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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 21 februari 2018!

Redactioneel
Met dit nummer krijgt u het eerste katern van onze 47ste jaargang in handen. 
Binnen onze dorpsraadwerking willen wij onze Info Sinaai als blijvend bindmiddel inzetten voor
onze lokale samenleving.
Al die jaren wordt deze publicatie mogelijk gemaakt door de inzet van een aantal onbaatzuchtige
medewerkers, ondersteund door een stadssubsidie die amper een derde van de kosten dekt, en
aan gevuld met de bijdragen van onze adverteerders. Aan allen hartelijk dank, want zonder jullie
zou het ons echt niet lukken.

Meteen hebben we met de apotheose op de Kerstmarkt ook ons feestjaar van 800-jaar Sinaai af-
gerond. Wat was me dat allemaal zeg?

Vijftig jaar geleden werd het 750-jarig bestaan van de parochie gevierd met een openluchtmis
op de Dries voorgegaan door de bisschop. In die tijdsgeest was dat toen de norm.  

Wat is de wereld veranderd in al die tijd! Normen en waarden zijn geëvolueerd en ons feestpro-
gramma droeg een duidelijk aardsere inslag.

Met al dat feestgedruis, gespreid over het hele jaar, was het onze bedoeling om zoveel mogelijk
mensen bijeen te brengen op verschillende momenten en locaties. En dat jullie dat zo gesmaakt
hebben stemt ons natuurlijk erg tevreden.

Een e-mailtje dat we mochten ontvangen vat alles samen: “Proficiat met jullie activiteiten in het
kader van 800 jaar Sinaai.  Machtig en prachtig. En mag volgend jaar de familiedag opnieuw alsje-
blief.”

We willen niet afsluiten zonder jullie allemaal een voorspoedig 2018 te wensen.
Geniet van de kleine dingen; ‘count your blessings’, en drink er enen op ons aller gezondheid!
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Dorpsraad
Kerstmarkt
Op 16 december konden we op de Dries de apotheose beleven van de viering van 800 jaar Sinaai.
Daarmee is het feestjaar officiëel geëindigd.
Alhoewel de kerstmarkt als laatste op het programma stond wilden we toch niet inleveren op kwa-
liteit of spectakelwaarde. Maar koken kost geld.
Voor wie onze rekening wil maken: met 10.000 euro is dit niet betaald!
We zijn dan ook enorm dankbaar dat we bij Cera-vennoten gehoor kregen op onze  vraag tot spon-
sering. Zij kwamen voor  maar liefst 2.500 euro tussen in de kosten, waarvoor van harte dank.

Samen investeren in welvaart en welzijn

Nieuwjaarsdrink
En ook al is de kas bijna leeg, toch willen wij proberen in te gaan op de
luide roep die klonk na de openingsreceptie van begin dit jaar om dat jaar-
lijks te doen.
Opnieuw: dat is in die vorm niet voor herhaling vatbaar, maar we willen
graag een alternatief uittesten.
Graag nodigen we jullie uit om op zondagvoormiddag 21 januari  samen
te klinken op het nieuwe jaar.
We verwachten jullie op de Dries vanaf 10u30.
Aan iedere bezoeker zal een gratis consumptie worden aangeboden.
Uiteraard zullen er extra consumtiebonnen kunnen aangekocht worden.

Openbare werken
Het ergste leed is geleden met de herinrichting Sinaaidorp fase 2.
Rest nog de afwerking van het kruispunt Vleeshouwersstaat/Dries en de parking t.h.v. het buurthuis.
Tegen eind december zouden de bomen geplant worden in de voorziene groenzones.
Tenzij koning winter de werken zou stilleggen kunnen we in maart wellicht gaan voor een officiële
opening.  
De inrichting  nodigt met zijn ‘poorten’ dan uit tot trager verkeer (zone 30) in de dorpskern waar
ge mengd verkeer de norm is (fietsers en automobilisten op de rijbaan).
Laat het ons veilig houden !

Budget 2018
Op de vergadering van december kwam schepen Mike Nachtegael ons op de hoogte brengen van
de voorziene investeringen in Sinaai voor 2018.
Op site Ter Beke wordt aan 3 projecten gewerkt:
er zijn 24 flats in aanbouw die bij voorrang aan 70-plussers zullen verhuurd worden. Initiële timing
was dat de werken in maart zouden moeten klaar zijn, maar dat wordt september;
tegen die tijd zullen ook de activiteiten in het dienstencentrum worden opgestart, met mogelijkheid
om er een warme maaltijd te nuttigen, ook voor niet-bewoners;
er wordt werk gemaakt van het verkavelingsdossier voor de resterende gronden. Men zal daar een
60-tal kavels kunnen realiseren. De vergunning wordt verwacht in 2018.
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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

Bij afwezigheid telefonisch te bereiken op:
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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Er wordt 100.000 € voorzien voor drainage en extra verlichting van de sportvelden.
De herinrichting Sinaaidorp fase 2 zal in het voorjaar afgewerkt zijn, en er wordt gewerkt aan een
dossier ter voorbereiding van de ontdubbeling van de riolering aan de Zwaanaardestraat, Lee -
brugstraat, Weimanstraat en Keizerstraat. De werken zullen ten vroegste in 2020 starten.
Er wordt 65.000 € extra uitgetrokken voor groenonderhoud.
In de Hemelsbreedte zullen de voetpaden worden heraangelegd, en men onderzoekt nog de mo-
gelijkheid om iets te doen ter verbetering van het fietspad aan de Hulstbaan voorbij de Luitentuit,
richting Lokeren.

Luchtkwaliteit: AIRbezen-project
Het departement Bio-ingenieurs-wetenschappen van de Universiteit Antwerpen startte in Oost-
Vlaanderen in het voorjaar 2017 een AIRbezen project samen met beweging.net, CM, Vormingplus,
de Provincie Oost-Vlaanderen.

Vrijwilligers adopteerden 11.000 aardbeiplantjes van eind maart tot eind juni 2017. Op het einde
van de meetperiode brachten zij 5 bladstalen binnen in de lokale inzamelpunten. Het plantje moch-
ten zij daarna houden, mét aardbeien. De Universiteit Antwerpen ging hierna aan de slag en ana-
lyseerde de metaaldeeltjes op de blaadjes.
Overtuigd dat we hier in Sinaai goed zouden scoren wilden we de meetresultatenvoor Sinaai wel
eens kennen. We kwamen tot een ontnuchterende vaststelling.
De mediaanwaarde voor Sinaai (postcode 9112) is 78 micro-ampère; die van de provincie 57micro-
ampère. Hieronder de resultaten van de 5 meetpunten in Sinaai centrum.  
Alleen de Dr. Haeltermanlaan scoort goed; de rest valt ons tegen. Zet koning auto hier zijn stempel,
of zorgt de uitstoot van onze huizenverwarming voor die score?
Dr. Haeltermanlaan (thv Salon 7): AIRbezen code 9112_0003:          41 µA
De meetwaarde van dit plantje behoort tot de 20 tot 40% laagste waarden gemeten in de provin-
cie.
Wijnveld thv oude Troelant-site: AIRbezen code 9112_0033: 90 µA
Katharinastraat: AIRbezen code 9112_0016: 84 µA
Sinaaidorp: AIRbezen code 9112_0008: 81 µA
Vleeshouwersstaat: AIRbezen code 9112_0032: 82 µA
De meetwaarde van de laatste 4 plantjes behoort tot de 20 tot 40% hoogste waarden gemeten in
de provincie.
Wie een en ander eens wil controleren: 
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-vlaanderen-2017/resultaten

11-november huldiging
Sinds enkele jaren hebben we als dorpsraad de ondersteu-
ning van de 11-novemberhuldiging op ons genomen, voor-
namelijk met de bedoeling om de 100-jarige herdenking
van de wapenstilstand dit jaar de nodige aandacht te kun-
nen geven.

Op 11 november, na de bloemenhulde aan het monument
bracht archeoloog Maarten Bracke ons een boeiende uit-
eenzetting over de aanpak en de resultaten van hun werk
als archeoloog.  
Zijn vakkennis en dynamische presentatiestijl lieten het hem toegemeten uurtje voorbij vliegen.
Aan het vijftigtal aanwezigen werd nadien een drink aangeboden door het stadsbestuur.
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Constructie
DE GREYT BVBA
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Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be

Robin Brackman
sanitair & verwarming

onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Corinne Sneyers
Thuisverzorging in:

Medische pedicure (met terugbetaling voor + 60 jaar)
Voor afspraak kan u telefoneren naar: GSM 0476/41.70.43

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

distributie
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Hoplr - het lokale sociale netwerk
Terwijl we verbonden zijn met vrienden en familie over de hele wereld, kennen we amper de
mensen met wie we onze eigen buurt dagelijks delen en vormgeven. Lokale informatie en
communicatie is tegenwoordig erg versnipperd en verspreid. Hoplr - het lokale sociale netwerk
op maat van steden en gemeenten - helpt je te communiceren met je buurt.
Sta in contact met de mensen in je straat of wijk en leer je buren kennen.
Honderden buurten gebruiken Hoplr reeds voor:
- Buren beter te leren kennen
- Verloren gelopen huisdieren terug te vinden
- Te zoeken naar een goeie loodgieter of betrouwbare babysitter
- Om een ladder of boormachine te lenen
- Om buurtfeesten te organiseren
- Om inbraak- of verkeersmeldingen te plaatsen
- Enz...

Alleen jij en je buren hebben toegang tot de buurt. Veilig en betrouwbaar.
Leer je buurt kennen en bouw mee aan een betere en veiligere buurt.

Kunst uit Sinaai 2017
Kunst uit Sinaai, ook bekend als KUS, heeft er een druk jaar op zitten in 2017.
Eerst was er het paasweekend met de activiteiten rond de Moervaart en de tentoongestelde werken
aan het water. De mysterieuze verdwijning van een kunstwerk van Beatrijs de Backer is nog steeds
niet opgelost.
Dan was er de deelname aan Festivélo met extra kunst in het Tinelmuseum en nadien Open Mo-
numentendag met een eerste selectie van werken in de St. Catharinakerk, elk met een serieuze
toeloop van belangstellenden. Ten slotte kwam de jaarlijkse tentoonstelling in de kerk met het week-
end van KUS.

Maar er was ook de de permanente bevlagging met kin-
dertekeningen in het dorp.
Het was een idee van KUS om samen met de St. Catha-
rinaschool 800 kindertekeningen (vlagjes) in de straten
op te hangen. Tijdens de andere evenementen van 800
jaar Sinaai was er ook nog een realisatie die de nodige
aandacht trok.

Op bijgaande foto is Karin De Waele te zien, die de coör-
dinatie verzorgde tussen de school, Betty Minnebo, Jan
Meganck van KUS, en de leerlingen die de 8 originele te-
keningen hadden ontworpen.
Elke tekening werd gedrukt op 100 exemplaren, gekleurd door alle leerlingen van de school en na-
dien verwerkt en opgehangen op verschillende plaatsen gedurende het feestjaar 2017.
De leerlingen die de winnende tekeningen hebben gemaakt zijn v.l.n.r.  Nyah Van Hoye, Dina Nafih,
Cleo Willems,  Flore De Wilde, Fréderique Maes, Hebe Beck, Vincent Smedts en Tibo Linthout.
Als dank kregen ze dan ook een klein geschenkje voor hun prestatie.

Dank ook aan iedereen van de school die mee heeft getekend en gekleurd en aan de leerkrachten
die dit enthousiast hebben ondersteund, want de 800 vlagjes zijn in het straatbeeld van Sinaai niet
onopgemerkt gebleven.

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, ...
• onze “PERGOLA” al gezien?

MARC DE BLOCK
zakstraat 39 - 9112 Sinaai
0496 25 45 58
m-deblock@hotmail.com

10
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solidariteit

11.11.11 2017: u was weer geweldig!
2017 zal de annalen ingaan als een fantastisch jaar: dit 800 jaar oude dorp weet wat feesten is!
Maar daarnaast is solidariteit hier ook geen ijdel woord: we zagen mooie voorbeelden van vereni-
gingen, die elkaars activiteiten hielpen opfleuren en van mensen, die spontaan op activiteiten bij-
sprongen. En dat daarbij ook de Derde Wereld niet vergeten werd, blijkt uit de voorbije
11.11.11-actie. Want ook hier toonde Sinaai weer zijn groot hart.

We begonnen in het weekend van 11 november met de traditionele geldinzameling. Zoals u weet
lukt het ons al een paar jaar niet meer om alle straten te doen, maar de vrijwilligers die wel nog
rondgaan, kunnen op veel sympathie en waardering rekenen. In veel gezinnen staat de enveloppe
klaar! De omhaling bracht dan ook maar liefst 2.374,22 EUR op, zo’n 576 EUR meer dan vorig jaar.
En ook de brunch op 19 november was een succes: we hadden een 50-tal eters meer dan vorig
jaar, samen goed voor 2.661,48 EUR. Ook hier weer een pluim voor alle medewerkers: ze vergast-
ten de 180 deelnemers op een mooi verzorgde, copieuze maaltijd. Alleen maar tevreden gezichten
in Troelant! Intussen lopen de stortingen nog binnen, maar de teller staat eind november al op 1.940
EUR. Met een totaal van 6.975,70 EUR kunnen we dus echt wel van een geslaagde actie spreken. 
Bedankt aan alle medewerkers voor hun hulp en inzet en aan alle gulle gevers voor hun bijdrage.
Tot volgend jaar!

Paardenworstenweekend tvv Sofhea
Op maandag 26 juni was professor Boogaerts andermaal te gast in het dorpshuis om de opbrengst
van onze acties ten voordele van Sofhea in ontvangst te nemen. Het was nog maar 1 jaar geleden
dat hij was afgezakt naar Sinaai, maar wij hadden een goede reden om af te wijken van onze ge-
woonte om dit om de 2 jaar te doen, er waren 2 speciale initiatieven die wij in de aandacht wilden
brengen.

Ten eerste was er het initiatief van Kenny de Keyser uit Belsele
die een fuif organiseerde en de opbrengst van 500 euro schonk
aan Sofhea.

Ten tweede was er vanuit de broederschool in Stekene een
schoolopdracht in de richting verkoop ten voordele van een
goed doel. Op voorspraak van Ward, kleinzoon van Walter
Baert, ging ook dit naar Sofhea. Hier hebben zij met een ganse
klas op bepaalde momenten snoep verkocht aan medeleerlin-
gen, leraars en ouders. Bij het afsluiten van deze actie konden
zij terecht fier zijn met het resultaat van 700 euro.

Om deze redenen, en om deze jongeren ook eens in de picture te zetten voor hun engagement,
leek het ons niet meer dan normaal dit ook nu te doen.
Het paardenworstenweekend, de steun van KWB Duizend Appels, en de kaartavonden waren een
succes. Met een opbrengst van 5100 euro kwamen we tot een algemeen totaal van 6300 euro.
In zijn dankwoord loofde de professor de blijvende inzet van onze medewerkers en gaf ook een
dikke pluim aan de jongeren die een voorbeeld zijn van sociaal engagement.
Natuurlijk gaan wij ook in 2018 ons beste beentje voorzetten ten voordele van Sofhea, dus is er
traditiegetrouw eind februari ons paardenworstenweekend. Namelijk op 24 en 25 februari kunnen
jullie zich weer te goed doen aan de lekkere paardenworsten of vol-au-vent. 
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Openingsuren:
ma.  9u  - 12u  & 14u - 18u30
di.    na afspraak 
wo.  9u  - 12u en na afspraak
do.   na afspraak
vr.     9u  - 12u & 14u - 16u
en na afspraak van 8u tot 20u

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/777 44 90

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

(FSMA 44044A-cB)

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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai

12

Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66

Vander Stricht -
Vens CVOA

de bank/anders bekeken

sinaai@kantoorvanderstricht.be
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Gezien de recente prijsstijgingen bij onze leveranciers zijn wij genoodzaakt een gedeelte van deze
stijging in onze prijzen door te rekenen, en zal de prijs van 17 € opgetrokken worden naar 18 €.
We vertrouwen op ieders begrip, tenslotte blijft dit een redelijke prijs om het buikje rond te eten,
want wij blijven het principe “à volonté” in ere houden.
Noteer dus maar alvast deze datums in jullie agenda, een uitnodiging valt wel in jullie bus enkele
weken op voorhand.
Hopelijk tot het paardenworstenweekend!

Zorg tot in de puntjes
Martha Geers is een alleenstaande dame van 89 jaar.  Ze krijgt al
4 jaar gezinszorg van Thuiszorgcentrum ‘t Punt. Gezinszorg is een
dienstverlening aan huis voor senioren, jonge gezinnen en perso-
nen met een beperking. De zorgkundigen kunnen instaan voor de
persoonsverzorging, kraam zorg, avondzorg, de huishoudelijke
taken en administratieve ondersteuning.

Martha, waarom deed u 4 jaar geleden beroep op onze dienstver-
lening?
Mijn man en ik deden tot 4 jaar geleden alles nog zelfstandig. We heb-
ben samen een boerderij gehad en zijn het dus gewoon om hard te
werken. Mijn man was hele dagen bezig op het veld en ik stond in voor
de zorg van onze kinderen en het huishouden. Op een bepaald moment moest mijn man opgeno-
men worden in het ziekenhuis en na deze opname had men ons aangeraden om wat hulp in huis
te nemen. We hebben dan contact gehad met een maatschappelijk werkster van Thuiszorgcentrum
’t Punt. Deze dame heeft ons wegwijs gemaakt in de verschillende diensten aan huis. Kort daarna
kwam onze vaste verzorgende Chantal om ons te helpen bij het huishouden.
Martha: “Chantal van ’t Punt, die is gebleven.”

Bij welke taken ondersteunt Chantal jullie?
Chantal hielp bij de verzorging van mijn man en  doet verder de afwas, de boodschappen, het
klaarzetten van het ontbijt en de strijk. Mijn man is jammer genoeg ondertussen overleden, maar
Chantal, die is wel gebleven. Intussen hebben wij een sterke band opgebouwd en ik hou van het
warme contact. Hiernaast neemt Chantal wekelijks de tijd om mij te verwennen met een voetbadje
en mijn haar te wassen. 

Chantal, wat maakt jouw werk bij Martha waardevol?
Ik hou van de vertrouwensband die we doorheen de tijd hebben opgebouwd. Ik weet dat Martha
blij is met mijn hulp en ik voel me gewaardeerd en welkom. Hiernaast is Martha een lieve en sociale
dame die me steeds boeit met haar reisverhalen. Martha ging bijvoorbeeld in haar jongere jaren
met de zussen op reis naar Amerika en Rusland. Koffie en een gebakske laat Martha niet aan zich
voorbijgaan en wanneer de taken zijn afgerond, genieten we hier samen wel eens van. 

Meer info, thuiszorg aanvragen
Voor alle inlichtingen rond thuiszorg kan u contact opnemen met Thuiszorgcentrum ’t Punt op het
algemeen nummer 03 778 55 55 of woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. U kan ook terecht in het
antennepunt Belsele (in woonzorgcentrum Het Lindehof), Kerkstraat 11, maandag en donderdag
van 9.30 tot 11 uur. 
Neem gerust een kijkje op onze website: www.ocmwsintniklaas.be of www.tpunt.be en volg ons
op www.facebook.com/woonzorgnetwerk. 
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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

14
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Dopjesactie voor blindengeleidehonden
De Stenenmuurfeesten lanceren net als vorig jaar hun dopjesactie. Hierbij wordt iedereen van
harte uitgenodigd alle plastic dopjes te verzamelen en af te geven tijdens de kermis van 18 tot en
mei 21 mei 2018. Deze dopjes  worden verkocht om te worden gerecycleerd in duurzame palletten.
De opbrengst van deze verkoop gaat naar de opleiding van blindengeleidehonden.

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 blin-
dengeleidehond te kunnen financieren, dan zal je ook beseffen dat we jouw hulp hard kunnen ge-
bruiken.

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.

De Sinaaise Pestvogel
organiseert op zondag 28 januari 2018 haar jaarlijkse grote
vogelbeurs in Zaal Toon (Wijnveld 251), in samenwerking met “De distelvink”
uit Lokeren en “De moedige vogelvrienden” uit Sint-Niklaas.

Deze vogelbeurs is de grootste van het Waasland en kende vorige jaren een
groot succes. Je kan er zowat alle soorten vogels, gaande van parkieten, exo-
ten, Europese vogels, duiven, zangkanaries, kleurkanaries, postuurkanaries
tot kleine hoenderachtigen aanschaffen, rechtstreeks van gekende kwekers
uit binnen- en buitenland. Dit jaar is er ook de verzekerde deelname van Na-
tionale KBOF-kampioenen en zal er een stand zijn met Mechelse watersla-
gers.

Inkom: 1€

Deuren open van 7h tot 11h30

Wie vogels wil aanbieden kan dat gerust, als ze maar in propere kooien worden gepresenteerd en
in orde zijn met de wetgeving (gesloten pootring met identificatie voor Europese vogels, inentingen
voor kleine hoenderachtigen 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 num-
mer 0494 74 15 10 (na 19h00).

Programma Davidsfonds:  januari - maart 2018
Zondag 04/02 om 14.00 uur - Dorpshuis
Lichtmiswandeling + wafels eten bij Jeugdkoor Gaudeamus

Donderdag 08/02 om 20.00 uur - Dorpshuis
Valentijnslezing: “Pikante taalkronkels” door Carine Caljon (i.s.m. Markant) 
Taalvirtuoze Carine Caljon is reeds meer dan 30 jaar bezig met talen, zowel de courante talen als
de meer exotische talen (Chinees, Indonesisch). In haar voordracht “Pikante Taalkronkels” geeft
ze ons een bloemlezing van kleurrijke- en tot de verbeelding werkende uitdrukkingen. Enkel bij
kaarslicht en voor een volwassen publiek… Een onderhoudende causerie voor alle taalminnaars!

solidariteit
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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

16
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Zondag 18/03 om 12.30 uur - locatie ligt nog niet vast.
Ledenmaaltijd 
Naar jaarlijkse goede gewoonte gaan we lekker tafelen en bijpraten over het voorbije werkjaar.

Dinsdag 20/03 om 20.00 uur – Polyzaal Troelant:
Nacht van de Geschiedenis met thema ‘Religie’: “Achter de schermen van een slotklooster”, een
verhelderende lezing door auteur Bart Demyttenaere

Omdat er in Sinaai bijna een eeuw een slotklooster aan de Dries stond, nl. het ‘Klooster van de
zusters Maria Reparatrix’ (ook Maria Eerherstel of Reparatricen) genoemd, vonden wij het een mooi
aanknopingspunt om eens kennis te maken met deze weinig bekende vorm van religieuze bele-
ving.

De jongste broeder is de 50 net voorbij, de oudste werd 95. In hun glorietijd waren de monniken
van Zevenkerken met tweehonderd. Anno 2015 bevolken nog twintig taaie mannen het slotklooster
van Sint-Andries bij Brugge. Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee. Hij deelde
leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens. Het resultaat
daarvan is “Tussen de regels”, een verrassend boek dat een diepe inkijk biedt in het leven en de
verzuchtingen van de overgebleven broeders van Zevenkerken. 
Hoe wordt de strenge Regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende
gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloos-
terling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons? Op deze en veel andere vragen geeft Bart
antwoord tijdens deze lezing. 

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.davidsfondssinaai.be of op onze face-
bookpagina      davidsfondssinaai.

Toneelkring Baudeloo
Openluchtspektakel “SINAY 1798”

Het feestjaar 2017 ligt achter ons. Met voldoening
kijken wij terug op de geslaagde opvoeringen van
het openluchtspektakel “Sinay 1798”. Met enige
heimwee, om dat de samenwerking tussen alle me-
dewerkers zo intens was en we hieraan een heel
warm gevoel hebben overgehouden. De twee jaar
voorbereidingen waren het waard, en dat blijkt
ook uit de talloze lofbetuigingen die we nu nog ont-
vangen. Zes opvoeringen waren gepland maar
een zevende extra vertoning was nodig om aan
de grote vraag naar inkomkaarten te voldoen, en
dan nog hebben we personen moeten teleurstel-
len. 

17
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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 

18

Meer info: www.sinay1217.be

800 jaar geschiedenis. Proef het heden!
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Het spektakel werd echter opgenomen door een pro-
fessionele cameraploeg en dankzij een verzorgde
DVD-opname kan u het thuis beleven of herbeleven. 

Deze DVD is te verkrijgen bij Maya’s Natuurhuys  Dries
16 of bij de voorzitter van Baudeloo, Hulstbaan 119
aan 20 €.

P.S. MEER ZIEN VAN BAUDELOO? 

NOTEER DAN AL 9, 10 EN 11 MAART IN UW
AGENDA, WANT DAN SPEELT DE JEUGD VOOR U
EEN NIEUWE PRODUCTIE!

KVLV
Eerst en vooral willen we jullie voorstellen aan onze nieuwe voorzitster, Rita Vercauteren die, samen
met een dynamische ploeg, zullen instaan voor een jaar vol leuke en toffe activiteiten. Hieronder
vinden jullie reeds een overzicht van een aantal activiteiten die op onze planning staan. 
Jullie kunnen ook steeds terecht op onze vernieuwde facebookpagina: hierop worden telkens de
nieuwe activiteiten vermeld. Facebook: “kvlv sinaai”. 
Wie meer info wenst over kvlv Sinaai kan steeds een mailtje sturen naar kvlv.sinaai@hotmail.com
Programma voor komende maanden:
- Zaterdag 10 februari: STARTFEEST in het parochiecentrum
- Woensdag 21 februari: Kookdemo in de namiddag
- 30 maart: Bloemschikken -> Paasdecoratie
- Er staat natuurlijk nog meer op ons programma: dit kan je steeds ontdekken op onze facebook-
pagina of in ons gildenblad. 
Hopelijk kunnen we jullie ontvangen op een van onze boeiende activiteiten!

FeMma
Zou jij ook graag kennismaken met FeMma?
FeMma: dat zijn 75.000 vrouwen die bewegen! Bezige bijen.
Samen organiseren we een waaier aan plaatselijke activiteiten: voor elk wat wils!
Onze deuren staan open voor alle vrouwen want ‘ontmoeting’ staat centraal.

FeMma Sinaai loodst je graag door de winter met de volgende warme activiteiten:
Fietsen: elke vrijdag van 13:30 tot 16:30, vertrek in de Tinelstraat 8, info bij Marianne: 03/772.58.25.
Ladiesnight in de Siniscoop, maandelijks op dinsdag, info bij Sonja: 03/772.27.45.
Gezelschapsspelennamiddag op maandag 15 januari, 5 februari en 5 maart, info bij Kris:
03/772.11.38. 
Winterwandeling op zondagnamiddag 21 januari, info bij Francine: 03/772.28.78.
Crea-avond op donderdag 8 februari in de parochiezaal om 19:30: plantenhanger in macramé.
Info bij Marianne 03/772.58.25.

19
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SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

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

ericsmet@skynet.be

ALLE  VERPAKKINGEN

     

 

 

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

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48
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FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit * Sanitair * Afsluitingen
* 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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Valentijnverwenwandeling op zondagnamiddag 18 februari: info bij Marianne, 
0474/ 39.04.10.
Ontbijtfilm op zondagvoormiddag 18 maart in het dorpshuis: info bij Hilde, 03772/22/79.
Kookworkshop “brunchen” op woensdagavond 21 maart in de parochiezaal: inspirerende ideetjes
voor een originele Paasbrunch. Info bij Inge, 0479/47.89.21.
Leesclub op maandag 26 maart: ‘Het kleine meisje van meneer Linh’ (Philippe Claudel) 
info bij Peggy, 0472/61.69.95. 

Schrijf je in voor één van onze activiteiten en ontdek zelf de boeiende wereld van FeMma! 
Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer
03/772.58.25 of neem een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of
www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

Curieus en Linx+ 
3e grote kwis 
Zin in een gezellige avond hier in Sinaai, waar je ook nog iets van opsteekt?
Kom dan naar de derde editie van de kwis van Curieus en Linx+ Sinaai!
Waar? Ontmoetingscentrum Troelant
Wanneer? Zaterdag 21 april 2018
Uur? De kwis begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.
Kostprijs? 16 euro per ploeg, ter plaatse te 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 bestaan uit
max.  4 personen. Inschrijven kan je via peggy.vercauteren1@telenet.be. De presentatie is in han-
den van Sara Salarkiya. De prijs voor de winnende ploeg wordt geschonken door schepen en
OCMW-voorzitter, Mike Nachtegael.

Beweging.net
Een winterwandeling en lekker dessertenbuffet

Beweging.net Sinaai nodigt u uit op zijn Nieuwjaarsontmoeting op zondag 21 januari 2018 in zaal
Toon (Duizend Appels). We zorgen terug voor een winterwandeling en een lekker dessertenbuffet.
Al diegenen die na het feesten eens een frisse neus willen halen, nodigen we uit op onze winter-
wandeling. Het vertrek van die wandeling is voorzien om 13.30 uur (stipt!) aan zaal Toon (Wijnveld).
Aangepast schoeisel is aangewezen. De terugkomst aan zaal Toon is voorzien rond 15.30 uur. 
Na een welkomstglaasje kun je genieten van een lekker dessertenbuffet (en uiteraard koffie of thee).
En dit alles wordt je aangeboden voor 6 euro (inbegrepen ook een verzekering voor de wande-
laars).
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 13 januari 2018). Je geeft gewoon een seintje op 03/7220841 of
een mailtje naar karin.joos1@telenet.be

Spellenclub “De Bokkensprong”
De voorbije maanden hebben we onze spelcollectie verder uitgebreid. Op onze spelavonden staan
we klaar om deze spellen aan u uit te leggen.
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www.verberckmoesramenendeuren
Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Stenenmuurstraat 32 I 9112 Sinaai
0494 34 20 86 I info@gonzzz.be www.gonzzz.be

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de kantine van
voetbalclub FC Herleving. De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit
wil zeggen dat kinderen van harte welkom zijn om samen met andere
kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te spelen.

De komende maanden is dit op vrijdag 19 januari, vrijdag 16 fe-
bruari, vrijdag 16 maart en vrijdag 20 april. Vanaf 19 uur bent u
welkom. De eerste keer is de toegang GRATIS.

Op zaterdag 3 maart vindt onze jaarlijkse familiedag plaats. Deze gaat door op speelplein Bartje
in de Floralaan te Beveren. U bent welkom vanaf 14 uur.
Meer info vindt u op onze website http://www.forumfederatie.be/sinaai.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 gebouwen? Wie bouwt de huizen met de grootste waarde?
“SINAY, het spel” is nog steeds verkrijgbaar aan € 15 via sinay.hetspel@telenet.be of via 0499
366 095 (Peter Van Garsse). 

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 u zo een beeld te vormen van onze vereniging.

Zondag 21 januari – Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 10 februari - Boogschieten 
Zondag 11 maart - Lentebrunch in de parochiezaal
19 tot 22 maart - Lentekriebels te Oudenaarde

Meer info op onze website: http://sinaai.landelijkegilden.be of via een mailtje naar landelijke-
gilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095 (Peter Van Garsse)

Markant  
Wij kijken alvast uit naar volgende activiteiten: 

• Vrijdag 22/12/17 – vertrek 9u30 - “De Warmste Week” op het Provinciaal Domein te Wachte-
beke.
Sociale actie, Auti-voetbal Waasland, het opgehaalde sponsoringsgeld afgeven. 

• Donderdag 18/01/18 – dorpshuis 20u – Cocktails@your place – deel 2, door Reinout Gelaude.
• Maandag 05/02/18 – dorpshuis 20u – De kracht van lichaamstaal door Sofie-Ann Bracke.
• Donderdag 08/02/18 – dorpshuis 20u – Valentijnscauserie: “Pikante taalkronkels” door Carine
Caljon, samenwerking met het Davidsfonds.

• Dinsdag 13/03/18 – parochiezaal boven 19u30 - Kookworkshop Thaise gerechten door
Thai@home.

Inkom: Leden 8 euro, niet-leden 13 euro.
Iedereen is van harte welkom!
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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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BAETEN Kristof

BASSEZ Ilse

DE CAUWER Joseph

DE JONGE Filip

DE ROP Luk
& DUMONT Anna-Maria

DERUYTTERE Matthieu

SMET Peter
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly

DUTHOY Robert

FYSIODYNAMICS

LIEKENS Maryse

MAGERMAN Frederik

MOYAERT Lydie

PYPE Pierre

REYCHLER Peter

VOOR HET PROFESSIONEEL  
PLAATSEN VAN AL JE WAND EN
VLOERTEGELS

TEL: 0486185387
email: info@azaazouhtegelwerken
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
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VZW Tinelmuseum  
VZW Tinelmuseam Sinaai organiseerde op 25 november in Sinaai een koorconcert. Het kamerkoor
Terpander bracht muziek van Edgar Tinel, Jef Tinel, Jules Van Nuffel, Camil Van Hulse, Peter Pieters
en Felix Mendelssohn.

Organist Koen Maris vertolkte de Improvisata van Edgar Tinel en pianist Stefan Van Landeghem
soleerde met werk van Brahms en Liszt en begeleidde het koor. Puike prestaties en leuke afwisse-
lingen of adempauzes tussen de koorzang.
Een mooi gevulde Catharinakerk woonde het interessante concert bij. Want inderdaad, zoals
woordvoerster Nelly Maes terecht opmerkte, de muziek van de Tinels e.a. waren ver te zoeken in
de Klara's Top 100 die net dat weekend luisteraars aan de radio kluisterde.
Jammer, want de uitgevoerde muziek is interessant, hoogstaand en verdient alle aandacht.
Terpander bracht een selectie uit Edgar Tinels Adventsliederen, Marialiederen en Geestelijke
gezangen. Alle op tekst van Guido Gezelle.

Het koor voldeed fijntjes aan alle hoge vocale eisen die Tinel aan de zangers stelt. Zelfs een ka-
merkoor is perfect in staat om deze romantische muziek alle eer en recht aan te doen.
Het koor toonde een mooie sonoriteit, juistheid van intonatie en zangerigheid.
Dirigent Godfried Van de Vyvere haalde alle finesses uit de partituur en loodste de uitvoerders feil-
loos doorheen de uiterst genietbare uitvoeringen.
Boeiend was de confrontatie van Edgar Tinels muziek met die van zijn neef, petekind en leerling
Jef Tinel. Diens heldere, sobere en sfeervolle O salutaris hostia was een aangename kennismaking
met het oeuvre van deze  - helaas te vaak vergeten - begaafde toondichter. Zeer net en stemmings-
vol vertolkt door het koor.

Daarnaast stonden nog enkele componisten op het programma die verband houden met Edgar
Tinel en het Lemmensinstituut: Jules Van Nuffel en Peter Pieters. 
Ook Sint-Niklazenaar Camil Van Hulse werd in het concert ten gehore gebracht. Zijn Hear my
prayer, O Lord was een geslaagde overgang van het (laat-)romantische van de Tinels en Van Nuffel
naar de eigentijdse Pieters. The sick Rose is duidelijk een wedstrijdstuk waarin heel wat technische
snufjes en moeilijkheden verwerkt zijn zonder dat de genietbaarheid voor de luisteraar verloren
gaat.

Het concert eindigde met een briljante uitvoering van Hör mein Bitten van Mendelssohn.
Mendelssohn was een inspiratiebron voor Edgar Tinel. En zo was de cirkel rond.
Anne Van Ballart nam de solopartij voor haar rekening en ging moedig het ‘gevecht’ met het koor
aan. Al was het gelukkig meer een dialoog dan een gevecht. 
Een concert dat, om alweer Nelly Maes te citeren, hopelijk elders hernomen wordt want het publiek
heeft recht om deze muziek te leren kennen en waarderen.

En meteen een grote pluim voor de organisatoren, programmasamenstellers én niet in het minst
voor de uitvoerders.

Nog van dat, graag!
(Blog Peter Leys)
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CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
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info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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Chiromeisjes Alleman
In deze eerste Info Sinaai van het jaar willen wij Alleman graag een gelukkig nieuwjaar wen-
sen, we wensen jullie allemaal het bovenste beste toe voor 2018! 

Voor we met beide benen het
nieuwe jaar inspringen, zouden
we graag nog eens terugblikken
op onze activiteiten van het afge-
lopen najaar. De periode voor
Kerstmis staat voor ons gelijk aan
Kerstrozentijd. Dit jaar waren we
er iets vroeger bij. Met heel wat
Chiromeisjes trokken we door de
Sinaaise straten op zondag 19
november om onze kerstrozen
aan de man te brengen. We
mogen opnieuw tevreden zijn,
want de ze winter vlogen er 1000
bloemen over onze toonbank. Van-
daar een welgemeende dankjewel aan ie der die er eentje gekocht heeft! 

Naast onze kerstrozenverkoop, stonden er voor de Chiromeisjes nog fijne activiteiten op het pro-
gramma doorheen de wintermaanden. De kleinsten brachten een bezoekje aan Sinterklaas en in
ruil voor een mooie tekening, kregen zij van de Sint en zijn pieten heel wat lekkers om van te smul-
len. Ook Kerstmis vierden wij maar al te graag op de Chiro. Tijdens de kerstfeestjes werden er
kerstcadeautjes uitgewisseld, speelden we fijne spelletjes bij de Kerstboom en konden de Chiro-
meisjes van een lekker hapje en een drankje genieten. 

Een ander hoogtepunt in de aanloop naar het eindejaar was Kristus Koning. Een hele dag ravotten
samen met de andere jeugdbewegingen uit Sinaai, dat valt als echte Chiromeid niet te missen. De
kou hield ons ook dit jaar niet tegen, want we hebben ons helemaal uitgeleefd tijdens de spelen.
Al konden we gelukkig over de middag terecht in de parochiezaal om ons te warmen aan een lek-
kere warme chocomelk.  

Maar u bent vast ook benieuwd wat er op de planning staat voor de komende maanden? Januari
is examenmaand voor de leidsters, waardoor er dus op zondag af en toe voor vervanging zal ge-
zorgd worden. Zo zullen onze aspiranten een keertje aantreden als leidsters in spe, maar we kunnen
ook rekenen op de steun van onze enthousiaste bende oudleidsters, die met veel plezier nog een
keertje van het Chiro-geven komen genieten. In februari vliegen we er zelf opnieuw in met fijne
spelen op zondag, gewestweekends en nog zoveel meer. Op 17 maart staat er opnieuw een oud-
ijzeractie gepland, omdat de vorige opnieuw zeer succesvol was. Wanneer het bijna zover is, zullen
er briefjes bedeeld worden met daarop alle info. Hou dus gerust uw oud ijzer nog eventjes bij voor
ons. Nog geen week later is het tijd voor onze ouderavond (24/3). U bent van harte welkom om de
zang-, dans-, acteertalenten van onze chiromeisjes te komen aanschouwen die avond. 

Er staat dus weer heel wat te gebeuren in dit nieuwe Chirojaar en wij hebben er ongelooflijk veel
zin in. Hopelijk mogen we u ook ontmoeten op één van onze evenementen het komende jaar.   
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Chirojongens Wij
Voor Chiro Wij begon in september het nieuwe werkjaar
2017-2018. Sinds enkele jaren gebruiken we hiervoor
een vast recept; “de overgang” en de daarop volgende
zondag “de startdag”.

Onze overgang bestaat uit het doorschuiven van de oudste leden per afdeling naar een volgende
leeftijdsgroep. Veel van onze leden kijken naar deze dag uit. Het is een natuurlijke doorstroming en
maakt deel uit van het groeiproces als lid van onze jeugdbeweging. Voor onze oudste afdeling, de
Aspi’s, is dit een zeer belangrijk moment aangezien deze jong volwassenen worden opgenomen in
de leidingsploeg. Een totaal andere wereld opent zich voor deze gasten: verantwoordelijkheid op-
nemen en dragen. Onder andere de zondagswerking verzorgen voor een 120-tal leden is één van
de taken die als leider worden uitgevoerd. Als jongeman, je vrije tijd spenderen aan Chiro vraagt
veel energie. RESPECT! Wij stellen met enige fierheid 7 nieuwe leiders voor en heten hen van
harte welkom in onze ploeg: Dries, Alexander, Matthias, Rik, Dennis, Cas en Wout.

De startdag is voorbehouden om nieuwe leden en ouders op hun gemak kennis te laten maken
met onze jeugdbeweging. Voorafgaand werd een ludiek bezoek gebracht aan de Sinaaise scholen
om jongens warm te maken om een bezoekje te brengen en mee te komen ravotten op zondag.
We mogen gerust zeggen dat dit goed gelukt is. Midden september hebben we dan ook 21 nieuwe
leden mogen ontvangen. Vooral onze jongste afdeling “De Giganten” werd hierdoor aangevuld met
jong geweld. Veel plezier en amuseer jullie: Remi, Max, David, Arne, Arthur, Stan, Maarten, Jonas,
Bas, Lex, Senne, Arthur, Jasper, Yoni, Thyrone en Leon (giganten) – Albert, Lennert en Roy (speel-
club) – 1 nieuwe rakker: Ilias en 1 nieuwe topper: Youri.

Nu de viering van het 800-jarig bestaan van ons dorp achter de rug is, is het tijd om een nieuw ver-
jaardagsfeestje aan te kondigen: het 75-jarig bestaan van onze Chiro Wij Sinaai (tot 1972, Chiro
Sint-Jan-Berchmans). Dit kunnen wij niet zomaar aan ons voorbij laten gaan! Om onze verjaardag
dik in de verf te zetten, zal een weekend lang “gefeest” worden. Noteer alvast volgende data in uw
agenda:  vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018. 
Wij lichten al een tipje van de sluier op en geven een kort overzicht van de geplande activiteiten:

• Vrijdag: de feestelijke opening van het weekend met fototentoonstelling en aansluitende receptie.
Nadien kan er nog worden nagepraat in het themacafé.

• Zaterdag: een muziekkapelfestival met Chiro muziekkorpsen uit verschillende hoeken van Vlaan-
deren. Ook onze eigen muziekkapel zal laten zien wat het in zijn mars heeft. Kom zeker eens kij-
ken, de moeite waard!

• Zondag: het Moederdag ontbijt voor onze leden en hun familie. Uiteraard zijn ook onze oud-
leden en sympathisanten welkom om de beentjes onder tafel te schuiven.

Dit alles gaat door op de Dries.

Wie tussendoor graag nog eens een quizje meepikt, is van harte welkom op de 24e quiz van
SCHOL (Sinaaise Chiro-OudLeiders) op 24 februari om 20h00 in het Troelant. Deelname kost 16
euro per ploeg (4 pers.). Inschrijven kan via overschrijving op rek. BE27 7805 8783 5773 (medede-
ling scholquiz + ploegnaam) of via frederick.verstraeten@telenet.be. 

Als u het mij vraagt, Chiro!
Wenst u kennis te maken met Chiro, kom dan eens langs op zondag tussen 14u en 17u! 
Of informeer u via chirowij@gmail.com.
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Disselingen
Jaarboek
Ons 13e jaarboek “800 Jaar Sinaai” is een groot succes. We mochten veel nieuwe leden
inschrijven waardoor het aantal tot ver boven de 500 groeide. Toch was er een min-
puntje! Omdat we door tijdsgebrek geen proefdruk konden vragen moeten we een
paar rechtzettingen meedelen. 
1)De overgang van blz. 91 naar 92 liep totaal mis, dit was de oorspronkelijke tekst:

Zo’n visitatiebezoek verliep steeds volgens hetzelfde patroon: de bisschop werd ont-
vangen door de geestelijke en wereldlijke overheid, leidde een kerkdienst (en diende
meteen het vormsel toe), inspecteerde het kerkgebouw en het kerkhof en ondervroeg
een aantal ‘bevoorrechte getuigen’ over het parochiaal leven op basis van een vaste
vragenlijst. Dit geeft ons een vrij accuraat beeld van het leven op de parochie in
het begin van de 17de eeuw.
Sinaai behoorde sinds de herindeling van de bisdommen in 1559 tot het bisdom Gent
en het decanaat Waas; de parochie was 400 gemet  groot. De wereldlijke heer was de
aartshertog. Door het ontbreken van degelijke wegen was elke parochie een gemeen-
schap op zich, met weinig contact met buurgemeenten. De bevolking leefde quasi
volledig van de landbouw en verbouwde vooral vlas, veldvruchten en voederge-
wassen. Het was een leven van hard labeur, met alcohol als enige vlucht uit de
dagelijkse werkelijkheid. Leven was vooral overleven, de kindersterfte was hoog. En
in dit dorp komen op 13 juni 1611 de bisschop en zijn secretaris poolshoogte nemen…

2) Op blz. 125 staat er 17e eeuw wat in feite 18e eeuw moet zijn.

Je kan beide teksten gemakkelijk in handschrift toevoegen op de vermelde bladzijden
of deze pagina aan je boek toevoegen.

Schenkingen
Bino Daems: film- en diaprojector en een filmkijker.
Guido Mettepenningen: teksten van oude liederen.
Dirk en Lieve De Beule-Aerts: een Franse witsteen met de afbeelding “Halve Maan”,
afkomstig van de vroegere kapperszaak en herberg van Marcel De Witte.
Jozef Van Daele: een grote foto in kader van het mannenkoor Gaudeamus.
Marc Minnebo en familie: een oud boekje “De heldin van Sinaai”, een boekje over
de geschiedenis van Sinaai en Boudelo, programmaboekjes over werken van Tinel,
trouwboekje van Charles Baert.
Jeannine Van Wolvelaer: schriftjes uit de lagere schooltijd van haar vader André
Monique Coppens: notariële akten van de familie De Witte
Bernadette Claus: notariële akten van de familie Claus – Merckx
Landelijke Gilde: spandoek van het maïsveld i. v. m. 800 jaar Sinaai
KoninklijkeToneelkring Baudeloo Sinaai: spandoek en programmaboekjes i. v. m.
het massaspel “Sinay 1798”.
E.H. Luc Maes: een partij schilderijen, allerlei schetsen uit de vroegere missiestoet
en portretten uit het archief van zijn vader Raymond Maes.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Drie oud-strijders uit het gezin Van Ga(e)ver - Van Hove
Tijdens de voorbereidingen van ons jaarboek over Sinaaise soldaten in de "Groote
Oorlog" zei professor Luc De Vos me: "Dit werk kan en zal nooit compleet zijn." en hij had
gelijk. Want onlangs kreeg ik van ons lid Maurice Fruytier uit Moerbeke het volgende
bericht: " Volgende oud-strijder vond ik bij ons: Van Gaever Charles (Karel) - geboren
Sinaai 25-02-1894". Met de vraag naar nog wat informatie over het gezin Van Ga(e)ver
konden we aan de slag.
Op 17 april in het jaar 1880 huwen te Stekene Leonardus Van Gaever, landbouwer,
geboren te Stekene op 12 oktober 1850 en Stephania Van Hove, landbouwersdochter,
geboren te Stekene op 2 april 1859. Na hun huwelijk verhuist het jonge gezin onmid-
dellijk naar Moerbeke en  breidt in de loop der jaren uit met 14 kinderen:

Florimond Van Gaever, geboren te Moerbeke op 12 mei 1880
Elvire Marie Van Gaever, geboren te Moerbeke op 7 juni 1881
Gustaaf Van Gaver, geboren te Moerbeke op 21 augustus 1882
Marie Loïse Van Gaver, geboren te Moerbeke op 14 juni 1884
Theresia Elvira Van Gaver, geboren te Moerbeke op 8 november 1885
Marie Clémence Van Gaver, geboren te Moerbeke op 8 november 1886
Marie Cecilia Van Gaver, geboren te Moerbeke op 22 november 1887
Cyriel Van Gaver, geboren te Klein-Sinaai  op 29 november 1889
Alfons Van Gaver, geboren te Sinaai op 24 januari 1891
René Benedict Van Gaver, geboren te Klein Sinaai op 22 juli 1892
Karel Louis Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai  op 25 februari 1894
Julma Evarista Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai op 11 augustus 1895
Mauritius Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai op 9 januari 1897
Elza Maria Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai op 17 oktober 1898

Drie jongens uit dit gezin, Gustaaf, René Benedict en Karel Louis zijn oud-strijders
van WO I. Wanneer we echter het Guldenboek van Sinaai raadplegen vinden we de
naam Van Ga(e)ver er niet in terug. Dank zij de tip van Maurice Fruytier begon het
opzoekingswerk naar de militaire informatie over deze drie mannen.

Van Gaver Gustaaf - Soldaat 2e klas bij het 7e Linieregiment,
5e bataljon, 2e compagnie met stamnummer 52411was van de
lichting 1902. Op 2 juli van dat jaar werd hij geïntegreerd in het
leger na loting van het nr. 51 en moest op 1 oktober in actieve
dienst. In zijn dossier lezen we dat hij in 1903 tweemaal een
straf oploopt. De eerste valt 6 maart, hij krijgt 2 dagen kwartier-
arrest en uitzonderlijke een gevangenhouding tot betaling van
88 centiem. De reden was dat hij door slordigheid de volledige
veiligheid (veilgheidspal) van zijn geweer was verloren. Voor zijn
tweede straf kreeg hij op 12 december 2 dagen politiekamer
omdat hij een ongepast antwoord gaf aan een onderofficier.
In 1904 werd hij op 28 september met onbeperkt verlof naar

huis gestuurd. Hij moest in 1906 van 8 juni tot 6 juli terug onder de wapens; de
ouderen onder ons hebben zeker ook meegemaakt dat ze een maand terug moesten
voor hun kamp.
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Toen de oorlog uitbrak werd Gustaaf gemobiliseerd op 1 augustus 1914 bij 7e Linie
5e Bataljon 2e Cie. Zij hadden de taak het Fort van Wijnegem (Fort I) te verdedigen.  
Na de val van Antwerpen werd het fort op 9 oktober overgedragen aan het Duitse
leger en werd Gustaaf, net als zijn 680 medestrijders, krijgsgevangen genomen en
getransporteerd naar het Kamp Parchim (Mecklenburg - Duitsland).
In 1919 op 15 januari werd hij gerepatrieerd naar het militair hospitaal van Antwerpen
en gedemobiliseerd op 1 april. Hij werd vereerd met de Herinneringsmedaille en de
Overwinningsmedaille, in 1933 kreeg hij één frontstreep toegewezen.

Van Gaver René Benedict - Van hem vonden we geen militair dossier. In het Boek
der Vuurkruisers wordt hij alleen vermeld als soldaat bij het 20e Linieregiment.
René oefende het beroep uit van landbouwer en huwde in 1926 te Moerbeke met
Irma Goethals. Hij overleed er op 8 juli 1958.

Karel Louis Van Gaever - Soldaat 2e klas bij het 3e Regiment Jagers te voet, 2e bataljon,
5e compagnie met stamnummer 56953, woonachtig te Moerbeke-Waas
Op 15 september 1914 kwam hij in actieve dienst en ging in opleiding bij C I 5e, het
onderichtingskamp te Cherbourg (FR)
Na deze opleiding werd hij op 12 februari 1915 ingelijfd bij het 3e Regiment Jagers te
voet. Datzelfde jaar op 9 juli geraakte hij gewond en moest men hem evacueren. Twee
weken later op 25 juli was hij terug op zijn post en zou gedurende gans het verloop
van de oorlog blijven strijden in zijn regiment. Karel Louis werd op 7 oktober
gedemobiliseerd en later vereerd met verschillende onderscheidingen: hij kreeg
7 Fronstrepen, 1 Kwetsuurstreep (had een invaliditeit van 20%), het Oorlogskruis
met zilveren leeuw en palm, het IJzerkruis, de Overwinningsmedaille en de Herin-
neringmedaille 1914-1918.
Karel Louis werd na de oorlog een tolbediende, die in 1920 in Sint-Jans-Molenbeek
woonde en 1933 in Laken verbleef. Bij het aanvragen van zijn vuurkaart staat hij in het
Boek der Vuurkruisers vermeld als wonende te Sint-Agatha-Berchem. Op 2 november
1971 overleed Karel Louis in het rusthuis van Baarle - Drongen. Op de overlijdensakte
lezen we dat hij gehuwd was met Irma Brandt en woonachtig was te Ganshoren.

Jos Daems
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Wie waren de “Moedige jongens van Sinaai” ?

1

2 3

4

5

7 8

9 10

6
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De foto met de “Moedige jongens van Sinaai” bereikte ons via ons lid Yvan Du-Tré.
Yvan, die volop bezig is met een boek over de oud-strijders van Waasmunster vond
dit beeld tijdens zijn opzoekingswerk bij Suzanne Joris uit Sombeke/Waasmunster.
Zij wist met zekerheid te vertellen dat de man uiterts links op de foto Josephus (Jef)
Christiaens is. Op een tweede foto die op dezelfde locatie werd genomen staat Jef
afgebeeld met August Goossens en we zien op dit beeld het cijfer 3 op zijn hoofd-
deksel, wat erop wijst dat hij soldaat was bij het 3e linieregiment.
Voor zover ik weet hebben er buiten Jef maar twee jongens gediend hebben bij het
3e linie en dat waren: Louis De Loose en Werner Polfliet. Kijken we naar de klasse
waartoe hij behoorde, namelijk 1913, dan vinden we 26 namen terug: Karel Aerssens, 
Julius Baeckelandt, Jozef Coumans, Cyriel De Bock, Jozef De Maesschalck, Zephyriaan
De Smet, Cyriel De Vos, Gustaaf De Weygeleire, Frans Geldof, Eugeen Meirte, Hector
Meirte, Pieter Noens, Alfons Paelinck, Leo Polfliet, Alfons Poppe, Livien Poppe, Frans
Pyl, René Reyns, Georges Ryckaert, René Schobyn, Petrus Selis, Achiel Smet, Eduard
Stremersch, Pieter Van de Putte, Kamiel Van Eetvelde, Oscar Van Eynde en Henri
Vercammen. 
Vandaar onze vraag: Wie waren die andere “Moedige jongens uit Sinaai”? Wie een
tip van de sluier kan oplichten, is welkom bij ondergetekende !

Jos Daems

2 3 4 5

6 7 8

9 10
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Telefoonboek 1949: fragmenten van de pagina’s 876-877
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Woorden uit het Sinaais dialect met “K”– deel 2
Vorig nummer moesten we (met plezier!) even wijken voor de teksten over Marie –
Sophie en de Boerenkrijg, maar hier zijn we terug met onze dialectwoorden. En in
deze kersttijd gaan we verder met de letter K.
Kloon: clown
Kloter, kloteraar: rammelaar voor kleine kinderen – ‘kloteren’ betekent een helder
geluid geven; is ook verwant met ‘kleuter’
Klopper: naast de gewone betekenis van ‘deurklopper’ wordt hiermee ook iets boven-
maats aangeduid: da’s ne serieuzen klopper
Klopping: rammeling
Kluchtzanger: hij die grappige liedjes zingt en daarbij grappen vertelt
Kluit: geldstuk (hij hê veel kluiten), domme mens, klompje aarde – hij keek lijk nen uil
op nen kluit
Kluts: linnen zak met een kleine hoeveelheid (e klutsken petetten), de draad van een
gesprek verliezen, van zijn à propos zijn (hij is zijnen kluts kwijt)
Kluitsjen: een klontje suiker
Kluuëster: klooster
Kluuëten: teelballen, kloten
Kluuëterij: bedriegerij, pesterij
Kluuëtzak: bedrieger
Knaup: knaap, helper bij het wipschieten
Kneut, kneutebees: iemand die ontevreden is en zaagt
Kneutels: noedels
Knoebel: knobbel, gezwel
Knoeft, knoep: homp (vb. brood)
Knoesel: enkel – komt van het Middelnederlandse ‘cnoes’, dat kraakbeen betekent 
Knoot: gewricht, ook soms ‘kneut’ vb. de kneut van d’heps
Knopsgat: knoopsgat – familie van ’t zevenste knopsgat is verre familie
Knossel: kluwen, verwarde zaken of draden – da’s doar nogal ne knossel
Knosselas, knosseleiër: knoeister, knoeier
Knots: verdikking, bots tussen twee harde voorwerpen
Knuiter: verwijst naar het vogeltje (kneuter), maar als spotnaam gebruikt voor knor-
rige man 
Knuuëp: knoop
Koaë: aanlegkade
Koaëkes: kaantjes na het afsmelten van het vet bij spek
Koaës: kaas-van de lange a wordt dikwijls een tweeklank oa gemaakt
Koaëskop: scheldnaam voor Hollanders
Koaweiërk: zwaar (‘kwaad’)werk
Kodaksken: fototoestel (naar de merknaam van de eerste populaire toestellen)
Kodde: lange dunne stok, staart – den hond loddert mê zijn kodde
Koefer: koffer
Koefroaze: bekisting bij betonwerken,  van het Franse coffrage
Koefrefour: brandkast, van het Franse coffre-fort
Koekemart: markt (kindertaal)
Koeken: strafkarwei bij het leger
Koekenbak: ruzie
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Koekenbruet: krentenbrood
Koekes: ruiten in het kaartspel
Koeketien: bijzit, minnares – hij was der mê zijn koekentien
Koelas: cilinderkop van een motor, van het Franse culasse
Koeliesse: spouwmuur, van het Franse coulisse
Koeltuuëg: koelvitrine
Koep: snit, fruitschaal, van het Franse coupe
Koepong: reiskaartje, ticket, stuk stof, van het Franse coupon
Koer: speelplaats – naar de koer gaan betekent ook naar het toilet gaan
Koeroazie of kroazie: moed, van het Franse courage
Koerp: bocht, van het Franse courbe (gebogen)
Koerskemel: dommerik
Koersvielo: koersfiets
Koeruir: wielrenner, van het Franse coureur
Koeter: stalknecht, ook als scheldnaam gebruikt voor dommerik
Koeveir: bestek, van het Franse couvert
Koevert: kaft, omslag
Koks: gaskolen, van het Engelse cokes
Kol: halsboord, kleefstof,lijm
Koleiëre: hevige woede, van het Franse colère
Koleiregoard: iemand die vlug kwaad wordt
Koljee: halsketting, halssnoer, van het Franse collier
Kolleblom: klaproos – het woord ‘kolle’ verwijst er wellicht naar dat het (bedwel-
mende) sap van de bloem in ‘tovermiddelen’ gebruikt werd
Komaf: afkomst
Kombiene: samenzwering, afgesproken spel, van het Franse combine
Kombienee: machine met meerdere mogelijkheden
Kombieniezong: onderjurk, van het Franse combinaison
Kommeer: roddelaarster, verwant met het Franse commèrage: oudewijvenpraat
Kommeerderij: roddel, kwaadsprekerij
Kommersant: handelaar
Kommieniekaunt: kind dat zijn communie doet
Kommieseiër: commissaris
Kommissie: boodschap – een bescheten kommissie is een onprettige opdracht
Komplementen: groeten, maniertjes, vleierstaal – niet te veel komplementen moaken
Kompleken: een mantelpakje
Konteur: teller van elektriciteit of gasverbruik, van het Franse compteur
Konfietuurken: koek met een tussenlaag in confituur
Konijnenvalefrak: bontmantel van konijnenvellen
Konseiër: concert
Konstateur, konstatuir: tijdopnemer bij duivenvluchten
Kontentement: tevredenheid – hij wist mê zijn eigen genen blijf van kontentement
Kontienuu: kolenvuur dat aanhoudend brandt
Kontrefuuër: versterking aan de hiel van een schoen
Kontriebusie: belasting, contributie
Konzjee: verlof, vakantie, van het Franse congé
Koben of Koven: een zonderling, verwijst naar de naam Jacobus  – da’s ne raren Koben
Konkarde: kenteken, van het Franse cocarde
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Kookas: kokkin
Kooperen: mannetjesduif, duiver
Kootsjen: hokje
Koterhauk: pook
Koterij: gebouwtjes achter een woning
Kop: gemalen hoofdvlees, zijde van een muntstuk (‘kop of let’), hoofd
Kopkussen: hoofdkussen
Koppejauger: ragebol, verwijst naar ‘kobbe’ = spin
Koppenet: spinneweb
Kopsneutel: sleutel met acht openingen
Kopspelleken: kleine speld met bolletje
Kopstem: lijststem bij verkiezingen
Kopstuk: halster van een paard
Kopvalling: verkoudheid
Kornis: dakgoot, van het Franse corniche (kroonlijst)
Korsee: korset, keurslijf
Kortlet: kotelet, ribstuk
Kortier: kwartier
Kotee: buurt, van het Franse côté
Koupla: koude schotel
Kouschijter: kouwelijk persoon
Kouzebeezen, kouzen: kersen
Kouzeleiër: kerselaar
Kozzen: kozijn, neef
Krabbe: krab – zu stijf as een krabbe
Krabbekoker: onhandig persoon
Kraf: litteken na het krabben
Krak: knak, precies, een uitblinker
Kram: u-vormige nagel om draad vast te kloppen
Kramieksken: een soort brood
Krap: tros, rest van een stuk stof – ne krap goed krijgen
Kraug: kraag
Kraum: kraam
Kravver: knoeier, achterblijver
Krebbe: krib, voederbak
Krebbenbijter: gierigaard
Kreuzeneus: nieuwsgierig iemand
Kriebel-den-buik: kermisattractie
Kriebeleiër: iemand die kittelt
Kriebeling: kitteling
Kriek: (auto)krik
Krim: crème, room
Krim-o-buir: botercrème, van het Franse crème-au-beurre
Krim-foaëtee: slagroom, van het Franse crème fouettée
Krim-fris: verse room, van het Franse crème fraîche
Krimkoek: koek met crème tussen
Krimmeken: een ijsje
Krimpap: pap met vanillesmaak
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               †
           
  Elza De Backer (53 j.) e. v. Aloïs Engels, †
              
  Edmond Tollenaere (82 j.) e. v. Maria Varewyck, Vleeschouwersstraat

2           
            

            

            
  Mathilde Sorgeloos (82 j.) w. v. Petrus Verschueren, †  
          
          

             
  Emiel Van Voorde (? j.) w. v. Emma Clarysse

2   Sidonia De Bock (? j.) w. v. August Ongena
2              

 
             

  Achillus De Maesschalck (79 j.) w. v. Marie Verbeecken, e. v. Sophie Geeraert, †
  Martha Roels (62 j.) e. v. Prosper Van Goethem, Statiestraat nu Wijnveld, †
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Kripsen: rusteloosheid, uitgelaten zijn – ze krijgt heur kripsen
Kristalliezee: kristalsuiker
Kroaë: kraai
Kroetekes: stukjes gebakken brood voor in de soep, van het Franse croûton
Kroezelkop: krullebol
Krokke: vogelwikke (plant)
Krop: kroep, difteritis
Krotter: knoeier – da is doar krot en co wil zeggen dat het daar armoedig is
Kruimelingen: kruimels
Kruip-in: voorlopig onderkomen
Kruiplap: knielap bij geknield werken
Kruislievenheer: kruisbeeld
Kruit: krijt
Kuising: curettage, kuising van de baarmoeder
Kuisziekte: schoonmaakwoede
Kunstlabaur of tummelabaur: tuimeling, koprol
Kurrewaugen: kruiwagen
Kurstbloas: koortsblaar
Kursen: koorts
Kurtemoand: februari
Kusflawijn: kussenovertrek
Kustjen: een korstje
Kuuël: een kool (groente)
Kuuër: koor
Kuuërde: koord
Kuuëren: koren, rogge
Kuuëreblom: korenbloem
Kwaak: grote mond
Kwabbe: krop, gezwel
Kwats: onzin, prietpraat, van het Franse quatsch
Kwebbel: mond – houd au kwebbel dicht
Kween: een vrouw op leeftijd die geen kinderen heeft gebaard, van dezelfde stam
als het Engelse Queen!
Kwelp: welgrond (grondlaag)
Kwezel: godsvruchtige roddelaarster, maar ook pannenlap
Kwiestenbiebel, kwibus: een dwaas
Kwikkelgat: onrustig persoon, iemand die niet stil kan zitten
Kwinten: een dwazerik
Kwoafeur, kwoafuir: haarkapper, van het Franse coiffeur
Kwoafuur: haartooi

En daarmee sluiten we de zelfstandige naamwoorden met een K af. En : 

Ist mê kerstdag nog nie kout
Ten verbruikt de winter nie veel hout

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1966
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
06  Alberic Raes (42 j.) e. v. Maria De Smet, Zakstraat, † Antwerpen
13  Martha Temmerman (70 j.) e. v. Leo Bal, Molenstraat
24  Kamiel Van Eetvelde (72j.) e. v. Elisa Polfliet, Klein Sinaai
-februari
09  Mathilde De Wilde (62 j.) d. v. Leo en Emma De Cock,  † Lokeren
05  Maria Stefanie Brandt (70 j.) w. v. Alfons Creve, Leestraat
12  Elza De Backer (53 j.) e. v. Aloïs Engels, †Moerbeke
16  Alice Poppe (53 j.) d. v. Jozef en Honorine Meyskens, Zwaanaardestraat, † Reet
16  Edmond Tollenaere (82 j.) e. v. Maria Varewyck, Vleeschouwersstraat
22  Leontine Schobijn (78 j.) w. v. Emiel Verplaecke, †Wachtebeke
25  Barbara Pickup (82 j.) w. v. Corneel Peeters, uitvaart in Sinaai
-maart
01 Delfine Smet (79 j.) d. v. Jozef en Maria Ludovica Dhaen, Hulstbaan
-april
09  Theodoor De Ruysscher (58 j.) e. v. Martha De Hooghe, Leebrugstraat
13  Mathilde Sorgeloos (82 j.) w. v. Petrus Verschueren, † rusthuis Vleeshouwersstraat
19  Henri Vercauteren (81 j.) e. v. Ryckaert Maria, Leestraat
29  René Brangers (70 j.) e. v. Anastasia Jansen, † Sint-Niklaas
-mei
14  Marina Ongena (6 j.) d. v. André en Lea De Vos, Zwaanaardestraat
19  Emiel Van Voorde (? j.) w. v. Emma Clarysse
24  Sidonia De Bock (? j.) w. v. August Ongena
26 Romanie Maes (84 j.) w. v. Florent De Veirman en Alfred Bracke, 

† rusthuis Vleeshouwersstraat
27  Adolf Baert (57 j.) e. v. Alice Meul, Statiestraat nu Wijnveld, † Sint-Niklaas
-juni
19  Achillus De Maesschalck (79 j.) w. v. Marie Verbeecken, e. v. Sophie Geeraert, †Melle
22  Martha Roels (62 j.) e. v. Prosper Van Goethem, Statiestraat nu Wijnveld, † Sint-Niklaas
22  Willem Schaut (61 j.) w. v. Sidonie-Maria Wilssens, †Waasmunster
23  Helena Van Wabeke (46 j.) e. v. Albert Dullaert, † Klein-Sinaai
25  Jozef Notenbaert (66 j.) e. v. Gerarda De Haene, Dorpstraat, † Sint-Niklaas
27  Leonie De Haene (65 j.) e. v. Gerard Roels, Tinelstraat
30  Emiel Sonnemans (80 j.) e. v. Augusta Van Vlierberghe, Dorpstraat
-juli
13  Honoré Speelman (57 j.) e. v. Laura Van Damme, †Waasmunster
16  Emma Robijn (80 j.) w. v. Karel Louis De Bock, Statiestraat nu Wijnveld
22  Livien Poppe (73 j.) w. v. Irma Heyse, Dorp
26  Maria De Vos (53 j.) e. v. André Beirens, Dorpstraat
-augustus
02  Lucien Vercauteren (19 j.) z. v. Albert en Irma Van Puymbroeck, Hulstbaan
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05  Karel-Louis Verstocken (89 j.) w. v. Joanna Poppe, Zwaanaardestraat
08  Leo De Cock (86 j.) w. v. Sidonie De Groote, Hooimanstraat
09  Adela De Witte (84 j.) e. v. Gustaaf Van Mossevelde, Leestraat
19  Henri Ongena (46 j.) z. v. Petrus en Maria Bogaert, Zwaanaardestraat
30  August Bogaert (79 j.) w. v. Renilde Omen, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
30  Theresia Vael (81 j.) w. v. Jozef Van Rumst, Dorpstraat
-september
03  Alfons Vlaeminck (81 j.) w. v. Josefine De Roover, Heirstraat
03  Theresia Vael (80 j.) w. v. Jozef Van Rumst
09  Emma Roels (81 j.) w. v. Ryckaert Aloïs, Leebrugstraat
13  Oswald Van Goethem (76 J.) e. v. Maria Serafina Nachtegael † Ukkel
-oktober
01  Louis Robyn (81 j.) w. v. Marie-Louise De Clercq, † Sint-Niklaas
03  Leonia De Ruysser (61 j.) e. v. Eligius Selis, † Stekene
07  Leonara Moens (78 j.) d. v. Desiré en Julia Eyermans, Zwaanaardestraat
14  Petrus Heyninck (65j.) e. v. Bertha Haeck, Statiestraat nu Wijnveld, † Sint-Niklaas
14  Leona Moens (40 j.) d. v. Cyriel en Eyerman Irma, † Sint-Niklaas
22  Karel Van Britsom (62 j.) e. v. Clemence Dhondt, Leebrugstraat
26  Joanna Mertens, (95 j.) d. v. Casimir en Rosalie Peeters, Hulstbaan
26  Leon Van Poucke (54 j.) z. v. Pieter Gustaaf en Elodie Maes, Dorpstraat
27  Maria Lorent Zs. (79 j.) d. v. Louis en Henriette Debault, † klooster Zusters Maria
Eerherstel
29  Eugenie Kiekeman (85 j.) w. v. Jozef Van Grembergen, Statiestraat nu Wijnveld
-november
03  Maria Catharina De Nijs (73 j.) d. v. Eduard en Maria Van Loo
04 Aloys Raes (77j.) e. v. Eveline Durinck, † Lokeren
07  Mathilde Bocklandt (67 j.) e. v. Petrus De Bock, †Waasmunster-Ruiter
06  Juliana De Coninck (55 j.) e. v. Leo Elegheer, Hulstbaan
09  Virginie Dreano Zs. (80 j.) d. v. Joachim en Mathurine Le May, † klooster Zusters
Maria Eerherstel
12  Maurice Poppe (38 j.) e. v. Simonne Colle, Zwaanaardestraat
27  Maria Theresia Lauwers (82 j.) d. v. Joannes Karel en Sophia Claessens, † rusthuis
Zusters Maria Eerherstel
30  Leonie De Baere (68 j.) e. v. Polydoor Vercauteren, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
-december
02  Emilie De Prijcker (63 j.) e. v. Cesar Smet, Stenenmuurstraat
20  Cordula Meyskens (72 j.) d. v. Frans en Coleta Reyns, Dorp
21  Irma Philomena Van Poucke (71 j.) e. v. Edmond De Cock, Burmstraat
22  Louise Ringoot (93 j.) w. v. Polydoor Van de Vijver, Zwaanaardestraat
26  Sidonie Roels (80 j.) e. v. Aloïs Laceur, Molenstraat
27  Edmond Van Waes (82 j.) w. v Maria Stephania De Cock †Melle
28  Gustaaf Bussens (77 j.) w. v. Clothilde Beirens, Vleeshouwersstraat
30  Aloïs Van Overloop (87 j.) w. v. Maria Emmerence Maes

Georges Tallir
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Hoeveel steeg de gemiddelde ouderdom van de Sinaainaren?
De voorbije jaren kon je in ons tijdschrift Sinaïek de namen van de overleden
Sinaainaren lezen. Vanaf 1967, het jaar van het 750-jarig bestaan, tot en met 2016 no-
teerden we 3875 namen met daarbij hun leeftijd in volledige jaren. Die periode van
50 jaar bracht mij op het idee om daaruit enkele vaststellingen af te leiden.

1 - In 1967 bedroeg de gemiddelde ouderdom 69,80 jaar, in 2016 was deze verhoogd
tot 79,70, in 2015 zelfs tot 80,71. Hieruit blijkt dat de Sinaainaren ongeveer 10 jaar
ouder werden.

2 -Om de schommelingen tussen de verschillende jaren op te vangen heb ik gewerkt
met periodes van 5 jaar wat uiteraard een nauwkeuriger beeld geeft.

van 1967 tot en met 1971: 70,95 jaar
van 1972 tot en met 1976: 71,90 jaar
van 1977 tot en met 1981: 72,01 jaar
van 1982 tot en met 1986: 71,30 jaar
van 1987 tot en met 1991: 74,36 jaar
van 1992 tot en met 1996: 74,21 jaar
van 1997 tot en met 2001: 76,13 jaar
van 2002 tot en met 2006: 76,86 jaar
van 2007 tot en met 2011: 78,40 jaar
van 2012 tot en met 2016; 79,32 jaar

Hieruit kunnen we besluiten dat de gemiddelde leeftijd de voorbije 50 jaar ruim 8 jaar
steeg.

3 - Een ander bewijs van de stijging van de levensduur is het aantal overledenen dat
de leeftijd van 80 jaar of meer bereikte. Hiervoor heb ik gerekend met blokken van
10 jaar en het resultaat uitgedrukt in %.

van 1967 tot en met 1976: 31,40%
van 1977 tot en met 1986: 33,17%
van 1987 tot en met 1996: 43,29%
van 1997 tot en met 2006: 47,15%
van 2007 tot en met 2016: 55,30%

Een hoopvolle vaststelling hier is het feit dat de laatste 10 jaar meer dan de helft van
de Sinaainaren 80 jaar werd of ouder. Tachtig is prachtig!

Etienne De Meester

          
            
            
            
  August Bogaert (79 j.) w. v. Renilde Omen, Hulstbaan, †
           

           
          
  Emma Roels (81 j.) w. v. Ryckaert Aloïs, Leebrugstraat

1             

           
           
            
  Petrus Heyninck (65j.) e. v. Bertha Haeck, Statiestraat nu Wijnveld, †
            
           
            
              
  Maria Lorent Zs. (79 j.) d. v. Louis en Henriette Debault, †   

             

              
        
  Mathilde Bocklandt (67 j.) e. v. Petrus De Bock, †
           
  Virginie Dreano Zs. (80 j.) d. v. Joachim en Mathurine Le May, †  
 

          
  Maria Theresia Lauwers (82 j.) d. v. Joannes Karel en Sophia Claessens, †

  
            

           
            
  Irma Philomena Van Poucke (71 j.) e. v. Edmond De Cock, Burmstraat

2             
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Vol lege straten
Lege straten,
daar kwam ik voor.
Lege straten,
daar dwaal ik door.
Ze zijn zo mooi, ze zijn zo prachtig.
Ik dwaal erdoor,
ik kwam ervoor.
Ze zijn zo stil, ze zijn zo doods.
Ik kwam ervoor,
ik dwaal erdoor.
De lege straten lopen feestelijk vol.

Volle straten,
daar dwaal ik door.
Volle straten,
daar kwam ik voor.
Ze zijn zo leuk, ze zijn zo cool.
Ik kwam ervoor,
ik dwaal erdoor...
Ik ga ervoor!

Jolien Bogaert 
(Laureate Kinderstadsdichter 2017)
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Scouts 
De meisjes en jongens van onze givers hebben de voorbije maanden de handen al goed uit de
mouwen gestoken om centjes te verzamelen voor hun buitenlands kamp naar het zonnige Portugal.
Ze verkochten snoep en organiseerden ook een succesvolle wijnactie met een gezellige wijnde-
gustatie. Zij die graag ook wel één of meerdere flessen witte/rode wijn willen kopen of flessen willen
bijbestellen, kunnen dit zeker nog doen via de website www.scoutssinaai.be/wijnactie. 
Drinkt u niet zo graag wijn? Geen probleem! De givers hebben nog andere acties voor u in petto,
waar u hen ten volle mee kan steunen! Ze zijn namelijk al volop bezig met de voorbereidingen van
een spetterende quiz die plaatsvindt op 28 april in het jeugdhuis Troelant. De quiz is elk jaar een
groot succes en wij hopen ook nu op een massale opkomst en een gezellige avond. De quiz wordt
gespeeld in groepjes van 4 personen en inschrijven kan via onze website! Het voorjaar is natuurlijk
de tijd van de bloemetjes en, ook dit jaar, zullen onze leden op 3 maart alles uit de kast halen om
huis-aan-huis prachtige azalea’s te verkopen. Aarzel dus zeker niet om een bloemetje in huis te
halen en onze scouts te steunen! 

KLj
De eerste maanden van het nieuwe KLJ-jaar liggen nu achter ons, en we zijn blij dat de nieuwe ge-
zichtjes van onze startdag in september ondertussen al een vaste waarde zijn op de activiteit! Als
er nog kinderen zijn die graag eens naar een KLJ-activiteit zouden komen, mogen die nog altijd
eens een activiteit meedoen! 

De laatste tijd hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we bijvoorbeeld in oktober de Snoase straten
afgeschuimd tijdens onze appeltjesverkoop. We willen iedereen bedanken die een zakje gekocht
heeft, want ook dit jaar hebben we alles kunnen verkopen op een halve dag! De opbrengst hiervan
gaat integraal naar de bouw van ons nieuwe KLJ-lokaal tegenover het JOC Troelant.
Wie daar soms voorbijrijdt, zal al gezien hebben dat de bouw flinke vorderingen maakt. Elke vrije
zaterdag steken leiding, oud-leiding, ouders en tal van sympathisanten de handen uit de mouwen
om onze droom waar te maken. Aan hen willen we nog eens zeggen: ‘Een dikke merci voor al jullie
inzet en doe zo voort!’ We mogen ‘onze pollekes kussen’ met zo’n hulpvaardige achterban waarop
we steeds kunnen rekenen!

Nadat jullie in januari uitgefeest zijn, kan er verder gefeest worden tijdens Project Army op 3 fe-
bruari. Deze fuif van onze oudste -16’ers zal ook dit jaar plaatsvinden in het jeugdhuis Troelant. 
Naast een fuif, organiseren wij voor de inwoners van Sinaai en Puivelde ook een ontbijtmanden-
actie. Keilekkere ontbijten leveren wij thuis af rond het gewenste uur op zondag 11 februari. Tip:
een ontbijt als cadeau valt altijd in de smaak om je vriend/vriendin of man/vrouw te verrassen! Meer
info valt later zeker nog in jullie brievenbus.
Graag wouden we jullie nog even warm maken voor ons feestweekend. Het is nog een tijdje, maar
noteer alvast deze data in jullie agenda: We houden een barbecue op 30 maart, onze Low Budget
fuif op 31 maart en op 1 april houden we een paaseierenraap voor de jongsten, een echt KLJ-
café en ’s avonds organiseren we een ouderavond. We hopen jullie hier allemaal te mogen ver-
welkomen!

Als jullie nog met vragen zouden zitten, stel ze ons gerust! Jullie kunnen steeds terecht op onze fa-
cebookpagina of bij onze hoofdleiding: Kevin Aerssens (0471314547) en Astrid Van De Voorde
(0470 57 12 46). Als je een specifieke leider/leidster wenst te spreken, kan je diens gegevens ook
op onze website vinden. 

De voltallige leidingsgroep van KLJ Sinaai wenst jullie ten slotte nog zeer prettige feesten en een
knallend nieuw jaar! Hopelijk tot gauw op een van onze evenementen!
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Sint-Catharinabasisschool 
(’t Wijntje, Klavertje 3 en De Zwaan)

De basisschool houdt een feestweekend dat start op vrijdag 23 Maart met Comedy: Edouard De
Prez en Steven Mahieu.

Klavertje 3 (Vleeshouwerstraat) en ’t Wijntje, nodigen jullie uit op za-
terdag 24 en zondag 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 25 maart in de Leebrugstraat 65
in en rond het Middeleeuws speelkasteel. 

De openklasjesdag voor inschrijvingen  gaat door op zaterdag 21 april
van 10u tot 12u. Voor eventuele vragen kan je zeker terecht op het
nummer: 03 772 34 43 of bezoek even onze schoolwebsite: scs-sinaai.be. 

GFA
Paastornooi 2018
Op zaterdag 31 maart & maandag 2 april vindt het internationale paastornooi voor meisjes en vrou-
wen plaats op het Wijnveld. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 9u00, de prijsuitreiking
is voorzien rond 17u00. De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
20 januari tegen USGTH
3 februari tegen RUSCA
24 februari tegen Zulte Waregem
10 maart tegen KSK Beveren
24 maart tegen Ruddervoorde
21 april tegen Egem
12 mei tegen KAA Gent

Provinciale ploegen & Recreatieve ploeg KVV 
Alle zaterdagen om 12u00

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u00 tot 12u00 

Uitnodiging
GFA Sinaai nodigt alle meisjes en vrouwen tussen 5 & 30 jaar die graag voetballen uit op haar trai-
ningen. Deze zijn gratis & onbeperkt in aantal. Neem wel vooraf contact op met onze sportief ver-

Jeugd Jeugd Jeugd
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antwoordelijke, Jürgen De Bondt, via jurgendebondt@telenet.be om de trainingsmomenten verder
af te spreken.

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

Boogsport
Sinaai Eendracht
Bij Leen, Vleeshouwersstraat 26, Sinaai
Zondag 7 jan
Maandag 22 jan
Zondag 4 feb
Maandag 26 feb
Zondag 4 maart
Maandag 26 maart
Zondag 1 april
Maandag 23 april jaarmarkt

Sinaai Statie
Café Maretak, Wijnveld 308 (0476/32.34.13)
Vrijdag 05 januari 19u30 25€ gratis
Vrijdag 02 februari 19u30 25€ gratis
Vrijdag 02 maart 19u30 25€ gratis

Reynaertstappers 
Verslag van de 3e Herfsttocht op 28 oktober 2017 

De derde herfsttocht van wandelclub de Reynaertstappers ging vandaag van start in Sinaai. De
grootste deelgemeente van Sint-Niklaas, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Voorzitter Marc
Lauwaert stond op de parking (weide) de wandelaars te verwelkomen. In de parochiezaal Sinaai
was de startzaal, zoals gewoonlijk was er alles goed georganiseerd en aanwezig. Sinaai is een ge-
zellige authentieke deelgemeente, met een rijke geschiedenis. In 1877 kreeg Edgard Tenil de Prijs
van Rome: een muzikale prijs die deze Vlaming (een genie en ook dichter), mocht ontvangen. 

Dichtbij de startzaal is er de monumentale Balhoeve(1665) met een zeldzame moerbeiboom. Even
verder staat het geboortehuis en nu een museum van Edgard Tenil (1854 – 1912). We stapten verder,
voorbij het voormalig krekelhof (Tinelstraat). Zo naar de Ettingestraat : een ettinge is hier een stuk
gras – bos – land ingesloten tussen twee waterlopen. Vroeger gebruikt door de buurt tegen betaling.
In de 13de en 14de eeuw werd het eigendom van de Abdij van Boudelo. Het waren ooit de mon-
niken van de abdij die de ontginning van de streek begonnen. Zo ontstond de Fondatie van Bou-
delo, een natuurreservaat. Het bezit een pracht aan natuur en wandelpaden, en eveneens een lange
geschiedenis met monniken en de Franse revolutie. Het is nu een waardevol natuurgebied met
vochtige graslanden, bossen, akkers en weiden. Een stiltegebied van het Waasland.

Na het bosreservaat de Heirnisse (90 ha) moesten we de Stekense vaart over via de beruchte
nieuwe fietsersbrug. Het was genieten, wandelen langs de Stekense vaart (4,6 km) met een prach-
tige fauna en flora. Het is tevens een afwateringskanaal voor de zuivering stations van Stekene en
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Ons Vermaak
Bij Eddy De Decker, Kruisstraat 2, Puivelde
Zaterdag 6jan
Woensdag 17 jan St. Antoon
Zondag 22 jan
Maandag 29 jan
Zaterdag 3 feb
Zondag 18 feb
Zaterdag 3 maart
Zondag 18 maart
Zaterdag 7 april
Zondag 15 april
Maandag 30 april
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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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De bank en verzekering voor een wereld in verandering

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag
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Sint-Niklaas. Via een jaagpad stapten we de Heimeesen in. De langere afstanden maakten hier een
lus naar de Polken en Den Berg. Dit is een zandstuif rug tussen Moerbeke en Stekene. Een bosrijk
gebied. Ook de oude spoorlijn 54 stapten ze langs. Een verbinding tussen Mechelen en Terneuzen
tot 1952.

We wandelden ook langs de Armentruienbeek (sinds 2005 gegraven), dit om het dorp Sinaai te
vrijwaren van overstromingen. Het was nog de dorpskern van Sinaai bewonderen en onze tocht
zat erop. Sinaai is een driesdorp, waarvan de kernbewoning rondom de langgerekt, rechthoekig
dorpsplein geconcentreerd is. De Dries is beschermd sinds 1983. De moeite waard om even te be-
zoeken, en langs te kuieren. We kregen als wandelaar vandaag terug een prachtige groene natuur
met mooie wandelpaden. Een wandeling in de voetsporen van Reynaert de Vos (13de eeuw).
We dankten de vele vrijwilligers en bestuur van de Reynaertstappers voor deze organisatie. Top
gedaan. Tot een volgende tocht.

(Bron: http://wandelgazette.be/nieuws/bericht/7315)

Wij wensen iedereen veel lees- en wandelgenot, ook op onze andere tochten.

judoclub 
Competitie:
Tornooi Olen 24/9 U13
2e: Linthout Tibo – Thor Geerts
3e: De Plus Jorre – Emely Buysrogge

Tornooi Kemzeke 7/10 -8/10 U11_U13
1e: Goethals Sien – Poppe Rose – Thor Geerts
2e: Van De Walle Zita – Goethals Hanne – Lint-
hout Tibo
3e: De Plus Jorre – De Bruyne Kian – Verduy
Silke
4e: Schauvlieghe Ben

Tornooi Ooigem 20/10 U15
1e: DHooghe Pieter-Jan
3e: Moerman Vic – Nijs Seppe – David De Ryk
5e: Catfolies Dries

Open Beker Gent 12/11 U15
Judo Sinaai kreeg de beker als beste jeugdclub U15
1e: Moerman Vic – Dhooghe Pieter Jan – Buysrogge Emely
2e: Nijs Seppe
3e: David De Ryke
7e: Catfolies Dries

Provinciale ploeg O_VL
Voor de interprovinciale ploegenontmoeting werden 4 van onze judoka’s geselecteerd.
Zij behoren in hun leeftijdscategorie bij de 15 beste O-Vl judoka’s.
U13 :Ringoot Tibo en Thor Geerts zij werden 1e van de Vlaamse provincies.
U15 :Dhooghe Pieter Jan en Buysrogge Emely zij werden 2e.

sport sport sport
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Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12
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 www.dekoster-fashion.be

 E. TINELSTRAAT 11 *  9112 SINAAI  * 03/772.31.88 Open:
dinsdag - vrijdag:

9.30 - 12u
13.30 - 18u
zaterdag:

9.30 - 18 u
elke zondag:

10 - 12u

Geloten:
maandag

  Wijnhandel 
Stijn Van Bocxlaer

SOMMELIER

www.divinus.be
03/772 25 38
Wijnveld 130  

info@divinus.be
0495/17 89 37
9112 Sinaai-Waas

Open:
ZATERDAG: van 10 tot 18 uur

Wenst U mailing over      
onze MAGAZIJNVERKOPEN (extra voordelig):     

Geef ons een seintje !!     

BANCONTACT BESCHIKBAAR   

r 14

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110

34

OPEN:
Elke zaterdag van 9u tot 13u
Of op afspraak 0495 17 89 37
Wijnveld 130 - 9112 Sinaai-Waas

www.divinus.be
info@divinus.be
Tel. 03 772 25 38
Gsm 0495 17 89 37

Bancontact beschikbaar

!! VOLG ONS OP FACEBOOK !!
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Starten?
Dit kan gans het jaar door. De eerste 4 trainingen zijn gratis.
Trainingen op woensdag en vrijdag vanaf 19 uur.
Info 03/7721001 judoclubsinaai.weebly. be

RTS Atletiek
Loper in de kijker, Frederik Magerman

Frederik Magerman , door ons allen bekend  in Sinaai als “den
Apotheker” is geboren, getogen en  wonend onder de toren
van de Sint-Catharina Kerk. Lopen werkt voor Frederik als be-
vrijdend: “Na enkele km ben je in de greep van je ritme en wordt
je geest, als het ware, gereset.” Lopen is ook laagdrempelig.
Dat je (thuis) vertrekt en aankomt op dezelfde plaats en dat je
nauwelijks afhankelijk bent van je materiaal, zijn ook grote troe-
ven. Frederik trekt zijn “Saucony” schoenen 3 x per week aan,
2 maal op zijn eentje en 1 maal met een loopmakker,  goed voor
gemiddeld zo’n 30 km/week. Hij is begonnen met lopen (jog-
gen) in 2007, de  eerste wedstrijd was de halve marathon van
Brussel in 2007 en hij probeert, sinds 2013, jaarlijks 1 marathon
te lopen. Dat is het hoogst haalbare, kwestie van tijdsbesteding
en in combinatie met het professionele en het gezinsleven. Tot
nu toe heeft hij 4 Marathons gelopen: 3 x Kopenhagen en 1 x
Antwerpen (steeds in het voorjaar). Hij  geniet tijdens de mara-
thon voluit van de omstandigheden en streeft ernaar om zo
comfortabel mogelijk de eindmeet te halen. Het beste resultaat

tot nu toe was zijn laatste Marathon in 4u15min. 
De opzet is elke marathon beter te presteren dan de vorige. Zo lang dit lukt doet hij zeker verder
op deze afstand. Het volgende doel is om in 2018 onder de 4u10min te blijven, maar waar de vol-
gende marathon zal zijn is nog niet bekend. 

Wij wensen Frederik Magerman nog veel loopplezier, en wensen hem veel succes toe.  
Een speciale podiumplaats: op 29 oktober heeft Sofie Claus een Trailrun ( 28km/2u08) gewonnen
in Brussel! Proficiat Sofie!

Voor meer info en activiteiten van onze Sinaaise loopclub in 2018, kunnen jullie terecht op:
www.runningteamsinaai.be of op de facebookpagina van RTS! 

KFC Herleveving Sinaai
Jaarplanning:
07 Januari 2018 18.00u Nieuwjaarsreceptie
24 Januari 2018 Trekking Tombola
28 Januari 2018 13.00u Footlunch KFCH SINAAI – KE BUGGENHOUT A
04 Maart 2018 13.00u Footlunch KFCH SINAAI – KFC VRASENE
31 Maart & 02 April 2018 Paastornooi Jeugd KFCH SINAAI (U6 tem U17)
15 April 2018 13.00u Footlunch KFCH SINAAI – SKL DOORSLAAR
29 April 2018 BBQ Einde Seizoen KFCH SINAAI – HEIKANT
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Slagerij Maes 
Vleeshouwersstraat 36  9112 Sinaai       

Tel. 03/772.33.39

Vleeshouwersstraat 26/1    9112 Sinaai
Tel: 03/772.60.41     Fax 03/772.60.42

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

Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be

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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Thuiswedstrijden 1e Elftal 

Jeugd: 
Voor onze jeugdopleiding zijn we op zoek naar geëngageerde trainers of ouders om volgend sei-
zoen mee de begeleiding van onze jeugdspelers te voorzien tijdens trainingen en wedstrijden. 
Is het een probleem als u nog geen of weinig ervaring heeft? Nee, zeker niet! Toekomstig gezien
zijn er ook mogelijkheden tot het volgen van voetbalgerichte opleidingen waarvan de kosten ge-
dragen worden door de club.
Wat kunnen wij u ter ondersteuning bieden als voetbalvereniging? Wij hebben binnen KFCH Sinaai
een Jeugdcel, bestaande uit een team van technische jeugdcoördinatoren, verantwoordelijk voor
de verschillende leeftijdscategorieën (onderbouw U6 tem U9 – middenbouw U10 tem U13 – bo-
venbouw U14 tem U21).
Zij kunnen u o.a. ondersteunen met volgende zaken:
• Kennismakingsgesprek waarin u al uw vragen kan stellen;
• Ter beschikkingstellen van voldoende oefenstof;
• Ondersteuning tijdens specifieke trainingen;
• Jeugdtrainersvergaderingen waarin, sportieve topics worden besproken en ervaringen met col-
lega’s worden gedeeld.

Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op met: Tom De Cort, Tel: 0479 72 22 67,
jeugdkfchsinaai@telenet.be.

Varia:
Kantine: Voor persoonlijke evenementen kan men gebruik maken van de kantine van KFCH SINAAI.
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dhr. Dirk Volckeryck (Tel: 0497/45.48.97;
dirk.volckeryck@telenet.be).

Website: www.fchsinaai.be.

Zumba Ter Beke 
Loop je jezelf wel eens voorbij? Of gooi je gewoon graag alle remmen los? Dan is ons
Zumba®feestje iets voor jou! Voor een uurtje is de wereld van jou!  
Bij Zumba Ter Beke in Sinaai zijn we verzot op het geven van Zumba®, het fitnessprogramma dat
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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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gebaseerd is op Latijns-Amerikaanse dans. 

Je moet niet kunnen dansen enkel kunnen lachen: beweeg gewoon en
volg mijn pasjes. Het is heel simpel!

Kom het gewoon uitproberen en ik beloof je dat je je reuze zaZumba®
combineert spieroefeningen met exotische ritmes zoals Salsa, Merengue,
Cumbia, Samba, Calypso, Reggaeton, Hiphop, ...  
De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat je niet
eens door hebt dat je bezig bent met een geweldige training!
Het is fun, het is anders, het is makkelijk en super effectief, het is Zumba®!  
De lessen gaan door in de sporthal van Sinaai (Vleeshouwerstraat 4) op dinsdag van 19u30 tot
20u30 en  op vrijdag van 19u tot 20u.
Kom langs en laat je bijten door de dansfitnessmicrobe! Tot binnenkort! Tot Zumba®!
Meer info? Surf naar de Facebookpagina van Zumba in Sinaai of bel 0486 79 51 14 

800 jaar Sinaai /800 jaar Sint-Niklaas
Sinaainaar Frans Heirbaut 
realiseert zijn meesterwerk op de markt
van Sint-Niklaas 
“Johanna en Margaretha van Constantinopel 1217-2017” 

sport sport sport
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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
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In opdracht van vzw Kunst in de Stad vervaardigde Frans Heirbaut (in Sinaai natuurlijk ook gekend
van “De Schaapherder” van Zwaanaarde) een unieke beeldengroep, die de viering van 800 jaar
Sint-Niklaas en 800 jaar Sinaai bestendigt in de tijd.

1. Het concept: vrouwen lanceren het idee van een beeldengroep

De idee om beide gravinnen, de stichters van Sint-Niklaas en Sinaai, onder de publieke aandacht
te brengen, sluimerde reeds geruime tijd in kringen van o.a. de voormalige stedelijke emancipatie-
raad en het Vrouwencentrum van Sint-Niklaas. De heraanleg van de Grote Markt kreeg destijds
reeds de naam ‘Margarethaplan’ toebedeeld, maar een beeld van de stichters van Sint-Niklaas
ontbrak vooralsnog. De vzw Kunst in de Stad heeft daar naar aanleiding van de viering van ‘800
jaar Sint-Niklaas’ verandering in gebracht.

2. Kunst in de Stad vzw neemt het initiatief (2016)

Kunst in de Stad is een privé-initiatief met als doel het openbaar kunstbezit van de stad Sint-Niklaas
uit te breiden en er een open kunststad van te maken. Iedereen kan aan dit project deelnemen
door lid te worden van Kunst in de Stad en deel te nemen aan de activiteiten. 

3. De beeldhouwer: Frans Heirbaut

Frans maakte eerder reeds levensechte beelden van Jan Decleir, Fred Bervoets en Jan Hoet, en In
Sinaai werd zijn beeld ‘De Schaapherder’ met een volksfeest ingehuldigd (1990). Wanneer hij in
2016 de opdracht van Kunst in de Stad aanvaardt om een sculptuur van beide 13de eeuwse edele
gravinnen te maken, heeft hij geen duidelijk zicht op wat hem te wachten staat.

3. Zoektocht in de geschiedenis van Sint-Niklaas en Vlaanderen

Frans Heirbaut begint zijn opzoekingswerk, via het internet, via vrienden, en in het werk “De Graven
van Vlaanderen (861-1384)” van Edward De Maesschalck. Hij ontdekt daar een feodale wereld met
godvrezende landslieden, avontuurlijke kruisvaarders, vechtlustige ridders, opstandige steden en
heerszuchtige koningen. De kunstenaar treedt in de wereld van de hoofse zussen die opgevoed
werden aan het Franse koninklijk hof in Parijs. Het waren weeskinderen, hun vader Boudewijn (af-
gebeeld op een schilderij in ons gemeentehuis) was met de dure en sluwe hulp van de Venetianen
tot keizer van Constantinopel gekroond maar hij zou kort daarna, volgens de overlevering, op gru-
welijke wijze vermoord worden door een meedogenloze Bulgaarse vorst. Boudewijn’s echtgenote
en moeder van beide meisjes was voordien haar man achterna gereisd maar ze overleed onderweg
in Akko aan een besmettelijke ziekte. Johanna en Margareta bleven dus achter als weeskinderen
en als manipuleerbare pionnen, in handen van een behendige Franse koning.

Johanna
Frans Heirbaut laat zich meevoeren door dit turbulent verhaal en volgt het verdere levenspad van
de zussen. De oudste zus Johanna werd op jonge leeftijd gekoppeld aan Ferrand Van Portugal om
Vlaanderen en Henegouwen te besturen. Met veel moeite kon het jonge paar de koppige Vlaamse
steden aan het grafelijk gezag onderwerpen. Ferrand riskeerde zelfs een oorlog tegen zijn leenheer,
de Franse koning, maar hij verloor in 1214 de slag bij Bouvines en werd gevangen gezet in een
kerker in Parijs. Johanna stond er nu alleen voor, maar zij nam algauw het heft in eigen handen. Zij
versterkte, tegen de zin van de grote Vlaamse steden in, haar macht op het platteland, ook hier in
het Waasland, een beboste en weinig bevolkte streek gelegen in de periferie van het Vlaamse graaf-
schap.
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Gulle Gevers

Onder impuls van pastoor Daniël van Waasmunster richtte de Doornikse bisschop Gosuinus in
1217 twee zelfstandige parochies (Sint-Nicolaas en Sinay) op, onafhankelijk van Waasmunster. In
een oorkonde, gericht aan gravin Johanna Van Constantinopel, wees de bisschop erop dat de af-
stand tussen Waasmunster en beide dorpen de geloofspraktijk hinderde. Om de levensvatbaarheid
van de nieuwe parochie Sint-Nicolaas te garanderen drong hij er bij de gravin op aan, gronden ter
beschikking te stellen voor het optrekken van een kerk en priesterverblijven. 

In 1219 schonk gravin Johanna effectief zes bunders (+/- 8 hectare) “woestine” aan beide jonge
parochies. In Sint-Niklaas bevonden deze braakliggende gronden zich langs de huidige Ankerstraat:
het waren de zogenaamde “papenakkers” of “priesteragie”-gronden. De toewijding van kerk en
parochie aan de Heilige Nicolaas, patroon van de handelaars, duidde op het mercantiele karakter
van de nederzetting. De schenking aan Sinaai behelsde een rechthoekige strook grond, die over-
eenkomt met de terreinen van de huidige Dries, gemeentehuis, kerk en kerkhof. 

De machtspolitiek van de graven van Vlaanderen, die van oudsher op gespannen voet leefden met
de heren van Beveren, zorgde voor een versnelde ontwikkeling van Sint-Niklaas. De spoedige uit-
bouw van een vrije, handelsgerichte en goed georganiseerde gemeenschap in het hart van het
Waasland was voor hen van primordiaal belang in hun concurrentiestrijd met de feodale landadel.
Sinaai en Belsele werden van 1234 tot de Franse tijd bestuurlijk verenigd in een vierschaar.

In 1241 maakte Johanna van Sint-Niklaas - door de uitvaardiging van de Keure van het Land van
Waas - de hoofdplaats en het administratief centrum van deze regio. Met de oprichting van een
hoofdcollege bevestigde de gravin haar macht, tegen de aanspraken van de stad Gent en tegen
de heren van Beveren die tot in het centrum van deze gemeente grote stukken grond bezaten. Het
hoofdcollege bestond uit zeven voor het leven benoemde schepenen en werd bijeengeroepen en
voorgezeten door de baljuw, die de rechtstreekse vertegenwoordiger was van de graaf. De Keure
stipuleerde dat het college recht moest spreken als beroepshof voor de Wase dorpsvierscharen.

Na de vroege dood van Johanna (1244) krijgt haar zus Margaretha de bestuurlijke touwtjes in han-
den genomen De bijzondere band tussen de graven van Vlaanderen en de Sint-Nicolaasparochie
werd in 1248 definitief bezegeld door een nieuwe schenking van zes bunders grond, deze keer ten
westen van de kerk. Margareta stond het terrein af onder de voorwaarde dat het voor altijd onver-
deeld en onbebouwd zou blijven. Het zou moeten dienst doen “ad communem usum omnium”,
met andere woorden voor het algemeen welzijn. Het is deze schenkingsakte die aan de basis ligt
van de uitzonderlijke omvang van het Sint-Niklase marktplein, dat met 3, 19 hectaren het grootste
van het land is.

En het is uitgerekend op deze historische plaats dat Frans Heirbaut het beeld van Johanna en Mar-
garetha mocht plaatsen. Twee jonge vrouwen in de bloei van hun leven. Maar... het leven in de mid-
deleeuwen was kort, de dood kwam vaak onverwacht tevoorschijn en loerde om elke hoek.
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4. Memento mori, vanitas en danse macabre
Frans Heirbaut ontdekte tal van oude, vaak moraliserende afbeeldingen met als onderwerp het
‘memento mori’, vrij vertaald, bedenk dat je sterfelijk bent en dat je voor het aangezicht van God
zal verschijnen. Niemand ontsnapt aan de dood ook de rijke mensen van adel niet. Daarbij aan-
sluitend volgt later, zeker in de schilderkunst der Nederlanden, het moraliserende ‘vanitas’-motief,
het motief van de ijdelheid, want het leven is kortstondig, leef nederig, wees niet ijdel of hoogmoe-
dig, wees bevreesd voor het ongenaakbare laatste oordeel.
En niet te vergeten is er in de kunst van de middeleeuwen, wellicht ten gevolge van de ‘zwarte
dood’, de pest dus, het thema van de ‘danse macabre’ of dodendans. Zowel in de latere schil-
der- en beeldhouwkunst, zowel in de muziek van Liszt tot Camille Saint-Saëns als in de fil ’Het ze-
vende zegel’ van Ingmar Bergman, komt de dodendans aan bod.
Frans tracht al deze middeleeuwse denkpatronen te doorgronden: het wordt een intellectuele uit-
daging. Maar hij wil meer. Hij wil zijn project optillen boven de louter historische gegevens. De kun-
stenaar wil zijn beeldengroep een universeel karakter geven dat heden en verleden verbindt. Hij
volgt van dan af een piste waarvan hij niet meer zal afwijken. Hij ontwerpt een klein model met
twee figuren, skeletten, steunend op een ruitvormig schild. Ze overbruggen 800 jaar geschiedenis
met één verrassend gebaar. De machtige zussen van weleer nemen samen een foto van zichzelf,
een ‘selfie’ dus, de smartphone in de hand. Wanneer het beeld op ware grootte uitgevoerd wordt,
vervangt hij de smartphone door een spiegel, wat het anekdotische, modische, tijdsgebonden ka-
rakter van een ‘selfie’ enigszins overstijgt.

5. De beeldengroep krijgt vorm (voorjaar 2017)
Frans Heirbaut bouwt het beeld op rond een stevig schild met de afbeelding van de Vlaamse leeuw.
De diagonalen van het schild bepalen de houding van de ledematen, de lijnen die het hele beeld
vorm geven. De skeletten staan er aanvankelijk naakt en kaal bij. Maar Frans Heirbaut kent de
kunstgeschiedenis. Niet alleen bij Hans Baldung Grien, maar ook in andere historische tekeningen,
sculpturen en schilderijen, ziet hij het gebruik van gewaden om de skeletten volume te geven. Die
gewaden moeten er in dit beeld voor zorgen dat de menselijke gestalten een adellijke waardigheid
uitstralen. De plooien die Frans Heirbaut aanbrengt maken een bijzonder uitgekiend spel mogelijk
van verhullen en onthullen, van licht en donker, waarbij de onderdelen nauwelijks te onderscheiden
zijn van een abstracte sculptuur, die voor de toeschouwer langs alle zijden, vanuit ieder standpunt,
boeiende verrassingen in petto heeft.
Maandenlang heeft hij onderdelen verplaatst, toegevoegd of weggelaten. Hij heeft delen van het
beeld dichtgemaakt en andere geopend. Enkele historische details werden toegevoegd, zoals een
klein schild van de kruisvaarders of nog een kleine Vlaamse leeuw op het kroontje van Margaretha.
Aan de handen van de vrouwen schenkt hij veel aandacht. Ze benadrukken een verfijnde, hoofse,
houding, het zijn geen gebalde vuisten maar lichtjes gestrekte handen in een elegant gebaar.
Frans Heirbaut – en niet te vergeten: de bronsgieter Jo Van Geert bvba uit Aalst - heeft met dit
beeld zichzelf overtroffen. In tegenstelling tot vroeger werk dat we van hem kennen, groeide dit
monument uit tot een uiterst complex geheel van open en gesloten volumes.

6. De beeldengroep verenigt klassieke en hedendaagse kunst
De expressiviteit van deze beeldengroep zal geen enkele toeschouwer onverschillig laten. Het beeld
is uniek. Je kan er geen cliché of stijl op kleven. Het schrijft zich in in enkele van de grote, traditi-
onele thema’s van de kunstgeschiedenis. Maar het beeld sluit ook aan bij het werk van moderne
en hedendaagse kunstenaars, zie bv. de ‘danse macabre’ van James Ensor, de magische werelden
van Paul Delvaux, de met diamanten belegde schedel van Damien Hirst, de glasramen met rönt-
genfoto’s van Wim Delvoye, de ‘dead skull’, de reuzenmozaïek op het Museumplein voor het MAS
in Antwerpen van Luc Tuymans, de marmeren levensgrote Piëta van Jan Fabre op de Biënnale van
Venetië.
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7. Tot slot
En nu staat hier op de Grote Markt van Sint-Niklaas de beeldengroep van Frans Heirbaut, de her-
innering aan twee adellijke dames die onze gemeenschap 800 jaar geleden structuur en vorm
gaven. Een complex, gedurfd en moedig beeld, dat over alle eeuwen heen, een universele, humane
boodschap brengt over dood en leven. Dankzij het idee van de vrouwen, dankzij de ondersteuning
van het stadsbestuur, en vooral dankzij Kunst in de Stad vzw en uiteraard de volgehouden am-
bachtelijke en creatieve arbeid van Frans Heirbaut, is Sint-Niklaas een ‘meesterwerk’ rijker gewor-
den.

Bronnen: 
https://www.kunstindestad.be/persbericht-over-de-feestelijke-inhuldiging-van-de-beeldengroep-
van-frans-heirbaut-johanna-en-margaretha-van-constantinopel-1217-2017/
http://800jaarsint-niklaas.be/algemeen/geschiedenis-in-vogelvlucht#sintniklaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Constantinopel
Meer info: www.kunstindestad.be

65-jarigen Sinaai 2017

70-jarigen Sinaai 2017
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Interview met Christel Deck en Doreen Rogiers, schooldirecteurs van Sinaai

Het evenwicht zoeken, dat is de uitdaging!
Het is meer dan een jaar geleden dat schooldirecteur Geert Poppe op de lagere school de
fakkel heeft doorgegeven aan Doreen Rogiers. We gingen eens kijken hoe het loopt op de
scho len in Sinaai. Die staan voor grote uitdagingen, maar het directeurenteam (Doreen Ro-
giers en Christel Deck) kijkt optimistisch naar de toekomst.

“De toegankelijkheid van onze school is
een grote plus.”

Info Sinaai: “Waarop leggen jullie als directeur de klemtoon?”

Doreen Rogiers: “Onze prioriteit is onze kinderen zich goed laten voelen. Bij onze gehele werking
komt dat op de eerste plaats. Als kinderen gelukkig zijn, kunnen ze goed leren. Ondanks eventuele
leermoeilijkheden ervoor zorgen dat kinderen graag naar school komen is de uitdaging. De com-
municatie met ouders is daarin heel belangrijk. Op een positieve manier communiceren, ook al is
de boodschap soms moeilijk. Met kleine stapjes vooruitgaan. De mening van de ouders vragen,
met het kind zelf spreken… Alle partijen hebben een mening. Hier in Sinaai zijn we gelukkig laag-
drempelig. Mensen lopen hier gewoon binnen en stellen hun vragen. Of om half negen aan de poort
of om vier aan het hek. De toegankelijkheid  van onze school is een grote plus.“
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Info Sinaai: “De afgelopen jaren zijn er heel wat verbouwingen geweest in de scholen.  Staan
er nog nieuwe werken in de steigers?”

Doreen Rogiers: “We hebben net het pand naast de lagere school in de Tinelstraat nr 35 gekocht.
(Er komt duizend vierkante meter bij, die we dan gaan gebruiken om een nieuwe turnzaal te bouwen
en ook om de speelplaats wat te verruimen. Een aangepaste infrastructuur is heel belangrijk. Naast
een goede infrastructuur zijn er moderne leermiddelen en  aangename klaslokalen die nieuw of ge-
renoveerd zijn. Elke schoolklas heeft een digitaal bord waar je heel veel mee kan doen. Al die leer-
middelen zijn niet  goedkoop. Met dank aan het schoolbestuur, dat wil investeren in de toekomst.
De vergroting en vernieuwingen stoppen nooit. Het schoolbestuur is momenteel aan het werk op
de vier schoolvestingen.”

Christel Deck: Op Klavertje 3 in de Vleeshouwersstraat, werd begin september het vernieuwde
A-blok in gebruik genomen: een polyvalente ruimte en 2 eigentijdse klassen.  We werken daar ook
aan een vernieuwing van het sanitair blok. Op De Zwaan in de Leebrugstraat,  werd vorig jaar een
nieuwe extra klas in gebruik genomen, en momenteel wordt de fundering gestoken voor nog een
extra klas. Ondertussen werd dit jaar ook de speelplaats deels overdekt. En in ’t Wijntje aan de pa-
terskerk in het Wijnveld,  werd enkele jaren geleden een nieuwe speelplaats en een verruiming van
de klaslokalen uitgewerkt. Momenteel werken we daar aan een integrale dakvernieuwing en het
isoleren van de bestaande constructie. 

Info Sinaai:  “Werd er vroeger ook zo veel verbouwd?”

Christel Deck: “Neen, dat is pas begonnen in 1995, toen in Sinaai het nieuwe schoolbestuur is
op gericht. Toen kenden we vooral nog schulden. De overheid geeft subsidies aan de hand van het
aantal leerlingen. Als je verbouwt en over een correct investeringsdossier, krijg je 70 procent te-
rugbetaald; 30% moeten we zelf ophoesten.

Info Sinaai:  “Het onderwijs evolueert  ook mee met de veranderingen in onze maatschappij.
Hoe spelen jullie daarop in?”

Christel Deck: “Er komen in het onderwijs de laatste jaren steeds meer opdrachten bij: Verkeers-
veiligheid, socio-emotionele vaardigheden, mediawijsheid... Ook de collega’s moeten daar meer
en meer op inzetten. Vroeger was het enkel gericht op het leerinhoudelijke, nu komen er meer
socio-emotionele problemen bij kijken.”

Doreen Rogiers: “We zetten veel in op de moderne werking van onderwijs, op differentiatie bij-
voorbeeld. Dat is o.a. werken met niveaugroepen. Kinderen worden in de klas bij bepaalde vakken
onderverdeeld in groepen a.d.h.v. van hun mogelijkheden en behoeftes voor ondersteuning. Dat
wordt enorm geapprecieerd door de ouders. Zo zien ze dat er wordt gewerkt op het niveau van
hun kind. Nu doen we dit vooral bij wiskunde, omdat wiskunde concreet is. Andere vakken zullen
volgen.”

“Blijven zitten werkt niet, 
dat is wetenschappelijk bewezen.”

Info Sinaai: “Dat is waarschijnlijk  meer werk voor de leraar.”

Christel Deck: “Het is de bedoeling dat het kind niet altijd op zijn tenen moet staan. Als er één
grote klasgroep is, is het verschil soms te groot. Het is de kunst om net wat meer te mikken op dat
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wat het kind op dat moment kan. Dan leert een kind het best. Dat is ook beter voor de kinderen
met moeilijkheden, die anders soms meer moeite  hebben om te volgen. Blijven zitten werkt niet,
dat is wetenschappelijk bewezen.”

Info Sinaai:  “De digitalisering hoe loopt dat? De kinderen weten daar waarschijnlijk al veel
over.”

Doreen Rogiers: “Ze weten veel van spelletjes af, maar echt werken met de computer, dat moet
nog aangeleerd worden. Mailen en opzoekwerk is andere koek. We hebben op Tinel- en De Zwaan
Chromebooks (een laptop van Google); In het nieuwe leerplan ZILL (Zin In leren, zin in  leven) is
“mediawijsheid” een van de belangrijke ontwikkelvelden. Ook veilig op het internet surfen is be-
langrijk, daar werken we ook samen met de ouders aan.” 
Het oudercomité organiseerde voor alle ouders een infoavond rond veilig op het internet! 

Info Sinaai:  “Vanaf wanneer krijgen ze informaticalessen?”

Christel Deck: “Vanaf het eerste leerjaar. Zelf in de kleuterklas doen ze er ervaring mee op, maar
dat zijn dan eerder didactische spelletjes. Dat is helemaal anders dan vijftien jaar geleden. Er zijn
kinderen in het zesde leerjaar die al zelfstandig een PowerPointpresentatie kunnen maken. Je kunt
ook heel goed differentiëren in zo’n informaticales.”

“je moet afstappen van het klassikaal
lesgeven, zoals wij dat vroeger

hebben gekregen.”
Info Sinaai: “Hoe gaan de leraren daarmee om?”

Christel Deck: “Die moeten bijscholen, meegaan in het verhaal. Je moet afstappen van het klas-
sikaal lesgeven, zoals wij dat vroeger hebben gekregen. In dat geval is co-teaching ook belangrijk.
Hier staan 2 leerkrachten in 1 grotere klas. De leerkrachten kunnen dan nog meer differentiëren en
ondersteuning geven. Met behulp van o.a. de Chromebooks.”

Info Sinaai:  “Wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren?” 

Doreen Rogiers: “Het nieuwe leerplan ZILL  is een enorme uitdaging. We hebben nog tijd tot 2020
om dat geïntegreerd te zien. In een leerplan staat neergeschreven wat de kinderen moeten geleerd
hebben. Dat is nu in een nieuw en beter kader gegoten. Het is een andere manier van denken.  Het
integreren van leergebieden staat centraal. Vroeger was het een leerplan van 7 kilogram, nu is alles
digitaal. Het nieuwe leerplan is ook meer persoonsgebonden. De bedoeling is dat kinderen op een
nieuwe manier met informatie leren omgaan. We hebben twee jaar tijd om tijdens personeelsver-
gaderingen en pedagogische studiedagen het nieuwe leerplan te leren kennen en in te oefenen.
Dat is volgens ons wel genoeg. We geven het team genoeg tijd om zich aan te passen. We zijn ook
direct meegegaan toen het nieuwe leerplan uitkwam. Stap voor stap, niet te snel, niet te traag. Het
evenwicht zoeken, dat is de uitdaging.” 

interview
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Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Azaazouh Karim ....... Tegelwerken............................24
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
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 Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................18
De Roeck.................. Bouwonderneming .................40
De Ryck Marijke ....... Meetbureau.............................20
De Ster...................... Taverne ...................................32
De Tender Dirk.......... Interieurwerken .......................40
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .....................42
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
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
Heirwegh .................. Bouwonderneming .................54
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
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mekaniekwerken Erik Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Palermo .................... Kapsalon.................................20
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 ..................................34
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 Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................24
Van Damme Wim...... Grondwitloof-groenten............12
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
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
Vercauteren bvba ..... Brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ Doe het zelf .............................18
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging.......................44
Vermeiren Tineke ...... Aquagym.................................54
Verweire Ineke .......... Loopbaancoach......................40
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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gespecialiseerd in:
• bewerken en plaatsen van natuursteen

• vloer- en wandtegels
• plaatsen van mosaïc

De Stropestraat 22 - 9190 Stekene
Gsm Thomas: 0496 50 10 85

www.gebroedersheirwegh.be - info@gebroedersheirwegh.be
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