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DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM
Het duurt nog eventjes, maar voor 14 oktober 2012 kan je alvast noteren dat we naar  de stembus mogen..

Dan niet voor een Europees, een Federaal of een Vlaams parlement, wel voor de gemeente-raadsverkiezin-
gen. Dat betekent dat onze stad vanaf 2013 mogelijks door een andere bewindsploeg bestuurd wordt,
mogelijks door een andere coalitie, en wellicht zeker door een deel andere mandatarissen.
Sinds de jaren tachtig houden wij er de gewoonte op na om naar aanleiding van een dergelijk scharniermo-

ment vanuit Sinaai een memorandum op te stellen met onze desiderata voor de komende jaren. Vroeger
deden we dat nà de verkiezingen, de laatste edities proberen we tijdig klaar te zijn zodat we ruim voor de stem-
busgang onze wensen kunnen meegeven aan de politieke partijen.  
De ambitie is uiteraard om dan zoveel mogelijk punten in de partijprogramma’s te krijgen, want die vormen
later de leidraad voor de nieuwe coalitie en de nieuwe bestuursploeg.

Graag willen we jullie hierbij zo veel mogelijk betrekken.
Later op het jaar zullen wij de verenigingen nog uitnodigen om input te geven rond dit thema.
Bij deze nodigen we jullie toch al uit om daar binnen de eigen werking eens bij stil te staan:“Wat verwachten
we van het stadsbestuur tot 2018 ?”
Niets weerhoudt jullie er uiteraard van om vanuit de eigen werking jullie verzuchtingen kenbaar te maken,
maar weet dus wel dat – gelet op de toekomstige samenstelling – het huidige college daarvoor mogelijk niet
de meest geschikte partner is. De partijprogramma’s worden tot nader orde door de partijen zelf opgesteld; de
bewindsploeg door de partijen als gevolg van  de verkiezingsuitslag.
Wil je dat jullie punten in ons memorandum worden meegenomen, aarzel dan niet ze onder onze aandacht

te brengen. Dat kan vanaf nu via onze website Sinaaileeft.be, of later op het jaar op de vergadering.
Uiteraard zijn ook individuele voorstellen welkom. 

Namens Dorpsraad Sinaai,  Etienne Meul
SINAAILEEFT.BE

Op het moment van het schrijven van dit artikel voor Info Sinaai wordt de laatste hand gelegd aan
onze nieuwe website Sinaaileeft.  Ooit kon je ons digitaal vinden op Sinaai.be maar de techniek liet de
provider die instond voor de opslag van onze gegevens in de steek. Op de domeinnaam Sinaai.be kun-
nen wij helaas niet de hand leggen, ook al gebeurt daar al jaren niets mee. Dan maar onder
Sinaaileeft.be naar de gelijknamige Vzw Sinaai-Leeft, die de koepel is van al onze organisaties.

Wij hopen via deze site ons venster op de buitenwereld zo mogelijk nog wijder open te zetten, zodat
de tocht van in- en uitstromende lucht (lees informatie) kan vergroot worden, en er een intensere wis-
selwerking ontstaat met wie niet zo nauw bij onze werking betrokken is.
Naast de dorpsraadwerking – waarvan je de agenda en de verslagen zal terugvinden – zal ook Info-
Sinaai digitaal raadpleegbaar zijn.  Zo kan je het ook digitaal onder de aandacht brengen van je uit-
geweken broer of zus; een vriend of kennis, …
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Maar het blijft niet daartoe beperkt. Onder de rubriek ‘activiteiten’ vind je alle info over onze werking
rond 11-juli-viering, volkssportfeesten, septemberjaarmarkt, Kunst uit Sinaai, 11-11-11 en de kerst-
markt. We vullen aan met historiek van het dorp en zijn bezienswaardigheden, maar ook met wandel-
en fietspaden. Verder vind je linken naar de dienstverlening in het gemeentehuis, de hulpdiensten, de
artsen, onderwijs en verenigingsleven. 
Mogen wij hierbij alle verenigingen oproepen om na te zien of de link met hun site is gelegd, en indien
dit niet het geval is, ons hiervan te verwittigen aub.
Ons bijkomend nieuw mailadres wordt dorpsraad@sinaaileeft.be. Voor de redactie van Info Sinaai
wordt dat info@sinaaileeft.be

Last but not least willen we aan het rijke verenigingsleven een forum bieden om hun activiteiten te
laten opnemen in een centrale agenda. Dat zou verenigingen en organisatoren in staat moeten stellen
om hun activiteiten te plannen op momenten met weinig of geen ‘concurrentie’. Dat systeem kan na-
tuurlijk alleen maar werken als jullie de activiteiten doorgeven. Voor alle duidelijkheid: wij gaan NIET
aan agendaBEHEER doen; we fungeren alleen als ‘brievenbus’. 

Wij hopen via dit forum de interactie met u als lezer te kunnen intensifiëren en kijken alvast uit naar
jullie suggesties voor verbetering en/of reacties.

Namens Dorpsraad Sinaai, Etienne Meul
K.L.J. nieuws

Allereerst zouden wij graag iedereen
bedanken die ons gesteund heeft bij
onze ontbijtmandenactie. Dankzij jullie
was het ook dit jaar weer een gigan-
tisch succes. We hopen dat jullie met
volle teugen genoten hebben van al
het lekkers in onze ontbijtmanden.
Iedereen bedankt voor de steun!

De komende maanden zitten we ook
niet stil. Zo organiseren we een
feestweekend op 22 en 23 april. 
Op vrijdag 22 april kan u bij ons terecht voor een lekkere en gezellige barbecue. U kan komen eten tussen
17u30 en 20u30 en dit tegen voordelige prijzen. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie in uw brieven-
bus, zo kan u tijdig inschrijven voor dit lekker eetfestijn. Aansluitend (21u) organiseren we een ouderavond.
Dit is een voorstelling waarin onze leden en leiding het beste van zichzelf geven in sketches, dansjes en nog
zoveel meer!
Op zaterdag 23 april organiseren we onze tweede Low Budget Party. De inkom voor onze fuif bedraagt

slechts 3 EURO en u kan er iets drinken voor amper 1EURO. Ambiance en plezier verzekerd!
Alle activiteiten in ons feestweekend gaan door in de feesttent op de sportpleinen van Sinaai. 

Daarnaast starten wij de komende maanden opnieuw met de voorbereiding van een succesvolle
sportfeestzomer. We beginnen te oefenen voor het wimpelen, vendelen en dansen. Zo hopen we dit
jaar opnieuw veel prijzen mee naar huis te kunnen nemen!
Tenslotte kunnen we jullie ook al verklappen dat we dit jaar van 11 tot 21 juli op kamp gaan naar Offagne. 
Het dorpje is gelegen in de provincie Luxemburg, in het zuiden van België. Wij kijken er alvast naar uit!

Uiteraard gaat ook onze werking verder. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn elke zondag om 14u welkom
aan ons lokaal, dat je vindt aan het OCMW in Sinaai. 

Voor meer informatie rond onze werking kan u steeds terecht bij onze voorzitter:
Adriaan Schelfaut – Kruisstraat 111 – 9111 Belsele-Puivelde – 0485/35.31.98
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VERLENGING GRAFCONCESSIES
In ons vorig nummer van Info Sinaai gingen wij uitvoerig in op de aanpak van de hernieuwing van het

Tinelkerkhof, en op wat te doen stond voor de verlenging van de grafconcessies. 
Door een onvolledigheid in de informatie die ons door het stadsbestuur was bezorgd, was de inhoud

niet helemaal correct. De families of nabestaanden die initieel betaalden voor een eeuwigdurende con-
cessie, hebben ten allen tijde het recht om de concessies GRATIS te verlengen.
Het Vlaams Decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging  van 10-februari 2004  stelt terzake: 
“Art. 9. Telkens na vijftig jaar, en zonder vergoeding, kan de altijddurende concessie die krachtens het

kei-zerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli
1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, op aanvraag hernieuwd worden.”
Alle info op het stadhuis bij:

Carla Rogiers, Dienst begraafplaatsen Stad Sint-Niklaas
tel. 03 778 10 00 - GSM: 0492 58 56 61

TROELANT
In deze Info Sinaai wil ik even de tijd nemen om iedereen te bedanken, die iets met Troelant te maken heeft,

want iemand die iets met Troelant te maken heeft, draagt op zijn/haar eigen manier een steentje bij aan de
werking.  Dankzij jullie leeft er iets in JOC Troelant!

Zo hebben Wannes en Jens op 28 januari de handen in elkaar geslagen om een “Vettige Avond” in
elkaar te steken. Twee dagen op voorhand waren ze al in Troelant bezig met de voorbereidingen, want
de elektriciteit moest de friteuses aankunnen, de inkopen moesten worden geleverd, er moest een prijs-
lijst worden gemaakt, … Zelfs voor zo’n “kleine” activiteit moet er aan veel worden gedacht! En zoals
ze zelf zeiden “De vettigen avond was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar”.

Natuurlijk volgt de dag na zo’n activiteit … de opkuis. En de woorden “hoe vettiger hoe prettig” kwa-
men bij deze opkuis niet echt van pas. Volgende keer een opkuis met meer volk, want “hoe meer zie-
len hoe meer vreugd”. Chapeau mannen!

Ook onze “Vette Kern” is ondertussen een feit! Het is nog wat zoeken naar de juiste invulling, maar
met het jeugdig enthousiasme kan er alvast niets misgaan. Met deze kern willen wij vernieuwing bren-
gen en zorgen dat Troelant een plaats is die leeft voor en door de jongeren.

Tot gauw!
Groetjes, Ellis (beroepskracht JOC Troelant)

Het buitenbord van Troelant (te bezichtigen aan de zijgevel) houdt jullie op de
hoogte van de komende activiteiten. Maar ook op de website (www.troelant.be)
kan je onze agenda bekijken.

Verder zit Troelant op faceboek, waar je niet enkel van de activiteiten in
Troelant hoort, maar waar je ook andere fans van Troelant kan leren kennen.

Waar is da feestje? In Troelant natuurlijk!

Vrijdag 1 april: optredens van Hellas (www.myspace.com/hellasrock) + …
Zaterdag 24 april: voorronde Lawijtstrijd
Vrijdag 3 juni: Latin Vibes (dansinitiatie)

And much more … check it out later!
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OPSTELWEDSTRIJD DAVIDSFONDS:
Junior Journalistwedstrijd 2011  “Milieu-Natuur”

Resultaten van de plaatselijke voorronde in Sinaai:
Dit jaar namen 92 leerlingen uit het 5de  en 6de leerjaar individueel deel aan de Junior

Journalistwedstrijd van het Davidsfonds.
18 opstellen werden geselecteerd om beoordeeld te worden door de plaatselijke jury.  

Tiny De Mulder, Marijke Samyn en Garry Vercauteren  beoordeelden deze werken en kwamen tot vol-
gende eindbeslissing:  

Laura Van Nieuwenhuize uit 6G werd unaniem verkozen als plaatselijke laureaat.
Haar opstel wordt doorgestuurd naar het Nationaal Secretariaat van het Davidsfonds en neemt dus
deel aan de nationale wedstrijd.  
De plaatselijke jury kende ook 5 speciale prijzen toe:
- het opstel met de meest zinvolle inhoud: Jorn Floren 6G
- het opstel met de rijkste woordenschat en de meest afwisselende zinsbouw: Jana Meyskens 6P
- het opstel met de meest doordachte opbouw: Merel De Tender 6P
- het opstel met de meest verzorgde lay-out: Dries Ausloos 6P
- het opstel met de meest correcte spelling: Anne-Sofie De Rop 6G
Van harte proficiat aan alle winnaars!

De prijsuitreiking vond plaats in het kader van de Jeugdboekenweek 2011. 
Alle deelnemers kregen als aandenken een Davidsfonds-balpen.  De plaatselijke Davidsfonds- afde-
ling schenkt prijsboeken aan de laureaat en aan alle andere geselecteerden. 

Het bestuur van de Davidsfondsafdeling Sinaai dankt de directies van de Sint-Catharinascholen, de
leerkrachten en de juryleden voor hun gewaardeerde medewerking.
HET OPSTEL VAN DE PLAATSELIJKE LAUREAAT:

De uitvinder van het warme water (Laura Van Nieuwenhuize)
Het begon allemaal op het moment dat de dingen spontaan tegen mij begonnen te vertellen en de

mensen hun gewone gangetje gingen.
Heb je het ooit als eens meegemaakt dat een sigarettenpeuk je plots aanspreekt?!
Wel, het overkwam me gisteren toen ik ’s middags naar huis was gaan eten en ondertussen mijn zieke
papa was gaan opbeuren.

Dit is wat er gebeurde: Ik reed zoals elke dag langs het kleine schoolwegeltje waar al vele generaties
gepasseerd zijn, en plots was er iets wat m’n aandacht naar de grond richtte. Het was een sigaretten-
peuk. Nu zou je denken zo liggen er honderden, en gelijk heb je, maar een sigarettenpeuk met een
gelaatsuitdrukking zie je toch niet elke dag.
Ik duwde op m’n rem die ik al enige tijd had moeten laten repareren. Ik deed enkele stappen terug en keek

met veel verbazing naar de peuk die me met een rare blik aankeek. Da’s straf zou je zeggen, wel, het straf-
ste komt nog! De sigarettenpeuk begon te spreken en al snel was er geen speld meer tussen te krijgen.

Hij vertelde me waarom hij zich zo triest voelde. Nu zijn armzalig leventje iets geworden was van
‘ergens te liggen’. Ik begreep natuurlijk hoe hij zich voelde, want alle wegeltjes in Sinaai liggen vol met
lotgenoten van deze arme stakker.

Hij wist me te vertellen van zijn geboorte af tot aan het akelige moment dat ze z’n neus in brand stak-
en en aan z’n achterwerk begonnen te zuigen. Na een lange minuut waarin de laatste handeling zich
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nog een paar keer herhaalde, werd hij weggegooid op de plaats wat al enige tijd zijn ‘nieuwe thuis’was
geworden. Hij wist me ook te vertellen dat hij al met andere lotgenoten gesproken had die ook aan hun
armzalige leventje een nieuwe wending wouden geven.

Zo had hij gesproken met z’n nieuwe ‘buurman’. Een berg van een kerel die er net als hij al enige tijd
bijlag. Het grote verschil tussen hem was dat hij maar rook bleef geven. Vooral ’s nachts toen het wat
frisser werd, bleef hij maar rook geven. Vriendjes die er wat dichter bij lagen, wisten zelfs te vertellen
dat hij warmte afgaf. De mensen noemden hem ‘mesthoop’, of chiquer gezegd composthoop.

De peuk stelde me voor aan ‘meneer hoop’ en ook hij wist me te vertellen dat hij zijn leven een nieuwe
wending wou geven. Ze vroegen me of ik hen wou helpen. Ik zei dat ik dat me veel plezier wou doen!
Alleen wist ik niet goed hoe. Plots begon m’n spaarlamp te branden en dacht ik terug aan het thema
van ons nieuwe opstel: ‘GROEN’. Ik herinnerde me ook nog dat peukjes iets waardevols bevatten
namelijk een filter. In een andere les had ik ook iets vaag opgevangen dat compost warmte afgaf! Ik
zag een kleine toekomst voor mijn intussen verzamelde vriendjes ‘sigarettenpeuken en meneer hoop’.

Ik belde onmiddellijk m’n papa. Lap, voicemail. 5 minuten later belde hij terug. Papa, zei ik, weet je nog toen
we die 5 katjes geadopteerd hebben waarvan Rakker er eentje is? Wel, vervolgde ik mijn verhaal, ik heb nog
enkele vriendjes, ze zijn wel ietsje anders, maar ik heb een geweldig idee! Kun je me komen ophalen? Papa
zei dat het OK was. Hij hoopte dat het er deze keer niet meer waren, hij moest eens weten!
10 minuten later stond papa met de paardentrailer aan het wegeltje.

Ik vertelde mijn verhaal en vroeg of papa hen een nieuwe thuis wou geven. Hij keek me aan met een
blik die ik nog nooit had gezien, maar begon alles (iedereen) in te laden.

Toen we thuis gekomen waren en alles (iedereen) uitgeladen was, vertelde ik m’n plan. Het enige wat we
nog nodig hadden, waren enkele meters buizen. Samen met papa bouwden we een constructie. De peuk-
jes werden filters, verenigden zich broederlijk en knus in de buis die papa onder ‘meneer hoop’ gelegd had.

Het resultaat was warm water dat we gratis konden gebruiken. Maar wat belangrijker voor me was,
was dat ik de wensen kon vervullen van mijn vriendjes: ze een nieuwe thuis geven!

28ste EDITIE KUNST UIT SINAAI.
Op zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 organiseert de Dorpsraad – Sinaai voor de 28ste keer

de kunstmanifestatie “Kunst uit Sinaai” ter gelegenheid van Sinaai-jaarmarkt.
Het is onze bedoeling om Sinaaise kunstenaars (zowel op het vlak van plastische kunsten en poëzie

als muziek) een platform aan te bieden, waarbij zij hun werk kunnen tonen aan de Sinaaise bevolking.
De deelname is gratis.

We doen een oproep aan alle Sinaaise kunstenaars die op één van deze drie terreinen actief zijn om
deel te nemen. Je wordt er opgevangen door een ervaren ploeg die reeds jaren actief is en die popelt
om nieuw en/of jong talent een kans te bieden.

Indien je wenst deel te nemen geef je uw naam en adres (eventueel telefoonnummer en e-mail) op
voor 1 mei 2011 aan de secretaris: Jeannine Ongenae – Wijnveld 234 te 9112 Sinaai Tel. 03/772.48.95
– e-mail: jeannine.ongenae@telenet.be 
Je wordt dan uitgenodigd op een eerste vergadering die doorgaat in de loop van de maand mei of juni

a.s. Op deze vergadering bespreken we met alle deelnemers het ganse programma en maken we prak-
tische afspraken. Degenen die één van de vorige jaren reeds hebben deelgenomen worden automa-
tisch uitgenodigd op deze vergadering. Zij hoeven zich dus niet te melden.

Vorig jaar namen 20 plastische kunstenaars en 5 poëten deel aan deze Sinaaise kunstmanifestatie.
We hopen dit aantal te evenaren of  te overtreffen.

Namens Dorpsraad Sinaai, André Verschelden.
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KON. SPORTCOMITE GEMEENTEBELANGEN 
SINAAI VZW & MTB CLIMAX

ORGANISEERT : 
DE 6E RIT VAN DE RONDE VAN HET WAASLAND (ZOMEREDITIE 2011)

VOOR IEDEREEN DIE MET DE MOUNTAINBIKE IN HET PRACHTIGE EN LANDELIJKE
SINAAI WIL GENIETEN! 

Praktische info:
Datum: Zondag 03-04-2011
Inschrijving (8u – 10u30) / Kantine FC Herleving Sinaai, VLeeshouwersstraat4,  9112 SINAAI ( Volg MTB-
pijlen)
Vertrek & aankomst: kleedkamers en douches beschikbaar
Inlichtingen: 03 775 08 49

3 PARCOURS : 28 KM - 40 KM - 50 KM

KON. SPORTCOMITE GEMEENTEBELANGEN 
SINAAI VZW
ORGANISEERT : 

WIELERWEDSTRIJD OP 24 APRIL 2011 (Paaszondag)
VOOR ELITE ZONDER CONTRACT EN BELOFTEN

GROTE PRIJS : APEX IMMO / VERKOOP VERHUUR BEHEER SYNDIC (WWW.APEX.BE)
EREPRIJS : BRANDSTOFFEN VERCAUTEREN / BRANDSTOFFEN - STOOKOLIE (03 772 36 22)
Vertrek en aankomst: 15u ( Café Climax, Dries Sinaai) 

AFSTAND: 112KM ( 14 RONDEN VAN 8 KM )

DUIZEND APPELS KERMIS 2011
GEMEENTEN SINAAI-BELSELE-WAASMUNSTER    

VZW KON. SPORT-EN FEESTKOMITEE DUIZEND APPELS
VRIJDAG 29 APRIL 2011

14.30u. Seniorennamiddag met muzikale omlijsting
19.00u. Officiële opening kermis bij Sanitair Roels, Schrijbergstraat 228 Waasmunster - optocht via
Schrijberg – Oude Baan - Neerkouter naar zaal ‘TOON’ met fanfare.
19.30u. Schieting in zaal Bokkenhof
20.00u. Kruisboogschieting in café De Zwaluw

ZATERDAG 30 APRIL 2011  LADIES DAY
14.00u. Wielerwedstrijd voor Dames jeugd BWB
15.30u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen –kindergrime - obstakelbaan
6e Loopwedstrijd voor kinderen in verschillende leeftijdgroepen; meisjes en jongens apart
vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar    GRATIS deelname
16.15u Wielerwedstrijd voor Dames Elite BWB
20.00u  Kruisboogschieting in café De Zwaluw. 
21.00u. Gezellig Samenzijn met verzorgde muzikale omlijsting door orkest THE ROMANTICS in zaal
‘TOON’. Inkom gratis !
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ZONDAG 1 MEI 2011
9.15u. Schieting in zaal Bokkenhof door de Zondagvoormiddagschutters
15.00u. Wielerwedstrijd voor Juniores BWB

KAMPIOENSCHAP VAN DUIZEND APPELS VOOR INWONERS
17.30u   Wielerwedstrijd voor inwoners van de wijk Duizend Appels + genodigden 18+
18.30u. Wielerwedstrijd voor clubleden

van de wielertoeristenclubs van Belsele, Sinaai , Waasmunster en Sint-Niklaas
+ inwoners Sint-Niklaas en Waasmunster
(identiteitskaart en clublidkaart dient voorgelegd bij inschrijving)

20.00u. Gaaibolling in zaal Bokkenhof met 25 EUR gratis en waardebons 
Kampioenschap van Duizend Appels 2011

MAANDAG 2 MEI 2011
9.30u. Gebedsdienst ter nagedachtenis van de overledenen van de wijk.  

Daarna natte ommegang. Iedereen welkom.
14.00u. Schieting in zaal Bokkenhof door De Ware Vrienden en de Zondagvoormiddagschutters
15.00u. Wielerwedstrijd voor Elites z/c en Beloftes BWB
20.00u. Optreden De Reuma’s ter sluiting van de kermis in zaal Bokkenhof
PARKOERS VOOR ALLE WIELERWEDSTRIJDEN : 
VERTREK: Hooimanstraat 199 – Kouterstraat – Gouden Leeuwstraat – Molenstraat –
Stenenmuurstraat – Vleeshouwersstraat – Dries – Hulstbaan – Wijnveld AANKOMST : Wijnveld 251
Iedereen welkom tijdens heel het kermisweekend.
Doorlopend kermisfoor aan Sinaai Station. De inwoners worden verzocht hun woning te bevlaggen.
Interesse voor dames voetbal (vanaf 12 jaar)? Wendt u tot de Sinaai Girls, voetbalveld Wijnveld.
Donderdagavond 28/4/2011: initiatie tafeltennis in zaal Bokkenhof vanaf 19u30

GEZINSBOND KINDEROPPASDIENST
U wil er enkele uren tussenuit ? Een familiebezoekje, ziekenbezoekje, filmbezoekje, oudercontact,…

u heeft behoefte aan een oppas ? Bij ons kan u als bondslid terecht.
Alle aanvragen via Mieke Notenbaert, E. Tinelstraat 98 GSM kinderoppasdienst 0471/733460. Gelieve

tijdig een oppas aan te vragen zeker in de vakantieperiode.
Belangrijke mededeling: alle aanvragen gebeuren via de kinderoppascoördinator; dit is nodig om in

orde te zijn met de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen, lichamelijke
en materiële schade van de oppas tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Lid worden van de gezinsbond : alle info bij Marleen De Caluwe 03/772.52.97 
info gezinsbond: kijk op www.gezinsbond.be - info gezinsbond Sinaai www.gezinsbondsinaai.be

OPENKLASJESDAG IN DE SINAAISE BASISSCHOOL!
De Sinaaise basisschool met zijn afdelingen:

- Klavertje 3 : Vleeshouwersstraat 2
- ‘t Wijntje : Wijnveld 253 

- De Zwaan : Leebrugstraat 65
stelt zijn deuren open.Kan je kind weldra zijn schoolcarrière starten, kom dan zeker een kijken nemen.

Wanneer ?: VRIJDAG 29 APRIL VAN 16 UUR TOT 19 UUR
Lukt het niet om langs te komen, maak dan een afspraak met de directeur op het tel: 03/7723443.

Bij inschrijving graag siskaart meebrengen.Tot gauw!
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PRO- FIT
Wekelijks op dinsdag van 20u tot 21u kan je genieten van een uurtje sport en / of balspel in de sporthal

"Ter Beke". Indien je geïnteresseerd bent, kom eens langs en breng je sportuitrusting mee voor een
gratis uurtje gezelligheid. 
Aarzel niet en neem gerust contact met Betty Ongena - Edg. Tinelstraat 89 Sinaai, tel. 03/772.58.59

TINELMUSEUM
We hebben 2010 afgesloten; vooral de twee uitvoeringen van Godelieve in Nederland (het waren de

eerste uitvoeringen bij onze Noorderburen!) blijven ons bij. Voor velen was het een verrassende ken-
nismaking met een bijna vergeten, in elk geval onbekend werk. Zelfs in China werd op internet in
lovende woorden bericht over deze concerten.

Onze pogingen om ons Tinelproject verder uit te voeren, botsen meer en meer op de onverschilligheid
en onwil van de meeste "hogere instanties". De enen beantwoorden de brieven niet (we wachten al
màànden), de anderen openen de mails zelfs niet ("deleted without being read"!), nog anderen melden
wel dat ze "de info aan de bevoegde diensten overmaken"... maar daar blijft het bij. Telkens worden er
vragen gesteld, nooit krijgen we een antwoord..... bedenkelijk!

En toch kunnen we naar Tinels muziek luisteren. Op 27 februari speelde Johan Duyck in het Crown
Plaza Hotel in Brugge de Bunte Blätter van Tinel (Johan Duyck is docent piano aan het Gentse
Conservatorium, internationaal bekende koordirigent - hij dirigeerde jaren het Vlaams Radiokoor - én
lid van onze Tinelkring). Hij wil graag een cd met Tinels pianomuziek uitgeven.... Hij speelt in de zomer-
vakantie hetzelfde werk verschillende malen in Spanje.

Eind april speelt Jan van Landeghem orgelwerk (o.a. van Tinel) in de abdijkerk van Bornem. En wij
houden in het oog of tijdens de Vlaamse Orgeldagen, eind augustus in Sint-Niklaas, iets van Tinels
orgelwerk aan bod komt. Wil u graag meer vernemen over Tinel en zijn muziek? Lees de Tinelkrant!
In het volgende nummer lezen we hoe tijdgenoten (o.a. Karel Van de Woestijne) Godelieve en
Katharina meemaakten.Inlichtingen, ook over het museum, bij ondergetekenden:

Jozef Blommaert, Miel Aerssens en Jo De Vos

WANDELCLUB REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI
Wanneer deze info in de bus valt zijn we slechts enkele dagen verwijderd van onze
27ste Reynaerttocht. Deze heeft plaats op 10 april in de Gemengde
Basisschool, Gavermolenstraat te Belsele. Er is een vrije start tussen 8 uur en 15
uur, en keuze tussen 7-11-17 en 23 km.

Deze tocht maakt deel uit van de Wase Wandelgordel.
Iedereen wordt  uitgenodigd om mee te genieten van de natuur. Onze parkoersmeester heeft een mooi

stukje uitgezocht in de richting van de Waasmunsterse heide. De heide van Waasmunster ligt op 34
meter boven de zeespiegel en is overigens de hoogstgelegen plaats in het Land van Waas. Sparren,
berken, dennen ,brem, braam en varens vormen er de hoofdtonen.
Onze volgende busuitstap is naar de Heuvellandstappers in Kemmel op 3 april 2011.

Zoekt u een goedkope hobby? Kom en overtuig uzelf op onze Reynaerttocht. Hier zal u ondervinden
dat wij een toffe wandelclub zijn. Hebt u een beetje drempelvrees? Dat is zeker niet nodig, want ieder
nieuw lid wordt direct in de groep opgenomen. Wij hebben 2010 afgesloten met 509 leden, nu hebben
wij al 521 inschrijvingen voor 2011. Als dat geen succes is!

Het lidgeld bedraagt slechts 12 EUR per persoon. Een 2de lid uit hetzelfde gezin betaalt 8 EUR. 
Het maximumbedrag voor een gezin is 30 EUR. Voor alle inlichtingen kan u terecht op het secretariaat
bij Rita Heirbaut, tel. 03 772 46 03 of bij de voorzitter: Marc Lauwaert, GSM 0495 68 85 58.
http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele
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WETTELIJK RECHT VAN EEN WANDELAAR LANGS DE OPENBARE WEG
De overheid nam reeds tal van maatregelen en initiatieven om de verkeersomstandigheden voor de zwakke

weggebruiker te verbeteren. Het aantal slachtoffers lijkt de jongste jaren gestabiliseerd, maar toch blijft de
voetganger een zeer kwetsbare weggebruiker.
Vroeger waren de voetgangers de koning van de weg. Toen de auto een massaproduct werd, eiste die meer

en meer plaats op. Dit gebeurde dikwijls ten koste van de voetgangers zodat dit een erg kwetsbare groep
werd. De zorg voor een goede veiligheid langs de openbare weg verdient nog steeds meer aandacht en het
wettelijk ‘voetgangersrecht’ wint nog steeds aan belang.

De overheid heeft vele maatregelen uitgewerkt ter bescherming van de zwakke weggebruiker; denken we
maar aan de verbreding van de voetpaden, de zichtbaarheid van de zebrapaden, de oversteeklichten speci-
fiek voor voetgangers, de ondergrondse voetgangerstunnels. De overheid nam ook heel wat wettelijke maa-
tregelen in het voordeel van de voetganger, denken we maar aan het feit dat een voetganger voorrang heeft,
eens hij het initiatief neemt de straat op het zebrapad over te steken, aan de invoering en uitbreiding van de
zone-30- straten, aan de 50 km/uur -begrenzing in de agglomeraties.

De zwakke weggebruiker wordt ook zeer goed beschermd door een wet uit 1994. Die wet legt de
autoverzekeraar op om de zwakke weggebruiker te vergoeden voor de lichamelijke schade ten gevolge van
een ongeval, ook al heeft deze zelf een fout begaan met het ongeval tot gevolg. Dit stelsel is nog versterkt
door de wet van 19 januari 2001, die op 3 maart 2001 in werking trad.

Tot vóór die tijd werden weggebruikers die een ernstige fout gemaakt hadden, uitgesloten van de
bescherming. Nu echter wordt enkel nog een ‘intentionele’ fout uitgesloten, wat betekent dat een voetganger
niet zal worden vergoed als hij het ongeval én de gevolgen zelf heeft gewild. In praktijk gaat het hierbij alleen
nog om gevallen van zelfdoding of zelfverminking.

De wet op de vergoeding van zwakke weggebruikers beschermt de voetganger evenwel alleen wanneer
deze het slachtoffer is van een ongeval waarbij een voertuig is betrokken (dat kan ook een trein of een tram
zijn). De betrokkenheid van het voertuig wordt bij wet echter zeer ruim geïnterpreteerd, vb. een voetganger
valt omdat hij schrikt van een toeter van een auto, iemand valt omdat de buschauffeur plotseling remt, enz.

Automobilisten moeten echter niet panikeren! Wanneer zij betrokken zijn bij een ongeval met een zwakke
weggebruiker en hen hierbij zelf geen schuld treft, dan zal hun bonus-malusgraad niet stijgen! Toch moet de
zwakke weggebruiker zich ervan bewust zijn dat ook hij verantwoordelijk kan worden gesteld.

Wanneer een voetganger of fietser een ongeval veroorzaakt en er zelf geen slachtoffer van is (bv. je loopt
snel de straat op en de auto die je wilt ontwijken, knalt tegen een andere auto of je hond trekt zich los en
veroorzaakt een auto-ongeval), dan is hij als veroorzaker van het ongeval aansprakelijk en moet hij de schade
vergoeden. Maar tegen dit soort ongevallen kan men zich laten verzekeren met de zgn. “familiale” verzeker-
ing. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die men aan derden toebrengt.
Besluit :
Voetgangers zijn bijzonder kwetsbare weggebruikers, maar worden zeer goed beschermd door de wet en via
de familiale verzekering. Door betaling van een matige premie kan je met een gerust hart te voet de straat op.
(tekst van T. Altruy, op basis van tekst ter beschikking gesteld door wandelfederatie AKTIVIA) ingezonden door
Alfons Lambrechts Zakstraat 102,9112 SINAAI (03/772.56.12)

RunningTeam Sinaai: met succes opgestart.
Als je ziet dat men op maandag in barre weeromstandigheden min.16 joggers en op woensdag +/-

25 joggers telt, dan zijn wij fier bij RtS aangesloten te zijn en op een leuke manier onze conditie of
gewicht onder controle te houden in een van deze gezellige loopgroepen.

Er zijn op het ogenblik al +/-35 leden aangesloten die wekelijks één of beide trainingen trotseren in
een leuke sfeer zonder verplichtingen. Maar er is nog plaats genoeg voor nieuwe leden; laat je niet
afschrikken, joggen of trainen in groep geeft een grotere voldoening. 
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Wij lopen in 3 groepen maar starten op hetzelfde uur om de clubsfeer van RtS te promoten. De 3
groepen lopen in verschillend tempo een verschillende afstand, gedeeltelijk op de Finse piste en daar-
naast op baan of veldweg.

Bv: groep 1 traint tegen +/- 11 à 13 km/pu /// groep 2 +/- 8 à 10km/pu /// groep 3 begint en leert circa
5 km lopen. De leden spreken onderling als een af om op zaterdag of zondag in groep een bosjog-
ging of een joggingwedstrijdje te lopen, en dit binnenkort in kledij van de club.
Ons volgend project zal een start to run zijn, indien er genoeg interesse is en dus genoeg deelnemers

zijn. Start eind maart - meer info hierover op onze website www.runningteamsinaai.webs.com/
Meer informatie krijg je wekelijks op een van de trainingen of een via mailtje naar
Didier.verlee@gmail.com
Graag willen wij vanuit het RtS-bestuur en de lopers van Sinaai een dankwoord richten aan Marcel
Schobyn voor zijn vele jaren inzet en begeleiding van zowel lopers, joggers als recreanten.
Bedankt voor alles wat je voor de lopers hebt gedaan, Marcel!
Uitslagen:

Op de 10 mijl in Essen behaalde Nathalie Michiels een 4de plaats.
In Kieldrecht tekenden we op de 8 km een 2de  plaats voor Didier Verlee op en een 8ste plaats voor
Matthieu Verlee en een 18de plaats voor Werner Heymans (3plaats vet.d ) op de 4 km.
In Sint-Gillis-Waas werd gelopen voor een goed doel (een klasje voor KHAMMAR). Sinaai was goed
vertegenwoordigd, met volgende resultaten:
- op de 10 km een 15de plaats voor Danny van Damme, een 18de plaats voor Adriaan Beirnaert, de
21ste plaats voor Dominik Beirnaert en een 1ste plaats voor Nathalie Michiels bij de dames
- op de 5,3 km een 12de plaats voor Matthieu Verlee, 62ste plaats voor Kurt Vercauteren (een eerste
deelname), en 63ste plaats voor Werner Heymans
De 10 Miles winterloop in Beveren bracht een 1ste plaats voor Nathalie Michiels (dames) en 23ste
plaats voor Danny van Damme; in Burcht liep Nathalie Michiels de week nadien de 10 km en
behaalde daar een 3de plaats bij de dames.
Eddy van Puivelde behaalde in de veldloop in Stekene een 4de plaats en in de Crosscup in Brussel
een 2de plaats; in Ertvelde behaalde hij een 5de plaats bij de masters en veroverde zijn zoon Vinnie
de 1ste plaats bij de scholieren.
De rattenloop in St Jansteen betekende de 1ste plaats bij de dames voor Nathalie Michiels op de 13

km en een 45ste plaats op de 8,5 km voor Werner Heymans (2plaats vet.d)
In Westdorpe behaalde Tom Melens op de 8,7 km de 52ste plaats en Carl Melens de 57ste ; op de 

5 km was Matthieu Verlee 10de, Werner Heymans 29ste en Kurt Vercauteren 34ste.
In Terneuzen behaalde Didier Verlee de 22ste plaats op de 16 km in voorbereiding naar een

marathon en Matthieu Verlee behaalde op de 8 km een 12de plaats.
Sportieve groeten : Werner Heymans

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA SINAAI
Hierbij een overzicht van onze activiteiten voor de komende maanden:

-  10/04 Lenteconcert Waasmunster           - 29/04 Opening 1000 Appels kermis
-   01/05 Paardenwijding 1000 Appels       -  13/06 Concert Zwaanaarde jaarmarkt,

Door de geluidsproblemen in het Dorpshuis waren  we genoodzaakt uit te kijken naar een nieuwe
locatie voor onze repetities. Nadat we enkele plaatsen uitprobeerden, zijn we uiteindelijk in café De
Climax terecht gekomen, met oprechte dank aan Nancy en Eric.

Wie ons wil vervoegen kan daar terecht op donderdagavond. 
Voor inlichtingen: rogerlaureys@hotmail.com

Groetjes, het bestuur
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SPEELPLEINWERKING SPENOAZI 
Nu de natuur stilaan ontwaakt uit zijn winterslaap en de eerste

zonnestralen onze gezichten weer verwarmen, steken de
lentekriebels weer de kop op. En ook bij de leiding speelplein
Spenoazi begint het weer te kriebelen. 

De voorbereidingen voor onze paaswerking zijn volop bezig
want ook dan staan wij weer vol enthousiasme voor jullie kleine
spruiten klaar.
En om er echt weer zo een waar feest van te maken deze vakantie,

trokken wij op leidingweekend! Een heel weekend met de zotste activiteiten om onze animatoren klaar te
stomen om het beste van zichzelf te geven.

Alsof dat nog niet genoeg was, organiseerden we 20 maart een casinonamiddag voor iedereen die
geïnteresseerd was eens leiding bij ons te komen geven. Een geslaagde en gezellige namiddag!

Kon je er niet bij zijn maar je wilt toch eens leiding komen geven? Geen probleem! Stuur gerust een
mailtje naar arjan_missinne@hotmail.com of gwendolien_de_petter@hotmail.com met al je vra-
gen; we geven met plezier wat meer informatie. 

Van 11 tot 22 april zijn jullie kapoenen van 5 tot 15 jaar welkom voor een supertoffe namiddag vol
activiteiten en vooral heel veel plezier. Het korps geattesteerde animatoren zorgt ervoor dat alles op
een verantwoordelijke manier gebeurt en natuurlijk is ieder kind verzekerd. 
Bovendien is speelplein Spenoazi een inclusiespeelplein. Dit wil zeggen dat kinderen met een
beperking ook met open armen ontvangen worden.
Iedereen is welkom, alvast tot dan! 

Het Spenoazi-team. 
Praktische info:

Wanneer ? paaswerking: 11-22 april (elke werkdag)
zomerwerking: 18 juli - 26 augustus (elke werkdag)

Voor wie ? voor alle 6 tot 15-jarigen (in augustus zijn er ook 3 weken kleuterwerking)
Waar ? achter JOC Troelant, Wijnveld 12, Sinaai
Inschrijven ? Iedere dag vanaf 13u (vooraf inschrijven is niet nodig en van wachtlijsten is er al hele-
maal geen sprake)
Prijs ? Voor 2,50 EUR (2 EUR vanaf het 2de kind, 1,50 EUR vanaf het 3de kind, 1 EUR vanaf 4de
kind) kan uw kind genieten van spetterende activiteiten, begeleiding en animatie van onze ervaren ani-
matoren, een koek en drankje en vooral heel veel plezier!
Activiteiten ? van 13u30 tot 17u30
Naopvang ? Tot 18u is er naopvang (op aanvraag)

CHIRO ALLEMAN
Hier zijn we dan weer: de leiding van Chiro Alleman! Nu de lente langzaam maar zeker komt binnenge-

slopen, maken wij ons alweer klaar voor een heleboel nieuwe activiteiten.  We vliegen er dus weer volop in.
Op zaterdag 30 april organiseren wij onze ouderavond; hierbij krijgen alle mama’s, papa’s, familie en

vrienden de kans om eens met eigen ogen te zien wat hun kleine kapoenen op de Chiro zoal uitspo-
ken. Een heleboel leuke dansjes, toneeltjes en dergelijke worden dan opgevoerd, want talent is in
overvloed aanwezig in onze Chiro!

Vervolgens slaan de jongens-en meisjeschiro de handen in elkaar –meer bepaald de Kerels van Chiro
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Wij en onze eigenste Tiptiens- voor het Ketirestaurant! Dit concept zullen jullie zich vast en zeker nog
herinneren van vorige jaren. We doen dit om onze kas een beetje aan te spekken, zodat we er zoals
elk jaar weer een superleuk kamp van kunnen maken voor onze leden. Dit zal doorgaan op zaterdag
14 mei en binnenkort zal u hiervoor dan ook een uitnodiging ontvangen (of reeds ontvangen hebben).

Het lijstje met activiteiten is natuurlijk niet volledig zonder vermelding van onze jaarlijkse barbecue!
Deze vindt plaats op 26 juni en is een ideale gelegenheid om alvast in de sfeer te komen van de
vakantie, die dan voor de deur staat.
Last but not least: het kamp! Hierover zal nog veel informatie volgen, maar omdat dit toch wel hét
hoogtepunt van het jaar is moet dit toch al eens vermeld worden, he ? Het zal doorgaan van 21-31 juli.
Wij hopen jullie allen te kunnen verwelkomen op al deze activiteiten, want het is dankzij jullie dat we er
glansrijk in slagen dit hele boeltje draaiende te houden!
Tot dan!

De leiding van Chiro Alleman!

SUPERVLIEG LANDT IN SINAAI

Zin in een ongelofelijk leuke dag vol verrassingen en ontdekkingen, kunsten en kunstjes? Kom dan
proeven op Supervlieg in Sinaai op zondag 1 mei!

Gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen de ganse dag deelnemen aan verschillende culturele
activiteiten: voorstellingen, workshops of doorlopende activiteiten, voor elk wat wils om  te zien én te doen !

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt op www.supervlieg.be en brochures zullen o.a. te
verkrijgen zijn in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas of het gemeentehuis en de bib van Sinaai.
SuperVlieg  is een samenwerking van vele partners, o.a. Cultuurcentrum Sint-Niklaas, Academie voor
Muziek, Woord en Dans, Academie voor Schone Kunsten, bibliotheek, Jeugdtoneel Baudeloo, de
basisschool Sint-Catharina, Theater Hutsepot  en de Sinaaise jeugdverenigingen.
Voor alle inlichtingen kan je terecht in de Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-

Niklaas, 03/766 39 39, www.ccsint-niklaas.be of surf je naar www.supervlieg.be

KVLV vrouwen met vaart! viert feest in Leuven op 21 mei.
Beste dorpsgenoten,

KVLV viert feest in Leuven op 21 mei.  Feesten doen we graag en  100 jaar jong zijn, dat vinden we
zeker een goede reden om dit nationaal een gans jaar in de verf te zetten.

KVLV ontstond een eeuw geleden maar evolueert, beweegt, sputtert soms en spettert dan weer …
dankzij de dynamiek van meer dan 100 000 vrouwen in de bijna 1000 afdelingen overal in Vlaanderen.  
De KVLV-dames in ons dorp gaan samen met hun sympathisanten naar Leuven op een milieuvriendelijke

manier: de CHARTERTREIN Lokeren – Leuven. Er worden liefst 20 000 feestvierders verwacht.
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Met onze EVENTPAS (12 EUR voor leden - 20 EUR voor sympathisanten) hebben we de keuze
tussen volgende evenementen: wellness & conditie, culinaire verrassingen, cultuur & straatanimatie,
tuininspiratie, uitdagend creatief, landbouw, oase in de stad, bruisend Leuven, heerlijk platteland,
duurzaamheid, solidaire vrouwen. Teveel om in 1 dag te doen.

Ons jubeljaar is de uitgelezen kans om lid te worden van KVLV! Voor 5 EUR kan je onze
activiteiten een gans jaar proeven aan het ledentarief. Je kan vervolgens de KVLV-eventpas Leuven
aankopen voor 12 EUR in plaats van 20EUR.  Wees er wel snel bij, want onze afdeling moet de inschrij-
vingen groeperen op 1 april.
Laatboekingen zijn mogelijk maar aan een hoger tarief + je eventpas is dan op te halen in Leuven en
niet via je plaatselijke afdeling.

Heb je interesse, contacteer onze voorzitster Christa Van der Sypt GSM:0478 505 710 of
christa.van.der.sypt@telenet.be
Al onze activiteiten worden steeds gepubliceerd op onze website www.kvlvsinaai.centerall.com
Voor het jubeljaar is er een speciale feestwebsite: www.KVLVevent.be

Wees welkom, het bestuur.

KWB Duizend Appels Jogging:  zondag 3 juli 2011
Sporten is gezond

KWB Duizend Appels nodigt jullie uit om op een gezonde en prettige manier je
benen te streken….een jogging waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen.

De voorziene prijzen worden onder de deelnemers verdeeld door lottotrekking.
Voor de kinderen (jogging 1 km )voorzien we naast een prijsje ook een medaille.
Vertrek in het Wijnveld aan de terreinen van de Sinaaigirls (voetbalplein
Wijnveld).

14u30 : 1 km (kinderen tot 12 jaar)
14u45 : 5 km 

15u45 : 10 km
Breng je familie en vrienden mee om je aan te moedigen. De zon bestellen we alvast .

Inlichtingen bij : 
Marc Piessens Hemelsbreedte 65, 9112 Sinaai Tel 0486 128 974 of piessens.marc@telenet.be

Okra – Trefpunt 55+
Aan alle leden en toekomstige leden van Okra: altijd welkom.
We zetten ons jaar verder met sport.

Petanque Fietsen Wandelen Kaarten
April 1  - 15            29 - 19               21           6 – 13 - 27
Mei  13 - 27          3 - 17 -31           5 - 19          11 - 25
Juni 10 - 24           14 - 28           2 - 16- 30        8 - 22

Maar is nog veel meer te verwachten.  Alle info wordt u thuis gebracht.
In april gaan we nog maar eens aan volksspelen doen; dit keer in de Westhoek, op een andere locatie.
Dit heeft altijd veel bijval.
In mei vieren we een groot paasfeest: noteer alvast 2 :mei! We trekken ook nog eens naar Knesselare
in mei, maar de data zijn nog niet gekend.  Alles wordt u thuis bezorgd. Hou er de moed in en kom
gerust bij Okra, ’t is de moeite!

Hou u allen gezond en tot later.
Irène
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KAV  Paaszoektocht
Van 9 tot 20 april 2011 organiseren we een zoektocht in
Sinaai voor families met kinderen.
Je doet de tocht op je eigen ritme en op het moment dat het je past.
Tijdens de tocht loop je langs verschillende handelszaken in Sinaai,

waar een vraag te vinden is, aangeduid met ons KAV-logo.
Je kan formulieren afhalen bij  Anna Smet, Edgar Tinelstraat 18 
Voor elk kind is er een prijs.

KAV-leden betalen 2 EUR per formulier, niet-leden 3 EUR.
De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 april om 14u in de bovenzaal van het

Parochiecentrum.

KAV en JOC Troelant
organiseren

Dansinitiatie voor jong en iets ouder.
Een avondje uit de bol gaan op zwierige latino-ritmes .

De danspassen vinden hun oorsprong bij salsa, merengue,chachacha.
Waar:JOC Troelant
Wanneer: vrijdag 3 juni 2011 van 20.00 tot 22.00

Welkom vanaf 19.00. aan de cocktailbar.
Inkom: Leden KAV en JOC Troelant: 1 EUR

Niet-leden: 2 EUR
KAV roffelde op de djembé

Wie op vrijdag 18 februari tussen 19 en 21 uur langs het Parochiecentrum passeerde, zal zich wel
afgevraagd hebben wat dat getrommel te betekenen had. Wel, KAV Sinaai-Centrum had die avond een
toffe djembésessie voorzien.

Dankzij een fantastische lesgever konden we tegen het einde van de avond al een mooi stukje per-
cussie spelen. Heel voldaan doch met tintelende vingers keerden we terug naar huis.
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INFO OP BEZOEK BIJ RUDY VAN DEN ELSKEN
Sinaai Girls op zoek naar nog hogere regionen.

Eind februari kondigden onze plaatselijke damesvoetbalploeg
Sinaai Girls en de fusieclub Waasland-Beveren een samenwerking
aan. Voor spelers en supporters vertaalt zicht dat het duidelijkst in het
feit dat de thuismatchen van de eerste ploeg (en alleen die van de
eerste ploeg!)Sinaai Girls in de toekomst op het terrein van
Puyenbeke in Sint-Niklaas zullen gespeeld worden.
Aanleiding voor ons voor een uitdiepend gesprek met voorzitter Rudy

Van den Elsken. Velen kennen hem als ’zoon van den bakker’, destijds
oprichter en bezieler van FC Wijnveld die in Walivo aantraden met 3
mannenvoetbalploegen en er verschillende titels wegkaapten.
Met Sinaai Girls staan vandaag  5 damesvoetbalploegen in de com-

petitie, waarvan er één in de hoogste reeks.
Rudy werd als het ware geboren met voetbalschoenen aan, en bleef

tot rijpere leeftijd zelf actief op en naast het veld. Zeker in de sport tikt
de tijd genadeloos ons fysieke kunnen achteruit, maar de passie en
de gedrevenheid zijn overeind gebleven. Een gesprek met iemand
die zijn eigen ik weet te relativeren en samen met zijn bestuur keuzes
durft te maken om de club blijvend op hoog niveau te houden. 

De eerste ploeg van Sinaai Girls gaat in de toekomst haar thuismatchen dus op Puyenbeke spelen,
en verlaat haar vaste stek aan ’t Wijnveld.  Leg eens uit voor een buitenstaander.

Sinds een 2-tal jaar worden wij geconfronteerd met een koerswijzing van de voetbalbond, van de
UEFA, proleague die naar Nederlands model een competitie van eliteclubs willen opzetten.
In Nederland gaat het om de zes beste. In België gaat men naar acht ploegen.
Die eliteclubs moeten zich dan wel engageren om een samenwerking aan te gaan met een club uit het
betaalde mannenvoetbal.

Onze ambitie is om daar bij te zijn. Ik benadruk “onze” ambitie; de beslissing is pas gevallen na veel
overleg met de speelsters, trainster en de andere bestuursleden. We staan nu zover (2 x Beker van
België, 1 x supercup gewonnen) en kunnen en willen ons niet permitteren om ons te laten zakken. 

De eisen worden wellicht nog een jaartje uitgesteld, maar in het seizoen 2012-2013 komt dat er zeker door.
We gaan dus ook professioneler moeten en kunnen werken. Dat wil zeggen: wij hebben nu geen club-
kinesist, wij hebben geen clubdokter, geen kunstgraspleinen. Als je ziet wat de voetbalbond eist als
omkadering van zo’n club (bv. tribunes e.d.) moet je aanvaarden dat we dat alleen niet afkunnen. Er
tekent zich duidelijk een tendens van semiprofessionalisering af.
En dat Nederlands model, is dat een succes geweest?

Neen, eigenlijk niet. Er zijn er al enkele afgehaakt, maar het is nu eenmaal zo. Deze ontwikkeling
komt op ons af, en we stappen op de trein of laten hem rijden. Zo simpel is het.
En zijn de mannenclubs happig naar zo’n samenwerking?

Onze voorkeur ging hoe dan ook uit naar een samenwerking met zo mogelijk een ploeg uit Sint-
Niklaas of het Waasland.  Tenslotte zijn we Sint-Niklaas, en zijn we het stadsbestuur erg dankbaar voor
al wat het voor ons al gedaan heeft.

Eigenlijk was Waasland-Beveren de enige geïnteresseerde. De beschikbaarheid van het terrein op
Puyenbeke staat nog ter discussie. Een discussie waar we op zich buiten staan, maar die wel heftig
leeft tussen Waasland-Beveren en de stad Sint-Niklaas.  De schepen van sport wil van het huidige voet-
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balveld op Puyenbeke een BMX-parcours maken. Maar dat zou ook een probleem geven voor de +/_
500 jeugdspelers die daar nog actief zijn. Bovendien claimt ook SK Belsele nu het gebruik van dat ter-
rein. Ik vind het heel jammer dat wij in deze polemiek betrokken worden.
Welk effect verwacht je dat deze verhuis zal hebben bij jullie aanhang?

Het is duidelijk dat we helaas een aantal supporters zullen verliezen. Ik kom beroepshalve bij veel mensen,
en velen zeggen mij “Allée Rudy, dat ga je toch niet doen ?”.  Maar als we aan de top willen blijven hebben
we geen keuze; het tijdperk dat Rudy alles alleen besliste en alleen deed loopt ten einde.

Een goede kantine is uiteraard belangrijk. Duidelijk voor de financiële kant, maar ook voor de sociale
cohesie rond de club. En dat is waar nogal wat mensen schrik voor hebben.Iedereen weet ook dat het
Sint-Niklase voetbal zelden veel volk heeft getrokken; dus we maken ons geen illusies dat wij het sta-
dion daar kunnen laten vollopen.
Hoe mogen we jullie budget inschatten en hoe hou je een club op dat niveau overeind?

Om de club halfweg te houden daar hebben we een budget voor dat we rond krijgen. Als we verder willen
wordt het duurder. Ook aan de top in het vrouwenvoetbal is de tijd voorbij dat er gespeeld werd voor een
drankbonnetje. De betere worden uiteraard ook benaderd door de clubs uit de pro league. Om te verhinderen
dat ze ons spelersmateriaal komen halen, moeten we ons dus met gelijke wapens kunnen verdedigen.

Kijk naar onze trainster: die is nog jong (34) en heeft een mooi palmares achter haar (2 x Belgisch
kampioen, supercup). Die gaat zeker aanbiedingen krijgen. Die is hier graag, en wil ook graag blijven.
Maar tussen graag zijn en het financiële plaatje; ja?

Een jaarwerking binnen de nieuwe eisen mag geschat worden op 100.000euro. En samen met de
vele sympathisanten en sponsors komen we aan de helft, dank zij een veelheid van kleinere initiatieven
die geld in laatje moeten brengen: voetbaltornooi, mosselfeest, wafelverkoop, steakfestijn. Ik geef
duidelijk de voorkeur aan meerdere kleinere dingen dan één groot, omdat ons risico dan gespreid is.
Read Star Haasdonk heeft ons toegezegd dat zij ons budget willen aanvullen.
Jullie hebben tot hiertoe met het eigen beleid schitterende resultaten kunnen behalen. Dat eigen beleid,
gaat dat overeind kunnen blijven?

Wij blijven ons eigen stamnummer houden; alles blijft hier, da’s duidelijk. Alleen, het eerste elftal zou
zich verplaatsen naar Puyenbeke. De jeugd, zelfs tot derde nationale, blijft hier.
Het stadsbestuur deed ernstige inspanningen om jullie accommodatie aan te passen aan de eisen van
de voetbalbond. Hoe kijken ze daar tegen deze ontwikkeling aan?

Laat me toe eerst nadrukkelijk te zeggen dat we het stadsbestuur zeer dankbaar zijn voor wat ze
doen en gedaan hebben. Maar ook zij weten dat deze ontwikkeling ons opgedrongen wordt.

De verbreding van het terrein naar 55 x 100 meter was ook een norm opgelegd door de voetbalbond.
Maar die investering is niet voor niets geweest. Ook onze andere ploegen kunnen daarvan genieten,
en uiteraard geldt die eis ook voor onze ploeg in 3de nationale.
Een competitie met 8 ploegen is dat leefbaar ? Of is dat een dubbele competitie?

Dat wordt een dubbele competitie, maar de details liggen nog niet vast.
Het budget wordt hoe dan ook opgetrokken naar het dubbele: je moet 2 keer naar Luik, 2 keer naar
Sint-Truiden, en noem maar op.
Op dit niveau speel je niet alleen meer met meisjes van onder de kerktoren.  Wat is jullie rekruterings-

beleid en hoe ver reikt die (scouting, financieel en operationeel)?
Inderdaad, en dat zal inderdaad moeten veranderen willen we aan de top blijven. Nu is dat heel veel

‘spontane scouting’, zonder dat daar echt structuur in zit.We gaan er prat op dat – en iedereen weet
dat – dat Sinaai heel ver gekomen is met spelersmateriaal uit eigen jeugd.
Maar nu, nu is het met eigen materiaal aangevuld met speelsters die we gaan halen bij topclubs waar
ze net niet aan de bak komen.

Het is de bedoeling om onze jeugdopleiding naar een nog hoger niveau te brengen om zo toch uit
eigen speelsters te kunnen rekruteren voor de eerste ploeg. 

16



Wat schiet er nog over van de mannenvoetbalploeg FC Wijnveld waar het ooit allemaal mee begon?
Weinig. Alleen nog Wijnveld 3 o.l.v. Willy Lahay, de man die is blijven volhouden.
Binnenkort staan er terug stagedagen op het programma. Hoeveel aangesloten leden hebben jullie
momenteel?

Tussen de 80 en de 100. Maar je weet dat is een bewegend geheel; you win some, you lose some.
Je hebt het allebei meegemaakt als coach: het mannen- en het vrouwenvoetbal, ook als coach.
Is er een verschil?

Ja, zeker wel. Met mannen kan je harder omgaan zonder dat het blijft hangen. Bij dames is dat subtieler,
emotioneler. Dat blijft langer hangen. Maar goed, ik heb er goed mee kunnen werken; anders waren we zo
ver niet geraakt.
Jullie kunnen al een mooi palmares voorleggen. Hoe ver reikt de ambitie nog?

Den beker hé. De beker die hier staat (wijst naar de beker van België) hebben we nu 2 keer gewonnen,
maar da’s een wisselbeker. We willen hem hier houden, en dan moet je hem 3 keer op rij winnen. Ik denk dat
er nog geen enkele ploeg in België in geslaagd is. We zijn goed op weg. We hebben 4 finales gespeeld. Twee
gewonnen, twee verloren. Ik hoop dat we dit jaar de vijfde kunnen spelen.
We staan nu in de kwartfinales, en spelen tegen Veltem.  Op papier zou dat geen probleem mogen zijn, maar

voetbal wordt gespeeld op het grasveld; niet op papier. In de halve finale ontwijken we Lierse en Standaard.
Waar haal je de drive vandaan om dit zoveel jaren te doen? Finaal zie je er toch het mooiste van, maar
achter de schermen is er veel te doen.

Ik heb 3/4de van mijn vrije tijd hierin gestoken.  ’t Is een passie; een drang naar presteren.Noem het
maar een uit de hand gelopen hobby, maar wel met de ambitie om altijd naar de top te mikken. Dat heb
ik wellicht van mijn vader geërfd. Als niet naar de top mikt moet je niet beginnen.
Hoe lang blijft de naam Sinaai Girls overeind?

Er gaat sowieso een naamsverandering komen, da’s duidelijk. De nieuwe naam zal ook voor meer
uitstraling zorgen naar KBVB en voor de speelsters zelf. Als je zo iets doet weet je dat je iets van je
eigenheid moet inleveren.

ALS, als het doorgaat, dus als de problematiek rond de beschikbaarheid van het terrein wordt
opgelost, wordt de nieuwe naam wellicht Waasland Beveren Sinaai Girls.

Maar, en dat was voor mij essentieel: het Wijnveld blijft de uitvalsbasis en thuishaven. Zie maar naar
onze nieuwe borden langs de weg; dat doe je niet als je je merknaam zou weghalen.
Is er een plan B indien je niet op Puyenbeke zou kunnen spelen?

Daar willen we vandaag niet over spreken. Laat ons eerst de ontwikkelingen in de huidige onderhan-
delingen afwachten. Het is wel pijnlijk vast te stellen wat we misschien slachtoffer worden van wonden
die eerder geslagen tussen Read Star Haasdonk en het stadsbestuur.
Heb je er een idee van hoeveel vrijwilligers jullie werking dragen?

Zonder terreinafgevaardigden, een 10-tal die de boel draaiende houden. Mijn vrijwilligers zijn mijn
grootste sponsors. Wat die mensen hier doen 10 maand op een jaar; da’s onbetaalbaar.
Uiteraard is het een zegen dat het stadsbestuur ons terrein onderhoudt. Als je dat omrekent is dat een
budget van 12 à 15.000€.  Zonder dat zou onze werking nooit haalbaar geweest zijn.
Als go-between tussen het financiële en het sportieve: betalen de spelers lidgeld? 

Ja, 160 euro. Maar dat zit dan ook alles in. Dan zijn de trainers betaald, wordt de was gedaan, is het
vervoer geregeld, noem maar op.  Daarin komt geen verandering. Het lidgeld is ook uniform: zowel voor
de jeugdspelers als voor de eerste ploeg, en is afgestemd op wat de omliggende clubs vragen voor het
actieve clubaanbod.
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Jullie zijn nu al een aantal jaren bezig. Zijn er speelsters die het ondertussen “gemaakt” hebben?
Jazeker. Femke Maes – topspeelster in Europa – heeft 4 jaar bij ons gespeeld, en is op haar 15de

rechtstreeks naar de eerste ploeg van Anderlecht gegaan. Nadien speelde ze voor Anderlecht Aalst
Wezemaal Willem II (Nederland) Djurgarden (Zweden) en momenteel bij FCR Duisburg.
Dan heb je Gave  Van Poucke: nationale keeper geweest; speelde na Sinaai bij Anderlecht,
Heerenveen (Nederland) en nu terug bij Anderlecht.  
Lorka Van de Putte, speelde bij Sinaai Girls, en is momenteel voor haar 4de seizoen al aan de slag
bij Fc Twente (Nederland).  Nu haar 3de seizoen in de Nederlandse elitecompetitie.
Nog een laatste beschouwing bij de huidige ontwikkeling?

Ik wil - dat is logisch - dat Sinaai Girls kan blijven verderlopen, ook al ben ik hier ooit niet meer.
En dat kunnen die mensen en de ruimere omkadering die ons door deze samenwerking geboden wordt.
Het belangrijkste voor mij is nog altijd dat onze eigen jeugd hier op ’t Wijnveld als thuishaven kan blij-
ven voetballen. En de mensen van Waasland-Beveren staan daar 100% achter.
Weet ook dat de Belgische voetbalbond met deze semiprofessionalisering een optillen van het niveau

ambieert tot op Europees niveau. Iets waar de mannenploegen vandaag duidelijk tekort komen.
Stel je voor dat we ooit – net als het kleine Beveren uit de jaren zeventig – Europees zouden kunnen

aantreden. Man, man. Maar eerst die derde beker!
De redactie van INFO SINAAI

SINAAI GIRLS organiseert

STAGEDAGEN
woensdag 13 en 20 april 2011

van 9u30 tot 17u00
Onder leiding van gediplomeerde trainers

Op het terrein van Sinaai Girls
(Wijnveld 211 - 9112 Sinaai)

Ben je tussen 10 en 17 jaar
en is het je droom voor Sinaai Girls te spelen?

Neem dan snel contact op!
(Inschrijving en middagmaal gratis)

Contactpersoon: De Wolf Gunther-gunther.dewolf@telenet.be -Gsm: 0486/53.22.08
of via de Website: http://www.sinaai-girls.be/stagedag2011/
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Evenementen – zie ook www.sinaai-girls.be
Woensdag 13 april: stagedag 
Zondag 17 april: eetfestijn voor wedstrijd Sinaai Girls A – W.D. Lierse SK
Woensdag 20 april: stagedag
Zaterdag 7 mei: Eindejaarsbarbecue
Data 1/2 finale Beker van België:
1/2 finale op 20 april (heenwedstrijd)
1/2 finale op 4 mei (terugwedstrijd)

Thuiswedstrijden op zaterdag 
1ste nationale ploeg: met samenvatting in TV publieK op woensdag (TV Oost)
17/04/2011  16u  SINAAI GIRLS A W.D.LIERSE SK. A
07/05/2011  15u  SINAAI GIRLS A FC.FÉMINA W.S. WOLUWE    

3de nationale ploeg: 
09/04/2011  15u  SINAAI GIRLS B  VC.DAMES EENDRACHT AALST
30/04/2011  15u  SINAAI GIRLS B  K.MASSENHOVEN VC.   
1ste provinciale ploeg:
02/04/2011  11u  SINAAI GIRLS A E.HOUTEM  
16/04/2011  15u  SINAAI GIRLS A RC.LEBBEKE    
3de provinciale ploeg:
03/04/2011  11u  SINAAI GIRLS B  VERREBROEK  
16/04/2011  11u  SINAAI GIRLS B  FC.MOERBEKE  
Jeugd – U13
02/04/2011  9u30  SINAAI GIRLS  SVH.WAASMUNSTER  
09/04/2011  9u30  SINAAI GIRLS  SINAAI B   
Alle wedstrijden gaan door op het terrein van de vzw FC Wijnveld-Sinaai Girls, gelegen op het Wijnveld
211 te 9112 Sinaai

Alle nieuwtjes over de Sinaai Girls zijn te vinden op: www.sinaai-girls.be

JEUGDKOOR GAUDEAMUS
op bedevaart naar Lourdes van 10 tot 15 april

Het is ondertussen zowat een 4-jaarlijkse traditie om met de koorleden op bedevaart te gaan naar
Lourdes. Dit jaar gebeurt dit tijdens de eerste week van de paasvakantie.

De Kruisweg met gietijzeren beelden van 2 m hoog, kaarsjesprocessie, Sacramentsprocessie, zin-
gen in de internationale eucharistieviering in de ondergrondse Pius X-basiliek, bezoek aan de grot van
Massabielle en aan de verschillende basilieken op het heiligdom, bezoek aan het vaderlijke huis van
Bernadette en aan het cachot zullen zeker een diepe indruk maken.

Maar ook een bezoek aan de Pic du Jer en een uitstap naar Pont- d’Espagne met het nationaal park
staan op het programma.

Als dank voor het goede verloop van dit alles zal het jeugdkoor een dankviering zingen op zondag 8
mei om 10u30 in de parochiekerk.

Wie nog meer nieuws wil vernemen over het jeugdkoor kan altijd een kijkje nemen op de nieuwe web-
site: www.jeugdkoorgaudeamus.be
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KAMPIOENSCHAP SCHUTTERSVERBOND SINAAI
Op zondag 7 november 2010 startte het kampioenschap in het lokaal van KLW De Eendracht. Er werd

altijd naar een volle wip geschoten; alles 1 punt.  Dit omdat er meteen geschoten werd voor individu-
ele titels. Van iedere maatschappij werd verwacht dat ze met zoveel mogelijk leden aanwezig zou zijn.
De 6 beste van iedere maatschappij zouden dan later op 28 november tegen elkaar kampen.

Als eerste maatschappij was de Ware Vrienden aan de beurt. De kamp ging over 10 ronden. Na de
reeks van 10 ronden waren de besten: Robert Claus – Gerard Raes– Omer Steels  - Lucien Jacob -
Danny Poppe en Karel Durinck.  Deze behaalden samen 18 punten. De reserven waren Marleen Van
Kerckhove en Freddy Nudts.
Op zondag 14 november was Ons Vermaak aan de beurt. Na de voorziene ronden waren de besten
die samen 12 punten scoorden: Freddy De Decker – Godelieve Permentier – Marc Vercauteren – David
Verbrugge – Marc Van Damme  en reserve Rudy Haeck.
Als laatste was het Sinaai Eendracht, waar de 6 besten eindigden met 15 punten: Eli De Schepper –
Paul Van Mele – André Lambrechts – Jeannine Mels – Gunther Van Grembergen en Wilfried Van
Osselaer. Reserven: Anita De Vylder en Michel Raes.
Tijdens deze beurten werd er ook geschoten voor de individuele titels:
Heren +55: Gerard Raes 
Heren  -55: Wilfried Van Osselaer
Dames  -55: Anita De Vylder
Dames +55: Jeannine Mels (na een kamp met Godelieve Permentier)
Miniemen: Rayna Van  Grembergen 
Algemeen kampioen: Gerard Raes. Op zondag 28 november had dan de afkamping plaats. De Ware

Vrienden met hoger genoemden behaalden 14 punten, Ons Vermaak behaalde 11 punten. Hun beste
schutter kwam niet opdagen.  Sinaai Eendracht tenslotte behaalde 9 punten.
Dat gaf volgende einduitslag:

1e: Ware Vrienden     2e: Ons Vermaak      3e: Sinaai Eendracht.
Spijtig dat er geen fotograaf was om de prijsuitreiking op foto vast te leggen.

De bekers en de stadschotels , waarvoor onze hartelijke dank, werden overhandigd door de schepen
van sport Gaspard Van Peteghem.

Michel Raes,secretaris Verbond Sinaai

Werkgroep Broederlijk Delen, Sinaai
Maak ons overbodig, Steun de plannen van het Zuiden

“ Is het mogelijk dat er een dag komt waarop Broederlijk Delen de boeken mag sluiten? 
Een dag waarop het Zuiden niet langer moet rekenen op de steun van mensen als u en ik? 
Bestaat de kans dat mensen in het Zuiden mogen rekenen op zuiver drinkwater en voedsel van eigen oogst? 
Dat ze toegang hebben tot technologie, informatie, onderwijs en gezondheidszorg? 
Dat ze vrij hun eigen leiders kiezen en er zonder schrik mee in dialoog gaan? 
Dat spirituele tradities, culturen en inheemse kennis niet langer folklore zijn, maar inspiratiebron?
Gelooft Broederlijk Delen werkelijk dat het overbodig kan worden? 

Jawel, want we zijn er elke dag getuige van. Vijftig jaar lang al roepen we op tot solidariteit met het
Zuiden. Enkel wie de eigen plannen van mensen tegen armoede en onrecht ondersteunt, vermindert
de afhankelijkheid en maakt zichzelf op termijn overbodig. 

Ook op onze 50ste verjaardag kunnen we met concrete voorbeelden getuigen over groepen mensen die voor
zichzelf en hun kinderen een duurzame toekomst mogelijk maken. Maak ons overbodig, ook in een van de arm-
ste landen van de wereld dat bovendien nog de littekens draagt van een slepend en bloedig conflict: Burundi. “
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Aldus het begin van de boodschap die dit jaar de campagne van Broederlijk Delen zal uitdragen.
50 jaar inzet, 50 jaar verandering in mentaliteit bij de hulpverlening.
Van de noodzakelijke voedselhulp in 1961 in Congo, naar de steun voor de eigen projecten van de
mensen uit het Zuiden. Wereldwijd verspreid, dit keer gericht op de betrokkenheid in Burundi.

De mediaboodschap zal ook in Sinaai niet ongemerkt voorbij gaan.
De werkgroep staat weer klaar om iedereen aan te spreken via de collecte aan huis en via de schooliniti-
atieven. Daarbij mogen we ook nu weer dankbaar zijn voor de 45 medewerkers die samen de adressen
bezoeken envoor de bewustmaking die de vele schoolmensen bij de kinderen en hun ouders weten op te
wekken.
Velen wensen bovendien een dieper gaande dimensie te geven aan hun betrokkenheid bij die wereldinte-
resse. De spiritualiteit van Broederlijk Delen willen we uitdragen in de viering van 3 april in de parochiekerk.
Met beeld, zang, muziek en tekst spreken we daar onze solidariteit uit met de mens uit het Zuiden.
Mooi extra  vorm gegeven door Oxfam Wereldwinkel daarbij uit te nodigen.
Met de Broederlijk Delen-campagnetekst besluitend:
“ Dat mensen opstaan uit armoede en onrecht, verbinden we met de verhalen van bevrijding en opstanding. 

We bouwen aan een wereldwijd bondgenootschap van mensen die kiezen voor solidariteit en een nieuwe 
levensstijl. 
Daar ligt ook de blijvende uitdaging voor Broederlijk Delen: strijden voor een eerlijkere verdeling van de 
rijkdom, voor een nationaal en internationaal beleid waar iedereen baat bij heeft. 
Het is een strijd die we samen moeten voeren in Noord en Zuid “
En zo verwoorden we perfect de droom die Broederlijk Delen op zijn 50ste verjaardag koestert: 

die van een Zuiden dat niet langer van het Noorden afhankelijk is, maar dat op evenwaardige basis
spreekt en handelt en dat ons uitnodigt om elkaar te inspireren en onze fragiele wereld gezamenlijk te
beheren tot in lengte van dagen. 
Mocht op deze 50ste verjaardag een verdere stap gezet kunnen worden naar overbodig worden.

WERKGROEP LEEFMILIEU SINAAI
De ecologische tuin, invulling en onderhoud.

We willen allemaal een nette tuin en gelukkig kunnen we dit op een milieuvriendelijke manier bereiken. Het
geleidelijk invoeren van enkele ecologische principes hebben zeer snel een positieve impact. Werkgroep
Leefmilieu Sinaai wil u daarbij helpen en organiseert opnieuw enkele praktische tuiniersnamiddagen.

Afhankelijk van de interesse of praktische oriëntatie uitgaande van de deelnemers kunnen volgende
punten aan bod komen

*  Schoffelen – brander -  bodembedekking
*  Microklimaat, biotopen en levensgemeenschappen
*  Natuurlijke processen en plantstrategieën
*  Abiotische factoren en inspelen op plaatselijk potenties
*  Tuinopbouw rekening houdende met omgeving, gebruik en esthetische structuren 

(zowel in het horizontaal als verticale vlak)
*  Wisselwerking tussen de verschillende onderdelen van de tuin
*  Wat kan een tuin betekenen voor dieren, vogels en insecten (natuurbeleving) 

Datum :  21 MEI - 14U
Locatie: Leebrugstraat 44 Sinaai, gelegenheid tot parkeren t.h.v. de wijkschool.
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