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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 17 februari 2019!

Redactioneel
Met dit nummer krijgt u het eerste katern van onze 48ste jaargang in handen.

Binnen onze dorpsraadwerking willen wij onze Info Sinaai als blijvend bindmiddel inzetten voor onze lo-
kale samenleving.

Al die jaren wordt deze publicatie mogelijk gemaakt door de inzet van een aantal onbaatzuchtige mede-
werkers, ondersteund door een stadssubsidie die amper een derde van de kosten dekt, en aangevuld
met de bijdragen van onze adverteerders.

Aan allen hartelijk dank, want zonder jullie zou het ons echt niet lukken.

In dit nummer komen we uiteraard uitgebreid terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober,
die voor Sinaai een nieuwe schepen en een nieuw gemeenteraadslid opleverden.

Binnenkort gaan wij met de betrokken politici in gesprek over onze verwachtingspatronen die geformu-
leerd zijn in ons memorandum.  Wat onze Info betreft hebben wij een zeer concrete vraag geformuleerd:
indexering van de subsidie die ons in 2OO2 werd toegekend.  Dat zou iets minder dan een verdubbeling
van de stadssteun betekenen.  We zien wel waar we uitkomen.

Op de vertrouwde interview-locatie vind je een uitgebreide kennismaking van een ‘nieuwkomer’ van
2017, met name onze pastoor E.H. Robbrecht De Latte.

In de Chinese jaartelling wordt 2019 “Het jaar van het Zwijn”. Nieuwjaar valt daar in 2019 op 5 februari!

Maar belangrijker zijn de eigenschappen die men aan dat symbool toeschrijft:
“In de Chinese traditie is het Varken gerelateerd aan vruchtbaarheid en potentie. Het Varken staat
bekend om het feit dat hij altijd erg blij, welvarend en eerlijk is.”

Kunnen we jullie iets meer dan zo’n jaar wensen?

Aan allen een voorspoedig jaar gewenst, en besef iedere dag, ieder moment, dat het grote geluk ver-
scholen zit in vele kleine dingen.

De redactie.
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Dorpsraad
Kerstmarkt
Op zaterdag 15 december vond voor de 22ste keer de Kerstmarkt plaats op onze gezellige Dries. In
de dertig kramen kon je terecht voor een leuk kerstcadeau, een drankje of een hapje. Natuurlijk
kon je ook gezellig bijpraten rond de vuurkorven.

De Kerstman bracht een bezoekje en deelde snoepjes uit aan alle kinderen. Zij beleefden ook veel
plezier in één van onze animatiekramen. Zo konden ze zich laten schminken en hun haar versieren
of een knutselwerkje maken.
Is er volgend jaar nog een Kerstmarkt?
Voor ons (Bart, Pieter en Peter) was 2018 de laatste editie. Wij zijn op zoek naar opvolgers om de
sfeervolle Kerstmarkt verder te laten bestaan. 

Voel jij je geroepen om samen met anderen de Kerstmarkt te organiseren, neem dan contact met
ons op via kerstmarkt@sinaaileeft.be of 0499 366 095.

Nieuwjaarsdrink
Na het feestjaar 2017, organiseerden we in januari 2018 (bij wijze van test) en voor het eerst, een
Nieuwjaarsdrink op de Dries.
Een 600-tal mensen kwamen erop af; reden genoeg dus voor ons om er mee door te gaan.

Graag nodigen we jullie uit om op zondagvoormiddag 20 januari samen te
klinken op het nieuwe jaar. We verwachten jullie op de Dries vanaf 10u30.
Aan iedere bezoeker wordt een gratis consumptie aangeboden, en uiteraard
kunnen er extra consumptiebonnen aangekocht worden om de sfeer erin te
houden.

Nieuw stadsbestuur
Met de verkiezingen van 14 oktober 2018 werden de politieke kaarten voor
groot Sint-Niklaas door de kiezer herschud.
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen 2018:

Nr. Lijst Stemmen % Zetels

2 N-VA 14.262 29% 14
5 VLAAMS BELANG 8.393 17,1% 7
4 Groen 7.025 14,3% 6
3 CD&V 6.643 13,5% 6
1 sp.a 6.198 12,6% 5
6 Open Vld zuurstof 3.659 7,4% 2
7 PVDA 2.160 4,4% 1
8 BE.ONE 799 1,6% 0

49.139 100% 41
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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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Dat geeft volgende zetelverdeling in de gemeenteraad:

N-VA: 14 Groen: 6 Open VLD Zuurstof: 2
Vlaams Belang: 7 CD & V: 6 SP-A 5
PVDA: 1

Dan was het aan de politieke partijen om een nieuw schepencollege samen te stellen.
Bij de coalitiegesprekken verdween SP-A uit de bewindsploeg, en werd een nieuwe ploeg samen-
gesteld tussen N-VA, Groen en Vld.
Mede doordat Annemie Charlier voor 2 jaar naar de Provincie verhuist, promoveert Sinaainaar Filip
Baeyens naar een schepenambt.
In een later nummer van Info Sinaai volgt een interview met Filip.
Gelijktijdig wordt Karel Noppe (Open Vld zuurstof) uit de Maricollenstraat nieuw gemeenteraadslid,
en verdwijnt Monique van Hecke (CD&V) wegens niet opgekomen.
Het College van Burgemeester en Schepenen ziet er vanaf 1 januari 2O19 als volgt uit:

Schepenen en hun takenpakketten:
Burgemeester: Lieven De Handschutter (N-VA): Politie, brandweer, veiligheid en noodplanning,
communicatie, internationale samenwerking, erediensten en plechtigheden.

N-VA (4 schepenen)
- Peter Buysrogge: financiën, personeel, dienstverlening, sport
- Carl Hanssens: openbaar domein (openbare werken, stadsreiniging, beheer...), mobiliteit en 
stadsvernieuwing

- Filip Baeyens: cultuur, academies en landbouw
- Marijke Henne: wonen en leegstand, kinderopvang, Huis van het Kind, stedelijk basisonder-
wijs, flankerend onderwijsbeleid en Stad van de Sint. 

Groen (3 schepenen)
- Sofie Heyrman: welzijn (incl. senioren), voorzitter bijzonder comité, Den Azalee, diversiteit,
samenleving, preventie en dienst leven ( burgerzaken, begraafplaatsen)

- Bart De Bruyne: jeugd, gebouwen en participatie
- Wout De Meester: ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuur, dierenwelzijn en duurzaamheid

Open Vld (1 schepen):
- Ine Somers: economie en werk (incl. markten en Centrummanagement), ‘t Bau-huis, evene-
menten en kermissen, toerisme en stadspromotie, afdeling ondersteuning techniek (dienst over-
heidsopdrachten, dienst logistiek) en ict.

Openbare werken
Fietspad Hulstbaan: de voorbije maanden werd het fietspad tussen Luitentuit en Leestraat helemaal
heraangelegd.  Een grote verbetering waar ieder van kan genieten.

Hooimanstraat: ter hoogte van de Belselebeek werd een nieuw verkeersplateau aangelegd.
OPGELET: de fietser heeft hier absolute voorrang bij het oversteken van de straat!

Voor uw en anders veiligheid: matig uw snelheid!

Bockwegel: sinds medio november is men begonnen met het verleggen van de Bockwegel tussen
de begraafplaats en de Neerstraat. Hiermee zal de gevaarlijke chicane aan de beek verdwijnen, en
zal er niet meer achter het waterzuiveringsstation gefietst of gewandeld worden, maar aan de an-
dere kant van de begraafplaats.
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Constructie
DE GREYT BVBA

8

Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

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

Robin Braeckman
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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Air Liquide: voor wie zich zou afvragen waarvoor de graafwerken in het zuiden van de gemeente
dienen (Leestraat, Hulstbaan, Luitentuit): er wordt een persleiding van Air Liquide gelegd van Temse
naar Zelzate, en dat op een diepte van 1m60cm.

Infrabel: bovengronds kun je in diezelfde buurt niet naast te staketsels kijken die aan de overwegen
beveiliging moeten vormen voor het vernieuwen en versterken van de hoogspanningsleidingen van
Infrabel. 

11-november herdenking.
Sinds een aantal jaren heeft de Dorps-
raad de 11-november huldiging wat
beter onder de aandacht willen brengen.
Dat initiatief wordt blijkbaar op prijs ge-
steld, want stilaan wordt het dorpshuis
te klein om alle bezoekers te ontvangen.

Dit jaar, ter gelegenheid van 100 jaar
Wapenstilstand, was er naast een cau-
serie van Rik Van Daele (afdelingshoofd
Cultuur /  cul  tuur be leidscoördinator
Stad Sint-Niklaas) ook een opmerke-
lijke, maar zeer gewaardeerde inbreng
van de lagere school van de Sint-Catha-
rinascholen.

Jong bos naast de Leebeek aangeplant.
Op zondag 22 november werden door een 80-tal vrijwilligers honderden jonge bomen geplant op
de site tussen de Belselebeek en de Leebeek (achter het nieuwe KLJ-gebouw in aanbouw).

Maar liefst 15.692m2 akkerland transformeert de ko-
mende jaren naar jong bos, waarin op termijn ge-
speeld kan worden.
De komende tijd hebben de stekken zomereik, ruwe
berk en lijsterbes echter rust nodig om stevig te wor-
den en uit de groeien tot stevige bomen.
Een nieuw, nog aan te leggen wandelpad, leidt je via
de Belselewegel naar een idyllische sneukelzone,
waar je gezellig picknickt tussen de fruit- en noten-
bomen. De eetbare bessen vormen de kers op de
taart.
Al kort na de aanplanting, vormt de oever van de
Lee beek een mooie uitvalsbasis om al dat natuur-
schoon comfortabel te aanschouwen.  
Een  bredere meander biedt meer ruimte aan het
water en leidt je via prachtige waterpartijen naar de
gemaaide  paden

“Zo aanschouw je de geboorte van het bos van op
de eerste rij!”

sinaaileeft
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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

MARC DE BLOCK
• ramen, deuren in pvc, aluminium en hout
• sectionale poorten
• rolluiken, zonwering, screens
• veranda of pergola
• renovatiewerken

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

10
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Volkssportfeesten 2018
In de vorige editie van Info Sinaai kon je een verslag vinden van de voorbije editie van de Volks-
sportfeesten.
Helaas hebben we toen de foutieve uitslag meegegeven. 
Hieronder vind je de correcte uitslag van de 36ste Volkssportfeesten.

solidariteit

11.11.11 2018: bedankt!
Dat we een fantastische zomer hadden hoef ik u waarschijnlijk niet in herinnering te brengen. Maar
ook in november was ons dorp een warme plek. Want toen de eerste koude intrad, ging de jaarlijkse
11.11.11-actie door. En die zorgde, naar gewoonte, voor een golf van solidariteit. 

In het weekend dat we het einde van de Eerste Wereldoorlog met iets meer luister dan gewoonlijk
herdachten, ging ook de traditionele geldinzameling door. Dit jaar konden we op wat extra helpende
handen (en vooral voeten) rekenen, zodat we een paar straten meer konden doen. En dat was ook
aan het resultaat te zien.  De omhaling bracht dan ook maar liefst 2.453,99 EUR op. Een speciaal 
woord van dank aan Chiro Alleman: de meisjes zijn de enige jeugdbeweging die in dit weekend op 
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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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pad gaat en meehelpt bij de omhaling. Dat verdient een warm applaus! 
Ook de brunch op 18 november was een succes: we konden 146 mensen van spijs en drank voor-
zien, en zij spijsden onze rekening met 2.227,10 EUR. Ook hier weer een welgemeende dank aan
alle medewerkers: ze kookten en bakten met veel liefde, en dat kon je smaken. Alleen maar tevre-
den gezichten in Troelant! Intussen lopen de stortingen nog binnen, maar de teller staat eind no-
vember al op 1.895 EUR. Met een totaal van 6.576,09 EUR kunnen we dus alweer 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!

Rode Kruis-vrijwilliger, iets voor jou?
Voor de plaatselijke bloedcollectes in Sinaai is het Rode Kruis op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers! Bloeddonoren in de watten leggen is levensnoodzakelijk 
op alle collectes. Daarvoor wil het Rode Kruis graag een beroep doen op 
gemotiveerde en sociaal-geëngageerde vrijwilligers.

Wil jij… 
• je 4 keer per jaar vrijmaken van 16.30 tot 20.30 uur? 
• meehelpen in een sterk team met de opbouw van de mobiele bloedinzameling en het opruimen

achteraf? 
• de donoren bedanken met een drankje en een leuke babbel? 
• gadgets uitdelen aan de gadgetstand en donoren aanmoedigen terug te komen? 
• nieuwe donoren sensibiliseren, informeren en werven aan de hand van promotiecampagnes?

Dan ben jij de vrijwilliger waar we naar op zoek zijn!

Interesse?
Stuur een mailtje naar bloed@sint-niklaas.rodekruis.be, bel naar 0476/40.58.99 of kom gewoon
eens langs om kennis te maken op de volgende bloedcollecte op 27 februari 2019 om 17u30 in
Huize Den Dries, Dries 53 te Sinaai. Hartelijk welkom!

De data van de bloedcollectes in Sinaai in 2019 zijn: 
27 februari, 12 juni, 25 september en 11 december, in Huize Den Dries, telkens van 17u30 tot 20u.

Hartelijk welkom!

Woonzorgcentrum (WZC) Huize Den Dries 
Het WZC Huize Den Dries en de service flats gelegen te Sinaai, zijn steeds op zoek naar manieren
om cultuur, activiteiten en omgeving samen te brengen. Dit sluit tevens aan bij de nauwe samen-
werking die wij uitbouwen met de Dienst Cultuur en Seniorenbeleid.

Vandaar onze vraag, gericht aan de organisaties in Sinaai:
Zijn jullie misschien op zoek naar een vergaderruimte, een locatie om te oefenen, noem maar op...
dan zijn er misschien wel fijne mogelijkheden in Huize Den Dries.

Neem gerust contact op mocht dit u op ideeën brengen.
Concreet denken wij er bijvoorbeeld aan om onze infrastructuur ter beschikking te stellen; mis-
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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

Sinaai_info_januari_2019_OK_Cover_B_Opmaak 1  8/12/18  11:36  Pagina 14



schien hebt u wel een leuk idee of wenst u een activiteit te delen met onze bewoners?
Neem ook hiervoor gerust contact met ons op.

Wij zijn ook op zoek naar mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen binnen onze organisatie.
Aarzel niet om ons te contacteren, dan bezorgen wij u een flyer die u meer informatie verschaft
over de mogelijke activiteiten als vrijwilliger.

Contactpersoon:
Jessica Engels (Dagelijks verantwoordelijke WZC Huize Den Dries) Dries 53, Sinaai.
tel. 03 210 98 82 of 0499 88 25 37

Paardenworstenweekend 2019 tvv Sofhea
Goede gewoonten dienen in ere gehouden te worden volgens het spreekwoord: vandaar dat het
traditionele paardenworstenweekend op 23 en 24 februari weer zal doorgaan ten voordele van
VZW Sofhea.

Tijdens dit weekend kan er op zaterdagavond en zondagmiddag terug genoten worden van heerlijke
paardenworsten of vol-au-vent voor het goede doel. Ondanks de steeds stijgende prijzen, kunnen
we de prijs van 18 € (net als vorig jaar) behouden; geef toe, een democratische prijs, temeer daar
we ons moto “à volonte” handhaven.

Uiteraard krijgen jullie enkele weken op voorhand nog een uitnodiging in de bus, maar noteer alvast
de datum in uw agenda.
Wij hopen jullie weer te zien tijdens dit eetfestijn op 23 en/of 24 februari.

Stenenmuurfeesten & De Warmste Week
Stenenmuurfeesten
Noteer alvast in jullie agenda: op 7, 8 ,9 en 10 juni 2019 zijn het Stenenmuurfeesten.
Inschrijven voor de rommelmarkt in de E. Tinelstraat op pinkstermaandag kan via sinaai@stenen-
muurfeesten.be. Standplaats is gratis, verkoop van drank en voeding is niet toegelaten.
Plastic dopjes zijn nog steeds welkom, dus deze mogen jullie blijven verzamelen.

De Warmste Week
We nemen deel aan De Warmste Week ten voordele van de vzw canisha, assistentiehonden.  
Deze honden worden gratis ter beschikking gesteld; alles gebeurt dankzij vrijwilligerswerk.  

Wij bieden het volgende aan:
• Kerst- en nieuwjaarskaarten (10 stuks met enveloppe) aan 2 €
• Wenskaarten (10 stuks met enveloppe) aan 2 €
• Zakjes snoep aan 2 €
• Schilfertruffels aan 4 €
• Zeevruchten aan 4 €
• Chocolade kerstfiguren met praline vulling aan 4 €
• Doos koekjes aan 4 €

Te verkrijgen bij: Benny Smet, Molenstraat 6, Sinaai of Stany Schamphelaere, E. Tinelstraat
76, Sinaai, of Christel Ceuppens, Klokke Roelandlaan 64, Sinaai
Wij hebben ook een stand op de Kerstmarkt, u bent er van harte welkom!
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal - Verhuur grondfrees
Specialiteit: slijpen van haagscharen

FEEST ?

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

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395
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Programma: januari – maart 2019
zondag 03/02 14.00 uur - Parochiezaal
Lichtmiswandeling en wafels eten bij Jeugdkoor Gaudeamus

dinsdag 12/02 20.00 uur - Dorpshuis
Valentijnslezing: “De sociale geschiedenis van de kus” door Ilse Landuyt.
Even een steelse blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk, en wat daar zoal van komt.
Geen schuine moppen, natuurlijk, maar een wervelend stukje Plato, goede raad van Plutarchus,
het Morganatisch huwelijk en de Karolingische echtscheiding, het vangen van olifanten in de woes-
tijn, kinderboerderijen, vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde tradities.

zondag 17/03 12.30 uur - ledenmaaltijd – locatie nog te bepalen

dinsdag 19/03 20.00 uur – Troelant
Nacht van de Geschiedenis met thema ‘Mees-
terschap’.  
Tijdens een overvloedig geïllustreerde lezing
neemt dorpsgenoot-typograaf Jan Meganck
ons mee in de (vaak verborgen) kunst van het
vormgeven, zetten en drukken van tekst, zowel
voor functionele als esthetische doeleinden.  De
vorming van de letters en cijfers, het gebruik van
kleuren (of juist niet!) komen eveneens aan
bod… 
Een weetje: ook het voorblad van onze Info Si-
naai is van zijn hand!

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.

De Sinaaise Pestvogel
organiseert op zondag 27 januari 2019 van 7 tot
11 uur in Zaal Toon, Wijnveld 251, Sinaai haar jaar-
lijkse grote vogelbeurs. Iedereen mag vogels kopen
of verkopen (in propere kooien), mits  in orde met
de wetgeving.
Inkom: 1,50€.

Wie vogels wil verkopen kan best plaats reserveren
via danny.baart@sjks.be: dit is gratis en zo is je
plaats verzekerd.
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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 
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Meer info: www.sinay1217.be

800 jaar geschiedenis, het verhaal gaat verder !
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Allerlei vogelsoorten zijn te koop, en dit van gerenomeerde kwekers uit België, Nederland en Frank-
rijk (kleurkanaries, zangkanaries, postuurkanaries, parkieten, grasparkieten, exotische vogels, hybri-
den, wildzang, hoenderachtigen en duiven).

De organisatie is in handen van ‘De Sinaaise Pestvogel’ en dit in samenwerking met de vogelhou-
dersverenigingen “De Moedige Vogelvrienden uit Sint-Niklaas”, “De Distelvink” uit Lokeren en de
‘Wase Waterslagersvereniging’.
Wie gewoon vogels van allerlei pluimage wil komen bewonderen, is uiteraard ook welkom! 

Markant 
De activiteiten voor Markant tot maart 2019:

DI. 08/01  Dorpshuis - 20 u - The Beatles door Peter Vereecke
MA. 25/02 Dorpshuis - 20 u - Japanse Cultuur - Glenn Casaert
DI. 12/03   Dorpshuis - 20 u - Olijfdegustatie - Antico Sapore - De Muynck Dirk

Inschrijven voor deze activiteiten kan via mail marleen.dullaert@outlook.com of
danielle.de.meulenaer@live.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. Iedere maand zetten we 3 spellen in de kijker. 

We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de Conferentiezaal van
het Parochiecentrum, Dries 68 (opgelet: nieuwe locatie).

De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil zeggen dat kinderen van harte
welkom zijn om samen met andere kinderen of hun ouders een gezel-
schapsspel te spelen.

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

Meer info vindt u op onze website of 
Facebookpagina: http://www.forumfederatie.be/sinaai.html of www.facebook.com/debokken-
sprong

Landelijke Gilde   
Landelijke Gilde Sinaai bestaat 100 jaar in 2019. Dit jubileum zal uiteraard met heel wat activiteiten
gevierd worden in de loop van het jaar. Er zijn 2 feestweekends gepland van woensdag 29 mei tot
zondag 2 juni en van vrijdag 27 tot zondag 29 september. Meer info krijgt u in de volgende editie
van Info Sinaai en via een flyer in de bus.

Ook bij het begin van het jaar hebben we reeds enkele activiteiten in de aanbieding. We willen u
dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen om u zo een beeld te vormen van onze vereniging.
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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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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

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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zondag 20 januari: nieuwjaarsreceptie op de Dries
zaterdag 9 februari: boogschieten
zondag 10 maart: lentebrunch in de parochiezaal
zondag 17 maart: fietstocht naar de muur van Geraardsbergen
dinsdag 19 maart: nacht van de geschiedenis
22 tot 24 maart: raftingweekend

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of www.facebook.com/Landelijke-Gilde-Sinaai 
landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095

Halloweentocht 2018.
Op 31 oktober 2018 konden 2300 bezoekers genieten van
een huiveringwekkende tocht ter gelegenheid van Hallow-
een. De organisatie van deze editie was volledig in handen
van Landelijke Gilde en KLJ Sinaai. Ook de andere jeugd-
bewegingen droegen hun steentje bij met het openhou-
den van een drankstandje. 

Enkele bewoners langsheen het parcours gingen in op de
vraag om hun voortuin te versieren. De organisatoren be-
loonden enkelen met een leuk prijzenpakket.  Proficiat aan
Tinneke Watté, Adriaan Schelfaut, de familie Van Raem-
donck en Ruth De Witte. Ruth ging aan de haal met de
hoofdprijs.

Kvlv Sinaai
Noteer alvast volgende activiteiten voor het voorjaar van 2019:
• 9 februari: Startfeest 
• 20 februari: Kookdemonstratie in de namiddag “Soep is hot”
• Er staat natuurlijk nog meer op ons programma, dit kan je steeds ontdekken in ons gildenblad.

Hopelijk mogen we jullie ontvangen op één van onze boeiende activiteiten
U kan ook steeds terecht op onze facebookpagina: hierop worden telkens de nieuwe activiteiten
vermeld. Facebook: “KVLV Sinaai”.  
Indien u meer info wenst over KVLV Sinaai, kan u steeds een mailtje sturen naar:
kvlv.sinaai@hotmail.com 

FeMma
Onze laatste activiteit van 2018 was al-
weer een succes: de Culturele wande-
ling/sneukeltocht op zaterdag 24
november in Stekene had heel wat ver-
rassingen in petto.

We konden een kijkje nemen in een am-
bachtelijke bakkerij, proefden een Stekens
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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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meske, lekkere chocolaatjes, heerlijke aperitiefhapjes etc. Ongetwijfeld een gesmaakte culturele
ervaring!

Met de volgende activiteiten geeft FeMma Sinaai kleur aan de donkere wintermaanden:

• 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, meer info bij Sonja: 03/772.27.45.
• Kaarten en gezelschapsspellennamiddag op maandag 7 januari, 4 februari en 4 maart. In-

schrijven bij Cathy De Craemer via decraemer.cathy@telenet.be. 
• Winterwandeling (georganiseerd door beweging.net) op zondagnamiddag 3 februari, info en in-

schrijven bij Francine: 03/772.28.78.
• Valentijnverwenwandeling op zondagnamiddag 17 februari om 14:00. Info bij Marianne, 

0474/ 39.04.10. Deze wandeling langs mooie plekjes met culinaire tussenstops is een absolute
aanrader!

• Crea-workshop ‘Puniken’ op maandag 25 februari om 20:00 in de parochiezaal: jeugdsentiment
voor velen, weer helemaal hip! Meer info bij Inge, 0479/47.89.21.

Verder maken we jullie ook graag warm voor de volgende activiteiten:
Aquaspinninginitiatie in ‘Hof ter Clipsen’, ontbijtfilm, leesclub en Bake-Off FeMma Sinaai: hou hier-
voor zeker onze facebookpagina en website in de gaten!

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 0474/39.04.10. Mailen kan naar de.sy.marianne@gmail.com. Neem ook eens een
kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

Beweging.net 
Beweging.net organiseert een winterwandeling en lekker dessertenbuffet op
zondag 10 februari 2019 om 13u30 Parochiezaal Sinaai. 

Al diegenen die vóór het gezellig samenzijn een frisse neus willen halen, nodigen we uit op onze
winterwandeling die stipt van start gaat om 13.30 u aan het parochiecentrum (Sinaai dorp). Aan-
gepast schoeisel is aangewezen. De terugkeer aan het parochiecentrum wordt voorzien rond 15.30
u. Na een welkomstglaasje  kan je genieten van een lekker dessertenbuffet (en uiteraard ook van
een kopje koffie of thee). Dit alles wordt je aangeboden voor 6 euro (verzekering voor de wandelaars
inbegrepen).

Ook als je niet mee gaat wandelen ben je om 15.30 u welkom in het parochiecentrum. 
Inschrijven doe je vóór 3 februari 2019: geef een seintje op 03/7220841 of stuur een mailtje naar
karin.joos1@telenet.be.
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SCHIETSE Koen

SPITAELS Pascal

SEGERS Roeland

& SCHAUTTEET Myriam

VAN OSSELAER Gaston

VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

VERMEIREN Tineke

VERSTRAETE Annelies 

VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel

WILLEMSEN Emilie

STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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DE CAUWER Joseph

DE JONGE Filip

DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria

DERUYTTERE Matthieu

SMET Peter

DUTHOY Robert

FYSIODYNAMICS

LIEKENS Maryse

MAGERMAN Frederik

MOYAERT Lydie

NOPPE Karel

PYPE Pierre

REYCHLER Peter
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Koninklijke Toneelkring Baudeloo 
In november 2018 bracht de Koninklijke Toneelkring Baudeloo 6 succesvolle
voorstellingen van de volkse tragikomedie “Hoog water”.

Niet minder dan 14 acteurs en enkele figuranten slaagden erin om ons  geliefd pu-
bliek een aangename en aangrijpende toneelavond (-namiddag) te bezorgen.
Ook een grote
ploeg medewer-
kers achter de
schermen stond
telkens klaar om
alles vlot te laten
verlopen.

Wij hebben er al-
vast van genoten
en ho pen dit van
jul lie ook.
Baudeloo zit na-
tuurlijk niet stil en
werkt reeds aan
de voorbereidin-
gen van de vol -
gende productie.
Wij ho pen u dan
ook weer te mogen begroeten.

Tinelcomité brengt Gospodi
Concert Gospodi” Svjete tichi” (VZW Tinelmuseum)

Op zaterdag 17 november kwam, voor de eerste maal in zijn geschiedenis, het Gospodi-ensemble
naar Sinaai. Het kwartet, gespecialiseerd in Slavisch-Byzantijnse muziek is een unicum in België.
In Sinaai stonden de vier (mannelijke) zangers van Gospodi - met hun aangezichten naar elkaar
toe - in het midden van de kerk die volledig in het duister was gehuld, en enkel verlicht werd met
kaarsen. Ook de duidelijke stiltemomenten tijdens de uitvoering zijn een belangrijk onderdeel van
het concert. 

De mystieke kracht van deze muziek en Gospodi’s sublieme samenzang lieten geen mens onbe-
roerd. Na de laatste hymne “Svjete tichi”, een ode aan het hemelse licht, weerklonk een daverend
applaus. 

Tijdens de sfeervolle receptie na het concert complimenteerden de zangers van het Gospodi-en-
semble het fijne en aandachtige publiek van Sinaai. Dit concert, dat door Gospodi werd opgedragen
aan Marc Tirez, onze overleden programmator, was dan ook een grandioos succes. 
Op naar een volgende etappe in de concertreeks van de VZW Tinelmuseum!
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CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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Sint-Catharina Lagere School
Wie op 11 november in het Dorpshuis was, heeft kunnen zien hoe de kinderen van de lagere school
de herdenking van Wapenstilstand - 100 jaar Oorlog - hebben voorgesteld aan hun dorpsgenoten. 

Vrijdag 9 november namen alle kinderen deel aan
een serene evocatie op de speelplaats. Die was
voor de gelegenheid omgetoverd tot wereldbol,
toneel van oorlog en vrede. De kinderen maakten
vooraf voor zichzelf uit of zij actief wilden deelne-
men aan het project of het als toeschouwer wil-
den aanschouwen. Er zijn in de wereld immers
altijd deelnemers en altijd toeschouwers. 

Gedurende één kwartier konden de kinderen vrij
bewegen en dansen op muziek- en tekstfragmen-

ten. Tijdens dit improvisatiespel gaven deze
geluidsfragmenten aan hoe de leerlingen
hierop konden bewegen: ingetogen en sereen
tijdens een oorlogslied, uitbundig spelend op
vrolijke muziek, angstig bij het horen van oor-
logstaal, opgelucht op het moment van de be-
vrijding… Het geheel weerspiegelde een
honderdjarige reis door de tijd: van huidige
oorlogssituaties over Wereldoorlog II tot We-
reldoorlog I. Oorlog en vrede wisselden elkaar
af, zoals steeds.
Hoewel het ging om een improvisatie, ver-
schenen de kinderen niet onvoorbereid op het
toneel. In de week die aan de activiteit vooraf
ging werd in alle klassen nog eens uitgebreid
stilgestaan bij de verschillende aspecten en
emoties van oorlog en vrede. 

Van het hele gebeuren werd een mooi filmpje gemaakt dat we met trots konden voorstellen op 11
november. Laat ons hopen dat dit moment onze kinderen dichter heeft gebracht bij “nooit meer
oorlog”. Samen op weg naar een vredevolle toekomst.

KLJ Sinaai 
De jingle bells zijn al volop in het land te horen, het is dus weer die zalige tijd van het jaar.
Geniet allemaal van de feestperiode en alvast een geweldig 2019 gewenst van alle KLJ’ers
van Sinaai! 

We zijn ons werkjaar mooi begonnen met heel wat nieuwe leden en vier nieuwe leiders: Aline, Jana,
Stef en Brent hebben al bewezen dat ze topleiding zijn. We hebben afscheid genomen van onze
fantastische hoofdleider Kevin, die zich nog steeds inzet voor enkele projecten. Merci man! 
Intussen heeft Sofie al bewezen dat ze een waardige vervangster is, die nu samen met Astrid onze
hoofdleiding vormt. Een prachtige start dus van ons nieuw werkjaar.
We hebben de laatste maanden nog niet stil gezeten. Zo hebben we in oktober de Snoase straten
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afgeschuimd tijdens onze appeltjesverkoop. We willen iedereen bedanken die een zakje gekocht
heeft, want ook dit jaar hebben we alle appeltjes kunnen verkopen op een halve dag!

Ons grootste evenement was natuurlijk de HALLOWEENTOCHT, waar 2000 stappers op af kwa-
men! Sinds dit jaar hebben wij met KLJ de organisatie van de tocht grotendeels op onze schouders
genomen, samen met de Landelijke Gilde. Zo’n tocht vergt heel wat voorbereiding, maar het is on-
gelofelijk hoeveel lieve, positieve reacties we van jullie gekregen hebben. Namens alle helpers: een
dikke merci en tot volgend jaar!

Als we even vooruitblikken, zien we dat onze jonckerfuif eraan komt: op 2 februari organiseren we
Project Army. Een maandje later vertrekken we met de -16 op weekend, van 1 tot 3 maart. Dat is
alvast iets om naar uit te kijken.

KLJ Sinaai 2.0: Het nieuwe lokaal
Wellicht weten jullie wel dat we bouwen aan een prachtlokaal. We zijn in de eindfase, maar die is
natuurlijk minstens zo belangrijk. Zo’n gebouw komt er natuurlijk ook niet vanzelf. We proberen
elke kans te grijpen om her en der een centje bij te verdienen en hebben ook een snoepactie ge-
lanceerd om onze bouw mee te financieren. Daarnaast hebben we een topbende van ouders, oud-
leiding en sympathisanten die zich steeds geëngageerd inzetten om onze droom en die van
volgende KLJ-generaties te realiseren. We zouden een halve Info Sinaai kunnen volschrijven om
iedereen uitgebreid te bedanken, maar als je dit leest: “bedankt voor al jullie steun”! 

Om het in Bob De Bouwer-termen te zeggen “Kunnen wij het bouwen?” Echt wél “nou en of”!
Wil jij later ook kunnen zeggen dat je deel uitmaakte van ons bouwteam? Kom dan zeker eens een
zaterdag helpen of contacteer ons!

Onze grote verhuis zal voor februari zijn. We staan al te popelen om onze leden zo snel mogelijk
kennis te laten maken met al die nieuwigheden, die de KLJ nóg leuker zullen maken. We kunnen
wel al wat dromen over onze grote lokalen, overdekte buitenplaats, speelbos,…
Als er jongeren, buurjongens of -meisjes, neven of nichtjes net zoals wij razend benieuwd zijn om
al deze nieuwigheden te ontdekken: iedereen tussen 6 en 17 jaar mag het hele jaar door eens langs
komen om 14 uur om eens een activiteit mee te doen.
Wij nodigen je bij deze dus zeeeeeker uit om in februari of maart onze bouw eens te komen be-
wonderen!!

Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om onze hoofdleidster Astrid Van de Voorde een belletje
te geven op 0470 57 12 46.

Jeugdkoor Gaudeamus
Bij het "ter perse" gaan van deze editie van Info Sinaai, hebben we ons kerstconcert wellicht juist
achter de rug. We willen de intense weken die daaraan vooraf gingen graag delen met jullie. Ver-
lengde repetities, extra solo-repetities, knutselsessies, kostuumvergaderingen…niets werd aan het
toeval overgelaten om er weer een prachtig geheel van te maken en elk kind te laten schitteren.
We trokken daarvoor in het eerste weekend van de herfstvakantie  zelfs op repetitieweekend naar
Mechelen. Daar genoten we tijdens het halloweenweekend van een griezelige tocht, de prachtige
omgeving op domein De Nekker, een deugddoend zwempartijtje, een namiddagje schaatsen en
een bezoek aan de beiaardschool. Kers op de taart was het prachtige zicht vanop de St-Rom-
bautstoren voor wie de 538 treden wist te trotseren. Tijdens onze repetitiemomenten genoten de
meereizende ouders nog van een mooie natuurwandeling langs de oevers van de Dijle en van een
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Disselingen
Nacht van de Geschiedenis
Net als de voorbije jaren werken we mee aan de organisatie van de jaarlijkse “Nacht
van de Geschiedenis”. Het is een samenwerking met het Davidsfonds en de Lande-
lijke Gilde. Als thema koos men dit jaar voor “meesterschap”.
Aan Sinaainaar Jan Meganck is gevraagd om op dinsdag 19 maart de verschillende
technieken die hij gebruikt in zijn grafisch werk aan de hand van voorbeelden uit te
leggen en te tonen aan het publiek. Meer gegevens volgen via de uitnodiging begin
maart.

Schenkingen
Cesar De Bock – De Wolf: een ruime verzameling bidprentjes
Alfons en Godelieve Stremersch - Van de Vijvere: een grote obus (oorlogstuig)
Marcel Schobijn: oude krantenartikels i.v.m. Sinaai
Gaston Van Brussel: bidprentjes en overlijdensberichten
Eddy Van Dongen (Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas): bidprentjes
Werner Rogiers: oude verkiezingsdocumenten
Julien De Vuyst (Herzele): een artikel over juffrouw Charlotte De Maesschalck
(Kindsheid)
Jeanne Bogaert – Maes: postkaarten van de vredestoet na WO I
Freddy Van Hese: 2 muziekplaatjes uit zijn carrière als zanger Freddy Fenner

Nieuwjaar: wie kent dit oude liedje nog?
Nieuwjaarke zoete
’t Varken heeft vier voeten
Vier voeten en een staart
Is dat dan geen centje waard

ONZE NIEUWJAARSWENSEN:
Doe iets geks laat je overdonderen.
Denk iets moois blijf je verwonderen.
Zeg iets liefs zie in elke dag het bijzondere.
Dan heeft elke dag iets positiefs

Aan al onze leden een 

““ZZAALLIIGG EENN GGEELLUUKKKKIIGG NNIIEEUUWWJJAAAARR””!!

Etienne De Meester
Voorzitter
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De verstikkingsdood van de gezusters Moens
In het weekend van 16 maart 1969 voltrok zich een drama op de wijk Zwaanaarde. De
twee gezusters Marie-Marguérite (79 j.) en Marie-Catharine Moens (86j.) werden
dood aangetroffen in hun woning, slachtoffers van verstikking.
Beiden waren bekende figuren op de wijk en in Sinaai; als dochters van onderwijzer
Desiré Moens stonden ze zelf jaren in voor het onderwijs op de Leebrug.
In de nasleep van dit dramatisch overlijden vonden we in de kranten van eind
1969 een artikel waarin uitvoerig de afhandeling besproken werd  van een geschil
dat ontstond rond het eigendomsrecht van enkele kunstwerken die de woning van
de zussen sierden.
Dit artikel geeft een tijdsbeeld van de verslaggeving in de kranten en de gang van
zaken voor de rechtbank, de  reporter bracht een kleurrijk beeld van het gebeuren.
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Broer Armand mag zijn “Opsomer meenemen”
Bronzen fazant stomme getuige in erfeniszaak van Sinaai
Voor de zesde kamer van de korrektionele rechtbank van Dendermonde, voorgezeten
door rechter J. Matthijs verscheen woensdagmorgen de bejaarde Armand Moens uit
Sinaai-Waas. Die met een liefkozende blik staarde naar een bronzen fazant op
marmeren voetstuk, als bewijsstuk tronend op een tafeltje naast de rechters en een
schilderij van wijlen Opsomer, die hij beide vreugdevol als zijn eigendom herkende.
De aanklacht, volgens welke hij de voorwerpen op een bedrieglijke manier in zijn
bezit had genomen na de dood van van zijn beide zusters, de gepensioneerde onder-
wijzeressen Marie-Marguérite Moens en Marie-Catharine Moens die op 16 maart
van dit jaar door gasverstikking in hun woning omkwamen, kon Moens niet veel
deren. Net zo min als het erg veel deed, dat volgens de verhalen de beide overleden
zusters steenrijk hadden moeten zijn, tussen 3 en 5 miljoen fr. aan geld, goud en
obligaties hadden moeten bezitten, waarvan echter slechts 360.000 fr. onder de oude
matras van een der zusters werd teruggevonden.
De getuigen parade begon met inspekteur d'Hondt van de gerechtelijke politie (GP)
van Aalst,die nog eens kwam vertellen dat Marie-Marguérite en Marie-Catharine in-
derdaad op 16 maart door gasverstikking om het leven kwamen.
De job van de GP was, aldus de getuige, het kapitaal van enkele miljoenen (3 miljoen
volgens de een, 5 miljoen volgens de ander) terug te vinden. De gerechtelijke politie
hield zich alleen bezig met het opsporen van de verdwenen obligaties, terwijl de BOB
van Aalst de taak kreeg op zoek te gaan, naar hetgeen volgens de familieleden ook
weg was, zijnde goud en geld (of gouden staven), een barometer, juwelen, een
bronzen fazant op marmeren voetstuk en een schilderij van Opsomer.
Getuige d'Hondt herhaalde dat men inderdaad van onder een matras een som van
360.000 fr. weghaalde, maar er verder in het huisje niets te vinden was, hoe vreemd
de familieleden dat ook vonden “aangezien de zusters karig zelfs vrekkig leefden, en
er dus – bij hun pensioen van rond 400.000 fr. per jaar - toch wel iets terug gevonden
had moeten zijn.
Verklaringen die werden aangevuld door een winkelierster uit de buurt, die voor-
zitter Matthijs kwam vertellen, dat de gezusters slechts het minimale kochten om te
eten en verder elke frank omdraaiden vooraleer uit te geven. “Ook al waren zij wel
royaal tegenover de pastoor” aldus de getuige d'Hondt. “Die vond immers elke maand wel
eens duizend frank in zijn schaal”.

Vogel terug
Tweede getuige was adjudant Hubert Van Steertegem van de BOB van Dendermonde,
die een huiszoeking verrichtte bij Armand Moens en daar zowel de roerloze bronzen
fazant als het doek van Opsomer ontdekte in het salon. Beide voorwerpen werden
direkt aangeslagen en troonden nu in de rechtzaal.
“Hoe kwamen die voorwerpen eigenlijk in uw bezit?” wilde voorzitter Matthijs van
beklaagde Armand Moens weten.
Het antwoord kwam kort en krachtig: “ Op de dag van het overlijden van mijn zuster
ben ik die gaan halen, omdat het allemaal van mij was, de vogel en de “tableau”.
Die tableau won ik 40 jaar geleden op een schooltombola in Lier, met 7 lotjes, meneer
de voorzitter. Het was de eerste extra-prijs van de tombola. Meteen werd Armand
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van woede : “ En dan te denken dat de eerste gewonne prijs een super-voiture was.”
Voorzitter Matthijs: “Nu goed, kalmeer... Die voiture zou sindsdien al volledig versleten
zijn, terwijl de schilderij alleen maar in waarde steeg, intussen.”
Armand Moens: “Mijn zusters zagen dat tableau graag en ik liet het dus bij hen hangen.
Bij wijze van beloning gaven ze mij die bronzen fazant cadeau.”
Een ganse reeks getuigen, waaronder de huisdokter Claus, deelden voor het hekje
mee, dat de overleden zusters inderdaad meerdere malen gezegd hebben, dat het
schilderij, waarnaar zij zo graag keken, eigendom zou zijn van Armand. Verdediger
Jan Van Assche wraakte tussen de bedrijven door Gustaaf Moens, broer van Armand,
waarna Emma De Coster voor de groene tafel verscheen, een oude dame met een
pluche hoedje op het grijzende hoofd en een tasje in de hand gekneld. “Meneer de
voorzitter, ik kwam al 15 jaar bij Marie-Marguérite en Marie-Catharine” begon ze verbeten.
“Herhaaldelijk honderden malen, heb ik ze horen zeggen dat het tableau van Armand was.”
Kwam u daar als gezelschapsdame? “ wilde voorzitter Matthijs weten, waarop met een
fijn mondje de repliek kwam: “Nee, meneer de voorzitter, om een tasje koffie te drinken.”
Mr. Jan Van Assche probeerde ook getuige Lily M. (een nicht van een der tantes) ge-
wraakt te krijgen, maar dat werd door voorzitter Matthijs verijdeld. Waarop ze ver-
telde, dat volgens haar overtuiging het schilderij - waarom alles draaide - van de
beide gezusters was geweest en niet van Armand.
Even nog ontstond er een korte maar heftige diskussie over het doek van Opsomer,
dat in de rechtzaal prijkte. Sommigen oordeelden, dat het niet “DE” Opsomer was,
waarnaar de altijd met zoveel liefde hadden gekeken.
Armand Moens maakte daaraan kortaf een eind door zijn verklaring: “Het is mijn tableau.
En het is toch nogal straf, meneer de voorzitter, dat ge door uw éigen spullen zoveel miserie
moet doormaken”.
Mr. Herman Heyvaert, optredend voor de burgerlijke partij, verwonderde zich over
het feit, dat van het kapitaal van de zusters - krenterig als ze waren - niets anders
teruggevonden was dan dat bedrag van 360.000 fr. Terwijl hij eveneens onder-
streepte, dat het nogal vreemd was, dat Armand zomaar zijn “zijn” bronzen vogel
en doek had kunnen weghalen.
Prokureur Hugo Malbrain koos verreweg de wijste partij, door in enkele korte woor-
den te refereren naar de wijsheid van de rechtbank. Die besliste, dat er van bedrieg-
lijke wegneming niets bewezen was en er van het bedrieglijk inzicht niet werd
aangetoond. Waarop Armand Moens werd vrijgesproken, voor wat de strafrechte-
lijke kant van de zaak betreft. De kwestie zal verder burgerrechtelijk worden afge-
handeld.
Armand Moens besloot deze historische zitting met de woorden: “Dat zal niet waar
zijn zeker?!” en tegen verdediger Jan Van Assche: “ Meester, ga direkt achter mijn tableau
: het is de mijne!!”
De bronzen vogel bleef onbewogen toekijken. (sm)

Georges Tallir 
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Zelfstandige naamwoorden met “M”
Een nieuw jaar, een nieuwe letter: op onze reis door het alfabet zijn we bij de M aan-
beland. Klaar voor een nieuwe duik in onze Moedertaal? 

Maalk: melk - e voor l verandert in Sinaai dikwijls in aa
Maalkbieëst: melkgevende koe
Maalkerijboter: boter van de melkfabriek
Maalkkan, -kiet: vat voor melk; een kiet is een grote emmer of kan uit hout, steen of zink. 
Maalkman: melkboer
Maalkmutten: pas geboren kalf; wordt ook als scheldwoord gebruikt: oh gij mutten!
Maalkpikkel, -stulleken: driepikkel waarop men zit om te melken
Maalktingel: witte dovenetel; tingel verwijst naar het stekelig karakter van de plant
Maalkzij, -zift: melkzeef
Madaulie: medaille, ereteken - twee klankwissels!
Maf: een onnozelaar, een zot - wa ne maf! Oorspronkelijk verwees het woord naar
iemand die heel dik was.
Magriet: aster (bloem)
Majeneis: mayonaise, slasaus - naar goede gewoonte maken we het woord een beetje
eenvoudiger.
Makron: soort koekje met kokosvlees
Mamzel: juffrouw - verbastering van het Franse mademoiselle
Malsjans: tegenslag, pech - van het Franse malchance: ongeluk
Mangeleiër, mangelas: man of vrouw die iets ruilt – het Germaanse mang betekent
vermengd
Mangeling: een ruil, ruiling
Manieren: handelwijze, gedrag - vuile manieren zijn onkuise handelingen
Mannekaunt: rechterzijde in de kerk
Mannekeszot: meisje dat verzot is op jongens
Mannemens: een manspersoon
Mannevolk: mannen
Mansvielo: herenfiets
Manzjenie: vermoeden, inbeelding - van het Franse imagination: inbeelding
Marienekostumeken: matrozenpakje
Marsjandies: koopwaar - van het Franse marchandise
Marsjang: handelaar - van het Franse marchand: koopman
Martekoo: een (jonge) aap - naam voor iemand die zich als een aap gedraagt
Martganger: persoon die naar de markt gaat
Masseur: kinesist
Maseurken: een non of kloosterzuster - van het Franse ma soeur
Mastes: meesteres, vrouwelijke overste in een fabriek verwijst naar het Franse
maîtresse: meesteres
Mastiek: stopverf - Van het Franse mastic: stopverf
Matriese: baarmoeder - verbastering van matrix, in de 19de eeuw als verwijzing
gebruikt naar ‘de plaats van oorsprong’
Matruuës: een matroos
Mats: wedstrijdm; match.

               
           

         
               

          
           
           

           
            

             
              

            
             

            
              
               

            
             
       
             

            
       

             
                

 
          
                

           
            

    
            

              
            

         
            

            
              

    
      

  

Sinaai_info_januari_2019_OK_Cover_B_Opmaak 1  8/12/18  11:37  Pagina 37



  
     
     het w

     
             
        

 
    

           
 

           
 

  
      

     
 

      
         

          
        

 
 
 

    
    

 
         

     
   

    
      

  
             
           

    
         

   
        

     
 

10

Maug: maag - lange a wordt au
Mauglijr: maaglijder - de verdwijnt dikwijls in een uitgang van een naamwoord
Maukeleiër: makelaar
Maul: maaltijd, maal
Maunde: een mand
Maunkepuuët: een hinkend mens, mankepoot
Mautsjen: maatje, vriendje
Mazoetstoof: mazoutkachel
Meegang: geluk hebben, tegenovergestelde van tegenslag
Meemee: meter, grootmoeder
Meetsjelap: plaatsvervanger van  de eigenlijke meter (omdat die bv. sterft)
Meetsjen: doopmeter, ook grootmoeder
Meetsjeschieten: een volksspel, met een ‘cent’ zo dicht mogelijk tegen een ‘meet’ gooien
Meiërloan: een merel, verwijst naar het Latijnse merula en het Franse merle
Meiërt: maart - klankwisseling van de a in eië voor r
Meiësen: meersen, hooimeersen
Meikat: kat die in mei geboren is
Meikloksken (mugêt): lelietje-van-dalen, naar het Franse muguet 
Meiërebol: marbel (knikkerspel), verwijst naar marmer. Bekende andere knikkers
zijn bolleket, laveur en boemeket
Meiërk: merk
Meiëren, meiërevroeg: morgen, morgenochtend - verwijst naar het Angelsaksisch
merghen, waarvan ook morrow in tomorrow afgeleid is
Meiërenauved, meiërennuun: morgenavond, morgenmiddag
Meirrie: merrie, wijfje van een paard
Meiskeszot: jongen die verzot is op meisjes
Mem: vrouwenborst, verwijst naar het Latijnse mamma (= borst)
Memorie: geheugen - z’s nog goe van memorie
Mennegat: de toegang tot een akker, ook wel gebruikt voor een breed keelgat - mennen
is een synoniem voor oogsten
Mensekluuëter, mensestruuëper: bedrieger, afzetter
Mentijd: periode waarin de oogst wordt binnengehaald
Merseriezee: een soort katoen met glansdraad
Mes:mest, uitwerpselen van dieren met stro vermengd - t op het eind van een woord
valt na s vaak weg
Mes(h)auk: gekromde riek
Mes(h)uuëp: mestvaalt, een hoop  stalmest
Mesput: stenen put om mest op te slaan
Messing: mestput, mesthoop die meestal naast het huis lag
Metseleiër: metser, metselaar
Metsendiender: metselaarsknecht
Metsers(h)oaër: onnauwkeurige maat
Meulen, meulekes: molen, kermismolens - ma’k ies op de meulekes?
Meuleneiër: molenaar, een soort meikever, die wit bestoven lijkt
Meuntsjen: een pepermuntje, snoepgoed
Middenstoaësie: centraal station
Miene: ook wel pelsen miene genoemd: een bonten halskraag
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Mieneken: een staafje potlood
Mieneke poes, poeze mieneke: een jong katje
Miezerie- op- taufel: spelmogelijkheid bij  het wiezen (kaartspel)
Mik: katapult, de verbinding van twee boomtakken
Mipsel, mipseleiër: een mispel, een mispelaar - omwisseling van p en s (zoals ook in heps)
Missing: een vergissing – oei, da was een missing
Misval: een miskraam
Moaë, moaësteek: made, wormsteek bij fruit
Moaësnaulde: een maasnaald - voor een aantal medeklinkers verandert de lange a in oaë
Moe, moene: moeder
Moeder-de-vrou: echtgenote
Moederhuis: kraamkliniek
Moederkeszalf: speeksel dat moeder op een wondje strijkt (en dat effectief genees-
kracht heeft)
Moederskindje: een verwend kindje
Moederzekaunt: moederszijde - nen nonkel van moederzekaunt
Moel: mal, vorm, van het Franse moule
Moerhond: een teef
Moestes: een snor, verbastering van het Franse moustache
Moffel: mof, omhulsel van bont om de handen te verwarmen
Mok, moksken: meisje, klein rond koekje, koffietas - e schuën moksken
Mol: bof (een kinderziekte), vanwege de zwelling in de hals
Molshuuëp: een molshoop
Mollenijzer: een mollenklem
Mollepuuët: een geluksbrenger
Molsaloaë: (jonge) blaadjes van de paardenbloem
Mombakkes: een masker, lelijk gezicht
Mondmuzieksken: mondharmonika
Mondsjen: een beetje
Monk: een pruilmond, zuur kijkend mens - da’s moar een monk
Moluur: een sierlijst van het Franse moulure
Moor, moorpoel: modder, modderpoel 
Moorputteken: afvoerputje
Moorschaalp: spatbord
Mosbie: hommel
Mot: nachtvlinder, maar ook een kaakslag
Motosiekel, motosieklet: motorfiets, verbastering van het Franse motocyclette
Mottegoaërd: onverzorgde, vuil persoon
Mou: mouw, ook moeder - w is op het eind van een woord niet te horen
Mouternest: geheime bergplaats, was oorspronkelijk een bak in het hooi waar het
fruit verder kon mouteren of rijpen
Mozzegat: afvoergat onderaan een muur in de keuken - mozze is slijk
Muggepis: motregen, fijne regendruppels
Muilentrekker: zure lolly, ook iemand die iedereen gelijk geeft
Muilpeiër: een slag in het aangezicht, muilpeer
Muilplaug: mond-en klauwzeer
Muizen: aardappelsoort
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Muizenstrontjes: hagelslag
Mulm: memel, houtworm
Munt: onvruchtbare of afgemolken koe
Muntenbal: een pepermuntje
Mussekoppen: kleine eivormige steenkolen
Mussenijzer: een vogelknip
Muttekesknien: x-benen - z’hê muttekesknien
Mutten: een kalf, ook als scheldwoord gebruikt
Muuër: een waterketel - verwijst naar de waterketel, die zwart werd (moor) van op het
vuur te staan
Muuëser, muuëspot: een morser, prutser
Muuëskluuët: een speelvogel
Muur: metselwerk, ook een soort onkruid
Muurezjieëker: een mier - de mier werd een ‘zeiker’ genoemd, omdat het insect een
pisachtige geur afgeeft
Muuzel: een handvol, van het Latijnse morsellum (een beetje) - bij ons nog te vinden
in uitdrukkingen als ‘een morzel grond’

En daarmee zijn we aan het eind van deze bijdrage - mooie winterdagen gewenst!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester

~~ ~~ ~~ ~~
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Sinaainaren die stierven in 1963
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
01 Martha Raes (49 j.) e.v. Frans Polfliet, † Eksaarde
03 Lydia Rosalia Schaut (68 j.) w. v. August Van Damme, Klein-Sinaai
03 Martha Maria Verbraecken (63 j.) e. v. Maurice Schobijn, Klein-Sinaai
05 Michael Van der Sypt (21 j.) z. v. Alfons en Maria De Mulder, Luitentuit
16 Petrus Jozef Coppieters (73 j.) w. v. Cesarinne Van Gaever, Klein-Sinaai, 

† Sint-Gilis-Waas
24 Maria Catharina De Wolf (66 j.) e. v. Jozef Malschaert, Tinelstraat
24 Frans Van Hooste (91 j.) w. v. Marie-Louise Waumans, Klein-Sinaai
29 Robert Weytens E. H. (63 j.) z. v. Petrus Alfons en Joanna Cuyckens, Dorp (nu Dries)
-februari
02 Maria Pauwels (82 j.) w. v. Gustaaf Weyn, Dorp
03 Virginie Steenaert (83 j.) w. v. Alfons Hofmans, † Borgerhout - St.-Erasmusgasthuis
05 Delphina Maes (80 j.) w. v. Alfons Smet, Stenenmuur
14 Prosper Bal (72 j.) e. v. Maria Van Hoey, Tinelstraat
19 Alphonsus De Wolf (80 j.) e. v. Margaretha Heirwegh, Vleeshouwersstraat
21 Maria Josepha Bal, (69 j.) e. v. Edmond De Beule, Zwaanaardestraat
25 Frans Geldof (69 j.) e. v. Maria Flos, † Sint-Niklaas
26 Maria Coleta Meuleman (88 j.) w. v. Lodewijk De Mulder, e. v. Alois De Meyer, Leestr.
-maart
03 Marleentje Smet (1 j. 2 m.) d. v. Etienne en Clothilde De Cuyper, Stenenmuur
03 Maria Philomena Van Laere (84 j.) w.v. Isidoor Van den Bossche
08 Cyriel De Witte (68 j.) e. v. Elisa De Nijs, † Sint-Niklaas
11 Gustaaf Tollenaere (77 j.) w. v. Sofia Van Asten, Vleeshouwersstraat
25 Cyriel De Rechter (56 j.) z. v. Franciscus en Clementina Van de Putte, Neerstraat
31 Jozef Emiel Van Eynde (78 j.) z. v. Jozef Emmanuel en Marie Eulalie Raes, Stenenmuur
-april
05 Maria Strobbe, (69 j.) d. v.  Jan Martin en Coleta De Bruyne, Stenenmuur
05 Leonie Haeck (62 j.) d. v. Alfons en Clothilde Staessens, Statiestraat (nu Wijnveld)
05 Alfons Ferdinand Tollenaere (78 j.) w. v. Clarisse Van de Vijver, e. v. Renilde Verbeken,  

Klein-Sinaai
10 Hortense De Block (83j.) w.v. Georges Denis, † Leuven
21 Lodewijk Jozef Smet (84 j.) e. v. Maria Evelina De Baere, Dorp (nu Dries)
29 Modest Jozef Noens (81 j.) w.v. Leonie Catharina Paelinck, † Belsele
-mei
01 Magdalena De Witte (69 j.) d. v. Jan Frans en Sofia Van Damme, Klein-Sinaai
03 Angela De Wolf (56 j.) e. v. Petrus Van den Bossche, Tinelstraat
07 Maria Rachel Van Wolvelaer (71 j.) e. v. Arthur Jozef Bockland, Zwijndrecht, 

† Sint-Niklaas
11 Maria Emelia De Hooghe (81 j.) e. v. Jozef De Bock, Dorp (nu Dries)
20 Jozef De Bock (82 j.) w. v. Maria Emelia De Hooghe
22 Anna Rullens  (E. Z. Marie du Crinh. Leon) (72 j.) d. v. Leon Ferdinand en Maria

Elisabeth Rigoh, Dorp (klooster Maria Eerherstel)
29 Bertha Strobbe (Zs. Maria Anastasia) (77 j.), d. v. Jozef Frans en Maria Catharina

Sturm, † Bijloke - Gent
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-juni
10 Maria Victorina De Cock (70 j.) e. v. Joannes Baeke, Hooimanstraat, † Belsele
19 Suzanne Verschraege (33 j.) e. v. Serafien De Vos, † Moerbeke
28 Wilfried Seghers (78 j.) w. v. Maria Van den Branden, † Zele
30 Cesar De Cock (75 j.) w. v. Emma Vercauteren, Dorp
-juli
02 Maria De Bock (66 j.) w. v. Cyriel Schippers, Kernemelkstraat
06 Thriphon Van den Broeck (67 j.) z. v. Jozef en Prudence Vereecken, Vleeshouwersstr.
10 Rachel Marie De Cock (73 j.) w. v. Alfons Smet, e. v. Desiré Morjean, † Sint-Niklaas
17 Edmond Van Goethem (76 j.) w. v. Anna Van Butsel, Dorp
28 Albert Cornu (57 j.) e. v. Sidonie De Permentier, Puiveldestraat, † Sint-Niklaas
29 Leopold De Loose (77j. ) e.v. Elisabeth Ludivica De Bie, † Rekem (Limburg) 
-augustus
12 Robert Jozef Bracke (51 j.) e. v. Anna Taelman, † Antwerpen - Stappaertgasthuis
25 Louis Conserrierre (78 j.) e. v. Elisa Coene, † East Moline - Illinois - USA
25 Emiel-Jozef Thys (65 j.) e. v. Maria Coleta Reunis, Klein-Sinaai, † Sint-Niklaas
-september
03 René De Permentier (62 j.) e. v. Maria Van Hoey, Vleeshouwersstraat
18 Karel Gustaaf Smet (85 j.) w. v. Elodie De Vos, Dorp (nu Dries)
29 Sidonia Van de Putte (67 j.) d. v. Joannes Jacob en Maria Joanna Capens, 

Vleeshouwersstraat
-oktober
10  Louis Leon Vercauteren (70 j.) e. v. Paula De Baere, † Lokeren
13 Petrus Alois Vercauteren (82 j.) w. v. Maria Vervoort, Zwaanaarde
18 Coleta Vercauteren (Begijntje) (76 j.), d. v. Alois en Maria Catharina Van Eynde, 

† Groot Begijnhof - Sint-Amandsberg
21 Pauwel Hubert De Weirdt (76 j.) e. v. Marie Alice De Maesschalck, † Klein-Sinaai
22 Maria Ludovica Nijs (71 j.) e. v. Alfons De Block, Stenenmuur
-november
08 Florimond Claus (81 j.) w. v. Eugenia Jacobs en Maria Meersman, Zakstraat
12 Edmond De Vos (81 j.) w. v. Marie Hortence De Letter, e. v. Maria Smet, 

Vleeshouwersstraat
20 Maria Minnebo (63 j.) w. v. Jozef De Backer, e. v. Kamiel Jacob, † Zaffelare
23 Elodie Marie Vermeiren (89 j.) w. v. August Thyssen, † Sint-Niklaas
-december
04 Leonie Noens (79 j.) w. v. Alois De Brabander, † Moerbeke
15 Camiel Verhelst (73 j.) e. v. Aline Heirman, † Sint-Niklaas
17 Helena Behiels (75 j.) e.v. René De Lange, † Gent
17 Carolus Benedictus De Paepe (71 j.) w. v. Celestine De Smedt, Klein-Sinaai
21 Leopold Meul (60 j.) e. v. Maria De Bock, Statiestraat (nu Wijnveld)
22 Petrus Emiel Smet (66 j.) e. v. Marguerite Suy, † Waasmunster
24 Prosper Alois Van Damme ( 82 j.) w. v. Magdalena Hortensia Steenaert, Klein-Sinaai
25 Eric Smet (4 m.) z. v. Gerard en Adrianna Van Hoorinck
28 Petrus De Wilde (90 j.) w. v. Maria Elodia Bogaert, Keizerstraat
29 Clara Van Clapdurp (70 j.) w. v. Alois Bussens, Hulstbaan

Georges Tallir

Sinaai_info_januari_2019_OK_Cover_B_Opmaak 1  8/12/18  11:37  Pagina 42



15

Sint–Sebastiaan is weer thuis
Schuttersgilden
In de middeleeuwen werden schuttersgilden opgericht om de stad of het dorp te
beschermen en te verdedigen tegen aanvallers. Zij bestonden uit burgers die ook
instonden om de interne orde, de rust en de veiligheid te handhaven. De kerntaken
van deze burgerwacht waren dus te vergelijken met die van de hedendaagse hulp-
diensten zoals politie, brandweer en het leger. Meestal gebruikten zij de handboog
als wapen. Deze gilden hadden aanvankelijk een sterk religieus karakter, beschikten
vaak over een eigen kapel en altaar in de kerk en kozen Sint–Sebastiaan als patroon-
heilige.

In onze gemeente
Dat gebeurde ook in Sinaai. In 1618 werd hier de schuttersgilde Sint–Sebastiaan op-
gericht en kreeg een zijaltaar met het beeld van de patroonheilige in de parochiekerk.
Lange tijd voor de verbouwingswerken die begonnen in 1840, besliste de Gentse
bisschop in 1700 echter dat de altaren van Sint–Anna en Sint–Sebastiaan moesten
worden afgebroken. “Om meer ruimtelijkheid te krijgen” stond in de brief te lezen
of waren er andere redenen? In een brief van 22 september 1701 protesteerde de Sint-
Sebastiaansgilde tevergeefs tegen deze beslissing.
Waar het beeld na de verwijdering uit de kerk verbleef is niet duidelijk, wel is zeker dat
het begin vorige eeuw uiteindelijk terecht kwam in het gebouw van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring Land van Waas (K.O.K.W.) aan de Zamanstraat te Sint-Niklaas.
Op vraag van onze vorige pastoor Patrick Dhaenens verhuisde het beeldhouwwerk
op leenbasis terug naar Sinaai waar het een voorlopige plaats kreeg in de traphal
van de pastorie. Wat de plannen van de pastoor waren weten we door zijn plots
overlijden niet. In 2017 werd beslist om het beeld op de Open Monumentendag in
september over te brengen naar de parochiekerk. Dit jaar besliste de kerkraad het
beeld grondig te laten reinigen. Vanaf december 2018 prijkt Sint-Sebastiaan op een
mooie plaats in onze parochiekerk en … is dus weer thuis. (zie foto op blz. 16)

Wie was Sint-Sebastiaan?
Sebastiaan, zoon van christelijke ouders, leefde in de 3de eeuw na Christus. Als officier
aan het keizerlijk hof verzweeg hij zijn geloof en hielp in het geheim de christenen
die door de Romeinen werden vervolgd. Hij werd ontmaskerd waardoor hij in on-
genade viel bij de keizer. Soldaten arresteerden hem en doorzeefden zijn lichaam met
pijlen nadat hij volgens het verhaal naakt aan een boom was vastgebonden. 
Een vrome weduwe die hem wilde begraven zag dat hij nog leefde en verzorgde
hem. Na zijn herstel veroordeelde hij opnieuw het onrechtvaardig optreden tegen
de christenen. Opnieuw werd hij gevangen genomen en daarna dood geknuppeld.
Weerom was het een vrome vrouw die het stoffelijk overschot meenam, het waste
en begroef in de catacomben bij de toenmalige apostelbasiliek.
Hij wordt vereerd als beschermheilige van o. a. de boogschutters. Er bestaan veel af-
beeldingen met pijlen in het lichaam van deze heilige wiens feestdag wordt gevierd
op 20 januari.

Etienne De Meester
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Het Sint-Sedastiaanbeeld, tijdens zijn verblijf verbleef bij het KOKW.
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bezoek aan één van de meest
prestigieuze privécollecties van
wandtapijten ter wereld. Moe
maar heel te vreden keerden we
zondagavond naar Sinaai terug. 

En dan nu… het nieuwe jaar.  Al
heel snel staat onze eerste acti-
viteit op het programma. Als
koor vinden we dat de traditie
van het ‘driekoningen zingen’
niet verloren mag gaan, dus
trekken we graag eens de straat
op om van deur tot deur onze
frisse stemmetjes te laten klin-
ken.  Alvast onze welgemeende
dank voor jullie warm onthaal.

Februari brengt ons traditioneel een druk lichtmisweekend met de bijhorende lichtmisvieringen en
onze wafelenbak. Op zaterdagnamiddag 2 februari 2019 kunnen wafels afgehaald worden in onze
parochiezaal. Zondagnamiddag 3 februari bedienen we jullie graag aan tafel en kunnen jullie ge-
nieten  van een drankje bij een heerlijke dubbele wafel. Iedereen van harte welkom!

Scouts
Onze allerbeste Scoutswensen voor 2019!

Ook in 2019 staan er ons weer tal van leuke zondagnamiddagen vol scoutsavonturen te wachten!
Maar voor we in het nieuwe jaar duiken, blikken we graag nog eens terug op de laatste maanden
van 2018. 

Eind november hebben we ons, naar goede gewoonte, samen met de andere Sinaaise jeugdbe-
wegingen, verbroederd op Kristus Koning. De boterkoeken werden zoals steeds gesmaakt! 

We willen van deze Info Sinaai gebruik maken om iedereen die ons op één of andere manier steunde
enorm te bedanken. Leuk dat jullie op de Kerstmarkt een pita kwamen eten bij ons of dat jullie de
tijd namen om iets te drinken in ons kraam bij de jaarlijkse Halloweentocht. 

Bedankt ook voor de steun aan het driejaarlijkse buitenlands kamp van onze givers. Om dit kamp
financieel wat draaglijker te maken, organiseerden ze in november een heuse wijndegustatie waar
iedereen die wou, gezellig een glaasje kon komen drinken. Wijnen die gesmaakt werden, konden
meteen ook worden aangekocht om er later verder van te genieten.

Onze VZW, die de lokalen beheert, zat ook niet stil in 2018. Met de ingezamelde centjes van het
jaarlijkse eetfestijn in het voorjaar en met de steun (subsidies) van de Stad Sint-Niklaas werden
beide daken op onze lokalen en enkele ramen en deuren van het oudste lokaal vervangen. Dank
aan iedereen die hier mee de handen uit de mouwen stak!

Begin februari 2019, in de koude periode rond Lichtmis, worden we door diezelfde vzw ook opnieuw
getrakteerd op pannenkoeken met een lekkere warme chocomelk!

        

Jeugd Jeugd Jeugd
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Sint-Catharina Basisschool
’t Wijntje, Klavertje 3 en De Zwaan

Bestaat er voor kleuters iets leuker dan ravotten in een speelbos of op ontdekkingstocht gaan op
het blotevoetenpad? Bij Kleuterschool ’t Wijntje kan dit perfect!!! ’t Wijntje is gelegen aan een mooi
stukje bos op het Wijnveld.

Onze kleuters beleven dagelijks plezier in
ons speelbos dat verbonden is met onze
speelplaats. De kindjes kunnen daar naar
hartelust spelen in de natuur, kampen bou-
wen, ravotten, eten maken in onze buiten-
keuken, spelen in de wilgenhutten,… voor
iedereen wat wils, een echte topper! Ook
ons blotevoetenpad, de grote zandbak,
het grote aanbod aan fietsen en ons ka-
bouterdorpje vooraan op de speelplaats,
maken van ons schooltje echt een
“schooltje in het groen”! Dit is het resultaat
van een mooie samenwerking met onze
ouders. Ook in de voor- en naschoolse op-

vang die plaats vindt op ons eigen schooltje, kunnen de kindjes hier optimaal van genieten. 
Juf Kristien, juf Tine, juf Cathérine en juf Linsey gaan elke dag met de kleuters op weg en spelen
in op de noden en de fantasie van de kleuters. Bij Kleuterschool ’t Wijntje staat de gedachte centraal
dat elk kind allerlei talenten en mogelijkheden bezit. 

Een kind voelt zich het gelukkigst als het zichzelf kan zijn en zoveel mogelijk zelf mag ontdekken
en doen. Heel ons team zet zich dagelijks in om dit mogelijk te maken. 

Elk kind is uniek en dat merk je in onze dagelijkse invulling van onze thema’s. Differentiatie staat
bij ons voorop, aangezien we met mengklassen werken. De oudere kleuters helpen de jongere
kleuters, wat goed is voor de sociale ontwikkeling en de zelfstandigheid. De jongere kleuters krijgen
een helpende hand en daardoor extra leermogelijkheden. Door onze kleine klasgroepjes kunnen
we een optimale ontwikkeling van onze kinderen nastreven en elk kind op maat benaderen. We
doen ook vaak klasoverschrijdende mo-
menten, zodat alle kindjes van de
school elkaar en de juffen goed kennen
en van elkaar kunnen leren.

Door de kleinschaligheid van onze
school kent iedereen elkaar en is er een
familiale sfeer. We streven naar een
vlotte, laagdrempelige samenwerking
met de ouders zodat het haalbaar wordt
om op maat van elk kind te werken. 

Doorheen het jaar organiseren we regel-
matig activiteiten waarbij de ouders en
de kleuters de mogelijkheid hebben om

Jeugd Jeugd Jeugd
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elkaar op een leuke manier te ontmoeten: een openingsreceptie, het kerstfeestje, mama - of papa-
dag, een carnavalsstoet, een uitje naar de kermis, een grootouderweek, een slaapfeestje in de 3de

kleuterklas, sangria en zoveel meer. 

Bent u op zoek naar een leuk schooltje in het groen met een enthousiast team dat elke dag op ont-
dekkingstocht wil gaan met uw kind, kom dan zeker een kijkje nemen op onze openklasdagen.

’t Wijntje, Klavertje 3 en De Zwaan: 
“School Dichtbij” via inschrijvingen op donderdag 17 januari, vrijdag 18 januari of op onze open-
klasjesdag van zaterdag 19 januari van 10u – 12u en zaterdag 18 mei van 10u – 12u

We kijken ernaar uit om jullie te leren kennen!

Chirojongens Wij
De inzet van de voorbije werkjaren werd tijdens de startdag (midden september) nog eens
beloond. 

Onze jeugdbeweging mocht 26 nieuwe leden verwelkomen. Ons ledenaantal werd hierdoor alweer
serieus aangedikt. Dit is enkel mogelijk omdat onze leidingsploeg zich elke zondag meer dan 100%
inzet. Telkens opnieuw wordt een namiddag gevuld met tal van TOP activiteiten, een prestatie om

U tegen te zeggen. 
Hebt u, uw zoon of zonen
nog geen kennis gemaakt
met deze leuke bende, aar-
zel dan niet om eens langs te
komen. Elke zondagnamid-
dag kan u ons vinden achter
het Troelant (achter de sport-
hal) tussen 14u en 17u.

Graag grijpen we nu de kans
aan om onze muziekkapel
eens deftig voor te stellen. 
Op dit moment zijn er nog
slechts een 20-tal Chirogroe-
pen in Vlaanderen die over
een muziekkapel beschik-
ken. Onze muziekkapel is een

traditie waar wij toch nog proberen aan vast te houden. Dit vraagt uiteraard energie, tijd en muzi-
kanten, zaken die de voorbije jaren wat op een lager pitje geraakten. Het oefenen op zondag was
voor velen een opgave geworden en het aantal optredens verminderde. 

Daarom werd begin vorig jaar, in overleg en met ondersteuning van SCHOL (Sinaaise Chiro Oud-
leiding), aan de muziekkapel een duw in de rug gegeven. Onder andere het prachtige optreden tij-
dens ons feestweekend was hiervan een voorbeeld. En ook dit heeft zijn vruchten afgeworpen... al
sedert begin september vonden leden (opnieuw) de weg naar onze muziekkapel. De repetities kun-
nen opnieuw elke zondag tussen 13u en 14u plaatsvinden. Aan bepaalde muzikanten werd een
nieuw instrument aangeboden, hetgeen de motivatie zeker ten goede komt. Trouwens, om een in-
strument te bespelen, is bij ons geen kennis van notenleer vereist. Een gezonde zin voor ritme is
voldoende.

31
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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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Een muziekkapel komt pas echt tot zijn recht wanneer deze mag optreden en naar buiten komen.
En ook dit vormde niet langer een probleem. Eind september zijn we aangetreden tijdens de taptoe
van Chiro Zwijndrecht met een 40-tal muzikanten. En er staat nog meer op het programma... een
optreden in maart 2019 in de LOTTO arena van Antwerpen en een taptoe te Opstal voor de plaat-
selijke Chiro (mei 2019). Meer dan voldoende om naar toe te werken. Wij kunnen gerust zeggen
dat de muziekkapel-trein opnieuw vertrokken is.

Tenslotte wat meer uitleg over “SCHOL”: het is de afkorting van Sinaaise Chiro Oud-leiding. Deze
leuke bende werd enkele 10-tallen jaren geleden opgericht en kreeg de misschien wel toepasselijke
naam “SCHOL”.
Voor tal van uiteenlopende activiteiten kunnen wij steeds een beroep doen op deze groep oud-lei-
ders. Bijvoorbeeld tijdens de examenperiode worden wij geholpen door hen, om studerende leiders
te vervangen. Een andere activiteit waar SCHOL al geruime tijd in mee draait, is de Kerstboomactie.
Omdat die kerstbomen niet door kabouters worden uitgespit, kunnen we steevast rekenen op een
team spitters waarin SCHOL stevig is vertegenwoordigd. Ook bij de huis-aan-huis verkoop zijn
oud-leiders van de partij om de nodige ondersteuning te bieden. Een welgemeende dikke “dank u
wel” is hier op zijn plaats. Bedankt voor de ondersteuning tijdens de afgelopen jaren en hopelijk
kunnen wij deze leuke samenwerking nog een hele tijd aanhouden.
Bovendien heeft SCHOL zijn eigen onafhankelijke werking: bv. de jaarlijkse stand op de kerstmarkt
“De Jeti-bar” en de SCHOL-quiz die van een behoorlijk niveau is en de laatste jaren telkens kan
rekenen op een 25 à 28 deelnemende ploegen.

Tot slot nog even dit:
• Zaterdag 30 maart 2019: 25e quiz van SCHOL 20u Troelant. Kost 16 € per ploeg (4 pers.).

Inschrijven via overschrijving  BE27 7805 8783 5773 (mededeling scholquiz+ploegnaam) of via
frederick.verstraeten@telenet.be

• Zaterdag 23 maart 2019, onze Bonte Avond
• Zaterdag 4 mei 2019, het KETI restaurant

Wenst u kennis te maken met Chiro, kom gerust eens langs op zondag tussen 14u en 17u! 
Of informeer u via chirowij@gmail.com. U kunt ons ook volgen op de facebookpagina “Chiro 'Wij'
Sinaai”. 

Chiromeisjes Alleman
In deze eerste Info Sinaai van het nieuwe jaar willen wij jullie allen eerst en vooral een heel gelukkig
nieuwjaar toewensen! Mogen al jullie wensen, dro-
men en verlangens voor 2019 in ver vulling komen. 

Alvorens aan te kondigen wat wij dit voorjaar in
petto hebben met Chiro Alleman, blikken we
graag nog even terug op onze activiteiten van de
afgelopen maanden. Te beginnen bij onze oud-
ijzer actie in oktober. We hebben er alweer een
vruchtbare editie opzitten. Een dikke merci dus
aan alle Sinaainaren die opnieuw hun oud ijzer op-
gespaard heb ben en dit aan ons bezorgden!
Denkt u nu bij uzelf, potverdikke er ligt hier in de
garage ook zo’n hoop oud ijzer in de weg, niet ge-
treurd! Op zaterdag 23 maart 2019 organiseren wij opnieuw een oud-ijzer actie.

Jeugd Jeugd Jeugd
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

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

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai
tel. 03 772 22 61

TEGEBOOR JUBILEUMTE

uw drukwerk !

JUBILEUM

uw drukwerk !
voor al 

ANNERSB
BESTELBONS

YERSFLLYERS

HUWELIJK
TEGEBOOR

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
OMSLA

ANNERS

JUBILEUM

BESTELBONS
AKTFFAKTUREN

HUWELIJK
TE

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
GENOMSLA

JUBILEUM

AKTUREN

AND

el. 03 772 22 61

SPPANDOEKEN

t
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
ANDOEKEN

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
enz...

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !

Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: maandag gesloten
di-vr: 8u - 12u30 en 13u30 - 18u00
za: 7u - 15u00 - zo: 7u - 12u30

Zondag: brood, sandwichen, 
pistolets en koeken verkrijgbaar

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/336 62 63

HHaarstudieKAPSALON

Heidi Van de Velde Op afspraak
Burmstraat 6 Tel. 03 294 93 82
9112 Sinaai GSM 0477 69 92 07

Facebookp. H. Haarstudie
Onlinebooking.vandeveldeheidi.optios.net
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Ook onze jaarlijkse kerstrozenactie deed
de kassa weer rinkelen. Vele Chiromeisjes
trokken op zondag 18 november 2018 van
deur tot deur in Sinaai om kerstrozen aan de
man te brengen. Dit jaar vlogen er zo maar
liefst 1000 kerstrozen de deur uit! Hiervoor
dan ook een welgemeende “dankjewel“ aan
iedereen die van ons een bloemetje kocht. 

De week nadien stond er weer wat speciaals op het programma: Kristus Koning. Lekker warm
inge- duffeld hebben vele Chiromeiden kunnen genieten van een hele dag vol spelplezier met vrien-
den en vriendinnen van de andere jeugd-
bewegingen uit ons dorp. 

Naast onze kerstrozenverkoop en Kristus
Koning stonden er nog an dere fijne acti-
viteiten op het programma tijden de
koude wintermaanden. De kleinste leden
trokken richting Troelant waar Sint en
Piet op bezoek kwamen. In ruil voor een
mooie tekening, kregen ze heel wat lek-
kers. En ook Kerstmis hebben we samen
gevierd met een heus Kerstfeestje. 
Maar wat staat er in het voorjaar van
2019 nu allemaal op de planning van
Chiro Alleman? 
In januari zitten vele leidsters midden in
de examens, maar gelukkig kunnen wij op onze aspi’s en oudleidsters rekenen om een keertje in
te springen. Vanaf februari vliegen we er dan zelf weer helemaal in! De oudste afdelingen gaan op
gewestweekend en voor de kleinsten staat er dan een afdelingsweekend gepland. Zoals eerder
al vermeld, doen we op zaterdag 23 maart nogmaals een oud-ijzer actie. Daarnaast organiseren
we ook dit jaar opnieuw een ouderavond. 

Op zaterdag 16 maart kunt u de dans- en acteertalenten van onze Chiromeisjes komen aan-
schouwen in de parochiezaal. Zoals u kunt lezen, staat er weer heel wat te gebeuren in dit nieuwe
Chirojaar en wij hebben er alvast heel veel zin in! 

RTS Atletiek
Jogger van de maand is Katja Raets

Katja Raets is afkomstig uit Sint-Niklaas en kwam in 2006, met haar echtgenoot Mario en hun twee
zonen in Sinaai wonen. Na enkele mislukte Start-to-runs  in haar eentje was zij zeer enthousiast
toen er in 2011, in Sinaai, een joggingclub werd opgericht. Zij heeft zich  dan ook meteen aange-
sloten bij RTS (Running Team Sinaai) en traint er nu nog steeds. Sinds 2013 maak zij  deel uit van
het clubbestuur en begeleidt zij ook de groep van de “recreatieve joggers”, een groepje enthousi-
aste vrouwen en mannen die graag in groep lopen, zonder echt prestatiegericht te zijn. Zij hebben
steeds voldoende adem over voor een gezellige babbel onderweg en zo heeft deze groep  het
graag. Katja is niet heel competitief ingesteld en dus ook geen echte wedstrijdloopster, alhoewel
ze wel houdt van loopevenementen met een leuke sfeer. Zo liep zij o.a. de Midzomernachtrun in

35

Jeugd Jeugd Jeugd

sport sport sport

Sinaai_info_januari_2019_OK_Cover_B_Opmaak 1  8/12/18  11:37  Pagina 51



 

  
           

 

      
       

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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Gent, de City Trailrun in Lokeren, de Vlaamse Ardennenloop
in Oudenaarde, de Blauwbuiktrail  in Eksaarde  en de Antwerp
10 Miles. Eén van de mooiste herinneringen houdt zij over aan
de Dow aflossingsmarathon in Terneuzen waar RTS jaarlijks
met enkele teams aan mee doet. De teamspirit die daar dan
heerst, en de aanmoedigingen voor iedere loper, door het vele
publiek en de vele sporters, zijn erg hartverwarmend. Katja
heeft voor de toekomst geen echt hoge sportieve doelstellin-
gen, maar hoopt vooral nog lang en blessurevrij te kunnen
lopen, want deze hobby maakt intussen een belangrijk deel
uit van haar  leven. Lopen houdt haar gezond en fit en zorgt
voor de nodige ontspanning. Katja zou het nog moeilijk kun-
nen missen... Hebt u ook zin om eens met ons mee te lopen?
Neem dan een kijkje op www.runningteamsinaai.be en sluit
je aan bij deze  gezellige club RTS! 

Katja, wij wensen jou nog vele sportieve jaren toe, en weten
inmiddels dat jij voor iedereen klaar staat, ook als bestuurslid
van RTS.

RTS nieuws…
Op 30 september 2018 had onze club een jaarlijkse familie-
dag met prachtig weer en een mooi programma: een fietsuit-

stap  in eigen regio met een bezoek aan wijnhandel Bart Claes (Wijnveld) voor een proeverij, een
bezoek aan onze mooi kerk (gids Paul de Waele), een bezoek aan het wielermekka te Klein -Sinaai
(gids Jacques Van Daele), en als afsluiter een hapje en een drankje erbij.

Op de Tom Van Hooste loop in Klein-Sinaai op 22 september, was er voor Sofie Claus een 3de

plaats na revalidatie van een operatie. Haar dochtertje Dieuwke Van Pouke, liep in diezelfde week
een 1ste plaats op de Scholenloop en een 1ste plaats In Eksaarde, geen twijfel mogelijk dus dat de
genen hier voor iets tussen zitten! Sylie Claessens liep een 1ste plaats op 22 september in Klein-
Sinaai en een 1ste plaats op 6 oktober in de Clingse bossen en er was ook nog een 2de plaats voor
Sylvie op 1 november in Berlare (Donkmeer).

Op maandag 7 januari 2019 is er opnieuw een Start To Run met een X Factor "FIT TO 5" Deze
gaat door aan de sporthal Ter Beke in Sinaai: voor meer info ga naar www.sportdietistdidierver-
lee.com! Allen erheen, voor een goed begin en goede voornemens voor 2019! 

GFA
Paastornooi 2019
Op zaterdag 20 april & maandag 22 april vindt het internationale
paastornooi voor meisjes en vrouwen plaats op het Wijnveld. De wed-
strijden beginnen op beide dagen om 9u, de prijsuitreiking is voorzien
rond 17u. De toegang is GRATIS. Iedereen is welkom!

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
19 januari tegen KAA Gent
09 februari tegen Wuustwezel
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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

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Jan Raes
Algemene bouwwerken & Renovatie

met 40 jaar ervaring

Hulstbaan 97 9112 Sinaai
Tel. 03 344 05 44 jan.raes@outlook.be
gsm 0478 06 25 28 btw 0689 955 852

Zijn cijfers niet uw ‘dada’?
Voor ons is het kinderspel!

VM CONSULT BVBA
Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Zwaanaardestraat 40a - 9112 Sinaai
Enkel na afspraak - www.vm-consult.be
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03 maart tegen Tertre
16 maart tegen Club Brugge
13 april tegen Zulte Waregem
20 april tegen Zwevezele
04 mei tegen Ruddervoorde
Provinciale & Recreatieve ploeg 
Alle zaterdagen om 12u00

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u tot 12u

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

Schietingen (Sinaai Statie)
Café “Maretak”
Wijnveld 308
Tel: 0476/32.34.13

Vrijdag 04 januari 19u30 25€ gratis.
Vrijdag 01 februari 19u30 25€ gratis.
Vrijdag 1 maart 19u30 25€ gratis.

sport sport sport
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Jeugdspeelsters GFA Sinaai bij de Kick-off van het voetbalseizoen 2018-2019
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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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50 jaar Troelant in 2019
Oproep oud-leden

Ook in augustus en september 2019 zal het jeugdhuis Troelant  zijn 50-jarig bestaan vieren. Een
aantal initiatiefnemers van de beginperiode (nu zestigers en zeventigers) hebben de koppen bij me-
kaar gestoken om de leden van die eerste periode dit jaar samen te brengen. Dit zijn dus de leden
van 1969 tot ongeveer 1985. Voor hen willen we een aparte avond organiseren met de Top 100
van de jaren 70 en 80 waarbij de toenmalige DJ’s zullen draaien. Deze avond zal doorgaan in
jeugdhuis Troelant op zaterdag 31 augustus 2019.

Maar wij zoeken nog adressen van de leden uit de periode 1969 – 1985

Ben jij lid geweest in die periode of ken je iemand (ouders, vrienden…) die toen lid was/waren?
Bezorg ons dan aub de naam, het adres, of bij voorkeur het mailadres (vooral  belangrijk voor
degenen die niet (meer) in Sinaai wonen). 

Het centrale contactadres:
Paul Vercauteren – Hooimanstraat  56 te 9112 Sinaai. Tel: 03/772.34.79
Mailadres: paulvercauteren@live.be 
We zullen dan, in de loop van 2019, alle gekende oud-leden aanschrijven met het programma van
deze avond. Zorg dat je er bij bent!
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Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Wim & Nadine Krijgsman Notenbaert
Tel: 03 254 28 33 • Gsm: 0472 38 34 18

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas
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Retrofuif 50 jaar Troelant
Save the date!!!
Op zaterdag 20 april vindt in Troelant een Retrofuif plaats t.g.v. 50 jaar Troelant met de top-DJ’s
van de laatste 30 jaar:
Pascal Van Brussel, Hans Van Poucke, Wouter Van Peteghem, Pascal Van Nauw, Raf Demeuricy…
En de ‘80-‘90 gast-DJ Dirk Stoops.

Meer info volgt. 
Beperkt aantal kaarten.

65-jarigen Sinaai 2018
38 Sinaainaren vierden op 7 oktober 2018 hun 65ste verjaardag in restaurant Tybeert te Daknam.
Het weer en de sfeer zaten goed om er een gezellige namiddag van te maken. Iedereen keerde
met een goed gevoel terug naar huis.

feest feest feest
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

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

44

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

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

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

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be

Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211
info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 
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70-jarigen Sinaai 2018

Bovenaan vlnr: Uytenhove Karel, De Bock René, De Vijlder Etienne, De Vijlder Dirk,
Van den Bosch Leo, Maes Albert, Creve Herman, Maes Fred, Heirbaut Frans.

Midden: De Mulder Willy, Van Mieghem Liliane, Borgt Maria, Matthynssens Guyssy, Vercammen
Andrea, Bogaert Annie, Suy Godelieve, De Meyer Godelieve, Rombauts Rita, Polfliet Rita, Vercau-
teren Monique, Vercauteren Yo, Vermeiren Chris.

Zittend: Piessens Liliane, Poppe Christiane, De Smet Rita, Herbosch Monique, Vercauteren Maria,
De Beule Anita, Pauwels Denise. 

feest feest feest
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Plafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN

46
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80-jarigen Sinaai 2018

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
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Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00

KBC Bank Sinaai
Dries 2, 9112 Sinaai

tel. 03 722 94 00

KBC Verzekeringen Vitas Groep BVBA
Kerkstraat 6, 9111 Belsele

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, BE0448.816.525, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be
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Oproep 60-jarigen 2019   
AANDACHT! -  AANDACHT! -  AANDACHT!

Ben jij geboren in 1959, hou dan zeker volgende datum vrij: 
zaterdag  12 oktober  2019!!!

Wij vieren dan samen onze 60ste verjaardag in Zaal ’t Dorpspaleis in
Sinaai. Graag zouden wij van jou, je gegevens ontvangen, d.w.z.: je
naam, je adres, je mailadres en eventueel ook je telefoon-. en/of GSM-
nummer, zodat wij jou in de loop van 2019 een persoonlijke uitnodiging
kunnen sturen. 

Verstuur je gegevens naar: Hilde De Witte via: eric_creve@telenet.be

Interview met onze pastoor, E.H. Robbrecht 
De Latte
Robbrecht De Latte kijkt terug op zijn eerste jaar als pastoor van Sinaai… 
“Ik heb een andere stijl dan Patrick D’Haenens…”

Info Sinaai: Kan u ons vertellen hoe u priester bent geworden?
Robbrecht De Latte: “Dat heeft verschillende redenen. Ik heb als
kind mijn middelbare school doorlopen in het College van Ouden-
aarde. In 1985, het jaar dat ik daar afstudeerde, kwam Paus Johannes
Paulus II op bezoek naar ons land. Naar aanleiding van dat bezoek
waren er in het College plots drie kandidaten die ook priester wilden
worden, wat ook in die tijd uitzonderlijk was. Wij vonden het leuk dat
we met drie waren. Er waren heel wat priesters in het lerarenkorps
en in de directie van het College. Zij motiveerden je om iets van je
leven te maken: iedereen moest een missie hebben, “je moest er
staan”!

Info Sinaai: Waar volgde u de opleiding tot priester? 
De Latte: “Op het  Sint-Paulus Seminarie in Mariakerke. Ik was nog
piepjong. Voor mijn moeder was dat wel een schok. Ik begon enthou-
siast aan die opleiding en heb ook toen een bijkomende opleiding
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gedaan tot maatschappelijk assistent. Toen had ik contact met mensen die het minder goed had-
den. Dat was ook zeer leuk, en op die manier kwam ik eens buiten het circuit. Ik haalde dus een
diploma van maatschappelijk assistent en daarna deed  ik vier jaar Godgeleerdheid, in Gent. In
1994 werd ik tot priester gewijd.. Ze hebben mij toen gevraagd om aan de K.U. Leuven nog twee
jaar te doen voor een licentie in godsgeleerdheid. Op mijn 28ste ben ik afgestudeerd. Dat was tien
jaar, en toen was het wel genoeg. Ik wou graag in het onderwijs gaan, les geven, maar de Bisschop
had andere plannen met mij. Op mijn 28ste werd ik benoemd tot Onderpastoor in Zele.”

“De periode van de pastoor als baas 
van het dorp is voorbij”

Info Sinaai: Hoe was het om Onderpastoor te worden?
De Latte “Dat was wennen in het begin, maar uiteindelijk heb ik daar toch veertien jaar gewoond.
Als je bij iemand inwoont, dan weet je alles. De pastoor van Zele, Alfons Willems, heeft me veel
geleerd over parochiewerk. Als pastoor kom je in contact met alle lagen van de bevolking. Je komt
bij groot en klein, rijk en arm, ziek en gezond…  maar jij moet staande blijven!  Hij heeft me dat ge-
leerd. Hij had al wat levenservaring. Ik heb er dus  veel geleerd, maar na 14 jaar was het tijd voor
iets anders. Ik ben dan Pastoor geworden van vier dorpjes in de Vlaamse Ardennen, vlakbij Ge-
raardsbergen. Plots moest ik zelfstandig leven, plots stond ik er alleen voor: het huishouden, de
opdrachten, de parochies en de mensen leren kennen. Dat gaf wel eens kortsluiting. Het heeft wel
even  geduurd voor ik mijn evenwicht vond. Maar het was zeer prettig en ik heb dat zeven jaar met
plezier gedaan. Toen werd mij plots gevraagd om naar Sint-Niklaas West te komen, in opvolging
van Patrick D’Haenens. Ik heb dat aanvaard.

Info Sinaai: Hoe was uw eerste kennismaking met Sinaai?’
De Latte “Verwarrend. Je komt plots van locatie A, met al je contacten die je hebt opgebouwd,
naar locatie B, waar je niets of niemand kent. Het was bijna als een boom die werd ontworteld,
zeer onwennig. Je kan niet meer terug naar locatie A. Het duurde weer even tot ik mijn draai vond.
Je moet dat doen met contacten, mensen aanspreken. Als je zelf geen stap zet, gaat er niemand
komen. Ik heb het voordeel dat ik van thuis uit, met onze winkel, dat sociaal contact heb meege-
kregen. Je moet je op het niveau van anderen stellen. Niet boven of onder. De periode van de pas-
toor als baas van het dorp is voorbij. De contacten groeiden na een tijdje. Naar de winkel gaan in
Sinaai, eens naar het toneel gaan, goeiendag zeggen als je iemand herkent. Kleine dingen kunnen
een grote invloed hebben. Ik moet zeggen dat ik hier graag woon.”

“Vrije weekends bestaan voor mij niet”
Info Sinaai:  “Heeft u een vast werkschema?”
De Latte “Niet echt. Mijn dagschema zit goed vol, maar er zijn ergere jobs.  Ik heb vrijheid om mijn
werk te regelen. Maar ik heb weinig vrije momenten. Vrije weekends bestaan voor mij niet. Het
loopt continu door. Ik probeer genoeg te slapen, gezond te eten; je moet jezelf niet voorbij lopen.
Maar je moet wel doen wat je moet doen. En als het niet gaat, moet je dat zeggen. Dat durf ik wel.
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In het begin schrokken de mensen wel als ik nee op iets antwoordde. Het is misschien een andere
stijl als mijn voorganger, Patrick D’haenens. Ik heb hem nooit gekend, gezien noch gesproken. Ik
ben nu vijftig jaar, ze gaan mij moeten nemen zoals ik ben. Ik ben geen moeilijk mens, maar ik heb
genoeg levenservaring om te weten wat ik wél en wat ik niet wil.”

Info Sinaai:  “Verschilt Sinaai van de andere parochies?”
De Latte “Elke parochie heeft zijn eigen publiek, zeker qua medewerkers. Ik gooi mij in het vereni-
gingsleven van Sinaai, Belsele en Puivelde. Ik ben alle medewerkers heel dankbaar. Ik merk wel
dat ze jaar na jaar ouder worden. Ik probeer altijd het evenwicht tussen de verschillende parochies
te behouden.  Het voornaamste is dat de mensen op mij kunnen rekenen, en dat ze me weten te
vinden. Ik ben concreet en pragmatisch. Duidelijkheid is zeer belangrijk.”

Info Sinaai: “Is het huidige aanbod van kerken waar diensten worden aangeboden houd-
baar?” 
De Latte “Daar zijn geen veranderingen op komst. Die vier plekken doen het goed. Dat wordt ge-
waarborgd omdat die plekken bediend worden op zondag en op feestdagen en op andere mo-
menten. Zo lang er voldoende ondersteuning is vanuit de scholen of door vrijwilligers uit de parochie
is dat geen probleem. Maar als er een schakel zou wegvallen, zitten we wel met een probleem.”

“De klok terugdraaien gaat niet. 
Je moet vooruit kijken”

Info Sinaai: “Waar wil u als pastoor de klemtoon op leggen?”
De Latte “We werken nu aan de parochie in Sint-Niklaas, dat is mijn hoofdopdracht. Dat betekent
dat er in Sint-Niklaas wordt ingezet op samenwerking.  Voor sommige medewerkers en kerkgangers
is dat al een brug te ver. Nochtans is dat de eerste aanzet tot een nieuwe parochie in Sint-Niklaas.
Mensen zijn doorgaans wat afremmend. Vernieuwing  en verandering geeft weerstand. Dat is overal.
Maar als er binnen tien jaar nog kernen van katholieken in Sint-Niklaas zijn, dan zal er moeten wor-
den samengewerkt. Men zal naar elkaar moeten toegroeien. Ik zie wel dat in Sint-Niklaas de ste-
delijke parochies nogal gekleurd zijn: mensen van vreemde origine, die ook katholiek zijn, en die
soms wel andere gedachten hebben dan de gemiddelde Vlaming. Soms meer overtuiging. Hier is
het doorgaans nogal braafjes. De Kerk is een beweging die leeft.  Ze is niet meer gebonden aan
een geografische ligging. Mensen gaan blijven een beroep doen op de katholieke kerk. Maar  hoe
en waar? Dat weet ik niet. Dat zijn  allemaal uitdagingen voor de toekomst. De Jezusbeweging van
de kerk is al 2000 jaar bezig. Als je al zo lang bezig bent, dan stop je niet zo maar. Er zijn zeker cri-
sissen geweest en 1968 was een keerpunt. Niet alleen in Leuven en Parijs, maar ook in de hoofden
van de mensen. Het gezag werd in vraag gesteld. God moest buiten. Vandaag zijn we 50 jaar verder
en je ziet dat de kerken bijna leeg zijn. Degenen die er nu nog zijn, waren toen jonge mensen. Dat
zijn culturele verschijnselen. De klok terugdraaien gaat niet. Je moet vooruit kijken.”  

Info Sinaai: “Dat moeten we allemaal, bedankt voor uw tijd en het gesprek!”

interview
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Arcad ........................ Architectenbureau...................40
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ..................50
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 Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken.................44
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .......................8
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
Dolci Belloni.............. IJs- en tearoom ......................54
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal.................................34
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ....36
Europack Smet......... Verpakking ..............................20
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... Frituur......................................48
Garderobe ................ Herstellingen/retouches............6
Hair Corner ............... Kapper ....................................44
Heidi Haarstudie....... Kapsalon.................................34
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
Mekaniekerken Erik .. Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Multipraktijk Sinaai ... Gezondheidscentrum .............55
Palermo .................... Kapsalon.................................20
Raes Jan................... Algemene bouwwerken ..........38
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. Bouwonderneming .................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Slagerij ’t Wijnveld .... Slagerij ....................................34
Sneyers Corinne ....... Schoonheidsverzorging ............8
St. Katharina............. Drukkerij ..................................34
Stenenmuur .............. Kapsalon.................................36
Stevens Celine.......... Osteopaat ...............................24
Stremersch ............... Verwarming en sanitair ...........26
Taxi Fernand ............. Taxibedrijf................................44
Teirlinck..................... Centrale verwarming...............36
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 .............................20
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging.......................44
Verpleegteam Elly De Witte ............................................
Thuisverpleging ........ ................................................24
Verweire Ineke .......... Loopbaancoach......................40
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging.......................54
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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Gelateria Dolci Belloni
Alle dagen open van 11u tot 18u

Dinsdag gesloten - Parking aanwezig

Kom tijdens de zomermaanden genieten van een ijsje in onze pop-up
ijsjesbar op den hof tot 22u

Taarten,cupcakes,desserten,ijs,... op bestelling,
Ons ijskarretje huren voor je feestje of evenement? Contacteer ons!

Zwaanaardestraat 7a, 9112 Sinaai
03/765.99.21

patrickbellon@telenet.be
Volg ons op Facebook en Instagram
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Multipraktijk Sinaai
Vleeshouwersstraat 7 - 9112 Sinaai

Logopediste
Karen Van Mulders

Specialisaties
- Taal-, leer- en articulatieproblemen

- Stemtherapie
(ook bij laryngectomie patiënten

en transgenders)

Contact
karenvanmulders@gmail.com

0488 57 69 20

Diëtist
Didier Verlee

Specialisaties
- Gewichtsmanagement
- (Sport)voedingsadvies
- Fit to 5 & bootcamp

Contact
dietistdidier@gmail.com

0494 71 12 94

Kinesiste Esther De Pau

Specialisaties
- Algemene kiné en sportkiné

- Manuele therapie
- Dry needling

- Kaak- en aangezichtsproble -
matiek (Temporomandibulair)

Contact
estherdepau@gmail.com

0495 27 11 62

Podologe
Astrid Van de Voorde

Specialisaties
- Podologische zolen

- Instrumentele behandeling

Contact
podoastridvdv@gmail.com

0470 57 12 46
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