkijken.

Al even trots zijn we op onze jongste verwezenlijking, ons kerstconcert met als titel ‘The Sound of
Christmas’, met in het tweede deel de kindermusical ‘Piekobello’. Als kinderen, begeleiders, be-
stuursleden en ouders de handen in elkaar slaan kan je duidelijk meer bereiken dan je denkt. Decor,
techniek, kostuums, … niets werd aan het toeval overgelaten.

En ook het nieuwe jaar heeft alvast heel wat spannends voor ons in petto. Zo starten we rond deze
tijd met de voorbereiding van de vieringen rond het 800-jarig bestaan van onze parochie met als
hoogtepunt de televisiemis op 21 mei 2017 vanuit onze eigen Sint-Catharinakerk.
Wie  interesse heeft in ons jeugdkoor kan contact opnemen met dirigente Tiny De Mulder via mail: 
jeugdkoorgaudeamus@gmail.com. Wij kijken alvast uit naar nog meer Sinaais zangtalent!

KLJ 
Na de afloop van alweer een prachtig jaar vol activi-
teiten wensen wij u het beste toe in het nieuwe jaar
2017. Wij staan alvast klaar om er alweer een spette-
rend jaar van te maken.
Samen zetten we de afgelopen 2 maand nog eens
voor u op een rijtje. In oktober waren de appelen van
onze appelslag in een recordtijd uitverkocht waarvoor
we jullie willen bedanken en alle leden en leiding die
de dag zelf zijn komen helpen. Mij hebben ze alvast
gesmaakt. Onze halloweentocht in samenwerking
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

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

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

Tel.: 03 772 60 41  
Fax 03 772 60 42

kristof.la.heyne@dvv.be
danny.beirnaert@dvv.be
elke.van.hoye@dvv.be

Vleeshouwersstraat 36 - Sinaai - 03/772 33 39

Delicatessenslager
Maes
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met de andere verenigingen in Sinaai hebben we enthousiast ingekleed en ook daar konden wij op
een grote opkomst rekenen. November bracht ons iets slechter weer op Kristus Koning waar wij
allemaal 1 dagje samen spelen met de andere jeugdverenigingen. Sinterklaas maakte dan ook weer
veel goed want er waren dit jaar géén stoute kindjes in de klj.

Tussen januari en maart willen wij ook nog graag wat reclame maken voor de volgende activiteiten.
In jeugdhuis Troelant geven onze oudste -16’ers opnieuw hun fuif Project Army op 4 februari
2017.

Naast fuiven organiseren wij voor de inwoners van Sinaai en Puivelde ook een ontbijtmandenactie.
Kei lekkere ontbijten leveren wij thuis af rond het gewenste uur op zondag 12 februari 2017. Tip:
een ontbijt als cadeau valt altijd in de smaak om je vriend/vriendin of man/vrouw te verrassen! Meer
info valt binnenkort zeker in je brievenbus of indien je geen brief ontvangt mail naar
k_aerssens@hotmail.be.
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 hoofleiding te contacteren: Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Si-
naai - 0495 13 38 58 en Astrid Van De Voorde – Edgar Tinelstraat 8 -  0470 57 12 46. 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.

Chiromeisjes Alleman
Eerst en vooral willen we ‘Alleman’ een gelukkig nieuwjaar
wensen! Wij hopen dat 2017 net zo’n mooi jaar mag worden
als 2016.

Voor we met beide benen het nieuwe jaar inspringen, zouden
we graag nog eens terugblikken op onze activiteiten van het
afgelopen najaar. Zoals de meesten onder jullie wel weten staat
de aankomst van de kerstperiode voor de Chiromeisjes gelijk
aan kerstrozentijd. We trekken ieder jaar, naar aloude traditie,
van deur tot deur om onze prachtige kerstrozen aan de man te
brengen. We mogen opnieuw tevreden zijn, want ook deze win-
ter vlogen onze bloemen in groten getale over de toonbank. Van-
daar een welgemeende dankjewel aan al wie er eentje van ons gekocht heeft! 

Naast onze kerstrozenverkoop, worden er in de koude wintermaanden ook heel wat kerstfeestjes
georganiseerd voor de meeste afdelingen. Dan verzamelen de kinderen samen op de Chiro om ge-
zellig samen een hapje en een drankje te verorberen, liedjes te zingen, gekke spelletjes te spelen
en last but not least, cadeautjes uit te wisselen. Plezier verzekerd! Maar naast kerstmis, werd ook
het sinterklaasfeest uitvoerig gevierd op de Chiro. Onze jongste afdelingen maakten de mooiste
tekeningen en brachten ook een bezoekje aan de Sint die op bezoek was in het Troelant. 

Een ander hoogtepunt in de aanloop naar het eindejaar, is Kristus Koning. Op deze dag spelen we
een hele zondag lang samen met alle andere jeugdbewegingen, eten we lekkere boterkoeken,
mogen we voor een keer in een stoet op straat lopen achter de muziekkapel en de vlaggenwimpe-
laars. Kortom, alles wat een kinderhartje begeert om zich eens helemaal uit te leven met vele vriend-
jes en vriendinnetjes.
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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

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Evert Van Mele
Erkend accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40b - 9112 Sinaai
03/344 77 88 - info@vm-consult.be - www.vm-consult.be

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Maar na deze hele uiteenzetting over onze afgelopen activiteiten, bent u vast benieuwd wat er op
de planning staat voor het nieuwe jaar? Januari is examenmaand voor de meeste leidsters, waar-
door er dus op zondag af en toe voor vervanging zal gezorgd worden. Zo zullen onze aspiranten
een keertje aantreden als leidsters in spe, maar gelukkig kunnen we ook rekenen op de steun van
onze bende met oudleidsters, die met veel plezier nog een keertje van het Chiro-geven komen ge-
nieten. In februari vliegen we er zelf opnieuw in. Voor vele afdelingen staat er dan een weekendje
weg gepland. Ook zal er veel geoefend worden voor onze ouderavond. Deze vindt plaats op 25
maart in de parochiezaal. U bent dus van harte welkom om dan de zang-, dans-, en acteertalenten
van onze chiromeisjes te komen aanschouwen. 

Chirojongens Wij
Om te beginnen willen ‘Wij’ jullie alvast een schitte-
rend Nieuwjaar wensen! Onze grootste nieuwjaars-
wens is dat we samen met jullie van 2017 een even
fantastisch jaar kunnen maken als het afgelopen jaar
is geweest. We hopen ook dat jullie al met volle teu-
gen genoten hebben van de gezellige Kerstperiode.
Natuurlijk zou die periode niet helemaal hetzelfde zijn
zonder een prachtige kerstboom en we willen dan ook
iedereen bedanken die ook dit jaar zijn exemplaar bij ons heeft gekocht. In heel Sinaai deur-aan-
deur bomen verkopen kunnen we niet alleen. Daarom willen we ook graag de helpende ouders 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-
gelopen jaar weer heel wat nieuwe gezichten op de Chiro zijn verschenen. 
We mogen zeker zeggen dat 2016 weer een goed jaar was voor de Chiro!

Maar ook in 2017 zullen we zeker niet stilzitten! Om te beginnen vieren we naar jaarlijkse gewoonte
Lichtmis op 5 februari. Op deze dag smullen we met zijn allen van hele bergen pannenkoeken en
genieten we van een leuke film. Op zaterdag 11 maart is het dan weer tijd voor onze Bonte Avond.
Die avond zijn jullie allen uitgenodigd om te komen genieten van een lekkere maaltijd, gevolgd door
toneeltjes van onze leden. Hierna op zondag 14 mei is er iets speciaal. Zoals u waarschijnlijk al
gehoord heeft bestaat ons gezellig dorp Sinaai 800 jaar. Ook de Chiro laat dit niet zomaar voorbij-
gaan en organiseert daarom met behulp van de oud-leiding een massaspel op den Dries. Tot zover
onze planning van 2017, voor meer info zie http://www.chirowij.be.
PS: Ben je een stoere, avontuurlijke of toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!

Sint-Catharinascholen
De lagere school leest voor…
Dat lezen goed is voor de ontwikkeling van de fantasie en dat het kinderen vooruithelpt op vlak
van spelling en creatief taalgebruik, dat is niet nieuw. Maar ook voorlezen stimuleert kinderen, het
wakkert hun verbeelding aan en het verrijkt hun woordenschat. En niet alleen dat… het is bovenal
gewoon heel erg leuk.
Daarom konden wij op onze school de Voorleesweek niet zomaar voorbij laten gaan. We gooiden
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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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE

Cafe “Het Park”
Bij Erwin & Kelly

Dinsdag gesloten
Tel.: 03/722 01 83 
Gsm: 0471/69 50 70

Email: derijcke.erwin@gmail.com
Sinaaidorp 2
9112 Sinaai
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onze ideeën op een hoop en bedachten verschillende fijne voorleesactiviteiten voor al onze kinde-
ren, van het eerste tot het zesde leerjaar. Het hoo gtepunt lag op dinsdag 22 november. Misschien
heeft u het wel in de krant gelezen? Die dag trokken we erop uit naar verschillende unieke voor-
leesplekjes in Sinaai.
Al onze leerlingen werden door mekaar gehusseld en vertrokken in groepjes van 10 à 12 kinderen.
Verschillende Sinaaise organisaties/middenstanders waren bereid om die dag hun accomodatie
voor onze kinderen open te stellen. Zo konden wij de verhalen die werden voorgelezen ook hele-
maal afstemmen op de verschillende locaties.
Enkele kinderen griezelden bij “Vampierenmanieren”, voorgelezen op het kerkhof. Anderen kregen
het toepasselijke “Dokter Deter” te horen in de wachtzaal van Dokter Schietse. Mijnheer pastoor
stelde zijn ontvangstruimte open voor het boek “Morgen is hij weg”. En onder de eik op de Dries
kon je luisteren naar “De bende van de mol”.
Op sommige plaatsen kregen we zelfs extra publiek. Zo kwamen de bewoners van het rusthuis en
de serviceflats gezellig meeluisteren naar onze soms grappige, soms ontroerende vertelsels. 
Er werd ook nog voorgelezen in de bibliotheek, de tekenacademie, het tinelmuseum,  kinepraktijk
Beirnaert, rouwzaal Jozef Van Daele, de kerk, zalen De Dissel en in verschillende lokalen op school.
Oudervereniging VCOC liet ons alvast weten dat we met dit initiatief in de prijzen vallen en bracht
ons die dag ook een bezoek, een fijne opsteker!
Zowel de kinderen als de leerkrachten als de helpende lees(groot)ouders vonden het een geslaagde
namiddag. Wij broeden al op nieuwe initiatieven, dus wordt ongetwijfeld vervolgd!

Basisschool (’t Wijntje, Klavertje 3 en De Zwaan)
De basisschool houdt een feestweekend dat start op
donderdag 23 maart met Comedy.

Klavertje 3 (Vleeshouwerstraat) en ’t Wijntje, nodigen jullie
uit op zaterdag 25 maart in de Vleeshouwersstraat 2
voor een leuke show van onze kapoenen met daarna een
super kinderanimatie in de speelstraat en lekkere hapjes.

De Zwaan nodigt jullie uit op zondag 26 maart in de
Leebrugstraat 65 in en rond het Middeleeuws speelkas-
teel.

De openklasjesdag voor inschrijvingen  gaat door op zaterdag 13 mei van 10u tot 12u. Voor even-
tuele vragen kan je zeker terecht op het nummer: 03 772 34
43 of bezoek even onze schoolwebsite: scs-sinaai.be

Atletiek 
Op zaterdag 5 november 2016 was het groot Feest bij RTS voor het 5-jarig bestaan van deze Jog-
gingclub die opgericht werd te Sinaai op 1 januari 2011. Met dank aan het voltallig bestuur en de
medewerkers voor de prachtige dag die alle leden, oud leden en sponsors voorgeschoteld kregen.
In de namiddag werd er een sportief evenement georganiseerd en daar aansluitend, s’avonds een
denderend muzikaal programma met optredens van Karree Konfituur en Bow & Arrow. De sfeer
zat er dus goed in. De mooie dag  werd afgesloten met DJ Nivi en Neekid. Op naar het 10 jarig be-
staan! 

Wat het sportieve van de club RTS aan te bieden heeft? Je kan elke maandag en woensdagavond
om 19u30 aan de sporthal Ter Beke mee om te joggen en lopen in één van de 5 verschillende groe-
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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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pen die elk een eigen snelheid aanhouden, ttz. van joggen
tegen 7,5km/pu tot 12km/pu en meer. 
Wat met de familiale sfeer? Er zijn enkele voorbeelden van
gezinnen met 4 personen zoals De families Verlee Etienne,
Ronny Smet, Mario Schelfhout en nog zo velen met 3 per-
sonen uit een gezin. Vanaf 13 maart 2017 wordt er weer
een START TO RUN gegeven door gediplomeerde bege-
leiders. Willen jullie meer weten over deze club zie info:
www.runningteamsinaai.be Het loont zeker de moeite als
je sportief bent. 
Podium: Sofie Claus haalde op 9 oktober 2016 een eerste plaats en werd alzo BK (+35) op de Ma-
rathon in Eindhoven. Haar tijd was 2u49 wat ook top is! Proficiat Sofie.
Een Goede raad voor joggers en lopers in de winter! Zorg er voor dat je goed zichtbaar bent door

verlichting en bescherm het hoofd en handen bij vriesweer.

Boogsport
Sinaai Eendracht 
Bij Leen, Vleeshouwerstraat 28  Sinaai 
Maandag  23 januari 
Zondag 5 februari 
Maandag 27 februari 
Zondag 5 maart 
Maandag 27 maart 
Op al deze schietingen is er 25 € gratis 
Deze beginnen allemaal om 15u00

Sinaai Statie
Café Maretak, Wijnveld 308, Tel: 0476/32.34.13.
Vrijdag  6 januari 19u30  25 € gratis
Vrijdag  3 februari 19u30 25 € gratis
Vrijdag  3 maart 19u30 25 € gratis

Tao-Do 
Wie is Tao-Do: De instructeurs zijn Wim, Yvan,
Pascal, John, Thierry en Saskia.
Wat betekent “Tao-Do”:  De weg van de natuur,
De weg van het leven.
Wat doet Tao-Do: Mix Fight staat voor de zoek-
tocht om zowel mentaal als fysiek de ultieme krij-
ger en vechter te worden in een familiale en
sportieve sfeer. 
Tai Chi Chuan is een Chinese bewegingsvorm en krijgskunst die in het Westen vooral beoefend
wordt om zijn gezondheidsbevorderende eigenschappen. 
Self-Defense heeft tot doel vrouwen te trainen tot zij instinctief kunnen reageren op een aanval of
aanranding van agressors wat leidt tot algemene redding zowel fysiek als mentaal. 
Geweldbeheersing is vooral gericht op mensen die werken in de sociale sector (verzorging, be-
waking, psychiatrie, gevangenis e.a.) zodat zij zichzelf en de patiënt of agressor op een humane
manier zowel verbaal als non-verbaal weerbaarheid kunnen bieden.

sport sport sport
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Ons Vermaak 
Bij Eddy De Decker, Kruisstraat 2 Puivelde 
Zaterdag 7 januari  37 € gratis 
Zondag 15 januari  50 € gratis 
Dinsdag 17 januari 37 € gratis 

Sint Antoon 
Maandag 30 januari 37 € gratis 
Zaterdag 4 februari  37 € gratis  
Zondag 19 februari 50 € gratis 
Zaterdag 4 maart 37 € gratis
Zondag 19 maart 50 € gratis
Deze schietingen beginnen om 15u00

Sinaai_info_december_2017_Opmaak 1  8/12/16  15:47  Pagina 59



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
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‘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

Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211

info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 
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Wat is Tao-Do: TAO-DO vzw is een vereniging ontstaan uit vriendschap, passie en jarenlange kennis
met als doel:
• onze passie met andere te delen
• mensen hun comfortzone te verruimen
• onze vriendenkring te vergroten
• onze kennis te verspreiden 

Waar en Wanneer: 
Mix-Fight:
• elke maandag Sporthal Ter Beke Sinaai van 20.00u tot 21.30u
• elke donderdag Sporthal Ter Beke Sinaai van 21.00u tot 22.30u
Tai Chi Chuan: 
• elke vrijdag Sporthal Ter Beke Sinaai van 10.30u tot 11.30u
• elke donderdag Sporthal De Vinderij te Lokeren van 19.15u tot 21.15u
Self-Defense: start lessenreeks zaterdag 21/01/2017 Sporthal Ter Beke Sinaai 13.30u tot 15.00u
Geweldbeheersing: start 3 lessenreeks 14-21-28/01/2017 Sporthal Ter Beke Sinaai 15.00u tot
16.30u  
Wil je op de hoogte blijven van onze cursusses: sluit je aan op onze facebookpagina!

Judo
Judoka worden.
Judo, meer dan een sport.
Judo biedt een mix van unieke pedagogische waarden en een
optimale motorische ontwikkeling in een leerrijke en uitdagende
omgeving onder leiding van gediplomeerde trainers.
U bent elke woensdag en vrijdag welkom vanaf 19 uur. Gratis
startlessen waarbij men een judopak kan gebruiken van de club.

Competitie
Evelien Brys behaalde zilver op het Oost-Vlaamse kampioenschap senioren.

Tornooi Zwijndrecht:
2e: Seppe Nijs – Pieter Jan Dhooghe
3e: Axl De Clerq – Ward Belis – Victor Suy- Emely Buysrogge – Vic Moerman –Tim De Witte- Dries
Catfolies

Tornooi Kemzeke:
1e: Seppe Nijs
2e: Jorre De Plus – Tibo Linthout – Victor Suy – Emely Buysrogge –Thor Geerts
3e: Ward Belis – Axl De Clerq – Kian DeBruyne

Geselecteerden team Oost-Vlaanderen:
Op 11-11 streden de 25 beste jeugdjudoka’s van Oost-Vlaanderen tegen de andere Vlaamse pro-
vincieteams . In de ploeg stonden 4 Sinaaise judoka’s .
Oost-Vlaanderen won deze ontmoeting.
Victor Suy won al zijn kampen.  Seppe Nijs en Emely Buysrogge verloren slechts één kamp. Ward
Belis kon niet aantreden.

INFO 03/7721001 - Judoclubsinaai.weebly. com
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Plafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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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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FEEST FEEST FEEST

65 jarigen

65 jarigen vieren feest: 
Restaurant Feestzaal Tybeert in Lokeren – Daknam - 22 oktober 2016

Bovenste rij van links:
1 Eggermont Marc, 2 Van Damme Marc,3 Blommaert Andre, 4 Van De Vijver Willy,
5 Van Peteghem Etienne, 6 Dierick Eddy, 7 Smet August, 8  Vandermeulen Karel,

9 Heymans Werner, 10 Meul Michel, 11 Clarisse Luc, 12 Vercauteren Dirk,
13 Bruine Marleen, 14 Schatteman Frieda, 15 Maes Marita, 16 Van Mele Hubert,

17 De Plukker Marleen, 18 Raes Jef, 19 Ysewijn Dirk, 20 Creve Gilbert,
21 De Maesschalck Godelieve

Onderste rij:
22 Parijs François, 23 De Mey Marnix, 24 Poppe Christiane, 25 Bruggeman Godelieve,

26 Heirwegh Berlinde, 27  Poppe Linda, 28 Van Laere Agnes 29 Van Goethem Antoinette
30 De Baere Francine.
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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

Staand vlnr: Fabiola De Bock, Carina Baert, Daisy Schatteman, Patrick Meul, Marianne Verschraege,
Paul Creve, Annemieke Notenbaert, Rudi Braem, Nadine Verheyden, Tony Seghers, Danny Smet, Marc
Verstocken, Ronald Polfliet, Carla Maes, Martine Van Overloop, Pascal Verhelst, Carla Strobbe, Marina
Blommaert, Geert Van Puyvelde, Martina Vercauteren, Daisy Mul, Kristien Schatteman, Dirk Roggeman,
Danny De Waele, Johan Van Osselaer, Luc De Maesschalk.
Gehurkt vlnr: Hilde Poppe, Marie-Claire Heirwegh, Ingrid Elegeert, Rita Van Acker, Kathy Noens, Marc
Piessens, Lutgard Janssens, Dirk Polfliet, Marina De Clercq, Lydia Poppe, Corry Bogaert, Lutgard
Poppe, Rita De Geest, Rita De Pauw, Marleen De Mulder.

50 jarigen
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Op weg naar 800 jaar Sinaai

“Veel feest, beweging en elkaar opnieuw ontmoeten”
Dat Sinaai volgend jaar zijn achthonderdjarig bestaan viert, wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er
een speciaal bier Sinaybier werd gebrouwen? En dat er een openluchttoneel op de Dries is gepland?
Er staan volgend jaar een hoop activiteiten op het programma en dit allemaal dankzij het werk van een
grote groep vrijwilligers, waaronder Jacques Smet, Etienne Meul en Stephaan Schelfaut. Zij zijn de be-
stuursleden van de vzw 800 jaar Sinaai en hebben afgelopen jaar hard gewerkt om een gevarieerd
feestprogramma tot stand te laten komen.

Info Sinaai: “Hoe is het feestprogramma
tot stand gekomen?”
Etienne Meul: “In april 2015 zijn we voor
het eerst samengekomen.  Vanuit de dorps-
raad en de vzw Sinaai leeft’ hadden we het
doel gesteld om die festiviteiten te coördi-
neren. Op dat moment was er nog geen
subsidiereglement van de stad Sint-Niklaas.
Daarom zijn we een eerste keer gaan praten
met schepen Christel Geers, om te pleiten
of we voor Sinaai apart subsidies konden
krijgen. Ze ging vrij snel akkoord, en gaf ons
een budget van vijftienduizend euro, maar
we wisten dat zo’n budget niet genoeg ging
zijn. Achteraf is het budget nog verhoogd.” 

Stefaan Schelfaut: “Vanaf september 2015
is het goed beginnen lopen. Er kwam steeds meer volk op de vergadering af. De eerste keer was er vier ge-
gadigden. Uiteindelijk zijn we gegroeid naar een groep van dertig man, die allemaal een achterban vertegen-
woordigen” 

Jacques Smet: We hebben alle verengingen gecontacteerd met de boodschap dat we iets wilden doen rond
de viering  van 800 jaar Sinaai, met de vzw als stuurgroep. Meer dan 32 hebben positief gereageerd. De
meeste plannen hun activiteit in het kader van 800 jaar Sinaai. De bedoeling is de viering en een stuk geschie-
denis in hun activiteit te plaatsen. Daarnaast zijn er ook een aantal speciale activiteiten gekomen: de nieuw-
jaarsreceptie, de wandel- en fietsapp die speciaal voor het feestjaar werd gemaakt, de familiedag en de
kerstmarkt. Die zal niet zo maar een kerstmarkt zijn, maar een apotheose van het feestjaar. En dan vergeet ik
bijna het openlucht toneel van toneelgroep Baudeloo. Zij waren al jaren het broeien op een massaspektakel
in openlucht. Nu nemen ze de gelegenheid om dat te doen.”

“2017 wordt een druk maar plezant jaar.”

Info Sinaai: “De wandel- en fietsapp werd speciaal voor Sinaai gemaakt. Hoe is die tot stand gekomen?” 
Jacques: “Die app is voornamelijk het geesteskind van Johan Van Rumst, die samenwerkt met de Baude-
looheemkring van Klein-Sinaai. Via de app kan je aantal wandel en fietstochten in Sinaai uitstippelen met als
vertrekpunt Troelant. Wij proberen vanuit onze stuurgroep hen te helpen maar we mogen toch wel zeggen dat
ze dit project volledig op hun hoed mogen steken.”

Info Sinaai: Hadden jullie zo een enthousiasme verwacht?
Stefaan: “Het was toch meer dan we hadden verwacht. Er zijn toch wel een paar dingen uit de bus gekomen
die ons een boost gaven. Het is ook belangrijk dat er altijd een goede verstandhouding is gebleven tussen ie-
dereen, ook al moest er soms met de agenda worden geschoven. Er waren een paar conflictdata.” 

Jacques: “We hebben vrij vlug beslist een aparte vzw op te richten, omdat het moeilijk was om alles via de
VZW Sinaai Leeft! te organiseren. Vooral op financieel vlak, waar we dan in een ander wettelijk kader zouden
terecht gekomen zijn.  We hopen break-even te draaien want als we geld over hebben, zouden we niet weten
wat we ermee moeten doen. De nieuwe vzw die we hebben opgericht is er één voor een eenmalige activiteit,

interview
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en stopt dan ook na het feestjaar.”   

Etienne: “Degene die activiteiten organiseren volgend jaar hebben zich geëngageerd om het Sinaybier te tap-
pen. Dat bier heeft ook al een lange historie. Met de proefbrouwers uit Sinaai hebben we een wedstrijd geor-
ganiseerd en het bier van Maarten Smet is er als winnaar uitgekomen. Het is al klaar en op de nieuwjaars-
receptie (op 15 januari) zal het zeker te verkrijgen zijn.”

Stefaan: “Wat wij ook doen met de nieuwe vzw is de administratieve ondersteuning. De aanvragen voor ver-
zekeringen, vrijwilligerserkenning, voorziening van materiaal,…Dat is belangrijk zodat de verenigingen zich
daar niet mee hoeven bezig houden. We proberen met alles binnen de lijnen te kleuren.” 

“We danken de mensen dat ze mee gaan in ons verhaal.”

Info Sinaai: “2017 zal een druk jaar voor zijn jullie.” 
Jacques: “Het zal ook heel plezant zijn. Het is wel allemaal niet zo evident, zeker als je met zo’n grote groep
mensen en met een hele hoop verenigingen samen werkt. Alles wordt opgebouwd door vrijwilligers maar er
zijn een aantal mensen die van hun vrije tijd een fulltime job hebben gemaakt.” 

Etienne: “Voor ons is het grootste werk voorbij, maar het uitvoeren van alle activiteiten, daar hebben een
aantal verenigingen beloofd elkaar te helpen. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik noem dat “de mayonaise van
een dorp”.

Jacques: “We gaan ook de onderhoudswerken van 2017 kort op de voet volgen. Iedereen weet dat het dorp
van januari tot november her en der zal openliggen.  We hopen dat alle activiteiten vlot zullen kunnen door-
gaan.”

Stefaan: “Het engagement van de verschillende verenigingen is een belangrijk gegeven in ons concept. De
verenigingen zijn samengekomen en ze hebben zich nu geëngageerd om heel het jaar samen activiteiten te
organiseren. Één van de doelen van de vzw en de dorpsraad is mensen samen brengen en we danken de
mensen dat ze mee gaan in ons verhaal.”

Info Sinaai: “De Volkssportfeesten worden ook met een dag verlengd?” 
Etienne: “Ja, op zondag 27 augustus is er een familiedag. We hebben dat vroeger al gedaan. De eerste keer
was op de 25e editie van de Volkssportfeesten. Volgend jaar is dat tien jaar geleden. De droom is dat Sinaai-
centrum één grote picknickzone wordt met animatie, spel en muziek. Ook weer mensen samen brengen,
samen zingen, enz… Niet de dure affiches en de grote dingen. Gemütlichkeit is misschien het verkeerde
woord, gewoon samen zijn. Er zijn al verschillende ploegen van de zeskamp die al een feest gaven op zondag
maar dat nu op de Dries gaan doen. Wij zorgen voor animatie, dat er wat muziek is en uiteindelijk sluiten we
af met een groepszang die mee wordt georganiseerd door Gaudeamus, met de bedoeling dat iedereen mee-
zingt.”

Info Sinaai:  “Wat zijn jullie verwachtingen?”
Jacques: “Veel feest, veel beweging en veel elkaar opnieuw ontmoeten. Een terugblik op 800 jaar Sinaai. We
hebben in ons programmaboekje reeds een honderdtal data opgesteld rond het ontstaan van verenigingen,
gebouwen in Sinaai. Heemkring Den Dissel zal volgend jaar zijn jaarboek uitgeven rond die tijdslijn en met dat
boek zal je doorheen 800 jaar Sinaai wandelen aan de hand van verhalen en anekdotes.”

Etienne: “Ik hoop dat alles wat geprogrammeerd is zonder problemen kan doorgaan en dat de samenwerking
over de verenigingen zal slagen. Dat zal dan echt een geschiedkundig moment zijn, bij wijze van spreken.”

Stefaan: “Ik kijk al uit naar het toneel op de Dries, begin september. We hebben een mooi kader dat dan kan
ingevuld worden en ik hoop dat het een succes word. Als ik de regisseur hoor, zal het wel een spektakel wor-
den met levende dieren, tachtig figuranten en speciaal geschreven muziek. Het is ook gebaseerd op een his-
torisch scenario, waar men serieus onderzoek voor gedaan heeft.” 

Info Sinaai:  “Zijn er mensen die jullie nu al willen bedanken?”
Jacques: “We willen de stad bedanken voor de steun, maar zeker ook de verenigingen. Dankzij hen hebben
we twintig activiteiten verdeeld over het jaar.”  

Info Sinaai: “Alvast bedankt en veel succes met het feestjaar!”

53

interview

Sinaai_info_december_2017_Opmaak 1  8/12/16  15:47  Pagina 69



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
Cerpentier................. dakwerken-sanitair ...................6
City carwash............. carwash ..................................14
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Containeronline.be ... containers ...............................32
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
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... frituur.......................................42
Garderobe ................ herstellingen/retouches ............6
Hair Corner ............... kapper.....................................44
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........56
Joos Tom .................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................48
Klimaterra ................. warmtepompen.......................46
Krijgsman.................. wijnhandel...............................42
Maes Dirk ................. slagerij.....................................36

Maes Werner ............ warmte techniek .....................36
Martens Lisa............. podoloog...................................6
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......38
Mooi.......................... schoonheidssalon...................26
Palermo .................... kapsalon .................................20
Park (‘t) ..................... café .........................................40
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
Tollenaere Jurgen ..... elektriciteitswerken .................44
Van Aelst Rony ......... elektriciteitswerken .................44
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................46
Van Damme Wim...... grondwitloof-groenten ............12
Van Hende ................ mode-accessoires ..................48
Van Hese Wim .......... elektriciteitswerken .................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
Vereecken Maya ....... natuurhuys ..............................12
Verlee........................ doe het zelf .............................18
Vermeir Kim .............. thuisverpleging .......................44
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........34
Wit-Gele Kruis .......... thuisverpleging .......................50
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............38
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......34
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18
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