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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 24 mei 2015!

Beste lezer, 

Met genoegen laten wij het lentenummer van onze 44ste jaargang in uw bus vallen.
Het geeft weer een gevariëerd overzicht van wat leeft in ons dorp.
De recente Nacht van de Geschiedenis die traditioneel georganiseerd wordt door het Davidsfonds
en Heemkring Den Dissel droeg de titel “Sinaai, een boerendorp tot 1945…”.
De geschiedenis heeft haar rechten.

We gaan in dit nummer nog verder terug, met name naar onze ‘geboorteakte’, want die wordt straks
800 jaar oud. Dat is ver achteruitkijken, maar ook vooruit, want we willen die verjaardag niet onop-
gemerkt laten voorbijgaan.

En het schooltje aan de Leebrugstraat heeft er ook al 150 jaar opzitten!
Terwijl we dit schrijven is Sinaainaar Geert Ivens letterlijk zijn koffers aan het pakken om zijn bal-
lonvaartkunsten te gaan bewijzen in Lapland. Als je dit leest is hij wellicht terug onder ons, en in
een volgend nummer komen we terug op zijn avontuur.

Ons volgend nummer wordt dus onze zomereditie met o.a. het programma van onze kermissen.
En we steken meteen goed van wal: op 11 juli wordt de Grote Prijs Sint-Niklaas in Sinaai gekoerst,
en voor de 11-juli viering ‘s avonds hebben we een absolute topper kunnen strikken. Met dank aan
de goede Sint die ons de factuur helpt te betalen.

Veel leesgenot.
De redactie.
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Dorpsraadnieuws
Ruim een jaar nadat we onze opmerkingen en wijzigingsvoorstellen formuleerden i.v.m. Fase 2 van
de herinrichting van Sinaaidorp blijken er nog steeds geen nieuwe plannen het daglicht te mogen
zien. Het studiebureau zou binnen zijn opdracht geen ultieme aanleveringsdatum hebben meege-
kregen. Wij moesten initieel wel binnen de 14 dagen reageren. Nu - na meer dan 14 maanden -
wachten we nog steeds op een antwoord.
Anderzijds vangen we wel op dat het stadsbestuur toch vooruit wil met dit dossier en nog dit jaar
met de uitvoering van de werken wil starten, en dan voornamelijk het stuk tussen Vleeshouwerstraat
en Hulstbaan (kant Schoenen De Vos).  
We blijven aandringen op een spoedig “openbreken” van het dossier. Het dossier moet immers
eerst nog door de gemeenteraad, gevolgd door een openbare aanbesteding. Voor we het goed en
wel beseffen is het hoogzomer en wellicht hangt de aannemer ook niet aan de kapstok om op af-
roep onmiddellijk te beginnen met de uitvoering van de werken.  

Maar gelukkig zit niet alles geblokkeerd. Voor de dorpsraadvergadering van februari werd planoloog
Bart Van Lokeren van het stadsbestuur gevraagd om ons toelichting te geven over de stand van
zaken in RUP Ter Beke (RUP = Ruimtelijk  Uitvoeringsplan).

De beleidsintenties van het stadsbestuur voorzien dat er voldoende speel- en recreatieruimte moet
zijn gespreid over de (deel-)gemeente.
De kern rond het station had al een speelbos nl. het patersbos waarin de scouts hun lokaal hebben.
Voor de dorpskern was er niet dadelijk een mogelijkheid, daarom werd beslist om de bovenver-
melde gronden aan te snijden om hier een speelbos aan te leggen en hiervoor moest dus een RUP
worden aangevraagd. 

Het RUP-Ter Beke situeert zich tussen het Wijnveld, de Belselewegel, het St.Jozefwegeltje en de
Ruiselaerebeek. 

In het gewestplan was deze zone initieel ingekleurd als toekomstig woonuitbreidingsgebied maar
in het ruimtelijk structuurplan van Sint-Niklaas van 2005 werd de bestemming gewijzigd naar “zone
voor een mogelijke uitbreiding voor gemeenschapsvoorziening”. 

Dit RUP sluit naadloos aan  bij het masterplan van het OCMW  waarbij alle voorzieningen voor de
jeugd worden gelokaliseerd naast de Belselewegel (reeds uitgevoerd -nieuw jeugdhuis Troelant en
de nieuwe intekening van het KLJ-lokaal).

In voorbereiding op de beslissing van de provincie werd een onderzoek tot milieueffecten-rappor-
tage (MER) uitgevoerd dat tot het besluit kwam dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
milieugevolgen waardoor de opmaak van een plan-MER niet nodig bleek.
De screeningsnota en beslissing van de dienst MER kunnen geraadpleegd worden op de website
van de dienst (www.mervlaanderen.be), op de website van de stad Sint-Niklaas (www.sint-
niklaas.be) of bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis van Sint-Niklaas.

Eind 2014 werd het RUP Ter Beke goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen. Daardoor is er nu een “vrije” ruimte ter beschikking die samen met alle actoren
(jeugdraad, jeugdbewegingen, scholen, milieu) ingericht kan worden met de Belselewegel als vaste
structuur. 

DORPSRAADNIEUWS
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AUTOBEDRIJF

EUROSTER b.v.b.a.
Onafhankelijk invoerder van nieuwe

en tweedehandse Duitse klassewagens
specialiteit demowagens

Chris t’JAMPENS
Gentsebaan 57 - 9100 St.-Niklaas

Tel. 03/776 47 28 - Fax 03/766 07 97
www.eurostergarage.be

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT bvba

Keizerstraat 69
9112 SINAAI
tel: 03/773 53 00
Fax 03/773 29 78

Info@keysershof.be
www.keysershof.be

Prachtig geleden aan de Moervaart te Sinaai

Voor al uw feesten tot 220 personen
Ruime parking

Gezellige brasserie met dagverse suggesties

Openingsuren: Maandag gesloten
Zaterdag open vanaf 18.00 u
Zondag doorlopend van 11.30 tot 22.00 u

Andere dagen open van 11.30 tot 15.00 u en van 18.00 tot 22.00 u

brasserie - feestzalen

Waaslandlaan 26  9160 Lokeren
Sierhekkens en afsluitingen

Metalen trappen en leuningen
Staalconstructies tot 10 ton

Alle las-, en herstellingswerken
(ook in inox en alluminium)

Knip- en plooiwerken
staal 3m x 10mm dik, inox 3m x 6mm dik

Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
constuctie.degreyt@skynet.be
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Bij het uitwerken van dit RUP is men vertrokken vanuit de visie dat er fysieke grenzen moesten zijn
als afbakening, dat er open en gesloten groene speelzones moeten komen waarbij de Belsele wegel
moest dienen als drager van de infrastructuur (gebouwen, parking) en dat er enkele poorten worden
voorzien als toegang voor het gebied. 

Dit leidde tot een structuurschets met zowel open als beboste ruimte met verschillende wandel-
wegen die aansluiten op de poorten, met de mogelijkheid voor een parkeerruimte en de uitbouw
van een nieuw KLJ-lokaal. 

Situatieplan RUP Ter Beke. Voor gedetailleerde
kaart verwijzen wij naar voormelde websites of
naar www.Sinaaileeft.be/dorpsraad/verslagen –
februari 2015.

In de begroting is er reeds een bedrag voorzien
om enkele percelen aan te kopen waarvoor de
stad al een overeenkomst heeft met de eigen-
aar(s) (percelen thv het Chirolokaal waar de KLJ
wordt ingepland).
De komende maanden zal alles verder uitgewerkt
worden. Het  bosje naast de voetbalkantine (in-
gekleurd als parkzone) is (nog) niet opgenomen
in het RUP maar dat  later hierin nog geïntegreerd
kan worden.

Lange termijnvisie woningaanbod Sinaai 

Om de 10 jaar worden op stadsniveau de woonbehoeften en het woonaanbod bekeken. Zo werd
in 2010 een woonbeleidsplan opgesteld dat loopt tot 2020. In het Vlaamse beleidsplan wordt er
gefocust op de woonbehoeften in de stedelijks centra. In Sint-Niklaas kernstad is er momenteel
nog veel ruimte te beschikking voor woonuitbreidingsprojecten. 

Voor Sinaai waren er in het woonbeleidsplan in 2010 250 woningen voorzien waarvan momenteel
een groot deel is ingevuld. Ondertussen zijn er bijkomende mogelijkheden gekomen die niet in het
plan van 2010 zaten zoals in het Wijnveld het “Meulhof”.
Naar de toekomst toe is er een extra woonaanbod opgenomen in het strategisch plan van de 
site van het OCMW Ter Beke zodat er op termijn nog minstens 100 woningen bijkomen.

800 jaar Sinaai
Over 2 jaar zal het 800 jaar geleden zijn dat de Doornikse bisschop Gossuinus per brief aan de
pastoor van Waasmunster opdracht gaf om twee wijken van zijn parochie af te splitsen als zelf-
standige parochie.  Het zouden de voedingsbodems worden van Sinaai en Sint-Niklaas. Die ver-
jaardag mogen we uiteraard niet aan ons laten voorbijgaan.
Als vzw Sinaai Leeft stellen wij voor om een lokale werkgroep te vormen om ideeën op te lijsten en
eventueel uit te werken.
Iedereen of iedere vereniging die hiertoe wil bijdragen is van harte welkom.

Wij nodigen alle kandidaten uit op een eerste startvergadering op dinsdag 4 mei in het dorpshuis
van Sinaai om 20u.

DORPSRAADNIEUWS
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www.aankoopsportvoeding.be
www.sportdietistdidierverlee.webs.com

Kom even langs wanneer u:
- uw kilo’s niet voor even kwijt wil, maar voor levens-

lang;
- maag- en/of darmproblemen hebt;

- vegetariër bent;
- als sporter uw voeding wilt optimaliseren bij de in-

spanning;

U ontvangt een persoonlijk voedingsadvies op maat.

U kunt bij Didier ook sportvoeding (High5, Power-
bar, 3Action en Beet-It) en Herzog Compressiekou-

sen (bevordert o.a. herstel na inspanning)
verkrijgen, 

meer info via bovengenoemde websites.

dietistdidier@gmail.com/ 0494 71 12 94
Neerstraat 18 - 9112 Sinaai

Wijnveld 294, 9112 Sinaai (bij het station)
tel. 03/772.32.28

open: van dinsdag tot vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.00 u.
zaterdag doorlopend van 9.30 tot 18.00 u.

WEBSITE: www.mariameirte.be

Thuisverzorging in:
* Medische pedicure

( met terugbetaling 
voor +60 jaar.)

* Gelaatsverzorging 
* Manicure 
* Ontharing  
* Make-up

Voor afspraak kan u telefoneren
naar

03/772.67.99
GSM 0476/41.70.43

Annaert
Nauwstraat 23 - 9111 Belsele

tel. 03/776.65.69 - Fax 03/766.74.00
G.S.M. 0495/24.65.69

C
or
in
ne
 S
ne
ye
rs

DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie
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DORPSRAADNIEUWS

Iedere inbreng is welkom, en wie ons digitaal zijn of haar aanwezigheid al wil melden of alvast
enkele ideeën wil spuien kan ons bereiken via dorpsraad@sinaaileeft.be. 
Wij kijken met belangstelling uit naar jullie inbreng.

Namens Vzw Sinaai Leeft, Et. Meul

KUNST uit Sinaai 2015
Op zaterdag 26 en zondag 27 september 2015 organiseert de Dorpsraad-Sinaai voor de 32ste
keer de kunstmanifestatie “Kunst uit Sinaai”. Dit ter gelegenheid van Sinaai-jaarmarkt. 

Het is de 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 bevol-
king. De deelname van de kunstenaars en de toegang voor het publiek is gratis. We doen andermaal
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 verschillende jaren actief is en die graag
nieuw en/of jong talent een kans wil bieden.

Indien je wenst deel te nemen geef je uw naam en adres (eventueel telefoonnummer en e-mail) op
voor 21 april 2015 aan de secretaris: Jeannine Ongenae – Wijnveld 234 te 9112 Sinaai. 
Tel: 03/772.48.95 of 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 wij samen met de deelnemers het programma en maken alle no-
dige praktische afspraken. Ook degenen die één van de voorgaande jaren reeds hebben deelge-
nomen worden automatisch uitgenodigd.

We hopen oprecht op een talrijke opkomst om van deze 32ste editie een topper te maken.

Namens Dorpsraad Sinaai
André Verschelden en Jan Meganck

Rust en ruimte op het Tinelkerkhof
Wat voorafging

Het is alweer een aantal jaren geleden dat het kerkhof rond de kerk van Sinaai er niet zo best bijlag.
Voor vele inwoners was het toen eerder een bron van er-
gernis, dan een plek waar men rustig in gedachten bij de
overledenen kon vertoeven.

Daarom werd al in 2002 door de Dorpsraad het initiatief ge-
nomen om een werkgroep van vrijwilligers op te starten die
advies kon geven aan de bevoegde stadsdiensten bij de
opruiming en herinrichting van het kerkhof. Binnen de
groep heeft men dan de naam “Tinelkerhof” gekozen om
de begraafplaats rond de kerk te benoemen en zo te on-
derscheiden van de “nieuwe” begraafplaats. De keuze voor
die naam werd uiteraard ingegeven door het feit dat het ge-

9
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Koen De Corte

0476 38 74 74

Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai
BIV nr. 506 308

info@dcs-vastgoed.be
www.dcs-vastgoed.be

Uw lokale ervaren makelaar voor verkoop en verhuur.
Gratis en vrijblijvende waardebepaling voor verkoop
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denkteken voor Edgar Tinel een prominente plaats op het kerkhof gekregen heeft.

Na een eerste start in 2002 heeft het een aantal jaren geduurd eer alle betrokken partijen tot een
actieplan konden komen. Sinds 2005 is men onder impuls van de bevoegde stadsdiensten tot een
gemeenschappelijke visie gekomen, met een concrete aanpak om een einde te maken aan de ver-
wildering van het kerkhof. Het stadsbestuur heeft er een budget voor vrijgemaakt en in nauw over-
leg met de leden van de werkgroep is een gedetailleerd actieplan uitgewerkt.  In de eerste plaats
hebben de leden van de werkgroep een volledige inventaris gemaakt van alle graven op het kerkhof.
Er waren toen ongeveer 1300 graven, waarvan een aantal met een eeuwigdurende, of een toege-
stane concessie, terwijl er voor de meeste geen concessie was. Er werden criteria vastgelegd, op
basis van zo objectief mogelijke uitgangspunten, om te bepalen welke graven behouden dienden
te worden en welke voor opruiming in aanmerking kwamen. 

In 2013 zijn dan de opruimingswerken gestart en in 2014 afgewerkt. Geselecteerde graven – en
ook de monumentale toegangszuilen – werden gerestaureerd. In samenwerking met de Groendienst
zijn de toegangspaden van de diverse perken heraangelegd en werd de beplanting van geheel het
kerkhof op een nieuwe leest geschoeid. Eén van de aandachtspunten is daarbij de regel dat geen
pesticiden mogen gebruikt worden bij de onkruidbestrijding, wat een algemene beleidsregel is van
de stad.  Als men dan tegelijkertijd het onderhoud tot een minimum wil beperken, wat een logische
betrachting is, dan is dat natuurlijk een hele opgave. 

De huidige stand van zaken

Door de opruiming is ongeveer een derde van de graven
behouden gebleven en zo is er ruimte gekomen op het
kerkhof.  Mede door de aangepaste groenvoorziening is het
nu een plek die rustgevend is, die een verzorgde indruk
maakt, en die een gepaste omgeving is voor de graven van
de overledenen. 
Zo is dan grotendeels de doelstelling bereikt die de werk-
groep voor ogen had toen ze aan haar opdracht begon. De
actiepunten die men in 2002 voor ogen had, moesten ertoe
leiden dat – citaat - :

“het Tinelkerkhof een aantrekkelijke plaats wordt, die be-
zoekers uitnodigt om ten allen tijde in een serene omgeving tussen de overledenen te vertoeven.”   

Op basis van de reacties die sinds de opknapbeurt opgevangen zijn, mag men concluderen dat
die doelstelling bereikt is.
Er zijn nog een aantal punten waar verder aan gewerkt wordt, o.a. inzake de beplanting, waar wel
eens nieuwe accenten zullen gelegd worden. Ook zullen enkele rustpunten met zitbanken gemar-
keerd worden.
Na de belangrijke investering door het stadsbestuur en de geleverde inspanningen door alle be-
trokkenen,  mag verwacht worden dat alle elementen die de sfeer op het kerkhof verstoren, ge-
weerd zullen worden. Eén van die elementen zijn huisdieren, die duidelijk niet op een kerkhof
thuishoren.  Bezoekers van het kerkhof wordt uitdrukkelijk gevraagd om er geen voedsel voor dieren
achter te laten. Zie ook de oproep bij dit artikel.

Geen dierenvoedsel op het kerkhof

Het is in het verleden al gebleken dat huisdieren die op het kerkhof verzeild geraakt zijn, er ook ge-

DORPSRAADNIEUWS
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Hobbyvoeders - tuinzaden
meststoffen - brandstoffen

AVEVE
Hugo

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

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

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/772.17.59
fax 03/772.17.60

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

VERSCHELDEN
B.V.B.A.

Lokerse Baan 52
9111 Belsele

Tel. 03/772.13.35
www.kachelsverschelden.be

THUYSBAERT
B.V.B.A.

VERVOERONDERNEMING

ZAKSTRAAT 27    9112 SINAAI
TEL. 03/772.27.64    Fax 03/772.21.37

debbie.thuysbaert@skynet.be

TOM
JOOS

Sanitair - Cleaning

"Kwaliteit  =  
onze troef"

Adres: 
Hooimanstraat 2a, 9112 Sinaai

Tel:  03 772 66 63  
GSM:  0495 53 61 83
Fax:  03 722 06 14

Eeckelaerthof 13
9111 Belsele
Tel. 03/772.54 09
www.heynssens.be

DRUKKERIJ
St.-Katharina

firmakaartjes * adreskaartjes * brieven * facturen * bons *
kleurflyers * omslagen * affiches * brochures * rouwwerk * 

geboorte * huwelijk * kers- en nieuwjaarskaarten * 
eindejaarsfolders... - kwaliteit aan voordelige prijzen

O
FF
SE

T

D
IG
IT
AL

 P
R
IN
TI
N
G

SINAAIDORP 40
9112 SINAAI

tel. 03 772 22 61
www.drukkerijstkatharina.be
info@drukkerijstkatharina.be

KACHELS - INBOUWHAARDEN
SIERSCHOUWEN - SPEKSTEENKACHELS
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voederd worden. Hoewel dit misschien met de beste bedoelingen gebeurt, moet er toch op gewe-
zen worden dat de aanwezigheid van die dieren haaks staat op de rustgevende sfeer die van een
kerkhof dient uit te gaan. De reglementering op de begraafplaatsen is daarom ook heel duidelijk:
het is verboden om dieren op een begraafplaats te voederen.
Wie in het verleden al eens voedsel aan zulke dieren gegeven heeft, wordt daarom met aandrang
gevraagd om dat in de toekomst niet meer te doen en alle attributen te verwijderen die daardoor
het kerkhof of diverse plaatsen ontsieren.
We rekenen op de burgerzin van iedereen die het kerkhof betreedt: gelieve rekening te houden met
de sfeer eigen aan een begraafplaats. 
Voederbakjes en andere attributen die in de loop van de maand april niet spontaan verwijderd wor-
den, zullen vanaf 1 mei 2015 door de onderhoudsdiensten worden weggenomen. 
We hopen dat deze kennisgeving ertoe zal bijdragen dat het Tinelkerkhof in de toekomst vrij van
huisdieren zal zijn en dat zodoende sancties vermeden kunnen worden.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Pleegzorg Oost-Vlaanderen is een overkoepelende dienst die verschillende vormen van pleegzorg
aanbiedt.  Er is nog steeds een schrijnend tekort aan pleegzorgers en er bestaat nog veel verwarring
tussen pleegzorg en adoptie. Daarom organiseren wij regelmatig informatieavonden met als doel
pleegzorg bekend te maken bij een breed publiek. Wij hopen op die manier mensen warm te maken
om een pleegkind of een pleeggast in hun gezin op te nemen.

Op dinsdag 19 mei en donderdag 22 oktober 2015  om 20 u is er een infoavond over pleegzorg
in Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Hoogkamerstraat 337 A, 9140 Temse, met als doel nieuwe kandi-
daat-pleegouders te vinden.

Voor meer info: www.pleegzorgvlaanderen.be, op het  nummer 09 245 27 26  of 
via sabine.welvaert@pleegzorgoostvlaanderen.be

Sabine Welvaert, Medewerker Administratie PR en Werving Pleegzorg Oost-Vlaanderen

De ezel van de kerststal 
Met spijt in het hart meld ik U het overlijden van Barney, de ezel die vele jaren in de kerststal op
den Dries gestaan heeft.
Barney werd enkele maanden ouder dan 32 jaar en had vele fans
onder de inwoners van Sinaai.

Marc Biesemans

11 juliviering 2015 - Centrale
gast blijft geheim. 
Wie er zaterdag 11 juli zal aantreden op de Dries van Sinaai mag
contractueel nog niet bekend worden gemaakt. De artiest speelt in
het voorjaar nog een concert in de buurt en pas wanneer het daar is
uitverkocht mogen we zijn naam lossen. Nog even geduld dus...

DORPSRAADNIEUWS
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Was uw auto in onze

car-wash

Wassen zonder krassen d.m.v. Amerikaanse textiellappen!
CITY CAR-WASH, Gentsebaan 73/b    9100 Sint-Niklaas     

tel. 03/765.94.44

Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Fax 03 772 60 52

kristof.van.vossel@outlook.com
www.vanvosselkristof.be

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Boekje_Sinaai_april_2015_OK_Opmaak 1  26/03/15  16:32  Pagina 14



We kunnen U wel verklappen dat hij dè man is van veel muziekjes en liefde voor muziek. Bijna vol-
wassen (65+) en schandalig content. Speelt alles graag en niemand doet het hem na.  
In Sinaai zal het de derde keer zijn dat hij optreedt, waarvan twee keer in de vorige eeuw. De eerste
keer (in Troelant 1976?) aangekondigd als “een soort Jan De Wilde” (die is het dus niet).  

Een man van de l’amour, hield van Maria-Maria, kwam graag in ‘t café van Bleke Lena en werd
stapelgek op Zjoske, een schoon madam... die houdt van vrijen.
Groot risico dus dat deze 11 juliviering eindigt op... in het beste geval een gospel of een chacha-
cha.

RDM

Een logo en drijfveer die in de periode tot Pasen dikwijls te zien zullen zijn.
Op een affiche, in de media, op drukwerk.
In Sinaai zullen dertig vrijwilligers huis aan huis bijdragen verzamelen. 

De scholen zullen sensibiliseren en voor sponsorgelden wandelen.
Tientallen inwoners zullen hun ondersteuning uitdrukken door een overschrijving en daarbij de over-
heid tot medewerking brengen langs het verstrekt fiscaal attest.
Veel dank aan de Sinaaise gemeenschap voor de respons op de jaarlijkse campagne.

Broederlijk Delen (www.broederlijkdelen.be) is al meer dan 50 jaar een begrip.
De werking is geconcentreerd op 13 landen speciaal in Zuid Amerika en Afrika.
Met overal hetzelfde uitgangspunt: geen eigen projecten opzetten maar ondersteunen van be-
staande gemeenschapsinitiatieven via plaatselijke partnerorganisaties.

De jaarlijkse campagne wordt gevoerd door één van de 160 projecten te beklemtonen.
Een persoon en zijn familie tonen de inzet bij hun dagelijkse leefomstandigheden.
Dit jaar spreekt Marco uit Peru zijn bezorgdheid uit: hoe te overleven als landbouwer wanneer grote
mijnbedrijven grond en water inpalmen.

Speerpunten van het BD-programma in het Zuiden?
Streven naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. 
Want er is genoeg voor iedereen.
Maar de ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. 
Liever “genoeg is goed” in plaats van “nooit genoeg”. 

Daarom:
Recht op voedsel: zelfs op het platteland heeft 1 op 8 mensen honger.
Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: grondstoffen ontginnen, ja, maar met respect
voor mens en milieu. Inspraak en vrede:mensen en organisaties laten hun stem horen en dragen
bij aan een goed bestuur.

En Sinaai wil daarvoor middelen verschaffen. Dank aan allen.
guy.billiet@telenet.be

SOLIDARITEIT
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333
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MEKANIEKERKEN  
ERIK

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen
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In memoriam Jo de Vos

In het laatste nummer van Info Sinaai schreef hij nog een bijdrage
over ons Tinelmuseum en over de muziek van Edgar Tinel. Nu wijden
we aan hem een “In Memoriam”. Jo de Vos is zacht ingeslapen op 3
februari 2015, thuis te Tervuren.

Bij zijn uitvaart klonken de stemmen van zijn kinderen, kleinkinderen
en vrienden die getuigden van hun sterke band met Jo als familie-
man, leraar en vriend.
Vanzelfsprekend klonk daar ook de muziek van Tinel, de sonate uit het oratorium Franciscus, ge-
bracht door Willem Ceuleers, componist en vroegere organist te Sinaai. Tinel, zijn muziek, zijn ge-
schiedenis, het was een passie voor Jo.

Hij was erbij in 1985 toen zijn vader, Marcel De Vos, Jozef Verschelden en Karel Verschelden be-
sloten een VZW Tinelmuseum op te richten. Later vervoegden nog anderen de VZW, maar Jo werd
de secretaris en bleef dat tot aan zijn overlijden. Geen kans liet hij onverlet om mensen in contact
te brengen met de muziek van Tinel. De inrichting van het museum in het geboortehuis van de
componist in 1992 vormde ongetwijfeld een hoogtepunt voor hem en de medewerkers. De uitvoe-
ring van het oratorium Franciscus ‘s anderendaags met 200 uitvoerders in de kerk van Sinaai kreeg
een minutenlang applaus van de 800 aanwezigen.

Geen moeite was Jo te veel om partituren te bezorgen aan uitvoerders van Tinels muziek, liefheb-
bers naar het museum te brengen, kenners in de wereld op te zoeken en contact te houden met
de familie “Tinel”.
Altijd had hij nieuwe plannen voor cd's en concerten. De uitvoering van Godelieve in onze kerk een
paar jaar geleden was één van die grote verwezenlijkingen.

Jo bleef bovendien bezorgd voor het kostbaar erfgoed dat bewaard wordt in het Tinelmuseum. Op
zijn aandringen kreeg het een grondige beurt. Fris opgeschilderd wacht het op nieuwe jonge en
oudere bezoekers die er op aanvraag en elke laatste zondag van de maand (van april tot oktober)
om 15 uur kunnen kennis maken met de geschiedenis en de muziek van de grote componist. 

Voortaan zullen wij Jo daar moeten missen. Hij was hoofd en hart van de Tinelvereniging. Hij was
ook de uitgever en redacteur van de Tinelkrant die twintig jaar lang verscheen. Als Tinelkenner laat
hij een grote leemte. Maar tegelijk laat hij een kostbare erfenis na: een schat aan objecten, partituren
en opnames waardoor de herinnering aan onze grootste Sinaainaar blijft voortleven en aan de vol-
gende generaties kan doorgegeven worden.

De passie voor Tinel en zijn muziek heeft hij in elk geval doorgegeven: aan zijn dochter Saskia zoals
uit de Tinelbiografie, uitgegeven door De Dissel, mag blijken. Ook  alle medewerkers en leden  van
de Tinelvereniging en de ganse Sinaaise gemeenschap is hem daarvoor dankbaar .

Namens het bestuur van de vzw Tinelmuseum,
Nelly Maes

VERENIGINGEN
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 
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dinsdag 28 april om 20.00 uur
Dorpshuis
Lezing over “Zinloos geweld” door klinisch
psychologe Nathalie Laceur (i.s.m. Mar-
kant).

vrijdag 01 mei om 05.00 uur stipt
Dries
Vroegmorgenwandeling in de Fondatie ( i.s.m. vzw Durme.)

zondag 31 mei om 9.00 uur: 
“Gluren bij de buren” 
in Moerbeke.

zaterdag 20 juni om 19.00 uur - Dries: Midzomerwandeling 

zaterdag 11 juli om 19 uur - Dries: 89ste  Guldensporenviering 

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.

Gezinsbond Sinaai  
Zaterdag 25 april in het Dorpshuis Sinaai voor de eerste maal “Tweedehandsbeurs voor volwas-
senkledij en accessoires”.
Voor alle info en om een verkooplijst te bestellen kan je terecht bij Ann De Beule via 0497 18 01 12
of ad.annaert@skynet.be - U betaalt voor een lijst met 15 stuks 5€ voor leden Gezinsbond en
10 € voor niet-leden - U hoeft zelf niet in te staan voor de verkoop.
Iedereen welkom.

Zondag 10 mei “MOEDERDAGONTBIJT” in zaal Toon vanaf 8u30.
We verwennen graag alle mama's en hun gezin - wij zorgen voor een uitgebreid ontbijt en ook aan
de kinderen wordt gedacht met optreden van een clown. 
Inschrijven kan via de bestuursleden van de Gezinsbond. Meer info: www.gezinsbondsinaai.be.

Vrijdagavond 29 mei om 19u  Wandeling “Sinaai - Ken jij je dorp”
We vertrekken aan het gemeentehuis en gaan samen op stap met Georges Tallir.

groeten
Marleen De Caluwe

VERENIGINGEN

Sinaai
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai
03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Pellets & Kachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

Tel.: 03/772 34 00
Gsm: 0475 57 97 56

info@doehetzelfverlee.be

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

Verbouwingen, afbraakwerken, gyproc
In- en verkoop oude bouwmaterialen

tschuurke-sinaai.be
Tel. 03/772.17.51    

GSM 0477/30.23.48
E-MAIL: tschuurke@skynet.be

Nieuwbouw
Renovatie
Parlofonie
Videofonie
Domotica
Ventilatie

SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

GSM : 0496/ 04 35 65
Tel. 03/ 772 36 66
Fax. 03/ 772 10 29

ALLE  VERPAKKINGEN

GSM 0476/63 16 13
www.wimvanhese.be

Algemene  ELECTRICITEITSWERKEN
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KVLV
Woensdag 8 april: Kookdemo door Mevr. Christine Willems rond het thema “Met een vegetariër
aan tafel”. Kostprijs: leden €6 / niet leden €8. Parochiecentrum 19u30.

Woensdag 15 april: Plopsaland - organisatie Jong KVLV. De ideale vakantie-uitstap met de kinde-
ren en/of de kleinkinderen. Wij zorgen voor busvervoer en de toegangskaart en jij beleeft een zor-
geloze dag. Inschrijven kan via: griet.thuysbaert@skynet.be Je bevestigt je inschrijving door
overschrijving van het juiste bedrag op rekening KREDBEBB BE94737618071414  met vermelding
“PLOPSALAND”. Kostprijs €40; kids <1m €25; +70 jaar €30.
Vertrek Dries 8u15 - terug thuis 18u30.

Woensdag 22 april: Theater door Frederik Imbo “Waarom we twee oren hebben en slechts één
mond”. Kaarten voor de voorstelling ( leden en gezinsleden €8 / niet leden €12) kan je bestellen
bij Godelieve Bruggeman of een KVLV bestuurslid tot 15 april.  Gelieve het juiste bedrag te storten
op rekening KREDBEBB - BE94737618071414 met vermelding “IMBO”. Aanvang: 20.00 u in CC
De Route in Sint-Gillis- Waas. Wil je carpoolen? Meld dit zeker bij je reservatie - samenkomst Sinaai
Dries 19u15

Maandag 27 april: Crea-namiddag Parochiecentrum 13u30.

Dinsdag 5 mei: Dagreis Maastricht georganiseerd door FEMMA. De kostprijs voor leden is €53 ,
voor niet-leden €58. Inschrijven kan bij Godelieve Bruggeman. Je bevestigt je reservatie door over-
schrijving van het bedrag op rekening BE94 7376 1807 1414 met vermelding “MAASTRICHT”.  

Maandag 11 mei: MEIFEEST met animatieact door Zuinige Maria. Parochiecentrum 13u30.

Zondag 17 mei: Stadsloop in Gent.

Donderdag 28 mei: Cocktailavond door Jong KVLV.

Woensdag 10 juni: Bloemschikken op locatie Kasteeltje Belsele.

Laatste updates zijn steeds te vinden op onze website – facebook en
spreek gerust één van onze vele bestuursleden aan. 
Wij hopen je te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten.
Je bent jong en je wil wat!

Wil jij ook deel uitmaken van de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen?
Kom dan bij “KVLV vrouwen met Vaart”!
Wij hebben voor u een hele variëteit aan activiteiten.

Culinair verwennen we jou met lekker koken, heerlijk bakken met verassende ingrediënten, fees-
telijk of snel klaar!

Mode maak jezelf, wij leren je zelf de laatste mode breien, naaien, haken of vilten. Voor beginners
en gevorderden

Voor creativiteit kan je bij ons terecht voor, knutselen, knippen, plakken, schilderen, laat je crea-
tiviteit de vrije loop.

Bloemschikken: wij maken prachtige boeketten en bloemjuwelen die geschikt zijn voor elk seizoen
en interieur!

Jonge mama’s en kinderen: Leuke activiteiten voor jonge mama’s en hun kroost.

Huis en tuin: je interieur opfrissen en je tuin onderhouden, slimme huis-, tuin- en keukenweetjes

VERENIGINGEN
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI
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Sport: bewegen, fietsen, wandelen, dansen, yoga..

Wil je graag cultuur opsnuiven? Muziek, theater, comedy, tentoonstelling, zingen, wij hebben het
voor jou!

Wil je graag leren werken met de computer? Foto’s bewerken?... surfen op het internet en kennis
maken met een Tablet? Dat kan in de computerlessen.

Ook een leuke daguitstap staat steeds op ons programma.

Wil je graag kennis maken met ons?
Contacteer dan Linda Braem – tel  03/772 38 29; lindabr@scarlet.be

Je kan voor 10€/jaar onthaallid worden.
Hiervoor krijg je: - Ons maandblad “vrouwen met vaart”

- Korting op boeken met je kvlv lidkaart
- Ledenprijs voor activiteiten
- Je bent verzekerd als je deelneemt aan activiteiten

Van harte welkom!

Landelijke Gilde Sinaai 
Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel wat activiteiten in de aanbieding. We
willen u dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen en u zo een beeld te laten vormen van onze
vereniging.
maandag 6 april: dauwtrip met ontbijt en paaseieren rapen voor de kinderen
donderdag 14 april: eerste deel van de gewestelijke tuincursus “de eetbare tuin” te 

Sint-Pauwels
donderdag 28 april: tweede deel van de gewestelijke tuincursus “de eetbare tuin” te 

Sint-Pauwels
woensdag 13 mei: eucharistieviering ter ere van de Kruisdagen op het landbouwbedrijf van

Wim Verlinden, Leestraat 20. De viering start om 20 uur.
donderdag 14 mei: 15de sneukeltocht. Het wordt een ontspannende, leuke fietstocht (35 à 40
km) doorheen een mooi stukje natuur. Dit jaar gaat het richting Zaffelare. Tussendoor wordt er in
de verschillende stopplaatsen gezorgd voor een lekkere maaltijd, van aperitief tot dessert.

Vertrekplaats: brandstoffen Vercauteren, Zwaanaardestraat 137
Vertrekuur: tussen 11.00 uur en 12.30 uur
Kostprijs: - volwassenen: € 18

- kinderen tot 12 jaar: € 12
- kinderen tot 3 jaar: gratis

Inschrijven vóór 9 mei 2015: 
• Schrijf het juiste bedrag over op de rekening “LG activiteiten” 

BE88 7370 2739 2641 met de vermelding van het aantal volwas-
senen (V), aantal kinderen -12 jaar (K12) en aantal kinderen -3 
jaar (K3).

• Of bij: AVEVE Hugo Vercammen, Edgard Tinelstraat 105, Sinaai
03 772 27 32

zondag 7 juni: namiddagwandeling met vertelling
donderdag 11 juni: koken voor mannen: barbecue
vrijdag 26 juni: met de bus naar de Foute Party van Q-music

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

Lochristi:
Bosdreef 1F

tel. 09/326 03 98

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48

BAETEN Kristof
BEIRNAERT Geert
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly
DUTHOY Robert
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MISSINNE Stefaan
MOYAERT Lydie
WILLEMSEN Emilie
PYPE Pierre
REYCHLER Peter

SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

SMET Peter
VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans

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

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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Meer info op onze website: http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be
of 0499 366 095.
Namens Landelijke Gilde Sinaai, Peter Van Garsse

Spellenclub “De Bokkensprong” 
Iedereen (zowel oud als jong) die graag een gezelschapsspel speelt, blijft van
harte welkom op één van onze spelavonden. Op vrijdag 17 april is er een ken-
nismakingsavond in de kantine van voetbalclub Herleving op de site Ter Beke.
Je bent er welkom vanaf 19 uur. De eerste keer is de toegang GRATIS.

Je kan bij ons terecht voor alle klassieke spelen, maar ook voor nieuwe spelen. Je kan kiezen uit
onze collectie van ongeveer 150 gezelschapsspelen. 

Op zaterdag 18 april is er onze eerste familiedag op speelplein Bartje te Beveren. We starten om
13 uur.

Andere speeldata voor de komende periode: vrijdag 15 mei en vrijdag 19 juni.

Voor meer info kan je terecht op onze website: http://www.forumfederatie.be/sinaai.html.

Namens de Bokkensprong, Peter Van Garsse.

Kerstmarkt Sinaai 2014: een succesverhaal
Op zaterdag 13 december vond voor de 18de keer de kerstmarkt plaats op onze gezellige Dries.
In zo'n dertig kramen kon je terecht voor een leuk kerstcadeau, een drankje of een hapje. Natuurlijk
kon je ook gezellig bijpraten rond de vuurkorven. De kerstman en zijn vrouw brachten een bezoekje
en deelden snoepjes uit aan alle kinderen. Zij mochten ook hun tekening afgeven. De kerstman
beloonde de drie mooiste tekeningen met een boekenbon. 
Proficiat aan Kaylee Van Hemelrijck, Floor Thijs en Julie De Cock!
Wij kijken alvast uit naar de volgende editie. Deze vindt plaats op zaterdag 12 december.

Namens de kerstmarkt, Peter Van Garsse

Beweging.net
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert beweging.net van
Sint-Niklaas opnieuw het vervoer naar de 1 mei bede-
vaart in Gaverland.Ook vanuit Sinaai kan deelgenomen
worden aan deze bedevaart.
- Even traditioneel schuiven we na de bedevaart aan in Ons Huis op Tereken, Schoolstraat 270 in
Sint-Niklaas, voor een boterhammetje en strekken we de benen met een dansje. 

- Prijs voor de bus: 6 EUR
- Prijs voor het gezellig samenzijn in Ons Huis: 6 EUR. 
TOTAAL: 12 EUR 

Vertrekuur bus op Dries (aan “Schoenen De Vos”) in Si-
naai om 13.30 uur. Einde en terugreis voorzien rond 20
uur.

VERENIGINGEN
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VERENIGINGEN

Inschrijven bij Karin Joos via 03 722 08 41 of karin.joos1@telenet.be uiterlijk tegen 17 april 2015
Betalen op rekeningnummer 783-5524190-87 met vermelding “Gaverland”.

Namens het bestuur van Beweging.net Sinaai. - Luc Van Kemmel

Info-avond rond “Dementie”
maandag 20 april 2015 om 20 uur  
Parochiecentrum (Conferentiezaal), Sinaai.

Beweging.net Sinaai organiseert samen met CM Waas en Dender een infoavond rond “dementie”.
Vlaanderen telt vandaag zo’n 116 000 mensen met dementie. Steeds vaker worden we met deze
aandoening geconfronteerd. Soms voelen we ons onwennig als iemand uit onze nabije omgeving
begint te vergeten en weten we niet goed hoe te reageren. Maar wat is dementie nu eigenlijk, hoe
herken je de eerste tekenen en welke vormen van dementie zijn er? In de media horen we van tijd
tot tijd berichten dat het onderzoek de goede richting uitgaat. Kloppen die berichten en wat doet
de medicatie dan die vandaag op de markt is? Dementie beperkt zich niet tot oudere mensen al-
leen: ook als je nog geen 65 bent kan je de aandoening krijgen. 

Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaams expertisecentrum dementie, geeft ons een uitgebreid
inzicht in de wereld van mensen met dementie en maakt ook tijd om jouw vragen te beantwoorden. 

Wij verwelkomen je graag op maandag 20 april om 20 uur in het Parochiecentrum in Sinaai.
Voor meer informatie kan je terecht op 03/722 08 41 of een mailtje naar karin.joos1@telenet.be.

Namens het bestuur van Beweging.net Sinaai. - Luc Van Kemmel

Valentijnverwenwandeling

Zondag 15 februari. Na een gesmaakt Valentijnontbijtje
van KLJ-Sinaai kunnen we er tegenaan. Met een groep van
een 50-tal mannen en  vrouwen maakten we een wandeling
langs rustige wegen. Het weer was schitterend. Wie heeft
er eieren naar de H. Clara gebracht? De sfeer zat er goed
in, allemaal blije mensen. Onderweg werden we verwend
met proevertjes uit de wereldkeuken: een Italiaans likeurtje, een Mexicaans soepje, een Spaanse
cava, een Tunesisch koekje met bijpassende thee…. Vele handen hielpen mee om alles goed voor
te bereiden en te laten verlopen. 

Samen, zo houden we feMma-Sinaai levendig!

Activiteiten feMma-Sinaai:

Fietsen: De lente kleurt onze dagen, dus wat houd  je nog tegen om op vrijdagnamiddag  samen
met een aantal dames de fiets van stal te halen voor een tochtje van 25 km . Vertrek in de Tinelstraat
om 13.30 uur. Terug thuis rond 16.00 uur. Inschrijven is niet nodig, maar wees wel op tijd, we ver-
trekken stipt.

26

Boekje_Sinaai_april_2015_OK_Opmaak 1  26/03/15  16:32  Pagina 26



SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 11  nr. 2 - 2015

Alfons Cerpentier
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Etienne De Meester en Georges Tallir

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

18

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28   9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Disselingen
Onze lijkkoets tijdelijk naar Gent
Misschien heb je al gemerkt dat onze lijkwagen niet meer in de kerk staat. De wagen
is tijdelijk uitgeleend aan het Liberaal Archief van Gent om deel uit te maken van de
tentoonstelling “R.I.P., 200 jaar Vlaamse begrafeniscultuur” waarin de oude funeraire
gebruiken en hun veranderingen doorheen de tijd in de verf worden gezet. Deze leiden
de bezoeker van het sterfhuis naar de begraafplaats en tonen onderweg de verschil-
lende praktijken die rond de dood werden toegepast. En... daarbij hoort natuurlijk
een lijkwagen.
De tentoonstelling vindt plaats in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster,
Vrouwebroersstraat 6 te Gent van 23 april tot 14 juni elke dag behalve maandag van
10:00 tot 16:30. De tentoonstelling is georganiseerd door het Liberaal Archief in het
kader van het Museum voor Vlaamse Sociale Strijd en de toegang is gratis.

De eerste trommel van Marcel Dhondt
Op 9-jarige leeftijd begon Marcel Dhondt, op aanraden van de familie, met tromme-
len. Zijn leermeester op zaterdagnamiddag was René Van Gremberghen, die recht
tegenover de ingang van de kerk woonde. Marcel herinnert zich nog dat hij eens
op een schooldag uit de klas van meester Geldof werd gehaald door Jan Lecocq om
samen met de fanfare op de uitvaart van een oudstrijder te spelen. Ondertussen
heeft Marcel afstand gedaan van zijn oude trommel en deze aan onze heemkring
geschonken.
Familieleden van Marcel maakten jarenlang deel uit van de harmonie Sint-Cecilia
(zie foto op blz. 61 van ons boek “Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 1809-2009).

Jaarboek over de Chiro
We zijn nog dringend op zoek naar gegevens en foto’s over beide afdelingen van
de Chiro.
- Voor Chiro Wij: over de periode van 1994 tot heden.
- Voor Chiro Alleman: over heel de geschiedenis
Documenten en foto’s worden nadien terugbezorgd.

Schenkingen
Godelieve Creve: oude tijdschriften i. v. m. Sinaai
Arnold Ott: bidprentjes en documentatie van Molenhoekkermis
Jozef Van Daele: vier metalen dozen voor dia’s
Paula Vercauteren: doodsbrieven

Etienne De Meester
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  Doelmaatschappij Willem Tell
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  De Broederlijke Spaarmaatschappij
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Gouden Jubelfeest “DE WERKERSBOND” (1899)
In de geschiedenislessen op school leerden we dat mensen zich reeds in de middel-
eeuwen organiseerden. Zo verenigden kooplieden en (laken)handelaars zich in gilden
waardoor ze bepaalde voorrechten van de heer verkregen, meestal tegen betaling.
Ze hadden een eigen halle en bekleedden daarnaast belangrijke posten in het bestuur
en hadden zelfs een eigen rechtbank.
Naar hun voorbeeld groepeerden de ambachtslieden zich in beroepsverenigingen,
die men ambachten of neringen noemde met aan het hoofd een deken. Ook verwier-
ven zij langzaam hun privileges: elk ambacht had een eigen keure, een zegel, een
banier, een patroonheilige met kapel in de kerk en een eigen gildedag. Helaas ging
het er tussen de verschillende ambachten nogal gespannen aan toe.

In Sinaai ontstond in 1849 de wettig erkende Maatschappij van Onderlingen Bijstand
“De Werkersbond”. Op zondag 30 april 1899 vierde zij hun gouden jubileum met
medewerking van het gemeentebestuur. Omdat de afgedrukte aankondiging moeilijk
leesbaar is, volgen hieronder de belangrijkste gegevens.

Het jubelfeest omvatte twee grote activiteiten: een stoet en een muziekfestival.

De stoet
Om 14u verzamelden 44 maatschappijen met vaandels en eretekens op de wijk
Molenhoek. Daarna stapten zij door de bijzonderste straten van het dorp. In het
gemeentehuis werd aan de afgevaardigden de erewijn aangeboden. 
Redevoeringen werden uitgesproken door volksvertegenwoordiger Raemdonck en
provinciaal raadslid Verwilghen. Elke maatschappij ontving bovendien een herin-
neringsmedaille zoals toen gebruikelijk was.
De deelnemende groeperingen kwamen uit Belsele, Haasdonk, Kemzeke, Eksaarde,
Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Waasmunster, Nieuwkerken, Sint-Gillis-Waas,
Beveren, Temse en Sinaai. 
We geven de 18 verenigingen uit Sinaai die meestapten in die stoet (in de schrijfwijze
van toen).

1  Doelmaatschappij Willem Tell
2  Kaartgilde De Herleving
3  Doelmaatschappij De Vlaamsche Wacht (Zwaanaarde)
4  Kaartgezelschap De Zwaanaardsbond
5  Doelmaatschappij De Vreugd (Klein-Sinaai)
6  Doelmaatschappij De Vrienden (Klein-Sinaai)
7  Bolmaatschappij De Waassche Broeders
8  Duivenmaatschappij Vooruit
9  De Veloclub

10  Leesgezelschap Concience’s Kring
11  Doelmaatschappij Iever en Eendracht
12  De Vlaamsche Jassers
13  De Broederlijke Spaarmaatschappij
14  De Ware Spaarvrienden
15  De Veeverzekering
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16  Fanfaren Ste-Cecilia
17  Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan
18  Maatschappij Onderlinge Bijstand De Werkersbond

Een aandachtige Sinaainaar zal merken dat vrijwel al deze plaatselijke maatschappijen
ondertussen zijn verdwenen.

Het muziekfestival
Onmiddellijk na het beëindigen van de stoet startte het muzikaal gedeelte. Hieraan
verleenden acht fanfares of harmonieën, verdeeld over twee kiosken, hun medewer-
king. Onder leiding van hun dirigent speelden zij elk twee muziekstukken.

Het feestweekend werd afgesloten op maandag 1 mei met een plechtige jubelmis
(10u) en een volksbanket (13u) voor de ereleden en de werkende leden.

HET BESTUUR
Proost  - E. H. Em. Spiers, onderpastoor

Voorzitter - P. J. Van Mieghem
Ondervoorzitter - L. Smet

Schrijver - K. Puimège
Schatbewaarder - Edg. De Waele

Kommissarissen - Fr. De Baere, G. Maes, C. Besseleers: 

HET FEESTKOMITEIT
P. Lecocq, Dr. H. Seghers, Dr. A. Weytens, Not. A. De Sutter, K. Heyens,Ed. De Beule,
Th. Van Britsom en J. Verstraete: ereleden.

Etienne De Meester

1e Kiosk (Dorp)
Sinaai: Fanfaren Ste-Cecilia

Bestuurder P. Lecocq

Lokeren: 
Harmonie Katholieke Burgerkring

Bestuurder M. Hilgé

Waasmunster: Harmonie Ste-Cecilia
Bestuurder De Bruyne

Belsele: 
Fanfaren De Waassche Veldklaroenen

Bestuurder J. Van den Branden

2e Kiosk (Dorpstraat)

Eksaarde: 
Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia

Bestuurder F. Van Durme

Moerbeke: Fanfaren Willen is Kunnen
Bestuurder Th. Van Durme

Sint-Niklaas: Fanfaren Gildehuis
Bestuurder A. Segers

Haasdonk: Fanfaren
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Huwelijkspatronen binnen de parochie Sinaai in de 17e en 18e

eeuw
In een studie van een 15-tal bladzijden over de Nieuwe Tijden in onze geschiedenis
ging Koen Van Loocke op zoek naar huwelijkspatronen binnen de parochie Sinaai.
Daarvoor kon hij een beroep doen op de zeer goed bijgehouden parochieregisters
uit die tijd. Eerst inventariseerde hij een vijftal periodes van telkens tien jaar tussen
1655 en 1785. In zijn analyse geeft hij het aantal huwelijken per periode en de maand-
en dag-schommelingen. Ten slotte schetst hij, op basis van de handtekeningen van
de gehuwden, de alfabetisering in een deel van de laatste periode (1779 -1784); pas
vanaf dat jaar duiken er handtekeningen in de registers op.
In volgend artikel vind je enkele huwelijkspatronen van Sinaai in een verkorte versie
weergegeven.

1. Evolutie van het aantal huwelijken

Hier valt het op dat er slechts één periode (1715-1724) opvallend afwijkt van de
andere. Een mogelijke verklaring kan liggen in het feit dat er in het begin van
de 18e eeuw, tijdens de Spaanse Successieoorlog, een bevolkingsafname plaats
vond. In de beginfase van een nieuwe groei was dat vooral ten gevolge van het
aantal kinderen. Tegen de tijd dat deze op een huwbare leeftijd waren gekomen
was de periode 1715-1724  uiteraard al lang voorbij.
Ook het feit dat de materiële omstandigheden ten gevolge van de oorlog slechter
waren dan tijdens de andere periodes zal wel tot een lager aantal huwelijken
hebben geleid.
Een andere verklaring voor deze dalende lijn zijn de veelvuldige sterftecrisissen
die in het begin van de 18e eeuw voorkwamen. Hierdoor werd de huwelijksmarkt
frequent uitgedund, wat er wel voor zorgde dat het aantal tweede huwelijken
gevoelig steeg.

2. Maandschommelingen van de huwelijkssluiting

Periode
1655-1664
1685-1694
1715-1724
1745-1754
1775-1784

Totaal aantal huwelijken
208
234
162
225
214

Gemiddeld per jaar
20,8
23,4
16,2
22,5
21,3

1655-1664  
1685-1694
1715-1724
1745-1754
1775-1784

1655-1784

Jan
7,3
9

10,5
7,1
8,4

8,4

Febr
11,2
9
8

9,8
5,6

8,7

Aug
4,9
3,4
4,3
8,9
7,5

5,8

Mrt
0

5,2
1,9
4,4
0,9

2,5

Apr
12,7
8,2
11,7
10,2
18,9

12,3

Juni
7,8
11,2
10,5
13,3
6,1

9,8

Sept
6,3
6,5
4,3
7,6
7

6,3

Oct
10,7
7,3
5,6
4,4
7,5

7,1

Nov
18

11,2
11,7
5,3
11,3

11,5

Dec
1

5,2
6,8
2,2
0,5

3,1

Totaal
100
100
100
100
100

100

Juli
10,2
9,5
11,7
7,6
3,8

8,6

Mei
9,8
14,2
13

19,1
22,5

15,7

   
  Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan

1   Maatschappij Onderlinge Bijstand De Werkersbond
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  - E. H. Em. Spiers, onderpastoor
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De maandschommelingen inzake huwelijken waren onderhevig aan allerlei factoren.
Het plannen van het huwelijk werd mede bepaald door enerzijds sociaal-economische
factoren, maar anderzijds ook door kerkelijke bepalingen.
In een agrarische parochie zoals Sinaai zien we dat huwen in grote mate werd beïn-
vloed door het werk op het platteland m. a. w. door de landbouw, en die evolueerde
in wezen niet veel. Op momenten dat er gezaaid en geoogst moest worden was er
immers weinig tijd om te trouwen, zeker als we weten dat huwelijken niet zelden
meerdere dagen in beslag namen. De tijd tussen augustus en oktober was het oogst-
tijd, een periode van lang en hard werken. 
Niet alleen het werk op het land maar ook de (huis)nijverheid en het opkomen van
de seizoensarbeid als aanvulling op het basisinkomen hadden hun invloed op het
bepalen van de huwelijksdatum. Aldus werd het huwelijkspatroon in aanzienlijke
mate beïnvloed door de vraag naar arbeid.
Maar minstens even belangrijk als deze sociaal-ecomomische factoren zijn de kerke-
lijke beperkingen die de mensen kregen opgelegd. De vaststelling dat er in maart en
december nauwelijks werd gehuwd is nagenoeg alleen te verklaren door het feit dat
men tijdens de vasten en de advent niet mocht trouwen. Zeker op het platteland was
de invloed van de Kerk aanzienlijk zodat het niet verwonderlijk is dat de mensen in
Sinaai lang vast hielden aan deze principes.

3. Dagschommelingen van de huwelijkssluiting

Wanneer we kijken naar de spreiding over de verschillende dagen van de week zien
we duidelijk dat bepaalde dagen veel meer in trek waren om te huwen dan andere.
Uit het weekoverzicht over de vijf periodes blijkt dat dinsdag de favoriete huwelijks-
dag was. Er werd ook opvallend veel gehuwd tijdens het weekend, zelfs op een
zondag, de dag dat men niet werkte. In onze streken werd de maandag zoveel moge-
lijk gemeden. Maandag werd immers als “zot van de week” betiteld. De vrijdag
kende het minst aantal huwelijken omdat de Kerk er op hamerde om die dag geen
vlees te eten, het zogenaamde vleesderven. De zaterdag was dan weer populair
omdat men een heel weekend kon feesten. Algemeen kunnen we stellen dat het
gelovige Sinaai erg vasthield aan bepaalde tradities.

4. Analfabetisme op basis van de handtekeningen van gehuwden
(1779-1784)

1655-1664  
1685-1694
1715-1724
1745-1754
1775-1784

1655-1784

Maandag
5,1
9

5,6
7,1
4,2

5,5

Totaal
100
100
100
100
100

100

Dinsdag
22,9
25,9
22,2
42,7
60,1

34,8

Woensdag
6,8
7,3
6,8
10,2
3,3

6,9

Donderdag
9,8
16,4
25,3
9,3
11,7

14,5

Vrijdag
3,4
3,9
4,9
4,9
3,3

4,1

Zaterdag
38,5
19
19
5,8
4,7

17,4

Zondag
17,1
18,5
16
20

12,7

16,9

Handtekening bruidHandtekening bruidegom

Ja: 38,8% Neen: 62,2% Ja: 22,4 Neen: 77,6%
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Aan de hand van het aantal handtekeningen gezet door de huwenden, probeert de
auteur een beeld te schetsen van de alfabetiseringsgraad binnen de parochie Sinaai.
Hierbij gaat hij er van uit dat een persoon die zijn handtekening kan zetten ook kan
schrijven en omgekeerd. Het onderwijs in die tijd was onderverdeeld in vier grote
vakken: godsdienst, lezen, schrijven en rekenen. De laatste drie werden niet gelijktijdig
maar wel in verschillende fases onderwezen. Men leerde eerst lezen, vervolgens
schrijven en tenslotte rekenen. Voor iedere fase moest men echter betalen waardoor
velen enkel leerden lezen, of lezen en schrijven maar niet rekenen. Wanneer we enkel
de hand-tekeningen bekijken zitten we dus met een onderschatting van het aantal
geletterden.
Wat wel opvalt is het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Het onderwijs op
het platteland was veel meer gericht naar het onderwijzen van jongens. Het stedelijk
onderwijs bood wel meer kansen voor meisjes. In Sinaai kon amper 40% van de man-
nen lezen en schrijven. De scholen waren er wel maar de leerlingen nauwelijks, want
zij moesten al van op jonge leeftijd meehelpen op het land. De enige periode waarin
men naar school ging was de winter.
De opkomende nijverheid met een grotere vraag naar arbeidskrachten, waaronder
ook kinderen ,zal er echter voor zorgen dat ook bij jongeren de kans op onderwijs in
de winter zal verminderen.

5. De relatie tussen de keuze van huwelijkspartner en analfabetisme
(lezen en schrijven)

De vraag die we ons hier kunnen stellen is of de keuze van de partner bepaald werd
door de alfabetiseringsgraad. Ook nu steunen we ons op het al dan niet kunnen
zetten van een handtekening. Eerst en vooral stellen we vast dat in Sinaai meer dan
de helft van zowel de echtgenoten als de echtgenotes niet kan lezen en schrijven. Bij
de vrouwen is slechts 22% geletterd.
Eveneens blijkt uit deze tabel dat ruim 80% huwde met iemand uit dezelfde sociale
klasse, gewoon omdat men niet veel keuze had om met een geletterd iemand te
trouwen. In de meeste gevallen deed het er niet toe of de partner al dan niet kon
lezen en schrijven, zeker niet bij de arme boeren. In hogere kringen hechtte men er
meer belang aan, zeker bij de uitoefening van bepaalde beroepen.
Om te besluiten kunnen we stellen dat de partnerkeuze nauwelijks gebaseerd was
op de scholingsgraad van iemand, wel op de afkomst van die persoon.

Algemeen besluit
De huwelijkspatronen binnen de parochie Sinaai tijdens de Nieuwe Tijden worden
in grote mate gekenmerkt door hun continuïteit: plotse verschuivingen in het huwelijks-
gedrag zijn er niet te bespeuren binnende periode 1655 tot 1784. Het ontbreken van
grote veranderingen is voornamelijk toe te schrijven aan het agrarisch en katholiek
karakter van de parochie. Wel is het opmerkelijk dat er ook op zondag werd gehuwd.

Etienne De Meester

Man: ja
Man: ja
Man: neen
Man: neen

Vrouw: ja
Vrouw: ja
Vrouw: neen
Vrouw: neen

19
27
7
63

116

16,4%
23,3%
6%

54,3%

100%

x
x
x
x

Totaal aantal huwelijken:
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Sinaaise soldaten in de “Groote Oorlog”
We zijn steeds blij als men reageert op onze jaarboeken en zeker wanneer er aanvullende
informatie komt zoals dat gebeurde met het boek over WO I.

We kregen informatie omtrent het overlijden van Ghisleen Van Hoeck, soldaat
bij 1e Regiment Jagers te Voet - Stamnr. 125/29595 (blz. 148). Ghisleen overleed te
Dendermonde op 5 mei 1971 en werd begraven op het erepark te Oudegem, vak A
rij 15 nummer 3.

Familieleden van Alexander De Belva, soldaat 2e klas bij het 1e Artillerieregiment -
Stamnr. 151/23189  (blz. 65) bezorgde ons tijdens de tentoonstelling deze foto.

Men bezorgde ons ook foto ‘s van Alfons Cerpentier, soldaat  2e klas  bij  het  2e Regi-
ment Carabiniers  -  Stamnr. 131/50653(blz. 57). De foto van de soldaat in zijn militair
uniform vindt men op de cover. De onderstaande foto van 1958 toont ons oud-strijders
van beide oorlogen tijdens de herdenking van 40 jaar bevrijding.
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Op blz. 26 verwijzen we naar het pakje van de krijgsgevangene dat Eduard Vermeiren
ontving. Deze paketten werden vanuit Nederland aan de gevangenen bezorgd en
kon men in verschillende samenstellingen bestellen op verschillende adressen in
Vlaanderen. In een advertentie uit de Gazet van Brussel (8 febr. en 12 maart 1917)
lezen we dat men in in Sinaai zo’n pakje kon bestellen bij Arthur Van den Broeck,
wat verklaart dat onze scholen actief deelnamen aan deze campagne.

Jos Daems
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Woorden uit het Sinaais dialect met “B”
In het vorige nummr fristen we een aantal zelfstandige naamwoorden met de letter B
op; vandaag is het de beurt aan de werkwoorden en 'andere' woorden.

Werkwoorden

Balen: bellen, telefoneren - ook hier weer de typische klinkerwissel voor de L.
Bassen: blaffen; ook gebruikt voor hevig hoesten - niets te bassen hebben betekent niets
te zeggen hebben
Batteren: vechten (van het Franse battre: slaan)
Beboffen en bestoefen: loven, prijzen
Bedodden: bedotten, misleiden, bedriegen (d en t worden vaak verwisseld)
Bedompen: bedampen of met damp bedekt zijn
Bedretsen: bevuilen, met drets (= drek, van het Franse drêche) besmeurd zijn
Bedrieëgen: bedreigen
Bezen: gebruiken, bezigen
Bekletsen: bekladden, vervuilen
Bekokstoven: heimelijk bedisselen. Verwant met bekoken (= voldoende koken) en het
Engelse concoct (beramen) en het Franse concocter (uitbroeden)
Bekuuëpen: bekopen, boeten
Beluuënen: belonen
Benijn: benijden - in werkwoorden wordt de uitgang (medeklinker + en) dikwijls
samengetrokken
Bepampelen: betasten en daardoor soms besmeuren (verwant met het Franse palper:
betasten)
Bepeizen: zijn mening herzien, zich bedenken - ik heb mij bepeisd
Berechten: sacramenten der stervenden toedienen, betekent 'het goede voorhouden
in het stervensuur'
Beschemmelen: beschimmelen (klinkerwissel)
Besmeiëren: besmeren, besmeuren
Besnijn: besnijden, vooral in de betekenis van dranken oplengen
Bespieëten: bespatten
Bestoefen: loven
Bestoken: lastig vallen, verwant met besteken: een geschenk aanbieden
Bestrijn: bestrijden, betwisten, ook afstrijn
Betijn: laten begaan, iemand of iets laten betijen 
Betraun: vertrouwen
Bezetten: bepleisteren, innemen
Bezoan: bezaaien
Bieën: bieden (ook in het kaartspel)
Bieëneluuëpen: pasjes maken (kindertaal)
Bieënestoan: rechtop staan (kindertaal)
Bieken: eten, bikken; verwijst naar bek en pikken, maar werd opgepikt in het Bar-
goens (= dieventaal) en kwam zo in de volkstaal terecht 
Bijzen: schommelen
Binnespelen: snel eten, ook wel binneschoefelen
Binnenduun: afgeven, ergens doen ingaan - de koeien binnenduun
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Binnerijven: opstrijken, binnenharken, meestal met negatieve bijklank - geld binnen-
rijven. Verwijst naar het gereedschap (hark)
Binnestuiken: binnenvallen - stuiken is tuimelen
Binneweunen: inwonen
Binnezijn: zijn schaapjes op het droge hebben
Blaun: geld achterhouden - hij verdient 10 euro en hij blaut er 2. Verwijst wellicht naar
het blauwe luchtruim (cfr. het Franse passer au bleu = laten verdwijnen)
Bleiten: schreien, verwijst naar het blaten van een schaap
Blenderen: verduisteren, verwant met blind
Blikken: een kaart omdraaien en tonen (kaartspel)
Blommen: bloeien
Boaën: baden, weken
Boemelen: veel herbergen bezoeken op één dag, verwijst naar het Duitse bummeln:
lanterfanten
Boezjeren: bewegen (van het Franse bouger)
Boffen: bluffen, ook geluk hebben; betekent eigenlijk 'zijn slag slaan' en verwijst naar
deze slag (= bof)
Bokken: langdurig koppig zijn, verwijst naar de koppigheid van het dier - hij hê ne
gieëlen dag gebokt vuer nen ijl niet
Bolleketten: stuiteren met een ijzeren bol (stuiter) - term uit het knikkerspel
Bommen: het kan mij niet raken of schelen - da kan mij nie bommen. Bommen heeft
hier de betekenis van slaan, raken
Bot: rubberen laars (van het Franse botte)
Bouten: het kortwieken van vleugels
Brannen: branden
Brassen: slordig eten, beesten brassen is het vee veevoeder geven
Brauken: braken
Brieën: smeren - verwant met bereiden
Broaën: braden
Broebelen: verward spreken (brabbelen), ook opborrelen - is een klanknabootsing
Broeën: broeden
Brossen of brosselen: spijbelen, ook morsen
Bruuskeeren: forceren, geweld gebruiken (van het Franse brusquer: geweld aandoen)
Buitekoteren: buitenjagen
Bustelen: vechten, worstelen
Busten: barsten
Buuëren: boren

Andere woorden

Baja: wel ja - het voorvoegsel 'ba' verwijst naar een zekere toegeving
Belangenie: helemaal niet, geenszins - bijlange niet
Banieë, banieët: maar neen
Batoet: maar neen - is een ontkenning; toet staat voor' het doet' 
Bedieësd: beschaamd
Bedriegtenboer: onbetrouwbaar - da was van bedriegtenboer
Bekan: bijna, vrijwel - vervorming van bijkans
Begost: begonnen
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   Juliëtte Vercammen (93j), w. v. Gustaaf Van Pottelberg, WZC ‘Het Lindehof’  Belsele

0             
          
          
            
          
  Ludwina Baert (82j), e. v. Jozef Heuninck, Marktstraat (Puivelde), begraven in Sinaai

Belet: hinder, belemmering vb. om binnen te komen - Is er geen belet?
Beneen: beneden, gelijkvloers
Beneirei: afgunst
Beiërevoets: blootvoets, barrevoets - bar betekent bloot
Beschemmeld: beschimmeld
Beschomd: beschaamd
Binst: terwijl, tijdens, gedurende - komt van binnenst
Bla-bla: nodeloze drukte (uit het Frans overgenomen)
Blak en bluuët: zeer goed zichtbaar - blak is vlak, effen
Blaut: blauw
Bochtig: vochtig
Boemestevol: tot boven gevuld, bomvol - verwijst naar  een vat dat tot boven het
bomgat gevuld is
Bont en blaut: bont en blauw toegetakeld
Bot: stomp, niet scherp
Botgeweg: botweg - komt van botgaweg
Bots: zo goed als, bijna - da's bots niet te gelueven
Boveneiërms: bovenarms
Brauf: braaf
Broest: roestig
Bros: niets, nul (komt uit het dobbelspel)
Bruut-gau-weg: ruw geschat, ongeveer - te vergelijken met botgaweg

Annemie Bogaert en Etienne De Meester

30
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2014
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
01  Simonne Vonck (88j), w. v. Remi De Troyer, WZC ‘Het Hof’ Sint-Niklaas
02 Lucienne Smekens (83j), w. v. Firmin Van de Vijver, Waasmunster-Ruiter, † Lokeren
09  Rachel Ryckaert (86j), w. v. Julien Baes, Leebrugstraat
16  Dirk Schalck (51j), e. v. Sabina Eeckman, Wijnveld
21  Cyriel De Clercq (91j), e. v. Mariëtte Verschelden, Hulstbaan
27  Eddy Poppe (70j), e. v. Jeanine Van Driessche, Hooimanstraat
-februari
01  Dirk Vercauteren (49j), e. v. Marieke D’Eer, Puiveldestraat
02  Adrienne Burggrave (82j), w. v. Albert Haeck, Wijnveld
03  Firmin Seghers (88j), e. v. Anna Elsmoortel, Edgar Tinelstraat
09  Roger Van Grembergen (71j), w. v. Nelly De Wilde, Godelievelaan
12  Jozef Meert (80j), e. v. Alphosine Vercauteren † Belsele
26  Frida De Bock (89j), w. v. Roger De Ruysscher, WZC ‘Huize Den Dries’
28  Julia Kievits (83j), e. v. Theo Schuurmans, Keizerstraat
-maart
05  René Windey (85j), w. v. Bernadette Zaman, Puiveldestraat
19  Achiel Van Aelst (89j), w. v. Mariette De Clercq, WZC ‘Het Lindehof’ Belsele
19  Gerarda Raes (87j), w. v. Leon Poppe, WZC ‘Ter Wilgen’ Sint-Niklaas
22  Annie Verhulst (63j), e. v. Etienne De Maeyer, Hooimanstraat
-april
14  Maria Vermeulen (65j), e. v. Etienne Daman, Beukenlaan
-mei
06  Maurits Van Damme (91j), e. v. Julia Ryckaert, WZC ‘Huize Den Dries’
12  Leon Wagemans (79j), e.v. Jacqueline De Wolf, Bellemansstraat, † Hamme
14  André Mul (74j), e. v. Rosina Roels, † Sint-Niklaas
19  Emilienne Laureys (69j), e. v. Ferdinand Staessens, † Sint-Niklaas
20 Albert Van Poucke (95j), w. v. Jeanne De Cock, † Stekene
25  Leona Impens (86j), w. v. Jozef De Plukker, Hulstbaan
28  Nicole Van Puyvelde (62j), e. v. Freddy Van Goethem, Sint-Niklaas
- juni
06  Yvonne Dhooghe (85j), w. v. Aimé Van Poucke, Leestraat
11  August Smekens (82j), w. v. Hilda Maes, 

partner van Georgette De Keirsmaeker, Zwaanaardestraat
24  Maria Mesot (79j), w. v. Ernest Vermeulen, WZC ‘Huize Den Dries’
- juli
?   Juliëtte Vercammen (93j), w. v. Gustaaf Van Pottelberg, WZC ‘Het Lindehof’  Belsele

05  Agnes Verstraeten (89j), w. v. Alfons Peersman, WZC ‘Huize Den Dries’
19  Marianne Van Guyse (58j), e. v. Etienne Meul, Helsvuurstraat
19  André Gyselinck (66j), e. v. Jeaninne Poppe, Hemelsbreedte, † Sint-Niklaas
21  André Van Laere (77j), e. v. Diane Van Loo, Hulstbaan † Sint-Niklaas
26  André Verschraege (84j), w. v. Laura De Mey, Zwaanaardestraat
27  Ludwina Baert (82j), e. v. Jozef Heuninck, Marktstraat (Puivelde), begraven in Sinaai
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-augustus
?   Germaine Baert (88j), w. v. Achiel De Bock, Keizerstraat

05  Martha Van Poeck (98j), w. v. Roger Malfliet, WZC ‘Huize Den Dries’
-september
02  Rudy Cerpentier (51j), w. v. Marijke Annaert,

partner van Marina Van Steelandt, Limietstraat
10 Alfried Van Bocxlaer (76j), “Het Hooghuis” Sint-Niklaas.
10 Mariette Smet (79j), (begraven in Sinaai)
13  Cecile Van Hooste (78j), w. v. André Poppe, Stekene, † Beveren
14  René Matthys (93j), e. v. Leona Creve, WZC ‘Huize Den Dries’
-oktober
02  Agnes Goedertier (91j), w. v. Arnold Claus, WZC Sint-Truiden
03  Lydia Leunis (75j), w. v. Pierre Miechielssens, Beukenlaan
10  Valère Arryn (87j), w. v. Angèle Vergote,

e. v. Christiane Van Goethem, Zakstraat
15  Omer Strybos e. v. Martha Vercauteren, begraven in Sinaai
13  Eric Bevernagie (72j), WZC ‘Huize Den Dries’
19  Yvonne De Bel (95j), w. v. Louis Neels, Hellestraat
-november
03  Yvonne Van Poucke (89j), w. v. Amedeus Geers, Molenstraat
14  Roger Van Bocxlaer (85j), e. v. Georgette De Ruysscher, Dr. Haeltermanlaan
15  Alfons Varewyck (82j), † Gent
21  Dirk Poppe (56j), † Lokeren
24  Walter Baert (85j), w. v. Maria Pauwels, Waasmunster – Duizend Appels, † Lokeren
26 Betsy Moorthamer (52j), e. v. Willy Coppens, begraven in Sinaai
-december
06  Gaby Anthuenis (72), e. v. Albert Roels, Waasmunster – Ruiter
20  Marcel Smet (82j), e. v. Maria De Vlieger, † Waasmunster
20  Ronny De Schepper (68j), e. v. Magda De Bock, Puiveldestraat
22  Maria Seghers (96j), w. v. Gustaaf De Puysseleir, Katharinastraat
26  Alfred De Beule (75j), e. v. Yvonne Van Gucht, Waasmunster- Ruiter

Etienne De Meester en Georges Tallir
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Ladies night: Voor de data kan je terecht op de site van Siniscoop of je doet  een telefoontje naar
Sonja: 03 772 27 45. Inschrijven doe je eveneens bij Sonja, zo kunnen we carpoolen.

April doet wat hij wil, luidt het spreekwoord. Wij gaan er opnieuw creatief tegenaan met een work-
shop “juwelen maken”. Afspraak op maandag 6 april om 19.30 uur in het parochiecentrum in
Sinaai. Vergeet niet op voorhand in te schrijven, de plaatsen zijn beperkt.                                           

Meer info bij Marijke: 03 722 05 61.

Op woensdag 15 april om 14.00 uur trekken we er met de fiets (of met de auto) op uit met onze
kinderen of kleinkinderen. We bezochten vorige jaren al de geitenboerderij en Mili-ijs, dit jaar is het
een verrassingsuitstap. Inschrijven doe je bij  Inge: 0479 47 89 21.

In mei staat onze dagreis op het programma. Op dinsdag 5 mei trekken we eerst richting Riemst
voor een bezoek aan het wijndomein van Genoels-Elderen. Na de middag is er een bezoek aan
Maastricht met een rondleiding in de kazematten. Inschrijven vóór 3 april bij Francine: 03 772 28
78.

Op maandag 4 mei om 20.00 uur is er feMma maakt het ” ideetjes voor de tuintafel en creatief
met papier”. Voor meer info neem je best contact op met Marijke: 03 722 05 61. Dit gaat door in
het parochiecentrum.

Dinsdag 12 mei vieren we ons lentefeest om 19.30 uur in de parochiezaal. Het wordt een bont-
gekleurde avond met veel muziek onder begeleiding van Elien en Joke.
Inschrijven doe je bij Marianne: 03 772 58 25.

Juni doet ons al denken aan vakantie en lange zomeravonden, daarom op 4 juni een workshop
“BBQ”.We starten om 19.30  in het parochiecentrum.
Interesse, neem dan vlug contact op met Marianne: 03 772 58 25.

Om de examenstress te lijf te gaan, zwieren we onze benen los met een dansavond  “latin vibes”
in Troelant op vrijdagavond 19 juni om 20.30 uur. Iedereen is welkom. 
Meer info bij Peggy: 09 339 00 67.

Alle vrouwen zijn welkom op onze activiteiten, maar met een feMma-ledenpasje geniet je korting
op de deelnameprijs. Wil je ons graag leren kennen? FeMma is er voor vrouwen met veel of met
weinig tijd, jong of oud, mollig of slank, blank of zwart, alleenstaand of aan het hoofd van een gezin,
iedereen hoort erbij!

Voor meer info over feMma-Sinaai kan je altijd een mailtje sturen naar marianne.de.sy@skynet.be.
Je kan ons ook vinden op facebook of op de website: www.femma.be.

Markant  
- Donderdag  23/04/15 - Dorpshuis 20u -  Sociale Media door
Lore De Backer

- Dinsdag 28/04/15 - Dorpshuis 20u - “Zinloos geweld” door
Nathalie Laceur ism het Davidsfonds.

- Woensdag 20/05/15 - Dorpshuis 20u -  Natuur en Kruiden door Maya Vereecken van Maya’s
natuurhuis op de Dries te Sinaai.

- Dinsdag 16/06/15 -  Art Decowandeling om 19u in Sint-Niklaas i.s.m. de Dienst Toerisme.

Van harte welkom!

VERENIGINGEN

   Germaine Baert (88j), w. v. Achiel De Bock, Keizerstraat
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Patron aan het fornuis

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag
van 11u30 tot 22 uur

Gesloten:
op dinsdag en woensdag
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KLJ-nieuws
Beste inwoners van Sinaai, graag stellen wij jullie even op de hoogte van wat er leeft in KLJ Sinaai.

De winter loop stilaan op zijn einde. Dat wil zeggen dat wij weer vaker ons knusse lokaal kunnen
inruilen voor de frissen buitenlucht.  Spelen in de sneeuw hebben we gehad, nu is het tijd om te
genieten van de eerste warme lentezon!

De Après Ski Party is ondertussen achter de rug. Normaal gesproken zou deze fuif doorgaan in de
nieuwe zaal van Troelant. De herstellingswerken moesten ruim op tijd afgerond zijn. Wegens onge-
lukkige communicatie en niet nakomen van beloftes naar ons toe waren wij pas in extremis op de
hoogte van de laattijdige beschikbaarheid van de zaal. Door een snel optreden van de KLJ is deze
fuif toch kunnen doorgaan, weliswaar op een andere locatie. De kantine van FCH Sinaai deed dienst
als stand-in fuiflocatie. Wij zijn zeer blij dat we onze fuif alsnog konden laten doorgaan en dat alles
goed verlopen is. We kijken ook uit naar onze Low Budget Party die wel in Troelant zal doorgaan.
Hopelijk wordt onze eerste fuif in de nieuwe zaal een ongezien succes! 

Op de zondag na Valentijn waren we naar goede gewoonte allen vroeg wakker om de verliefde
koppels van Sinaai, jong en oud, te verwennen met een lekker valentijnsontbijt. Hopelijk heeft ie-
dereen er ten volle van genoten. 

Na de drukke periode van nieuwjaarsbrieven voorlezen en verplichte bezoekjes bij dichte of soms
iets verdere familie trokken we er met de kadees, lolly’s en jonckers nog eens op uit. De poorten
van een middeleeuws kasteel openden zich in de krokusvakantie. Op het middeleeuwse weekend
waanden we ons voor even terug in het tijdperk van ridders, prinsessen, kruistochten en kastelen
met wijdse slotgrachten. Het was een super plezant weekend! 

Nieuw dit jaar is de locatie van onze barbecue. Die zal doorgaan in de parochiezaal op zaterdag 11
april 2015. Verder zal er aan deze avond niets veranderen en we hopen natuurlijk dat jullie mee
komen genieten van deze lekkere avond. Jullie vinden meer info binnenkort in de brievenbus.

Door al dit feestgedruis zouden we al bijna het belangrijkste vergeten: we staan natuurlijk nog altijd
elke zondagmiddag klaar voor onze superleden! Van 14.00 tot 17.00 uur zijn alle kinderen welkom
op onze spetterende activiteiten. Ons lokaal bevindt zich nog steeds achter het oude OCMW-ge-
bouw. 
Als kers op de taart zakken we in juli (11 tot 21) af naar Lommel voor ons jaarlijkse kamp!

JEUGD
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

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

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

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

Molenstraat 4
9112 Sinaai

tel.: 03 772 59 12
GSM: 0496 84 67 57

Patrick
VERWULGEN
Interieur Meubelmakerij
ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Voor info kunnen jullie steeds onze voorzitter Aaron Lutin-Smet bereiken op 0475 62 60 36.

Zo zijn jullie weer helemaal op de hoogte van ons, KLJ Sinaai!

www.klj-sinaai.be 

Jeugdkoor Gaudeamus
Het Jeugdkoor viert 40ste verjaardag met Lenteconcert  

Om dit lenteconcert optimaal voor te bereiden gingen de jeugdige stemmen 3 dagen op afzondering
naar het verre Lommel. Daar werd er volop gerepeteerd, geknutseld en voorbereid. Het resultaat
kan u komen beluisteren en bekijken op zondag 24 mei om 19u in de parochiezaal. De geschiedenis
van het koor passeert dan uiteraard de revue. 

Van harte welkom!Kaarten te bekomen via de leden en het bestuur. 
Alle info over het jeugdkoor op www.jeugdkoorgaudeamus.be.

Spenoazi
Dag vrienden van Spenoazi!

Binnen een aantal weken opent Speelplein Spenoazi opnieuw de deuren! De voorbereidingen zijn
begonnen! Hier en daar zorgde de werkgroep promo al voor een affiche en een foldertje met meer
info over de paaswerking. Ijverig als we zijn, begonnen we onlangs ook met het opruimen van ons
materiaallokaal. Ondertussen werden ook het aparte lokaal voor onze speelse kleutertjes en onze
gekke tieners tiptop in orde gezet.  Ook deze paasvakantie zijn kinderen vanaf 3 tot 15 jaar welkom
bij ons tijdens 2 weken halve dagwerking! Ben jij ook al benieuwd wat er deze vakantie valt uit te
spoken op Spenoazi? Kom dan zeker langs! 

Ook het jaarlijkse leidingweekend van Spenoazi zit er alweer op en het was ook deze keer een
groot feest! We verkleedden ons in de gekste personages, lachten erop los en verkozen dé Spe-
noazi “animator van het jaar”. Tijdens dit weekend bedachten we ook al de thema’s voor onze
paaswerking en ook deze keer zal het weer de moeite zijn! Zo hoorde ik al waaien dat Spenoazi
bedreigd wordt door een bende kwallen!? Als dat maar goed komt! 
In 2015 grijpt Spenoazi ook terug naar een goede, oude gewoonte. Dit jaar vindt ook de ‘Beach
party’ weer plaats!! Op zaterdag 28 maart wordt OC Troelant nog eens vol zand gegooid voor een
stevig feestje! Verder zijn er zoals steeds weer cocktails én jacuzzi’s! Wat wil een Spenoaziër nog
meer? 

Dit jaar verwelkomen wij graag ook weer enkele nieuwe animatoren op het speelplein! Ben jij dus
16 jaar, doe je graag eens gek en sta je al te popelen om mee te spelen? Stuur dan zeker een
mailtje naar info@spenoazi.be, bel eens naar 0488 49 56 00 of neem een kijkje op onze facebook-
pagina! 

KNALLEN MAAR!

Speelse groeten,de animatoren van speelplein Spenoazi! 
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Vleeshouwersstraat 26/1    9112 Sinaai
Tel: 03/772.60.41     Fax 03/772.60.42

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

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

VERKOOP - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN ALLE FIETSEN

SPECIALIST HANDGESPAAKTE WIELEN
OPMETEN VAN RENNERS EN TOERISTEN

Leebrugstraat 81  9112 SINAAI  GSM 0477 94 68 09  www.stephanmichiels.be
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Chirojongens Wij
Daar is de lente, daar is de zon! Ideaal weer dus om op zondagmiddag lekker buiten te ravotten op
de Chiro. Maar ook in de koudere wintermaanden die nu achter ons liggen zaten we zeker niet stil.
Zo hebben we naar jaarlijkse gewoonte weer lekkere pannenkoeken gebakken op Lichtmis en kon
elke afdeling een zondag sportief gaan doen in de sporthal. Natuurlijk was er begin maart ook onze
Bonte Avond. Na een heerlijk bord stoofvlees met frietjes konden de ouders genieten van leuke en
grappige toneeltjes met in de hoofdrol hun eigen geliefde spruiten. Tussen de toneeltjes door kon
iedereen gissen naar het succes van allerhande opdrachten die de leiding had uitgevoerd. Kan je
72 uur wakker blijven? Hoe lang doe je er over om de Belgische kust af te wandelen? Wie het
meeste antwoorden juist had, ging naar huis met fantastische prijzen! Het was met andere woorden
weer een lekkere en geslaagde avond!

Tijdens deze fantastische lentedagen droomt elk beetje chiroman ook al stilletjes weg naar dé kers
op de taart van het werkjaar: het kamp. Na een bezoekje aan onze noorderburen vorig jaar, verhuist
de Chiro dit jaar voor 10 dagen naar het zonnige zuiden. Van 12 tot 21 juli gaan we ons immers
met zijn allen te pletter amuseren in de provincie Namen. Misschien hebt u nu al opgemerkt dat
we dit jaar weer een dagje later van start gaan dan normaal, dit komt omdat het op 12 juli meteen
ook onze breng- en bezoekdag is. Hier is iedereen zeker welkom om een lekkere kampmaaltijd
te verorberen en eens een kijkje te komen nemen naar onze kamplocatie.

Voor het echter zo ver is, zijn er nog heel veel leuke zondagen te beleven op de Chiro. Zoals de
meesten wel weten geven we elke zondag om 14.00 uur het startschot voor een fantastische chi-
romiddag. We zijn al met veel, maar als het van ons afhangt, mogen er altijd nog wel wat nieuwe
gezichten bij. Dus vergeet niet: Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag
vanaf 14.00 uur welkom! Wie meer wil weten kan altijd eens surfen naar chirowijsinaai.be en wie
echt benieuwd is kan altijd gewoon eens komen meedoen. En dat zonder verplichtingen, want het
eerste jaar is altijd gratis!

Maar ondertussen is het nog tijd voor iets zeer bijzonders: onze eenmalige benefiet! Ondertussen
zou iedereen het al moeten weten, maar door een jammerlijk ongeval met een koelwagen op kamp
zitten we voorlopig even met wat financiële kopzorgen. Omdat we onze werking hier niet onder
willen laten leiden, geven we een groot feest op 16 mei in het nieuwe Troelant. In de namiddag
kan de -12 zich amuseren op een grote speeltuin met allerhande springkastelen en spelen, en trekt
de +12 erop uit om een avontuurlijk spel te beleven, terwijl de ouders ondertussen rustig kunnen
genieten van een hapje en een drankje. In de avond start dan het grote feest en kan u komen kijken
naar optredens om u nadien te wagen aan een dansje op de afterparty. Hoeveel u wilt steunen
kiest u overigens zelf, want de inkomprijs bepaal je helemaal zelf. Kijk vooral uit naar de affiches
voor meer informatie of zoek ons op Facebook, maar één grote klepper kunnen we alvast met heel
veel trots onthullen: Tripoli. Inderdaad, na enige tijd rust komt deze fantastische Sinaaise groep bij
ons de pannen van het dak spelen met een zeker niet te missen optreden.

Bij leven en welzijn, tot dan!
Met vele chirogroeten,

Chirojongens ‘Wij’ Sinaai
0498 48 29 57        
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

maandag en vrijdag: gesloten
di-do: 8u - 12u15 en 13u30 - 18u00

zaterdag: 7u - 18u00
zondag: 7u - 12u30

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/772 12 35

Du Barry Mady
Pralines - Doopsuiker

Geschenken
Ed. Tinelstraat 9 9112 Sinaai

tel. & fax 03/772 63 68
Open:

di.: 13u30 tot 17u30
wo.-do.-vr: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 17u30

za.: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 16u
Gesloten: zondag & maandag

COOLS Stefan
Ed. Tinelstraat 137 9112 Sinaai

GSM 0476 241 320  fax 03/772 38 81
e-mail: schilderwerken.cools@telenet.be

Alle behang, - schilder, -en
decoratiewerken.
Vloerbekleding en 
spuitwerken
Italiaanse stucktechnieken

Vercauteren b.v.b.a.
ZWAANAARDESTRAAT 137

9112 SINAAI

Brandstoffen
03 772 36 22

Tankstation
03 772 53 91

VM Consult
Accountancy & Tax

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Bezoek onze nieuwe website: www.vm-consult.be

Evert Van Mele
Erkend Accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40 B
9112 Sinaai

0477/62 27 95
info@vm-consult.be

Boekje_Sinaai_april_2015_OK_Opmaak 1  26/03/15  16:32  Pagina 50



Chiromeisjes Alleman
Het chirojaar draait op volle toeren! De voorbije periode geno-
ten de leden alweer van levendige zondagen vol spetterende
activiteiten. Verschillende groepen gingen op weekend met hun
eigen groep maar ook het gewestweekend stond op de
agenda. Samen met de andere chirogroepen uit het gewest
maakten ze er een onverge- telijke tijd van. 

En ook carnaval kon rekenen op een massale opkomst van
Chiro Alleman! Verkleed in de gekste dingen trokken we met
z'n allen richting de carnavalstoet! Plezier verzekerd! 

Ook onze ouderavond was alweer zeer geslaagd waar elke chi-
romeid voor een goed gevulde parochiezaal op het podium
haar beste beentje kon voorzetten. 
En dan was er ook die primeur voor Sinaai: de oud-ijzeractie
ten voordele van onze bouw. In totaal werd op Sinaai bijna 10
ton oud ijzer opgehaald (9960 kg om precies te zijn). Het werd
een fantastisch resultaat waarvoor we iedereen die zijn steentje
bijdroeg ‘staalhard’ bedanken. 

‘Een dikke merci’ gaat ook naar ons oudercomité, voor hun onverdroten hulp en inzet bij de ver-
schillende projecten en op de werf. Mede dankzij hen kunnen wij ons elke zondag opnieuw des te
meer inzetten voor onze chiromeisjes om hen een supertoffe namiddag te bezorgen.

Natuurlijk staan er ons alweer verschillende activiteiten te wachten met als perfecte inzet voor de
zomervakantie: onze jaarlijkse BBQ! Op zondag 28 juni verwachten we jullie massaal om samen
te smullen. Over het kamp van 21 tot 31 juli kom je volgende keer alles te weten, maar één ding
staat al vast: het wordt letterlijk en figuurlijk een ‘Chirodroom’!

Zonnige chirogroetjes van Alleman

Troelant
Nu alle onvoorziene herstellingswer-
ken achter de rug zijn en de polyva-
lente zaal van ons nieuwe Troelant
terug in al zijn glorie ter beschikking
staat zouden we jullie graag een
beetje praktische info willen geven
voor het geval je zou overwegen de
zaal te gebruiken. 
De zaal kan uiteraard gebruikt worden
voor feesten en fuiven, maar ook voor
verenigingsactiviteiten allerhande,
voorstellingen, voordrachten, eetfes-
tijnen, vergaderingen, enz. Er is plaast

JEUGD
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:
- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

Tel: 0477 29 08 60
Website: www.dtinterieur.be

OPENINGSUREN:
Woensdag, donderdag

en vrijdag van 7.30u tot 12.30u
en van 13.30u tot 18.00u

zaterdag van 7.00 tot 17.00u
zondag van 7.00 tot 15.00u

MAANDAG & DINSDAG
GESLOTEN

DRIES
9112 SINAAI

Tel.03/772 32 46

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE

RENOVATIE ANTIEK - MEUBELEN
Schatting - Herstelling - Verkoop

Aanvaard herstelling alle meubelen
Herbiezen - Herrieten

Herstofferen alle zitmeubelen

PRO-RUSTICO
Roger Beirnaert-Van Damme
Keizerstraat 34  B 9112 Sinaai-Waas

tel. 03/772 37 55
BTW BE 0591 016 248
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voor 200 zittende of voor 400 staande personen. Stoelen en tafels zijn ter plaatse. 
We hebben ook een vergaderlokaal voor een 30-tal personenen ter beschikking.
We hanteren verschillende prijzen, aangepast aan de gebruiker. Het basistarief om de zaal te huren
is 64 euro per dag. Jeugd, scholen, sociale instellingen betalen slechts de helft, voor verenigingen
van buiten Sint-Niklaas of commerciële organisaties ligt de prijs hoger. Hetzelfde systeem geldt
voor het vergaderlokaal, waarvoor het basistarief 16 euro per dag bedraagt.
Er is een speciale regeling incl. verzekering voorzien feesten, fuiven, recepties e.d. 

Voor meer details of afspraken, gelieve contact te nemen met Farah Aliluch, 03 7783343, farah.ali-
luch@sint-niklaas.be

Sint-Catharinascholen - nieuws Basisschool
Iedereen is van harte uitgenodigd op de openklasjesdag in Basisschool Klavertje 3, ’t Wijntje en
De Zwaan op 9 mei van 10h00 tot 12h00.

Basisschool De Zwaan
Net als vorig jaar werkte dit schooljaar opnieuw een Sinaaise school mee aan het project Erfgoed-

speurders. De leerlingen van
de Vrije Basisschool De Zwaan
gingen op zoek naar de ge-
schiedenis van hun school en
omgeving. Daarvoor zochten ze
o.a. in het schoolarchief, bij fa-
milie, oud-leerkrachten en di-
rectie, lokale verzamelaars (o.a.
Georges Tallir) en de heemkun-
dige kring.  

Zij maakten intussen een online
tentoonstelling die zichtbaar is
op www.waaserfgoed.be en
voorzien ook een effectieve ten-
toonstelling tijdens het school-
feest op 29 maart 2015.
Schepen van cultuur, Annemie
Charlier, zal deze openen
rond  11.45 uur.

De online tento kan je vinden via http://www.waaserfgoed.be/virtuele-tentoonstellingen/col-
lecties-de-kijker/162-vrije-basisschool-de-zwaan

Meer info:  
Anniek Elegheert - erfgoedconsulent Erfgoedcel Waasland
Onderdeel van Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 14

JEUGD
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Ontwerp,
coördinatie en uitvoering

Katharinastraat 8  9112 Sinaai
Tel: 03 772 34 65

GSM: 0473 53 49 84

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Voor frieten
lekker en fijn

moet ge bij Rudy zijn

Standplaats:
Dries 46  Sinaai

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

FRITUUR RUDY
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Boogsport
Sinaai Eendracht 
Lokaal  De Boogscheut, Vleeshouwerstraat 26, 9112 Sinaai
Zondag 5 april 
Maandag 27 april 
Zondag 3 mei  Spa schieting 
Maandag 25 mei 
Zondag 7 juni 
Maandag 22 juni  
Al deze schietingen gaan door om 15.00 uur en er is 25€ gratis 

Ons vermaak
Lokaal Café Brouwershuis, Kruisstraat 2, 9111 Puivelde
Zaterdag 4april / 37€ gratis 
Zondag 12 april / 50€ gratis 
Zaterdag 2 mei / 37€ gratis 
Maandag 10 mei / 50€ gratis : kermis Puivelde 
Dinsdag 11 mei / 37€ gratis : kermis Puivelde 
Zondag 17 mei / 50€ gratis 
Zaterdag 6 juni / 37€ gratis 
Zondag 14 juni / 50 gratis 
Maandag 29 juni / 37€ gratis 
Al deze schietingen beginnen om 15.00 uur

Vrijdag 8 Mei: Kermisschieting in de tent te Puivelde begint om 19u30 op 2 wippen 
100€ gratis met medewerking van St Joris Jeugd

Kermisschietingen: Duizend Appels
1 mei: schieting Sinaai Statie, begin 19.30 uur, 25€ gratis.
3 mei: schieting zondagvoormiddagschutters, begin 09.00 uur, 25€ gratis.
4 mei: Schieting Sinaai Statie, begin 14.30 uur, 25€ gratis.

Judoclub Sinaai
Bijkomende training
Vanaf maart wordt er ook elke zondag van 10
tot 11.30 uur  (behalve op wedstrijddagen ) ge-
traind door onze competitiejeugd.
Door onze gestadige groei kunnen we tijdens de
weektrainingen te weinig aandacht bieden aan
onze toppers.

COMPETITIE
Tornooi Herenthout
1e:  Seppe Nijs
2e:  Ward Belis en Victor Suy 
3e:  Axl De Clercq, Tim De Witte  en Emely
Buysrogge

SPORT
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

40

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

Voegwerken
Gevelrenovatie
Vochtwering

* Gratis prijsofferte
* Meer dan 15 jaar ervaring
* Aanspuiten van ramen en

deuren met siliconen
Cris Gevers

Weimanstraat 1A  9112 Sinaai
Tel/Fax 03/296 87 48 GSM: 0479 306 477

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

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

Nu kan u ook wijn bestellen
via webshop:

www.krygsman.be

Wim & Nadine Tel: 03 254 28 33

Krijgsman-Notenbaert Fax: 03 569 01 62

Edgar Tinelstraat 91 Gsm: 0472 38 34 18

B-9112 Sinaai info@krygsman.be

(St.Niklaas)
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SPORT

Tornooi Aalst
1e:  Ward Belis en Pieter-Jan Dhooghe
2e: Tim De Witte, Victor Suy en Dries Catfolies
3e:  Tibo Van Tienen, Thor Geerts, Tuur Bonne, Emely Buysrogge, Jorre De Plus en Tibo Linthout.

Tornooi Antwerpen
1e:  Seppe Nijs
2e:  Dries Catfolies, Tuur  Bonne en Emely buysrogge
3e:  Ward Belis, Tim De Witte, Victor Suy en Tibo Van Tienen

Trainers
Onze club heeft met Maarten De Vos en Jeroen Van Walsem twee initiators bij. We beschikken nu
over  5 initiators en 2 trainers B.

Brugge
We gaan met een 50-tal leden op sportweekend naar het Bloso centrum te Brugge (6 tot 8 maart).
Op het programma: judo, jogging, voetba, zwemmen, kwis etc...

Starten
Je kan steeds starten met 4 gratis judotrainingen.
Judopak te gebruiken van de club .
Trainingen starters  op woensdag en vrijdag  
“- 12” van 19 tot 20 uur en “+ 12” van 20 tot 21.30 uur
Sporthal Ter Beke
Info 03 772 10 01

Vallen zonder zorgen
VEILIG LEREN VALLEN VOOR DE ACTIEVE 55-PLUSSER

WIST JE DAT 
• in 40 tot 60 % van de gevallen een valpartij van een oudere persoon tot een lichamelijk letsel
leidt ? 

• ongeveer 77 % van de ouderen, opgenomen met een trauma in het ziekenhuis, door een valin-
cident op de spoeddienst belandt ?

• globaal genomen er 40% van de overlijdens door letsels/verwondingen bij ouderen toe te schrij-
ven is aan valpartijen?

Heel wat ouderen zijn bang om te vallen. Door die valangst komen ze vaak terecht in een vicieuze
cirkel: ze gaan minder bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwichtsgevoel afnemen en de
kans op vallen toeneemt.
Vallen is dus een belangrijk fenomeen in onze maatschappij dat onze sociale zekerheid handenvol
geld kost!

Er bestaan in Vlaanderen al heel wat initiatieven rond valpreventie maar de Vlaamse judofederatie
wil een stapje verder gaan .Eigenlijk zouden we allemaal moeten leren vallen, net zoals we leren
fietsen of zwemmen .
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

� 0497/40 44 83
Parket & laminaat - Binnendeuren - Maatwerk -
Dakwerken - Rolluiken - Pfafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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SPORT

De Vlaamse judofederatie gaat daarom in april , mei en juni 2015 kennismakingslessen valinitiatie
organiseren voor de actieve 55-plusser. KBC Verzekeringen ondersteunt dat initiatief en ook  judo-
club Sinaai wil hier ook actief aan meewerken.
De bedoeling is om de deelnemers de juiste reflex aan te leren bij het struikelen en het uitglijden. 

VALSESSIE GEORGANISEERD DOOR JUDOCLUB SINAAI

Datum en uur valsessie op DONDERDAG 21 MEI van 19 tot 20 uur
Sporthal Ter Beke JUDOZAAL
Vleeshouwerstraat 4 - 9112 Sinaai 

Inschrijven via: gerrit.van.bossche@telenet.be tot 15 mei

Kledij: losse of sportieve kledij en blote voeten. 
Verzekering  en deelname gratis: in samenwerking met KBC.

Ik sport niet, kan ik toch meedoen? Actieve 55 – plusser?
Zeker, zolang je in een algemene goeie gezondheid verkeert, d.w.z. je hebt geen ernstige aandoe-
ningen van de ledematen: zware nek-, schouder-, knie- of rugletsel, geen osteoporose. Twijfel je,
neem dan even contact op met je huisarts. 

Meer info: 
Gerrit Van Bossche 03 772 10 01 www.vjf.be, onder de rubriek 55+ “vallen zonder zorgen”.

Atletiek
Loper van de maand:  
Overal in Sinaai komt men Danny Van Damme al lopend tegen.  Op sportief vlak, na jaren jeugd-
voetbal en het vele jaren begeleiden van zijn broer Eddy als motorcrosser, heeft Danny in de jaren
1990 de draad opgenomen om het zelf als loper te proberen. In 1995 leerde hij via Werner Heymans,
triatlontrainer Ronny Schelfhout (Stekene) kennen. Deze bracht Danny op een mooi recreatief ni-
veau. Het liefst van al liep of loopt Danny alle regionale wedstrijden, met een voorkeur naar de 10
miles van Belsele. Wat de marathons betreft heeft Danny er toch al een 10-tal gelopen en in een
best tijd van 3u11. Als de gezondheid  goed blijft en de blessures achterwegen, zal Danny zich
nog graag laten zien bij zijn loopvrienden van RTS en WALO. Wij wensen hem nog een sportieve
tijd toe.

RTS-sinaai organiseert vanaf  maandag 30 maart 2015 een nieuwe cursus “Start To Run (jog-
ging)”.  Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden voor 19 uur aan de sporthal "Ter Beke " (Vlees-
houwerstraat) of contact opnemen met Didier Verlee, Neerstraat 18, via 0494 711 294  of
runningteamsinaai@gmail.com. Indien men een te late melding heeft, kan men zich ook op woens-
dag 1 april of nog in de 2de week voor aanvang cursus inschrijven. Wel voor 19 uur aan de Sport-
hal.

Op zaterdag 18 juli om 15 uur gaat de 3de RTS-stenemuurloop door  met start en aankomst
aan de Stenemuur kermistent. Hierover meer info in ons volgend nummer of op www.runningteam-
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BANK & VERZEKEING
Dries 2
9112 Sinaai
Tel: 03/722 94 00
Fax: 03/722 94 01

UIT SYMPATHIE

VAN HENDE
Zwaanaardstraat 149

Sinaai
tel.: 03/772 26 27

www.annvanhende.be

° Kappers- & schoonheidsartikelen
° Geschenk- & decoratieartikelen

° Gelnagels& schoonheidsverzorgingen
°  M o d e a c c e s s o i r e s

P & I b.v.b.a.
Kerkstraat 6  9111 Belsele

Tel. 03/210 95 50
Fax: 03/210 95 51

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
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sinaai.webs.com . ALLE deelnemers (met startnummer) van joggers tot wedstrijdlopers van de 3,5
/ 7 of 10,5 km , krijgen een en dezelfde startpakket en maken ook kans op een tombola, met als
hoofdprijs een Ballonvlucht (gesponsord door   www.airballooning.be). Alvast aan allen succes ge-
wenst en wij hopen op jullie massale deelnamen op deze mooi jogging.

Podium plaatsen:
Op 6 december was er
een clubmarathon in Ter-
neuzen waar 191 ploe-
gen aan deelnamen.
RTS-Sinaai ploeg 1 be-
haalde een 3de plaats,
ploeg 2 haalde een
21ste plaats en de
dames haalden een
64ste plaats. 

Op 20 december in Ter-
neuzen hadden we een
overwinning voor Didier
Verlee op de 10 km en
een 3de plaats dames
voor Claudia Paelinck. 

Op 31 januari een 3de
plaats voor Verlee Didier
op de koewacht en op 7
februari een 2e plaats
voor Verlee Didier in
Axel. 

Op 1 februari de 1/2 ma-
rathon van Cadzand: De

Grande Christophe 1u22 en Claus Sofie 1u32 

Op 15 februari 2015 op de Vlaanderen Kampioenschappen te Rotselaar een 1e plaats in de reeks
"+ 45" voor Eddy Van Puyvelde.

Proficiat aan alle Sinaaise podium atleten!
Sportieve groeten, Werner Heymans

SPORT
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Op vakantie in Yogyakarta, 
Indonesië, het culturele hart 
van Java bij Herman Buyle

Een mooie villa en komfortabel
guesthouse, omsloten door 

een exotische tuin.
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Girls Football Academy Sinaai
Internationaal Paastornooi GFA Sinaai 2015

Op zaterdag 4 april en maandag 6 april spelen er 30 meisjesploegen uit bin-
nen- en buitenland op het Wijnveld. Iedereen is welkom vanaf 9u30! De toe-
gang is gratis.

GFA Sinaai meets Middlesex Girls Centre of Excellence (UK)
Op donderdag 9 april vanaf 15u30 spelen onze jeugdploegen tegen meisjes selectieteams van
UK. 
Gratis inkom!

GFA Sinaai organiseert i.s.m. de VFV haar Footfestival voor meisjes 
Op donderdag 16 april van 9u30 tot 16u00 zijn alle meisjes van 5 tot en met 15 jaar welkom op
ons Footfestival dat doorgaat op het Wijnveld. Samen met onze speelsters kan je kennismaken
met het meisjesvoetbal. Je hoeft dus nog geen ervaring in het voetbal te hebben! 
Tijdens de middag voorzien wij een gratis warme maaltijd voor alle deelnemers.
Schrijf je vlug in via www.gfas.be

Kalender evenementen:  
zaterdag 4 april 2015: Paastornooi
maandag 6 april 2015: Paastornooi
donderdag 9 april 2015: wedstrijden tegen meisjesselecties Middlesex Girls Centre of Excellence
(UK):
U13 (°2002) om 15u30, U15 (°2000) om 17u30 en 1e Elftal U17 om 19u30.
donderdag 16 april: Footfestival
zondag 10 mei 2015: Family Day

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag:
25 april om 15u00 GFA Sinaai - VK Egem  
9 mei om 15u00 GFA Sinaai - Zonhoven    
Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 9u00 tot 13u00 op het Wijnveld

Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder en voetbal je graag ?
Wens je met een ploegje meisjes 2x per week te trainen en in het weekend een wedstrijdje
te spelen ?
Neem dan contact op met onze sportief verantwoordelijke: jurgen@gfas.be of 0486 491 410.

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

SPORT
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Duizend Appels Kermis 2015
VRIJDAG 1 MEI 2015

14.00 u. 7° Seniorennamiddag + muzikale omlijsting door Discobar Sky City met muziek voor
senioren

19.00 u. Officiële opening kermis: optocht via Wijnveld - Schrijberg – Oude Baan - Neerkouter
naar zaal ‘TOON’ met fanfare.
Ter hoogte van Schrijberg 204. GRATIS hapje en drankje. 

ZATERDAG 2 MEI 2015

14.30 u. Wielerwedstrijd voor Juniores BWB

15.30 u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen – kindergrime - obstakelbaan
10e 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

17.15u. 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)

18.45u   Wielerwedstrijd voor inwoners van de wijk Duizendappels + genodigden 18+

21.00 u. Gezellig Samenzijn met verzorgde muzikale omlijsting door ‘The Romantics’ in zaal
‘TOON’. Inkom gratis!

ZONDAG 3 MEI 2015

10.00 u. 54e Ruiterbedevaart: Mis in St-Franciscuskerk, daarna optocht ruiters.

LADIES DAY

14.30 u. Wielerwedstrijd voor Dames Jeugd BWB

17.00 u Wielerwedstrijd voor Dames Elite BWB

MAANDAG 4 MEI 2015

09.30 u. Gebedsdienst ter nagedachtenis van de overledenen van de wijk.  
Daarna natte ommegang. Iedereen welkom.

15.00 u. Wielerwedstrijd voor Elites z/c en Beloftes BWB

PARKOERS VOOR ALLE WIELERWEDSTRIJDEN: 

VERTREK: Hooimanstraat 199 – Kouterstraat – Gouden Leeuwstraat – Molenstraat – Stenenmuur-
straat –Vleeshouwerstraat Dries – Hulstbaan – Wijnveld  -  AANKOMST: Wijnveld 251
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Iedereen welkom tijdens gans het kermisweekend.
Doorlopend kermisfoor aan Sinaai Station. De inwoners worden verzocht hun woning te bevlag-
gen.

Interesse voor dames voetbal (vanaf 12 jaar) wend U tot de Sinaai Girls voetbalveld – Wijnveld.

VZW KON. SPORT-EN FEESTKOMITEE DUIZEND APPELS

Foto 60-jarigen

FEEST
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Adam ........................ brood en banket .....................36
American Soft Wash. car-wash .................................14
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................51
Arcad ........................ architectenbureau ...................36
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................6
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................28
Braeckman Robin..... sanitair & verwarming .............. 8
Buyle Herman........... vakantie...................................46
Carl Steur CSI........... interieurinrichting ....................38
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................34
Danika....................... dienstencheques ....................46
Dany’s Style.............. kapsalon .................................36
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................30
De Greyt Eddy .......... constructie ................................6
De Roeck.................. bouwonderneming..................36
De Ryck Marijke ....... meetbureau.............................20
De Ster...................... taverne ....................................28
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................36
De Vos ...................... schoenen ................................24
De Waele Tom .......... brood en banket .....................38
Divinus...................... wijnhandel...............................30
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................30
Du Barry Mady ......... pralines-doopsuiker ................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Euroster .................... autobedrijf.................................6
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........44
Flexsol ...................... constructie ..............................46
Frituur Rudy.............. frituur.......................................38
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................40
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........52
Ivens Mireille............. interieurarchitect .....................38
Joos Tom.................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................44

Keysershof................ brasserie-feestzalen..................6
Klimaterra ................. warmtepompen.......................42
Kompanio ................. gezelschapsdienst ..................18
Krijgsman.................. wijnhandel...............................40
Maes Dirk ................. slagerij.....................................32
Maes Werner ............ warmte techniek .....................32
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Michiels Stephan...... fietsen .....................................32
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......24
Palermo .................... kapsalon .................................18
Pro Rustico............... renovatie antiek-meubelen .....36
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................30
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........20
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................34
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................32
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................40
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................40
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................42
Van Hende ................ mode-accessoires ..................44
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................44
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Van Laere Jo............. architecte ................................32
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........34
Verlee........................ doe het zelf .............................20
Verlee Didier ............. sportdiëtist ................................8
Verschelden bvba..... kachels verwarming ................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........30
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............34
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......30
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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