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DORPSRAAD STELT MEMORANDUM VOOR.
Organigram Dorpsraad

Medio vorig jaar besloten we om de vergaderfrequentie van onze publieke vergaderingen
van maandelijks naar tweemaandelijks te brengen. Niet om onze werking af te bouwen; integendeel.
Wél om ons tijdens de ‘vrijgekomen’ tijd te bezinnen over de weg die we met de nieuwe bestuursploeg
van de stad willen afleggen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.
Vroeger stuurden wij ons memorandum pas nà de verkiezingen, maar dan krijgen ideeën natuurlijk
nooit een plaatsje in de partijprogramma’s, en finaal mag je verwachten dat de
verkozenen hun programma waarmee ze naar de kiezer trokken proberen uit te voeren
Een werkgroep van 10 medewerkers verwerkte eigen ideeën en input uit het verenigingsleven tot een
lijvig memorandum van +/- 50 bladzijden.
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Op de vergadering van februari werden de voorstellen getoetst aan het bredere publiek en daar waar
nodig bijgestuurd.
Op 6 maart werd het eindwerk voorgesteld aan pers en politiekers.
Het is moeilijk om hier in enkele lijnen een korte samenvatting te geven van de inhoud.
Wel kunnen we kwijt dat de hoofdlijnen van onze visie overeind blijven: Sinaai als landelijk dorp en
groene long blijven verdedigen, met extra aandacht voor veilig verkeer en zorg voor zijn ouderlingen.
De gedetailleerde inhoud van het document kan je terugvinden op onze site www.sinaaileeft.be.
Wie een papieren versie wil kan die bekomen via ons secretariaat: Stephaan Schelfaut, Beukenlaan
24, 9112 Sinaai – Tel. 03/772 51 25. En nu maar hopen dat de politieke partijen of hun mandatarissen
onze ideeën willen oppikken en overnemen.
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om toch ook via dit medium het organogram van onze
werking eens onder uw aandacht te brengen. Je zal zien dat er op een groot veld gespeeld wordt.
Dat kunnen we alleen dank zij de medewerking van een 180 vrijwilligers die ons in de loop van het jaar
helpen te realiseren wat we ambiëren. Naar hen gaat uiteraard onze hartelijke dank en waardering.

R.U.P. TER BEKE: SPEELBOS STAP DICHTERBIJ

De Vlaamse overheid geeft groen licht voor de inplanting van een speelbos nabij het
toekomstige gemeenschapscentrum en jeugdhuis in Sinaai.
Het gebied tussen de Vleeshouwersstraat en de Hooimanstraat,
vlak naast de sportzone, zal er binnen een jaar volledig anders
uitzien. Daar start midden dit jaar de bouw van het nieuwe
gemeenschapscentrum, waar ook jeugdhuis Troelant een plaats
krijgt. Er komt ook een gloednieuw speelbos van maar liefst acht
hectare groot.

De Vlaamse overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet.
"Er is absoluut een grote behoefte aan een speelbos in Sinaai.
Zeker omdat door de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum een deel van de speelterreinen
van de jeugdbewegingen worden ingenomen.
Dat willen we compenseren met het nieuwe speelbos. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit gebied
volledig te bebossen.
Het wordt een groene speelzone met bebossing, heuvels, waterlopen, een doolhof, hoog gras en
avontuurlijke paden", aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). In het gemeenschapscentrum vlak daarnaast krijgt jeugdhuis Troelant een nieuwe stek, maar ook de speelpleinwerking
Spenoazi, de jeugdbewegingen, de dorpsraad en verenigingen kunnen er terecht. Het gebouw zal zo'n
1 miljoen euro kosten met een terugverdientijd van de energiekosten op 10 jaar tijd.

SINAAI WORDT NOG GROENER
In de winterperiode 2011-2012 zijn in Sinaai volgende aanplantingen langsheen volgende straten
gebeurd:
Hondsneststraat: 800 lm (75 stuks tamme kastanje);
Ransbeekstraat: 150 lm (15 stuks zwarte els);
Stenenmuurstraat: 1000 lm (50 stuks winterlinde, 20 stuks veldesdoorn, 5 stuks kerselaar);
Waterstraat: 250 lm (20 stuks zomereik).
Er zijn in de nabije toekomst geen verdere aanplantingen voorzien.
Zondag 25/02/12 is een geboorteboomactie doorgegaan georganiseerd door de Gezinsbond Sinaai,
in samenwerking met de stad Sint-Niklaas (zie afzonderlijk artikel).
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Alle gezinnen wonende in Sinaai die een kindje gekregen hebben in 2011 konden een persoonlijke
boom komen aanplanten langsheen de Stenenmuurstraat. In totaal hebben een 25tal gezinnen dit
gedaan. De aangeplante boomsoort is winterlinde.
Een herhaling van deze actie is nog niet gepland.
Pieter Durinck
natuurambtenaar milieudienst

En de bomen op den Dries kregen een snoeibeurt

Graag traag
In een vorig nummer van Info Sinaai informeerden we jullie over de fundamentele beleidslijnen die de
nieuwe korpschef wil volgen.
Eén ervan is - naar Nederlands model – een verhoogd pakkansgevoel te creëren.
In het belang van iedereen wordt gepoogd om het beter respecteren van de snelheidslimieten af te
dwingen. Helaas moet dat ook repressief.
Hoe groot is die pakkans ? Onderstaande cijfers spreken voor zich:
Gedurende de maand januari 2012 werden in deelgemeente Sinaai volgende snelheidscontroles
gehouden:

controles
jan 2012
Edg. Tinelstr.
Zwaanaardestr
Hulstbaan
Weimanstr.
Wijnveld

1
1
3
2
5

gecontroleerde Aantal P.V.’s % overtredingen % overtredingen
voertuigen
gemid. 2011
174
344
348
344
1.543

21
3
43
67
40

3

12.06%
0.90%
12.35%
9.47%
2.59%

13.09%
4.71%
17.20%
27.64%
11.65%

Het is ons onduidelijk of de weersomstandigheden hebben meegespeeld om de opmerkelijke daling
van het aantal overtreding te bewerkstelligen. Dat het als gevolg zou zijn van ons artikeltje in vorige Info
zou ons aangenaam verbazen.
Maar het is het resultaat dat telt: de eerste tekenen gaan de goede richting uit. Volhouden.
Naast het belang voor je portemonnee is het vooral in het belang van ieders veiligheid; ook de uwe.
Dorpsraad/Werkgroep Verkeer

Toneelkring Baudeloo laureaat van
" DE GULDEN SPOT" 2010-2011.
Op 5 februari had in het CC van Eke de prijsuitreiking plaats van Opendoek Oost-Vlaanderen voor
" De Gulden Spot 2010-2011 ", waaraan we hadden deelgenomen met het stuk " ONDER ONS ". De
250 genodigden konden genieten van enkele gastoptredens, o.a. prachtige fragmenten uit de musical
" De Gelaarsde Kat", afgewisseld met enkele toespraken en de proclamatie.
23 Groepen, die een totaal van 185 acteurs omvatten, hadden zich ingeschreven voor dit provinciaal tornooi en kwamen dus in aanmerking om genomineerd en laureaat te worden in één van de 10
categorieën: beste mannelijk hoofdrol; beste vrouwelijke hoofdrol; beste mannelijke bijrol; beste
vrouwelijke bijrol; beste aankomend jong mannelijk en vrouwelijk talent; beste regie; beste scenografie;
meest verdienstelijke groepsprestatie; beste keuze voor Vlaamstalige auteur.
Onze toneelkring zag zich maar liefst zes maal genomineerd. Francine Vijlders en Vanessa
Schatteman in de categorie vrouwelijke hoofdrol, Jelle Mels bij aankomend talent; Stefan Van
Pottelberge bij regie; dan nog een nominatie bij verdienstelijke groepsprestatie en een bij keuze voor
Vlaamstalige auteur.
We hebben wel enkele spannende momenten beleefd toen telkens de genomineerden van elke groep
werden afgeroepen en de voorzitter van de jury rustig de tijd nam om de winnaar bekend te maken.
Het was dan ook een ontlading en zeker een ontroerend moment toen Stefan en Jelle als laureaat in
hun categorie onder luid applaus hun trofee in ontvangst mochten nemen.
Ik denk dat we oprecht fier mogen zijn maar wil wel benadrukken dat dit resultaat een gezamenlijke
verdienste is van de ganse ploeg, vandaar ook de nominatie " Verdienstelijke groepsprestatie ".
Om dit te staven hieronder enkele zinnetjes uit het juryverslag.
" Alle acteurs en actrices waren aan elkaar gewaagd en vormden een homogene cast die de
menselijke interacties goed opbouwden".
" Individueel gezien speelde niemand een personage maar was het gewoon. Bij iedereen was hierbij het sentiment en de dramatiek voortdurend aanwezig, zonder echter te vervallen in sentimentaliteit
en/of melo".
" Wij zagen een, wat betreft tijdsgeest, sfeervol decor, verzorgd en geloofwaardig ".
" De romantische muziek o.a. bij de slotscène was gepast gekozen zonder enige traanerigheid ".
" De belichting was sfeervol o.a. bij de intiemere scènes ".
Ik meen dat Baudeloo hiermee heeft bewezen dat ze hun plaats verdienen in het Vlaamse toneellandschap en hoop dat we in de toekomst nog veel aangename toneelavonden kunnen bezorgen aan
ons trouw Sinaaise publiek.
Namens het bestuur.
Marleen De Plukker

4

„Liefde voor toneel“ – een babbel met
Baudeloo voorzitter Marleen De Plukker
In een ander artikel (blz. 4) in deze info bericht
Marleen zelf over de nominaties die ze met toneelkring
Baudeloo konden binnenhalen op “De Gulden Spot”
georga-niseerd door Open Doek, het overkoepelend
orgaan voor amateur-toneelgezelschappen.
Voor uw redactie was dit aanleiding om met de voorzitster even op de praatstoel te kruipen.
Wil je die nominaties kaderen voor een buitenstaander ?
Open Doek doet veel voor de amateurgezelschappen:
zij ondersteunen ons op vele vlakken.
Het is een katalysator van het vroeger verzuilde toneellandschap dat thans het Vlaamse toneelgebeuren
overkoepelt.
Een 20-tal toneelverenigingen namen deel aan deze
wedstrijd die de bedoeling heeft om mensen aan te
zetten om “beter” toneel te brengen
Sommige juryleden durfden ons uitdagen om mee te
doen aan het Landjuweel, maar die lat vinden we voor
ons zelf te hoog gelegd.
Ook in de amateurtoneelwereld bestaat er een classificatie. Waar situeert Baudeloo zich ?
Dat is iets helemaal anders. Om provinciale subsiMarleen tijdens de monoloog:
dies
te krijgen moeten we om de 4 jaar een stuk opvo“Reis naar Rome”
eren voor een provinciale jury. Er zijn opgelegde criteria, zo moeten een minimum aantal spelers deelnemen, het stuk moet gespeeld worden in AN, de
keuze van het stuk is beperkt: het mag geen klucht zijn bijvoorbeeld.
We speelden in 3de categorie en zijn vorige keer gezakt naar 4de, maar dat was vooral door een verkeerde stukkeuze. Wij hopen nu opnieuw te kunnen stijgen.
Van waar die liefde voor toneel ?
Mijn liefde voor toneel heb ik meegekregen van mijn moeder.
Mijn moeder was lid van het Davidsfonds, en die organiseerden af en toe toneelavonden, gebracht door
een reizend volkstheater. Als kind nam ze mij mee naar de toneelvoorstellen en toen al is het vlammetje beginnen branden.
In ’67 n.a.v. 750 jaar Sinaai is toneelkring Baudeloo opgericht.
Het werd een brandend verlangen om ooit zelf op die planken te staan.
Mijn toenmalige werkgeefster Beatrijs Rigaux die zelf ook bij Baudeloo speelde moedigde mij aan en
bracht mij bij de groep. Mijn eerste stuk speelde ik mee in 1971: “als ’t kindje binnenkomt”
Wat zijn voor jezelf de hoogtepunten ?
De ene rol bevalt natuurlijk al wat meer dan de andere. Maar als ik terugkijk naar de laatste jaren heb ik
toch wel goede herinneringen aan de rol van de volkse cafébazin Nette in 'Het Derde Rijk in de Vierde Wijk'.
Maar ik heb 2 dromen mogen realiseren:
1. werken met de jeugd. Binnen de toneelkring kreeg ik in ’91 de vrijheid om iets op te starten met
de jeugdwerking. Dat heb ik 10 jaar gedaan, en heb dan de vlag doorgegeven aan Kristel De Mulder.
Voor ons eerste stukje deed ik de regie van “De draak moet dood” als aanvullend stuk om een avond -
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vullend programma te kunnen brengen samen met de volwassenen.
2. een monoloog spelen. Ann Petersen is altijd mijn grote idool, mijn grote voorbeeld geweest.
Met de monoloog “Reis naar Rome” voelde ik mezelf in haar voetsporen komen, maar heel bescheiden dan.
Waar gaat je voorkeur naar toe ? Regie of zelf spelen ?
Zelf spelen uiteraard, mààr.. met de jeugd werken is zo boeiend; geeft je zoveel terug.
De vriendschap, erkentelijkheid en dankbaarheid die je daar van terugkrijgt: da’s een staande ovatie !
Het is wel arbeidsintensief; met bloed, zweet en tranen zegt men soms, en dat laatste is soms letterlijk
te nemen.
En onderschat het langetermijneffect niet. Uiteraard zien we hen graag doorstromen naar onze ‘volwassen’-werking; dat is geen doel op zich, maar toch: kijk maar eens naar Kristel De Mulder, Sofie
Group, Vanessa Schatteman, Lieve Verdonck, Sam Verstocken en Yoshi Gysel.
Bovendien is het best enthousiasmerend om te zien hoe ze het verder doen.
Bijvoorbeeld Caroline Maes, actrice in 'Familie', en Jelle Mels die geregeld gevraagd wordt door andere
toneelgezelschappen; dat is een graadmeter.
De jeugdwerking heb je in ’91 zelf opgestart: wat is nu 20 jaar later de stand van zaken ?
De jeugd toont nog altijd veel interesse voor toneel. Zo heeft Kristel De Mulder dit jaar samen met
Karin De Wael 25 kinderen klaargestoomd voor een geslaagde productie.
Wat stimuleert je en wat remt je.
Eén: dat ik het gewoon heel graag doe; in eerste instantie het spelen zelf
Twee: naar de jeugd: hen duidelijk maken hoeveel plezier je eraan kunt beleven als je dat goed doet
Drie: het feit dat ik voorzitter geworden ben is geen invulling van een persoonlijke ambitie; wel het volgen
van mijn “geweten”: het feit dat ik niet wou meemaken dat de plaatselijke toneelkring zou ophouden te
bestaan toen onze vorige voorzitter (n.v.d.r. stichter Herman Coddens) besloot om er, na 38 jaar, mee te
stoppen.
Wat remt me:
Eén minpuntje: het manco aan mankracht in de omkadering. Er is zo veel te doen: decor, licht, geluid,
… noem maar op. We komen handen te kort en wie ons daarbij kan helpen, is van harte welkom. ’t Is
een toffe ploeg met een goede sfeer.
Als je het niveau positioneert t.o.v. de grotere regio: op welk niveau bevindt Baudeloo zich ?
In alle bescheidenheid: om een toneelkringsken uit een kleine gemeente te zijn, spelen wij op een
redelijk hoog niveau.
En misschien kunnen wij collectief beter als die positie een doel zou zijn. Maar sommige van onze spelers haken af als ze voor een jury moeten spelen omdat de druk te groot wordt.
Als we echt moeten kiezen tussen het amusement en het klassement, dan staat het eerste voorop.
Maar competitie geeft je natuurlijk een objectieve waardemeting t.o.v. je collega’s.
De parochiezaal is jullie stek: niet echt een droompodium. Is dat een opportuniteit of een bedreiging ?
Het biedt ons operationeel veel mogelijkheden: vnl. qua techniek en decoropbouw.
Het podium is beperkt, maar O.K.. De zaalcapaciteit is wat ze is, maar uitwijken om in een grotere zaal
te kunnen spelen is geen optie.
Het laat ons ook toe elke productie 5 à 6 keer te brengen voor een volle zaal.
Mijn ambitie om hier ooit in een grotere zaal te kunnen spelen heb ik opgeborgen. Het nieuwe gemeenschapscentrum is wat dat betreft m.i. een gemiste kans.
Ooit ambitie gehad voor het kleine scherm of het grote doek ?
Toch wel. Persoonlijk dan hé, en voor het kleine scherm. Ik heb een aantal geslaagde screentest
gedaan voor tv en ook een aantal kleinere aanbiedingen gekregen, maar telkens op momenten dat mijn
agenda het niet toeliet.
Soms denk ik er wel eens over na: waarom heb ik er niet meer me gedaan ?
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Wat meer cursussen gevolgd ? de lat wat hoger gelegd ? Maar goed, het is wat het geweest is.
Met het Sinaaise cabaret hadden jullie een dankbare alternatieve toer ?
Met een aantal mensen van het toneel hadden we inderdaad een cabaretgroep : Paul De Greyt,
Marcel De Witte, Willy Vermeiren, Karel Puymège, Nelly Van Slycken, Stefan Van Pottelberge en ikzelf.
Er waren jaren dat we 50 optredens deden. Dat was puur amusement.
We speelden denk ik van ’77 tot ’96; twintig schone jaren !
We hadden wel een programma, maar de volgorde van de playlist haalden we vaak door elkaar: er was
toch geen kat die de volgorde kende want we speelden altijd voor een ander publiek.
Wie kiest de stukken en op basis van welke criteria ?
Wij kiezen de stukken op basis van de beschikbare spelers.
Ieder jaar bij de nieuwjaarsreceptie ligt er een lijst met de vraag wie dat jaar wil meespelen.
In functie daarvan kijken wij uit naar een passend stuk. In juli is er een algemene vergadering en daarop
kunnen we in het beste geval al meedelen welk stuk we gaan spelen, met een voorstel van rolverdeling.
Wat gaat vooraf aan een opvoering ?
Er is een heel draaiboek dat gaat over P.R., kleding, rekwisieten, decor,... De eerste tekstlezingen
beginnen in augustus (optredens in november). Een paar weken voor de opvoering komen we bijeen
om op de set de zaken uit te proberen.
Wat zou je ooit nog willen doen ?
Een oude droom: eventueel samen met een andere groep: iets grootser; buiten misschien, maar zonder in
een massaspel te vervallen. Dat is financieel en organisatorisch natuurlijk een zware dobber. Ik vrees dat we
met Baudeloo te klein zijn om dat allemaal alleen te dragen.In eerste instantie hebben we dan een ruimer
organisatiecomité nodig; een breder draagvlak, ruimere financiële mogelijkheden, én…. een passend stuk.
Baudeloo is opgericht n.a.v. het 750 -jarig bestaan van Sinaai. In 2017 kunnen we het 800-jarige
bestaan van het dorp vieren, en ons gouden jubileum als toneelvereniging. Als dat geen mikpunt is
voor Sinaai !? Mag ik bij deze de boodschap het dorp insturen ?
Etienne Meul.

JEUGDTONEEL BAUDELOO

De jeugd van toneelkring Baudeloo bracht dit jaar “ Koning van Katoren ” in regie van Kristel De
Mulder.
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29ste editie van Kunst uit Sinaai.
Op zaterdag 22 en zondag 23 september 2012 organiseert de Dorpsraad – Sinaai voor de 29ste keer
de kunstmanifestatie “Kunst uit Sinaai”. Dit ter gelegenheid van Sinaai-jaarmarkt.
Het is onze bedoeling om Sinaaise kunstenaars (zowel op het vlak van plastische kunsten, 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 2012 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.
Op deze vergadering bespreken we met alle deelnemers het ganse programma en maken we praktische afspraken.
Degenen die één van de vorige jaren reeds hebben deelgenomen zullen automatisch uitgenodigd worden op deze vergadering. Zij hoeven zich dus niet te melden.
We hopen oprecht dat er enkele nieuwe gezichten zullen deelnemen aan deze Sinaaise kunstmanifestatie.
Namens Dorpsraad Sinaai,
André Verschelden.

Tinelmuseum
Dit jaar worden heel wat mensen uit de Vlaamse muziekwereld herdacht. Dat gebeurt o.a. op 17 maart
in de jaarlijkse Peter Benoitherdenking in de Singel in Antwerpen. Er zal daar muziek te horen zijn van
Jan Blockx, Edgar Tinel, August De Boeck en Lodewijk De Vocht.
De laatste maanden zijn er heel wat CD's verschenen met muziek van Tinel. Eric Hallein bracht Orgel
in het Brussels Conservatorium. Orgelkunst verzorgde twee CD's met telkens de Improvisata.
Joost Vermeiren speelde hiervoor op het orgel in de kerk in Sinaai ook werk van Oscar Van Durme,
Mendelssohn en Liszt. Lees daarover in onze Tinelkrant.
Ondertussen kregen we uit Nederland vraag om hulp en info voor een CD met opname van muziek van
Tinel. En in de kathedraal van Aosta in Italië werd de transcriptie van de Treurmars uit Franciscus uitgevoerd (geschreven door Willem Ceuleers, de eerste keer uitgevoerd in Sinaai, en terug te vinden op onze
Tinel-CD).
Het Conservatorium in Antwerpen werkt aan een webtentoonstelling over Tinel. Er is sprake van de
uitvoering van Klokke Roeland en Kollebloemen...Wat de definitieve plannen van de VRT zijn hebben
ze ons nog niet laten weten.
Ondertussen verschijnen er heel wat e-boeken over Tinels werk, zowel bij Amazon als bij Google-books.
In de loop van de laatste maanden zijn er ook nog een vijftal partituren van Tinels muziek gepubliceerd
in Duitsland.
En vanaf 29 april is het Tinelmuseum weer elke laatste zondag van de maand open van 14.30 tot 17
uur.
Jo De Vos
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16de zangavond van mannenkoor Gaudeamus
Onder de naam “ELABA” organiseert Mannenkoor Gaudeamus dit jaar in juni haar 16de zangavond.
Een ietwat rare maar wel originele naam voor een ongewone zangavond.
Om het geheel aantrekkelijk te maken voor jong en oud gingen wij op zoek naar muzikale verjonging
en verfrissing en vonden die bij onze buren in Belsele en Lokeren.
Mannenkoor Gaudeamus staat dus niet alleen op de planken. Nog 2 andere ensembles staan samen
met Gaudeamus op het podium om de toehoorders te vergasten met hun kunnen.
Surpluz een Vlaams folkensemble uit Belsele-Sint-Niklaas zal met gepaste begeleiding van gitaar,
klarinet, accordeon en doedelzak onze zangers ondersteunen en ook voor enkele solonummers zorgen. Iedereen die deze groep reeds aan het werk zag, of kent van hun prachtige CD “De Koperen
plaat”, weet dat deze musici een zaal kunnen bekoren.
Uit Lokeren krijgen wij de steun van een jong dameskwartet dat luistert naar de naam “Stemmae”.
Zij brengen enkele a capella nummers en zullen vast iedereen verbazen met hun frisse, zuivere stemmen.
Wat mannenkoor Gaudeamus normaal brengt is u wellicht bekend. Naast nederlandstalige nummers komen
ook anderstalige liederen aan bod. En naar goede gewoonte houden wij ook van onze bekende Vlaamse
nummers die wij brengen in momenten van samenzang waarbij de hele zaal uitgenodigd wordt om mee te
zingen. De mannenstemmen van “Gaudeamus” samen met de muziek en zang van “Surpluz” en de engelenstemmen van “Stemmae” gaan er zeker voor zorgen dat iedereen in de zaal zijn beste stem naar boven haalt.
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven dit mooie programma mee te maken wordt er 2 keer
opgetreden. De eerste maal op zaterdag 2 juni a.s. in het Cultureel Centrum te Lokeren om 20 uur, en
op zaterdag 9 juni a.s. om 20 uur in de Stadsschouwburg te Sint-Niklaas.
Wie alsnog wil meezingen met Mannenkoor Gaudeamus is steeds welkom op de donderavondrepetities om 20 uur in het Sinaaise gemeentehuis.
Kaarten voor de 16de zangavond zijn nu reeds te bestellen bij de zangers van Mannenkoor
Gaudeamus of via mail: secretariaat@gaudeamus.be

Programma Davidsfonds Sinaai periode april-juni 2012

Zondag 15 april 20.00 uur – Kerk Belsele: concertbezoek “Gospodi” met Byzantijnse liturgische
koorgezangen
Dinsdag 1 mei om 05.00 uur - Dries: vroegmorgenwandeling in de Fondatie van Baudelo
Zondag 20 mei: “Gluren bij de buren”: ontdekkingsdag in Sint-Pauwels
Zaterdag 23 juni om 14.00 uur - Dries: geleid tentoonstellingsbezoek
“Zomers in Hingene, het kasteel d’Ursel en zijn bewoners”
met koffie en taart en nadien midzomerwandeling in het
domein.
Zondag 24 juni – Kemzeke: fietssneukeltocht ‘Tussen grenspalen en conférenceperen”
(samen met DF-gewest Waasland)
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) of op onze website www.davidsfondssinaai.be .

Kerstverlichting te Sinaai
Graag hadden we alle burgers en zelfstandigen van Sinaai hartelijk bedankt voor hun milde bijdrage
die we jaarlijks mogen ontvangen. Dankzij hen is het mogelijk elk jaar ons dorp feestelijk te verlichten.
Het stadsbestuur zorgt elk jaar voor de elektriciteit. Zeker niet te vergeten zijn de eigenaars van
ezel,os, schaap en kerstbeelden die op kerstavond en kerstdag onze kerststal vullen.
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Namens Verlichtinscomité Sinaai, Peter Coddens

Campagne 2012 kort
Laat ze hun plan trekken.
Wij trekken mee!

Op de affiche staan dit jaar mensen
uit Guatemala. Samen trekken zij aan
een touw. Maar Broederlijk Delen trekt mee. Zo kunnen zij hun eigen plannen tegen armoede en
onrecht realiseren. Dat is de beste manier om armoede te bestrijden. Geen gemakkelijke zaak.
Want de mensen op de affiche zijn getroffen door mijnbouw in Guatemala.
Grondstoffen ontginnen en verkopen zou de welvaart in een land moeten doen stijgen. Helaas blijft
dat vaak theorie, want in Latijns-Amerika verloopt mijnbouw niet altijd volgens het boekje.
Hoewel de wet het anders voorschrijft, hebben inheemsen en kleine boeren geen inspraak. Niemand
raadpleegt hen wanneer grootse mijnbouwprojecten op til zijn in hun woongebied. Nochtans zijn hun
akkers en hun drinkwater in het gedrang, en daarmee dus ook hun voedsel en hun gezondheid.
Velen vallen ten prooi aan ondervoeding en marginalisering.We willen hier niet machteloos op toezien.
We laten ze hun plan trekken maar we trekken zelf mee. Ze hebben onze steun hard nodig.
Broederlijk Delen ondersteunt partnerorganisaties die opkomen voor de rechten van de lokale bevolking
en die de mensen helpen om, ondanks de mijnbouw, voedsel en een inkomen te halen uit duurzame landbouw.
Ook in Sinaai wil Broederlijk delen niet afzijdig blijven.
Zoals vorige jaren durven we ook dit jaar rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers om alle inwoners aan huis te bezoeken. Die traditie wordt telkens beloond met een mooie som die ons sterkt in de
overtuiging dat solidariteit onder ons levend blijft.
Dat ook de scholen die medewerking blijven opbrengen onderlijnt dat des te meer.
Voor hun wandelinspanningen kunnen de kinderen hoopvol blijven uitzien naar ondersteuning van
onze gemeenschap.Een heel hartelijke dank voor wat gerealiseerd wordt om de mensen uit het Zuiden
te blijven onder-steunen om hun eigen plannen waar te maken.

VZW DURME
afdeling Sinaai - St. Niklaas
presenteert:

programma voor de komende maanden:
01/05/2012 : 1 mei-wandeling in de Fondatie
Geniet van het wakker worden van de natuur
Vertrek om 5u ’s morgens aan de kruising Weimanstraat en Liniedreef.
Gids: Paul Vercauteren
Voor meer info: 03/7722998 of 03/7723538
Deelname is gratis Hopend op vele positieve reacties,

VZW DURME afdeling Sinaai-Sint Niklaas

50-jarigen aan het feest.

Ben je geboren in 1962 ? Hou dan alvast 29 september 2012 vrij !!!
Wie in Sinaai woont, er geboren is, of er naar school geweest is
wordt dit jaar uitgenodigd voor een samenkomst (feest) met alle 50-JARIGEN.
Wens je zeker te zijn van een uitnodiging, stuur dan je mail-adres door naar: veerle5@hotmail.be
Iedere 50-jarige wordt gecontacteerd (als we in het bezit van zijn/haar adres zijn).
Het organiserend feestcomité
Veerle Maes Katrien Poppe Marleen Van Damme Karin Baecke Nadine Dierick
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Gezinsbond Sinaai
17 april: “houden van..” sportpaleis Antwerpen
26 april: 14u kaarten in huize Ten Dries
10 mei: voorjaarsreis
21 mei: op stap met het gewest Sint-Niklaas
24 mei: fietstocht
31 mei kaartnamiddag
10 juni: gezinsontbijt met animatie voor de kinderen
28 juni: kaartnamiddag

GEBOORTEBOOMPLANTING – 25 februari 2012
Op vraag van de Gezinsbond in
samenwerking met het Stadsbestuur werd aan alle ouders van
Sinaai die een geboorte hadden in
2011 de gelegenheid gegeven om
voor hun kindje een geboorteboom te planten in de Stenenmuurstraat.
Onder een prachtig lentezonnetje mochten wij rekenen op veel
belangstelling. Ouders, grootouders, broertjes en zusjes wilden
hierbij aanwezig zijn.
Na het welkomswoordje van Ann De Beule voorzitster Gezinsbond Sinaai en het woordje van de
Burgemeester Christel Geerts die een stukje aandacht
gaf aan de symbolische waarde van Geboorteboomplanting, werd een groepfoto genomen.
Met de nodige instructies van de groendienst konden de
papa’s en ook enkele mama’s het plantgat maken voor
de mooie lindebomen.
Elke boom werd voorzien van een kaartje met naam en
geboortedatum van de geborene 2011.
Nadien konden de aanwezigen genieten van een tasje
koffie of thee, een frisdrankje voor de kinderen en een
lekkere pannenkoek.
Als Gezinsbond wilden wij het signaal geven dat wij hopen dat al deze kinderen mogen oprgroeien in
een gezonde groene omgeving.
Marleen De Caluwe
Secretaris Gezinsbond

Markant Sinaai:

- Woensdag11/04- Bezoek aan het MAS in Antwerpen - namiddaguitstap - rondleiding met gidsbegint
om 14u - nog plaatsen vrij ! - inschrijven op delinapenneman@skynet.be
Verplaatsing in groep met de trein.
- Donderdag19/04 - Parochiezaal om 19u30 - kookles gegeven door Berlinde Vercauteren
- Donderdag 10/05 - Stille wandeling in de gelaagputten van Stekene met gids. Avondactiviteit
- Dinsdag 05/06 - namiddaguitstap : bezoek aan lingerie "Marie JO " bij nv Van de Velde in
Schellebelle.
Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden.
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Activiteiten van KAV-Sinaai
KAV op Valentijnswandelig

Op zondag 12 februari organiseerden de
dames van KAV terug een valentijnswandeling.
Deze keer werden we onderweg verrast door
heerlijke proevertjes.
Met 30 moedige stappers wandelden we
ongeveer 6 km.
Nadien wachtte er ons een heerlijk dessertenbuffet.
Al dat lekkers werd voor ons bereid door
leden van KAV.
Hopelijk kunnen we volgend jaar terug op
evenveel enthousiasme rekenen.

Breien voor dummies

Op maandag 2 april om 19.30 in het parochiecentrum, bovenzaal( boven CM)
Breien is weer hip, overal zie je weer kleurrijke bollen wol in de winkelrekken liggen. Voor wie de techniek niet kent of het al een beetje is vergeten, organiseren we op maandagavond 2 april een workshop
breien. Iedereen kan meedoen, ook kinderen vanaf 10 jaar. Je krijgt die avond een persoonlijke coach
toegewezen en zo kan je meteen aan de slag. Voor gewone wol en breinaalden zorgen wij.
Voor wie de techniek al kent , maar graag een hip sjaaltje wil breien maar niet goed weet hoe er aan
te beginnen, kan er speciale wol aangekocht worden.( is wel apart te betalen)
De kostprijs voor deze avond is € 4 voor leden van KAV en € 6 voor niet-leden.
Vergeet zeker niet in te schrijven vóór 28 maart bij Marianne: 03/772.58.25
of stuur een mailtje naar marianne.de.sy@skynet.be of Marijke.watte@telenet.be

Fietsen: Elke vrijdag van 13.00 tot 15.30 kan je aansluiten voor een ontspannende fietstocht van
ongeveer 25 km langs rustige wegen. Iedereen welkom. We verzamelen in de Tinelstraat 8.

Yoga: Elke dinsdag om 20.00 in de conferentiezaal ( in het parochiecentrum op de Dries) Iedereen
welkom.

Kaarten: Alle dames die graag een kaartje leggen, zowel wiezen als wat men in de volksmond pappen

noemt, zijn welkom op maandagnamiddag 2 april, 7 mei en 4 juni in het zaaltje boven de cm vanaf 13.30.
Dagreis naar Halle: 22 mei 2012 om 8.00.
Samen met KVLV organiseren wij een dagreis naar Halle. Eerst nemen we een kijkje achter de schermen van Colruyt, daarna is er een bezoek aan de kerk en aan het centrum voor streekproducten onder
leiding van een gids. Voor meer info neem je best contact op met Francine De Baere 03/772.28.78 of
Krista Baeke 03/772.15.13 of baeke.krista@skynet.be
Party-vibes: zaterdag 2 juni om 20.00 in joc-Troelant. Dansworkshop voor jong en iets minder jong.

ACTIVITEITEN SVV-VIVA-SINAAI
Vrijdag 6 april : Mercatorwandeling Sint-Niklaas
Zaterdag 21 april : VIVA-feest te Gent « 90 jaar SVV-VIVA »
Vrijdag 27 april : info-avond Mike Nachtegael – “De gemeenteraad”
Zondag 13 mei : huifkartocht “Stiltetocht”
Donderdag 21 juni : boottocht met barbecue Rivertours Temse
Voor meer informatie : Veva Robyn, Zakstraat 112 Sinaai – tel. 0486/126.120
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DUIZEND APPELS KERMIS 2012

GEMEENTEN SINAAI-BELSELE-WAASMUNSTER
VZW KON. SPORT-EN FEESTKOMITEE DUIZEND APPELS

DONDERDAG 3 MEI 2012

Initiatie pingpong-club Troelant in zaal Bokkenhof van 19u tot 20u

VRIJDAG 4 MEI 2012

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

ZATERDAG 5 MEI 2012

14.30 u. Wielerwedstrijd voor Juniores BWB
15.30 u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen –kindergrime - obstakelbaan
7e Loopwedstrijd voor kinderen in verschillende leeftijdgroepen; meisjes en jongens apart
vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar GRATIS deelname

KAMPIOENSCHAP VAN DUIZEND APPELS VOOR INWONERS

17.00u. 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)
18.30u Wielerwedstrijd voor inwoners van de wijk Duizendappels + genodigden 18+
20.00u Kruisboogschieting in café De Zwaluw
21.00 u. Gezellig Samenzijn met verzorgde muzikale omlijsting door ‘The Lords’ in zaal ‘TOON’.
Inkom gratis !

ZONDAG 6 MEI 2012

09.15 u. Schieting in zaal Bokkenhof door de Zondagvoormiddagschutters
10.00 u. 51e Ruiterbedevaart : Mis in St-Franciscuskerk, daarna optocht ruiters.

LADIES DAY

14.30 u. Wielerwedstrijd voor Dames Nieuwelingen BWB
16.15 u Wielerwedstrijd voor Dames Juniores BWB
18.00 u Wielerwedstrijd voor Dames Elite BWB
20.00 u. Gaaibolling in zaal Bokkenhof met 25 Euro gratis en waardebons
Kampioenschap van Duizend Appels 2012

MAANDAG 7 MEI 2012

09.30 u. Gebedsdienst ter nagedachtenis van de overledenen van de wijk.
Daarna natte ommegang. Iedereen welkom.
14.00 u. Schieting in zaal Bokkenhof door De Ware Vrienden en de Zondagvoormiddagschutters
15.00 u. Wielerwedstrijd voor Elites z/c en Beloftes BWB
20.30 u. Optreden lokale talenten ter sluiting van de kermis in zaal Bokkenhof

PARKOERS VOOR ALLE WIELERWEDSTRIJDEN :

VERTREK: Hooimanstraat 199 – Kouterstraat – Gouden Leeuwstraat – Molenstraat – Stenenmuurstraat
– Cadzandstraat – Hondsnest -- Neerstraat – Sinaaidorp --Dries – Hulstbaan – Wijnveld
AANKOMST : Wijnveld 251
Iedereen welkom tijdens gans het kermisweekend
Doorlopend kermisfoor aan Sinaai Station. De inwoners worden verzocht hun woning te bevlaggen.
Interesse voor dames voetbal (vanaf 12 jaar) wend u tot de Sinaai Girls voetbalveld – Wijnveld.
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OPENKLASJESDAG ST.-CATHARINABASISSCHOOL
Op zaterdag 12 mei 2012 staan de deuren open van onze scholen:
‘tWijntje, Wijnveld
De Zwaan, Leebrugstraat
Klavertje 3, Vleeshouwersstraat
tussen 10u en 12u.
Kom even een kijkje nemen in onze klasjes. Heb je zin om je kind in te laten schrijven, dan kan dit
maar breng dan aub de siskaart mee.
Kom je liever op een andere keertje maak dan aub een afspraak bij de directie: 03 772 34 43.
Tot ziens!!

SCHOOLFEEST SINT- CATHARINA - Lagere school
Op zaterdag en zondag 2 en 3 juni 2012 viert onze school feest.
Het gaat door in de feesttent op de speelplaats van de vestiging Edgar Tinelstraat 29.

Op zaterdag 2 juni:

Op zondag 3 juni:

- restaurant in de feesttent vanaf 17.00u
- playbackshow 2de en 3de graad
- bingo met prachtige prijzen.

- Middagrestaurant vanaf 11u30
- Playbackshow 1ste graad
- Springkasteel en kindergrime
- Bingo met prachtige prijzen.
Inschrijven kan via inschrijvingsstrookje dat samen met een strooifolder in elke bus wordt gestopt,
of telefonisch 03/722.50.00

Verslag Vie-Tesken Dorpsspel
Op zaterdag 24 september 2011, de dag van de Jaarmarkt, werd in de wijkregio E. Tinelstraat –
Vleeshouwerstraat – Dries het eerste Vie-Teske dorpsspel gehouden. Vie-Teske is het symbool van
onze verkeersveiligheid in Sinaai.
Het oudercomité van de scholen organiseerde dit evenement en kon op grote medewerking rekenen
van alle jeugdverenigingen die op enthousiaste manier de posten op het parcours uitwerkten. Er was
tevens medewerking van de stad Sint-Niklaas voor wat betreft financiering en materialen en de politiedienst stond met een informatieve stand op den Dries.
De politie gaf ook medewerking aan het pro-mile brillen spel, waar de deelnemers een parcours
moesten lopen onder een fictieve alcoholintoxicatie, dit garandeerde veel pret. Transport Thuysbaert
leerde onze deelnemende kinderen alles over de dode hoek en het potentiele gevaar hiervan voor fietsers. Iedereen kon dit ervaren vanachter het stuur van de camion.
Er werd onderweg en bij aankomst gezorgd voor iets tegen de dorst en dit was nodig want het werd
een vrij warme dag. We kregen enkele honderden deelnemers voor dit educatieve spel en de kinderen
werden o.a.beloond met een gratis ticket voor een schaatsbeurt op de kerstmarkt.
De opbrengsten van het spel zullen naar de jeugdverenigingen gaan.
Voor enkele tientallen gelukkigen, die de hoofdprijs kapen, volgt binnenkort nog een gratis receptie.
De kritieken van deelnemers, schepenen en burgemeester en schooldirectie waren zeer lovend en
indien de jeugdverenigingen een vervolg zien zitten, dan wordt daar in een van de volgende edities van
de jaarmarkt opnieuw werk van gemaakt.
Proficiat aan allen en tot de volgende,
De Verkeersveiligheidsgroep van het oudercomité vd St Catharinascholen.
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JOC Troelant
JOC Troelant is hét DIY-café voor alle jongeren van Sinaai en omstreken. Het is een café waar jullie tussen
andere jongeren kunnen vertoeven en waar jullie er samen voor zorgen dat Troelant the-place-to-be is.
Kom naar Troelant om iets te drinken en misschien word jij wel de organisator van een volgende toffe
activiteit!!!
Alle komende activiteiten staan op www.troelant.be, maar nog beter is het om onze vriend te worden
op facebook en zo op de hoogte te blijven.

7 april 2012 : Lawijtstrijd – 4de voorronde

Myopia - Pauwel De Meyer - Cripple Crow - M.A.R.V.A. Inkom: 3 €
Lawijtstrijd = muziekconcours waasland
Een samenwerking tussen De Casino en de 5 Sint-Niklase jeugdhuizen:
(De Eglantier, Kompas,’t Verschil, De Galjaar en Troelant)
Meer info: www.lawijtstrijd.be

5 mei 2012 : BAR-TAK-OVER MET PALM om 21.30u

Een acteur van de Belgische Improvisatie Liga geeft een show waarbij hij/zij Palm rijkelijk laat vloeien.

2 juni 2012 : PARTY VIBES

Dansinitiatie in samenwerking met KAV

23 juni 2012 : School’s out Special
Einde schooljaar. Feestje!

JOC Troelant Sinaai

Scouts Sinaai

De lente staat voor de deur, en dan wordt het
tijd om nog eens van ons te laten horen. U zal
ons vast door de straat hebben zien lopen met
onze azalea’s of druk in de weer gezien hebben
bij het sjorren van enkele constructies…
Misschien heb je onze givers al tegengekomen op hun ronde, zij zijn namelijk druk in
de weer om geld te verdienen voor hun buitenlands kamp naar Tsjechië.

Hebt u een gelegenheid waar u wat hulp kunt gebruiken
en er een centje voor over hebt kan u ons steeds ‘inhuren’
op givers@scoutssinaai.be
5 mei staat ook de grote “Quiz’t je dat?” quiz op het programma een uitnodiging valt hier nog voor in de bus. Wil je
je toch al inschrijven? Maak dan een ploegje van 4 en stuur
een mailtje naar grl@scoutssinaai.be
Alvast een stevige linker van de leidingsploeg van scouts Sinaai

Beste vrienden van speelpleinland!

De voorbije maanden zijn traditioneel iets minder druk en dan is wat
meer tijd voor de animatoren. Zo zijn we onlangs op mega wijs leidingsweekend geweest.
Naast de nodige portie vertier, leerden onze animatoren ook
bouwen op een speelse manier. Dit komt heel goed van pas voor
een van onze belangrijkste verwezenlijking dit jaar:
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het Spenoazi-bouwdorp! In dit bouwdorp kunnen kinderen
op een verantwoorde manier zich uitleven met allerlei bouwmateriaal. Dus Bob De Bouwers onders ons, afkomen!
Wanneer kan er nu eigenlijk bij ons gespeeld worden? Wel
om het bouwdorp op een goede manier te laten doorgaan en
door de drukke agenda van onze animatoren, wordt er enkel tijdens de tweede week van de paaswerking speelplein
gegeven. Wat wel zeker is, is dat dit een top week wordt met
het bouwdorp en nog andere avontuurlijke aanpassingen! We
verklappen al dat het thema Barbie & Ken is…
In de zomer zijn we er wel 6 weken zoals altijd, van 16 juli tot
24 augustus!
Ook iets oudere, speelse Bob De Bouwers zijn welkom op het
speelplein! Denk je dat leider op het speelplein wel iets voor jou
zou kunnen zijn of je bent nog niet helemaal overtuigd, kom dat
zeker af naar onze Spenoazi Infoavond op zaterdag 28
april om 16u! Op die dag leggen we op een ludieke manier
uit wat speelplein zoal inhoud en doen we nog eens goed zot.
Op vrijdagavond 16 maart houden we Troelant al eens
open bij wijze van opwarmer: Speelpleincafé deluxe demax!
Ook hier kan je info komen vragen bij onze leiders. Natuurlijk houden we Troelant speelpleingewijs
open: pret verzekerd dus! Heb je vragen, mail of bel gerust! >info@spenoazi.be of 0488 495 600

Praktisch: Paaswerking Spenoazi!

Wanneer: maandag 9 tot vrijdag 13 april
Hoe laat: inschrijven vanaf 13u (activiteiten starten om
13u30), afgelopen om 17u30 (naopvang tot 18u mogelijk op
aanvraag.
Hoeveel kost het: 2,5euro per kind; 2 euro bij 2 kinderen van
zelfde gezin; 1,5 euro bij 3 kinderen van zelfde gezin; 1 euro bij
4 kinderen van zelfde gezin
Contact: info@spenoazi.be of 0488 495 600
Tot dan!
Speelse groetjes, Leiding Speelplein Spenoazi

CHIRO ALLEMAN

Liefste chiroliefhebbers en beste dorpsbewoners,
Met chiro Alleman hebben we het nieuwe jaar alvast goed ingezet! Ons chirojaar is ondertussen al
halfweg, maar er staat ons nog heel wat te wachten!
Onze taartenslag in februari was dit jaar een groter succes dan andere jaren, daarom willen wij ook
iedereen bedanken die ons gesteund heeft door één van onze overheerlijke taarten te kopen!
De aspi’s, onze oudste afdeling, gaven in februari ook een succesvolle knallerfuif. De tip-tiens organiseerden in maart, samen met de kerels van chiro Wij, een pracht van een ketirestaurant.
Dikke merci aan iedereen voor de steun en een dikke pluim aan de leden voor de prachtige inzet!
Voor de rest gaat de chiro zijn gewone gangetje deze periode, elke zondag staan we paraat! We willen
jullie wel alvast uitnodigen voor onze jaarlijkse BBQ op zondag 24 juni. Voor lekkere groentjes en een
nog lekkerder stukje vlees zijn jullie allemaal welkom bij ons in de dr. Haeltermanlaan!
Wij bestellen alvast de zon, zodat we het begin van de zomer alvast goed kunnen inzetten!
Vele groetjes,de leiding van Chiro Alleman Sinaai
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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 gigantisch succes. We hopen dat jullie met volle teugen
genoten hebben van al het lekkers in onze ontbijtmanden. Iedereen bedankt voor de steun!
Wij herinneren jullie graag aan ons feestweekend dat wij binnenkort organiseren.
Op vrijdag 6 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 brievenbus, zo kan u tijdig inschrijven voor dit lekker eetfestijn.
Op zaterdag 7 april organiseren we onze derde Low Budget Party. De inkom voor onze fuif bedraagt
slechts €3 en u kan er iets drinken voor amper €1. 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 voor 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 SintLenaarts, bij Brecht. Wij kijken er alvast naar uit!
Uiteraard gaat ook onze werking verder. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn elke zondag welkom aan ons
lokaal om 14u. Ons lokaal vind je 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

Running Team Sinaai START TO RUN
Als ” Running team Sinaai “ organiseren wij onze 2de start to run .
Start op maandag 26 maart 2012 om 19 uur aan de sporthal ter Beke te Sinaai.
* Wie de start gemist heeft kan deze week nog bij de groep aansluiten !
Inschrijvingsgeld voor niet-leden bedraagt 35€..
Na het betalen van het inschrijvingsgeld zijn deze personen ook meteen lid van de club (rts) voor het
ganse jaar 2012, en kunnen zij meegenieten van de voordelen..zoals !! verzekering, kleedkamers met
douche, voordeel sportkledij enz.
Op het inschrijvingsgeld kan men 15€ terug vorderen van het ziekenfonds waarbij hij / zij is aangesloten.
Duur van de cursus: 10 weken. 2 trainingen per week onder onze begeleiding, dit telkens op maandag
en op woensdagavond , en er zal 1 herhalingsles meegegeven worden om zelf uit te voeren op vrijdag
of zaterdag naar eigen keuze.
Interesse ? : inschrijven kan via mail (didier.verlee@gmail.com )
Of bel eens voor inlichtingen naar:
Didier verlee (sec) 0494711294 ; Matthieu verlee (vrzttr) 0495332030 ; Werner heymans 0494164574
Gooi de drempelvrees weg en ga terug aan het sporten. Wie al kan joggen of lopen die kan altijd na
3 x gratis met een van onze 4 groepen (naar keuze van tempo en afstand,) eens kennis gemaakt te
hebben, misschien wel aansluiten !!!
Het is en blijft een sociaal en gezellige gebeuren om in groep te sporten in Sinaai.!!
ZEG HET VOORTS : www.runningteamsinaai.webs.com

Enkele uitslagen van de Sinaai’s atleten:

> zater. 26 nov. te Kieldrecht: 7,8km: 1plts voor Verlee Didier (rts), 54plts voor Wim Duerinck (rts )
> zondag 27 november te Roeselaere :Veldloop: 6plts voor Eddy van Puyvelde (avlo)
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> zondag 11 december te burcht : 10km: 2plts voor Nathalie Michiels (avlo)
te Stekene : veldloop: 4plts Eddy van Puyvelde (avlo)
> zondag 18 december te Kasterlee: Winterduatlon !! 15km lopen/105Mtb/30km lopen Stefaan Van
Bogaert in een tijd van 10u36 (rts). Proficiat voor deze uitzonderlijke sportprestatie !!
> zondag 18 december te Stekene: Kerstloop op de 3km 18plts voor De Meester Sem
op de 6km: Van Eynde Lieven, Melens Carl (rts), Wijn Cesar, Braem Johan, de Oste Pascale
, allen een eervolle plaats in de grote bende.
Op de 12km: De Grande Christophe, Eeckhoudt Rudi, Duerinck Wim (rts), Albrecht Bob,
Van Laere Sarah (rts),Van Bunder Etienne (rts), Schelfhaut Anja (rts).
> 26 december Augustynloop te Ertvelde. Daar starten zowel de masters als de junioren te samen ,dus vader
en zoon van Puyvelde in dezelfde race. 8plts voor Vinnie en 11plts voor papa Eddy van Puyvelde …
toffff
> Zondag 15 jan : veldloop in Hamme. 2plts bij de junioren voor Vinnie van Puyvelde, en een 3plts
voor Eddy van Puyvelde bij de masters.
> Zondag 12 februarie: veldloop te Lokeren..Bij de junioren 3plts Vinnie van Puyvelde,2plts bij de
masters Eddy van Puyvelde, 19plts Robby Maes, in de reeks voor de Dames een 10plts voor
Nathalie Michiels
Proficiat aan alle sportievelingen:::
Sportieve grtn : Werner

Sinaaise menner eindigt net naast het podium
op Belgisch kampioenschap
Seppe Verlee rijdt bij VLP (Vlaamse Liga voor de Paardensport)
Dit jaar was mijn eerste jaar dat ik echt
nationaal wedstrijd reed bij de juniors 16-18.
Dit is zowat de overgangsfase tussen de juniors en de seniors (de grote).
Het wedstrijdjaar begon in Brugge, wat voor
‘Skippy’ en mij niet echt een denderende start
was. Maar alle begin is moeilijk … en dus
meteen ook een uitstekende leerschool.
Het ging immers telkens beter naarmate het
jaar vorderde. Algauw stegen we naar de
derde plaats en op het einde van het jaar
slaagden we er zelfs in een eerste plaats te
behalen op het allereerste Vlaamse kampioenschap mennen te Genk.
Ook het Belgisch kampioenschap stond op
programma. Het harde trainen wierp zijn
vruchten af, ware er niet die ene fout waardoor
we uiteindelijk op de 4de plaats belandden.
Een mooi resultaat, maar net geen podium.
Maar niet getreurd. Op het einde van het
jaar slaagde ik er toch nog in de Belgische beker in de wacht te slepen voor de menner die over het
hele jaar de meeste punten wist samen te sprokkelen in het jaarklassement !
De afsluiter van het jaar was de Ride & Drive jumping te Mechelen (zie foto). Een heel mooi evenement waar wij, mede door de hulp van het hele gezin, ook met het goud huiswaarts mochten keren.
Verlee Seppe
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Jeugd Waasland Beveren-Sinaai Girls loopt op met Rode Duivelinnen
Op zaterdag 19 november 2011 speelde de nationale
vrouwenploeg voor de kwalificatieronde van het EK
2013 dat zal plaatsvinden in Zweden een belangrijke
voetbalinterland tegen Bulgarije.

Copyright www.vrouwenteam.be

Onze Rode Duivelinnen werden gesteund door 30
jeugdspeelsters van de Waasland Beveren-Sinaai
Girls, die uitgenodigd werden om mee op te lopen met
de speelsters van België en Bulgarije.
Onze nationale dames wonnen de wedstrijd met 5–0.

De WB-Sinaai Girls zijn al jaren een begrip in het Belgische vrouwenvoetbal en behoren ook bij de
pioniers van het meisjesvoetbal. Vorig jaar werd een U11-ploeg opgestart, die in de gewestelijke
gemengde competitie uitkomt. Omdat de helft van de meisjes beginnertjes waren, moest er vanzelfsprekend veel leergeld betaald worden en werd er vaak met zware cijfers verloren.
Maar de meisjes bleven het hele seizoen enthousiast en hard werken. Op het einde van het seizoen
werden hun inzet en geduld beloond, toen ze meteen de tweede plaats behaalden op het internationale
meisjestoernooi van Terneuzen. Ondertussen zijn ze aan hun tweede seizoen in de gemengde competitie bezig, waar ze stilaan gerespecteerde tegenstanders worden.
Het enthousiasme van de U11 deed het bestuur van de Waasland Beveren-Sinaai Girls besluiten om
meteen door te gaan met de uitbouw van de jeugdwerking. In augustus vorig jaar werd ook gestart met
een U9 ploeg. Het mag duidelijk zijn dat meisjesvoetbal in de lift zit, want ondertussen zijn voor deze
nieuwe ploeg al veertien speelstertjes ingeschreven. Ook deze keer is geduld de boodschap en is het
hard vechten voor iedere bal, maar elke zaterdag wordt er gescoord.
Ook iets oudere meisjes kunnen terecht bij WBSG en wel bij de U13, die al tijdens de voorbereiding
van dit seizoen twee toernooien wonnen. De ruim zestien aangesloten meisjes van de U13 brengen het
totaal aantal jeugdspeelsters bij WBSG op meer dan veertig, na iets meer dan één seizoen volwaardige jeugdwerking in de gemengde competitie.
De toekomst ziet er dus veelbelovend uit!
Meisjes die graag bij de Waasland Beveren-Sinaai Girls willen voetballen (vanaf geboortejaar 2004),
kunnen contact opnemen met jeugdcoördinator Jürgen De Bondt ( jurgendebondt@telenet.be).
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Activiteiten en kalender thuiswedstrijden

woensdag 28 maart : U13 WBSG en KFCH Sinaai – U13 meisjes en jongens Ohio USA
woensdag 11 april : Beker van België ½ finale
zaterdag 21 april en zondag 22 april : steakfestijn
meer info : zie website www.sinaai-girls.be

1ste nationale:

24-03-2012 15:00 WB-SINAAI GIRLS A-CLUB BRUGGE KV.
21-04-2012 15:00 WB-SINAAI GIRLS A-DAMES ZULTE WAREGEM A
19-05-2012 15:00 WB-SINAAI GIRLS A-R.SC.ANDERLECHT A

3de nationale:

14-04-2012 15:00 WB-SINAAI GIRLS B-CERKELLADIES BRUGGE
12-05-2012 15:00 WB-SINAAI GIRLS B-VC.DAMES EENDRACHT AALST

1ste provinciale:

24-03-2012 11:00 WB-SINAAI GIRLS C-DAMES ZULTE WAREGEM C
14-04-2012 11:00 WB-SINAAI GIRLS C-NINOVE A
28-04-2012 11:00 WB-SINAAI GIRLS C-HAMME-ZOGGE A

2de provinciale:

31-03-2012 11:00 WB-SINAAI GIRLS D-GENTBRUGGE
21-04-2012 11:00 WB-SINAAI GIRLS D-HAMME-ZOGGE B

U13:

31-03-2012 09:30 WB-SINAAI GIRLS-MELSELE B
21-04-2012 09:30 WB-SINAAI GIRLS -WB.ST.NIKLAAS

U11:

24-03-2012 09:15 WB-SINAAI GIRLS- HO.KALKEN
14-04-2012 09:15 WB-SINAAI GIRLS- ZAFFELARE
28-04-2012 09:15 WB-SINAAI GIRLS- VKN.BEERVELDE

U9:

31-03-2012 09:30 WB-SINAAI GIRLS-VVS.STEKENE A
28-04-2012 09:30 WB-SINAAI GIRLS-EKSAARDE
Voor alle nieuwtjes : www.sinaai-girls.be

PAASTORNOOI KFC HERLEVING SINAAI
Op zaterdag 7 en maandag 9 april 2012 organiseert KFC Herleving Sinaai opnieuw zijn paastornooi.
Tijdens dit 2-daags tornooi bekampen een 80-tal jeugdploegen elkaar gaande van debutantjes (U6)
tot en met scholieren (U17).
Alle wedstrijden worden gespeeld op de voetbalterreinen Ter Beke aan de sporthal, telkens tussen
9.30u en 17.30u.
Onze dank aan de sportdienst provincie Oost-Vlaanderen, Stadsbestuur Sint-Niklaas en sponsors;
Het bestuur van KFC Herleving Sinaai en de vele vrijwilligers die helpen op dit tornooit rekenen op uw
belangstelling.
Toegang is gratis
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WANDELCLUB REYNAERTSTAPPERS
BELSELE-SINAAI
Wanneer deze info in de bus valt zijn we slechts enkele dagen verwijderd van
onze 28ste Reynaerttocht. Deze heeft plaats op 8 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.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te genieten van de natuur. Onze parkoersmeester heeft er een
mooi stukje uitgezocht. Ook het Baverickhof van de familie De Clerck zit in het parkoers.
Op 18 maart gaven we een vergoeding aan al onze leden die gaan wandelen bij de Florastappers in
Gentbrugge en op 1 april bij de Kwartels in Zelzate.
Weer een vergoeding op 1 mei bij de Zilverdistel in Dendermonde.
Onze volgende busuitstap is bij de Drevetrotters in Zonnebeke op 15 april en op 6 mei naar de club
Pedestre Ecureuil in Chatelet.
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 2011 afgesloten met 535 leden, nu hebben wij momenteel al 531 inschrijvingen voor 2012.
Als dat geen succes is.
Het lidgeld bedraagt slechts 12 € per persoon. Een 2de lid uit hetzelfde gezin betaalt 8 €.
Het maximumbedrag voor een gezin is 30 €.
Voor alle inlichtingen kan U terecht op het secretariaat bij Rita Heirbaut, tel. 03/7724603 of bij de
voorzitter: Marc Lauwaert, GSM 0495688558.
http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele

MEZENSTRAATCOMITE

Mezenstraat finisht met meer dan 10.000 deelnemers en
een totale opbrengst voor Kom op Tegen Kanker van 55.200 euro
Op zondag 25 september 2011 organiseerde de Mezenstraat te Sinaai haar 9e “Fietstochten ten
voordele van Kom op Tegen Kanker”. Met 1.000 deelnemers en een opbrengst van 5.000 euro mag ook
deze editie als uiterst geslaagd worden bestempeld. We blikken tevreden terug.
Bij het krieken van de dag was het al duidelijk dat de zon de bovenhand ging halen, en dat deed ze
ook. Onder een stralende zon waagden de mountainbikers zich aan één van de drie parcours die voor
hen waren uitgestippeld, konden families genieten van de gezinsfietstocht, en konden de kinderen zich
verder bekwamen in het fietsen op ons fietsbehendigheidsparcours.
Onze vrijwilligers haalden zoals elk jaar alles uit de kast om onze deelnemers een aangename
voormiddag te bezorgen. Maar liefst drie uitgebreide bevoorradingsposten werden langsheen de parcours geïnstalleerd.
De intussen traditionele hoogtepunten waren de zelfgebakken taarten van onze dames, en het gratis
en frequent bezocht gratis jeneverkraam in de Mezenstraat. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en
de deelname van 1.000 sportievelingen bedraagt de opbrengst van deze editie 5.000 euro.
Het inschrijvingsgeld van elke deelnemer gaat immers volledig naar Kom op Tegen Kanker, dat was en
is steevast ons devies.
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Als we al onze edities samentellen dan overschrijden we twee belangrijke drempels: méér dan 10.000
deelnemers (10.200 om precies te zijn) en een storting aan Kom op Tegen Kanker van méér dan 50.000
euro (55.200 euro om precies te zijn, in dit totaalbedrag zitten ook de sponsorgelden verwerkt die niet
moesten aangewend worden om de kosten te dekken).
Onze mensen blikken terecht met tevredenheid én fierheid terug op de voorbije jaren, en het onverhoopte resultaat dat we hebben kunnen neerzetten. We hebben hier 8 jaar hard voor gewerkt, in een
schitterende sfeer. In de wetenschap dat we met onze straat, waar de vergrijzing zich langzaam maar
zeker ook voltrekt, onze fietstochten niet eindeloos kunnen organiseren hebben we ook een evaluatiemoment georganiseerd.
Met de vermelde gevoelens van tevredenheid en met het mooie totaalresultaat (met de twee psychologische drempels) denken we in schoonheid te eindigen, en werd besloten om met de straat een adempauze in te lassen. Ongetwijfeld wachten ons nieuwe en andere uitdagingen.
We danken uitdrukkelijk iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van onze actie, hoe groot of
klein de inspanning moge geweest zijn.
Het Mezenstraatcomité.

SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ
" DE WARE VRIENDEN SINAAI "
06 april : schieting om 19.30 uur
14 april : schieting om 15.00 uur
22 april : schieting om 15.00 uur
04 mei : schieting om 19.30 uur ( Statie Kermis )
07 mei : schieting om 14.30 uur ( Statie Kermis )
12 mei : schieting om 15.00 uur
27 mei : schieting om 15.00 uur
01 juni : schieting om 19.30 uur
09 juni : schieting om 15.00 uur
24 juni : schieting om 15.00 uur
Vanaf 2012 elke schieting 20 euro gratis
Al deze schietingen gaan door bij Pascal en Ankie in zaal "BOKKENHOF" Wijnveld te Sinaai ( aan het
Station)

SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ
“DE EENDRACHT”
Zondag 1 april 25€ gratis begin 15u00.
Maandag 23 april 25€ gratis begin 15u00.
Zaterdag 28 april SPA schieting 50 € gratis begin 15u00.
Zondag 6 mei 25€ gratis begin 15u00.
Maandag 28 mei 25€ gratis begin 15u00.
Zondag 3 juni 25€ gratis begin 15u00.
Maandag 25 juni 25€ gratis begin 15u00
Zondag 1 juli 25€ gratis begin 15u00.
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Wat staat waar in Info nr. 2 van 2012
De redactie
Dorpsraad memorandum
Ruimtelijk uitvoeringsplan “Ter Beke”
Sinaai wordt groener
Snoeibeurt voor den Dries (foto)
Graag traag
Toneelkring Baudeloo “Gulden Spot”
Babbel met Marleen De Plukker
Jeugdtoneel Baudeloo (foto)
Kunst uit Sinaai
Tinelmuseum
Gaudeamus 16e zangavond
Davidsfonds programma
Kerstverlichting
Broederlijk Delen
VZW Durme afd. Sinaai
Vijftig-jarigen feesten
Gezinsbond programma
Gezinsbond Geboorteboom
Markant programma
KAV activiteiten
SVV-VIVA Sinaai activiteiten
Duizend Appels kermist
Openklasdag St. Catharinabasisschool
Schoolfeest St. Catharinaschool
Vie-Tesken Dorpsspel
J.O.C. Troelant
Scouts Sinaai
Spenoazi Speelpleinwerking
Chiro Alleman
K.L.J. nieuws
Running Team Sinaai
Sinaaise menner (Seppe Verlee)
Sinaai Girls Waasland Beveren
K.F.C. Herleving Sinaai
Wandelclub “Reynaertstappers”
Mezenstraatcomité
Schutters “Ware Vrienden” programma
Schutters “De Eendracht” programma
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