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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 22 mei 2016!

Redactioneel
Lente. Eindelijk. Na de uitzonderlijk natte winter mag de zon onze lentekriebels in vuur en vlam
zetten. We zijn toe aan langere dagen, warmere temperaturen en de bloesems en bloemen
die bij de lente horen. 

Zoals verder zal blijken in dit nummer maakt ons dynamisch dorp zich weer op voor een actief
jaar. Over enkele weken schieten ze op Duizend Appels de kermisactiviteiten op gang. Kort
nadien laat de wijk Stenenmuur ons kennis maken met de vernieuwde programmering tijdens
het Pinksterweekend, inclusief een heuse jaarmarkt die van Zwaanaarde werd overgenomen.

De voorbije maanden werden we geconfronteerd met de eerste hindernissen als gevolg van
de werken aan de nutsleidingen in de Puiveldestraat en in Sinaaidorp. Ze zijn de voorberei-
dingen voor  een ontdubbeling van de riolering in voornoemde straten, zodat hemelwater en
echt afvalwater gescheiden kunnen afgevoerd worden. Het eerste deel van de werken in het
dorp zal in het najaar aanvangen aan de Hulstbaan en de Dries.
Nog meer verkeershinder staat ons dus te wachten, maar je kan dergelijke werken niet uit-
voeren zonder hinder. Mogen we dus vragen om in het belang van ieders veiligheid, ook die
van de arbeiders op de werf, om de signalisatie, de snelheidsbeperkingen en de omleidingen
te respecteren aub.

En meteen denken we uiteraard ook vooruit. Volgend jaar vieren we immers ons 800-jarig be-
staan. En dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Een enthousiaste groep vrijwilligers bruist
van de ideeën, en het wordt een zware klus om alles netjes geprogrammeerd en gefinancierd
te krijgen.

Maar we zijn Snoase Bokken; dus ook dat klusje klaren we wel.
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sinaaileeft

Dorpsraad
1. Info van de politie
Voor de dorpsraadvergadering van februari hadden we een woordvoerder van de locale politie uit-
genodigd om ons  te informeren over de evolutie van de inbraakcijfers, de resultaten van de snel-
heid- en alcoholcontroles. Commissaris Danny Piessens bracht ons op een onderhoudende manier
volgende zaken onder de aandacht.

Inbraakcijfers Sinaai 2015
In 2015 vonden in Sinaai 60 inbraken plaats: 18 pogingen en 42 effectieve inbraken. Over heel Sint-
Niklaas waren dat er 518. 11,5 % van de inbraken gebeurden dus in Sinaai. Sinaai blijkt gevoelig
te zijn voor inbraken door haar gemakkelijke bereikbaarheid via autosnelweg en gewestweg, de
aanwezigheid van een treinstation en haar landelijk karakter

Inbraakcijfers Sinaai 2015: top tien straten

1 Hulstbaan 7
2 Zwaanaardestraat 7
3 Kruisstraat 6
4 Hooimanstraat 5
5 Wijnveld 5
6 Luitentuitstraat 4
7 Edgard Tinelstraat 3
8 Neerstraat 3
9 Molenstraat 3

10 Kernemelkstraat 2

Hulstbaan en Zwaanaardestraat kregen dus het meeste ongewenste bezoek.

Inbraakcijfers Sinaai 2015: maand

januari 12
februari 4
maart 7
april 3
mei 4
juni 1
juli 3
augustus 1
september 1
oktober 8
november 11
december 5

De meeste inbraken werden gepleegd in januari en november. In deze donkere maanden verschuift
het misdaadtijdstip van ’s nachts naar de vooravond. Op het grondgebied van gans Sint-Niklaas
ziet men dezelfde tendensen.

5
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Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Warmtepompen
Zonneboilers

Molenstraat 9 TEL. 03 772 25 03
9112 SINAAI Gsm 0476 48 83 79
info@cerpentiernv.be www.cerpentiernv.be

Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid
Open: vrijdag en zaterdag van 10u00 - 12u00

zondag van 10u00 - 13u00
Of na telefonische afspraak

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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Inbraakcijfers Sinaai 2015: locatie         

Aantal
Woning 43
Garage/tuinhuis 9
Handelszaak 4
Bouwwerf 1
Appartement 1
Buitenverblijf 1
Schuur/loods 1

Inbraakcijfers Sinaai: vergelijking met andere jaren
Effectieve inbraken 

2011 23
2012 21
2013 19
2014 16
2015 42

71 % van inbraken vindt plaats in een woning. In 2015 is het aantal inbraken sterk gestegen, een
tendens die in gans Vlaanderen is waar te nemen. 

Hoe pakt de politie dit fenomeen aan?
Voor het zonaal veiligheidsplan (dat om de 5 jaar wordt herbekeken binnen het nationaal veilig-
heidsplan) is dit een prioriteit. Binnen een projectmatige aanpak voorziet men volgende fases: pre-
ventie (bv. diefstalpreventieadvies), ontrading, bijstelling onderzoeken, aandacht slachtofferbeje-
gening, …) 
Actievormen:
- Oriëntatie van patrouilles naar diefstalgevoelige zones: op basis van info recente inbraken, ver-

dachte situaties om zo doelgerichte acties te kunnen ondernemen.
- Roadblocks (controle dispositief): straat wordt  afgesloten en iedereen wordt gecontroleerd (on-

trading).
- Speed DPA (diefstalpreventie-advies) (o.a. in Sinaai): men gaat in een wijk huis aan huis en doet

een snel nazicht van de woningbeveiliging (later kan een uitgebreide controle gebeuren). Het
DPA kan door iedereen aangevraagd worden, ook bij nieuwbouwprojecten. Een inspecteur komt
langs en bekijkt de woning en de omgeving en geeft een gericht schriftelijk gratis advies. Een
verantwoordelijke houding van iedereen blijft belangrijk nl. goed afsluiten (geraakt men niet da-
delijk binnen dan blijft het meestal bij een poging).

- Observatieacties (Helios): als er elementen zijn dat er een inbraak op til kan zijn. In de toekomst
wil men werken met schermen die verkeerstromen registreren (scherm plaatsen aan invalswegen
bv. op Schrijberg).

- Inzet nummerplaatherkenning: momenteel zijn in Sint-Niklaas reeds 2 voertuigen uitgerust met
deze technologie

Zeer belangrijk:
Aan alerte bewoners die verdachte toestanden menen te zien wordt gevraagd deze te melden.  Ze
zijn erg belangrijk om zo inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen. Dikwijls wordt bij een buurt-
onderzoek nà een inbraak gemeld dat men iets verdacht had gehoord of gezien maar dat men er
verder niets had mee gedaan.

In slechts 22% (nationaal gemiddelde) van de gevallen is er een opheldering van de diefstal en de
grootste groep ‘dieven’ zijn Belgen! 

sinaaileeft
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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

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT BVBA

8

Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Buurtinformatienetwerk (BIN) als hulpmiddel?
Een BIN is geen organisatie die de plaats inneemt van de politie of voor politieagent speelt, het is
een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie binnen een bepaalde omge-
ving met als doel informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. 

Een BIN start vanuit een burger of een organisatie  die voldoende mensen om zich heen verzamelt:
personen die willen meewerken aan preventie (een draagvlak). De initiatiefnemer neemt contact
op met de politie en de lokale overheid om een BIN op te starten, na een briefing van de buurt en
een infovergadering. Bij voldoende draagvlak wordt het gebied waarbinnen het BIN zal werken af-
gebakend en een samenwerkingsafspraak (lokaal charter) opgemaakt. Aan de rand van een BIN-
gebied worden borden geplaatst met vermelding van het BIN wat ontradend werkt.

Als iemand uit het afgebakend gebied belt (lid of een ander persoon) i.v.m. een verdachte beweging
of na inbraak dan worden alle leden verwittigd om alert te zijn en uit te kijken naar mogelijke ver-
dachte voertuigen/personen. Er is een lijst van type meldingen en afhankelijk van deze codering
wordt er verwittigd.  

Het BIN-netwerk wordt gealarmeerd door het Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaan-
deren (101 - CICOV) dat ook de interventieploegen aanstuurt. Op basis van een gebeurtenissenlijst
en de locatie spreekt het CICOV een bericht in conform instructies van de politiezone en verspreidt
dit naar de leden van het BIN-netwerk via een communicatieplatform. De leden ontvangen een ge-
sproken bericht op hun mobiele telefoon.
De leden van het BIN krijgen regelmatig info over de voorbije acties (resultaat of niet), over preven-
tieve acties, …

In Sint-Niklaas is er één BIN: in de omgeving van de Vossekotstraat met een 50-tal leden. De tech-
nologische keuze die zij gemaakt hebben is ook door hen betaald, maar zou toepasselijk zijn voor
heel het territorium van de stad.

Het doel van een BIN is om het veiligheidsgevoel te verhogen, om de samenhang in de buurt te
versterken, om buurtbewoners bewust te maken van het belang van criminaliteits- en brandpre-
ventie, om een samenwerking tussen burger en politie te realiseren op vlak van informatie-uitwis-
seling.

Om de kosten van een BIN-netwerk te dragen wordt een kleine bijdrage gevraagd van de deelne-
mers die varieert van 1 tot 3 euro per maand.

Binnen de werking van de dorpsraad kan het opzetten van een BIN overwogen worden, en
zullen wij dit item in het najaar terug agenderen.
Geïnteresseerden om hieraan mee te werken vragen we zich te melden via mail aan: 
dorpsraad@sinaaileeft.be of op het secretariaatsadres Beukenlaan 24 te 9112 Sinaai 
(tel 03 772 51 25).

Resultaten snelheidscontrole bemande camera 2015

Aantal gecontroleerd Overtreders %
Weimanstraat 2.278 399 17,5
Hulstbaan 2.051 168 8
Wijnveld 6.912 225 3
Hooimanstraat 148 3 2
Zwaanaardestraat 2.857 13 0,7

9
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VERKOOP | VERHUUR | PROJECTBEGELEIDING
Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai - 03 288 70 70
info@dcs-vastgoed.be - www.dcs-vastgoed.be
Zaakvoerder: Koen De Corte      BIV nr. 506 308

GLOBAL ID.BVBA
• motoren voor rolluiken, poorten, hekken, ...
• elektrische lintoproller voor rolluiken
• toebehoren en bedieningen voor motoren
• ramen, deuren, poorten, ...
• ook plaatsing en afwerking

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

10
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Alcoholcontroles: resultaten winter BOB 27/11/15-25/01/16
Algemeen:
• 5.659 gecontroleerde chauffeurs (voor heel Sint-Niklaas)
• 4.736 prétesten (= blazen in een toestel dat indicatie geeft van alcoholgebruik) met als gevolg

923 effectieve ademtests
• 93 bestuurders onder invloed van alcohol (1,6 % van de gecontroleerde chauffeurs)
• de politie trok 15 rijbewijzen in voor 15 dagen
Aantal controles in Sinaai: 
• Wijnveld 2x, Klokke Roelandlaan, Dries, Schrijberg, Stationswegel, Keizersstraat, Helsvuurstraat
• de politie controleerde 413 bestuurders
• 6 bestuurders waren onder invloed van alcohol en 1 persoon was onder invloed van verdovende

middelen (1,7 %).

2. Opvolging werken Sinaaidorp 
Schepen Van Peteghem bracht ons de laatste stand van zaken i.v.m. nut- en inrichtingswerken
die ons de komende maanden te wachten staan.

a. Rio-project: Ossenhoek tot Puiveldestraat:
De nutswerken zijn gestart in januari.  De grondwerken zullen starten in augustus in de Puivel-
destraat en gaan vervolgens richting Ossenhoek (stroomopwaarts). De werken worden uitge-
voerd door de firma Heymans. Zodra het verkeersplan klaar is volgt er een infovergadering.

b. 2de fase Sinaaidorp: 
Het dossier zit nog bij het provinciebestuur waardoor de aanbestedingsprocedure nog niet kon
opstarten. Start van de werken: ten vroegste eind juni mogelijk eind oktober.
Fasering: de nutmaatschappijen zijn al enige tijd gestart.
1ste fase: Dr. Haeltermanlaan/Hulstbaan – Vleeshouwersstraat, 
2de fase: Edgar Tinelstraat - Zakstraat,
3de fase: toegang tot de sporthal

c. Fietspad en heraanleg Weimanstraat:
De werken zullen eind mei starten en duren tot eind september. Binnenkort zal er een infoverga-
dering komen voor de buurt. Het omleidingplan moet nog worden opgemaakt.

d. Zuiveringsstation: 
Werken door Aquafin starten eind 2017/begin 2018. M.b.t. de omleidingen werd er door een aan-
wezige gevraagd om de Leebrugstraat te mijden aangezien daar momenteel reeds een toename
van zwaar vervoer is (smalle straat en schoolomgeving). 
De afwikkeling van al de voorgaande omleidingen wordt samen met de politie bekeken.

3. AANDACHT: gewijzigde verkeersreglementering!
Enkele jaren geleden werd door het stadsbestuur beslist
om in de buitengebieden van ons dorp de snelheid te be-
perken tot 50 km/u, en voor te behouden voor verkeer <
3,5 ton, behoudens be stemmingsverkeer en/of landbouw-
verkeer.
Eerder al werden in de Waterstraat de passende verkeers-
borden aangebracht. Recent werden ook Leebrugstraat,
Leestraat, Zakstraat en Hellestraat van de passende bor-
den voorzien. In het belang van ieders veiligheid en je eigen
portemoné kan je je best houden aan de herziene situatie.
In de volgende fasen komen o.a. Neerstraat, Cadzand-
straat, Hondsneststraat, Stenenenmuurstraat en dergelijke
nog aan bod. Blijven uitkijken dus.

11
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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. 03/777.44.90

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

Reinigen van interieur
Opkeusen brandhaarden

Herstellingen
Rioleringswerken
Afbraakwerken
Containers voor

bouw- & stortafval

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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai
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In de periode tot Pasen zal de organisatie campagne voeren. Daarbij zal in het bijzonder Colombia
belicht worden.

Zal het land ons wellicht bekend zijn om de koffie, het sleept ook een kwalijk imago mee van drugs
en gewapende bendes (FARC). Toch leven in dat gebied ook wel gewone mensen die niet opgezet
zijn met die negatieve omstandigheden. Ze willen eenvoudig een alledaags leven kunnen leiden.

Eigen aan Colombia en andere landen in Latijns Amerika, zijn de problemen rond de grond. Voor
de inwoners is het bezit van een stuk land noodzakelijk voor landbouw en veeteelt. Grond heeft er
ook een spirituele waarde. Hij wordt doorgegeven van generatie op generatie, en is deel van de
cul tuur en identiteit van de mensen.

Maar ondernemingen zijn er gericht op mijn-
bouw (goud) en grootschalige projecten (suiker-
riet). 
Als een overheid investeringen wil aantrekken
mag een rechtvaardige compensatie verwacht
worden: vergoeding, hervestiging, kwaliteitsvol
omgaan met natuur en water, overleg. Daaraan
schort wel één en ander en dat wil wel eens in-
grijpend het leven en samenleven verstoren. Lo-
gisch dus dat mensen zich organiseren en hun
rechten leren kennen, zodat ze zich te weer kun-
nen stellen in processen. 

Zelf de kwaliteit van water leren beoordelen, de voorkeur gaan geven aan zaden en bemesting uit
eigen omgeving, zodat ze niet moeten eten uit de handen van anderen. 

Colombia is één van de 13 landen in Zuid-Amerika en Afrika waar Broederlijk Delen samenwerkt
met 160 plaatselijke organisaties. Daarbij gaat overal de aandacht naar de drie basisdoelstellingen:
recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, inspraak en vrede.
En altijd passend in de betrachtingen van de plaatselijke bevolking: Zij kent de noden in de streek
het best. BD start dus zelf geen projecten op maar ondersteunt.

We willen er ook in Sinaai voor ijveren om dat mogelijk te maken. Hier is altijd positief gereageerd
op de vraag naar betrokkenheid, zowel bij de huisbezoeken van medewerkers, via het sponseren
van op stap gaande kinderen, als via overschrijvingen. 
Met vertrouwen zullen we een vervolg verwachten.

En misschien is het nooit duidelijker geweest dan in deze tijd: mensen moeten in eigen streek een
leven kunnen uitbouwen. Wegtrekken moet een onredelijke keuze worden.
We kunnen daar wellicht een (heel klein) beetje toe bijdragen.

Guy Billiet voor Broederlijk Delen.
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44

14
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Programma Davidsfonds april-juni 2016
Zondag 01/05 om 05.00 - Dries: Vroegmorgenwandeling in de Fondatie van Baudelo 
Naar aloude traditie wandelen we in de vroege uurtjes, net voor zonsopgang, in het stiltegebied en
horen we de natuur ontwaken. Hopelijk kunnen we opnieuw de schitterende zang van de nachte-
gaal beluisteren. Onder de deskundige leiding van een natuurgids van vzw Durme bekijken we ook
de fauna en flora die we onderweg tegenkomen.

(activiteit i.s.m.)

Zaterdag 21/05 om 9.30 uur - Dries: Daguitstap naar Wetteren en omgeving
Omdat we in de voorbije jaren in het kader van “Gluren bij de buren” alle omliggende gemeenten
bezocht hadden, trekken we nu verder weg en gaan we op verkenning in Wetteren.
In de voormiddag
be zoeken we de
paardenmelkeri j
’t Kattenheye (o.v.).
Na het warme mid-
dagmaal bezoeken
we o.l.v. een gids
het centrum van de
stad met haar bij-
zondere gebouwen
en museum. Duikt
Arsène Goedertier
er ook ergens op?

Zaterdag 18/06 om 19.00 uur - Dries: Midzomerwandeling

Juni - september: Davidsfonds
Zomerzoektocht in Roeselare en
Izegem

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.

15
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen

FEEST ?

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

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395
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Info-avond: 
Omgaan met pijn en verdriet

Maandag 25 april 2016 om 20 uur.

Beweging.net Sinaai organiseert in samenwerking met CM Waas en Dender een infoavond over
omgaan met pijn en verdriet.

Verlies van een dierbaar persoon is een onvermijdelijk gebeuren. Het staat om de hoek in ieders
leven. Niemand ontsnapt eraan. Maar ook afscheid nemen van een levensfase voelt als een rouw-
periode. Op pensioen gaan, kinderen die het huis verlaten, langdurig ziek worden, je zelfredzaam-

heid verliezen … 

Manu Keirse is klinisch psycholoog en luisterde meer dan 40 jaar
naar mensen in verdriet. Vanuit deze rijke ervaring reikt hij sugges-
ties aan die helpen om verdriet te overleven en voor de omgeving
om mensen beter te begrijpen en tot steun te kunnen zijn.

Maandag 25 april om 20 uur in Parochiecentrum Sinaai (Dries 70).

Gratis toegang. Info en inschrijven via
gpro.waasendender@cm.be - www.cm.be/agenda

Het bestuur van Beweging.net Sinaai.

Markant  
Iedereen is van harte welkom op volgende Markante activiteiten.

Donderdag 28 april om 14u: Bezoek aan de Meetjeshoeve te Moerbeke
Woensdag 18 mei om 20u in het Dorpshuis 20u: “Licht voor de Wereld” door Hilde Goeminne
en oogarts dr. Heireman.
Donderdag 16 juni om 19u: Bedrijfsbezoek Body en Bess, van framboos tot verzorgingsproduct.

Inkom: leden 8 euro, niet-leden 13 euro.

Curieus  
Zin in een gezellige avond waar je ook nog iets van opsteekt?
Wil je graag eens kwissen in Sinaai, op een leuke zaterdagavond?
KOM DAN NAAR DE  1e grote kwis Curieus / Linx+ Sinaai

Waar? OC Troelant

Wanneer? Zaterdag 16 april 2016

Uur? De kwis begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.

Kostprijs? 10 euro per ploeg, ter plaatse betalen of overschrijven op BE52 0882 1770 8209

Ploegen van? 4 personen

Aarzel niet en schrijf in voor deze interessante en vooral plezante avond.

17
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Hout- en Pelletkachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

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

info@doehetzelfverlee.be
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Inschrijvingen: peggy.vercauteren1@telenet.be of sander_schelfaut@hotmail.com

Tombola met als hoofdprijs 1 ballonvaart voor twee personen geschonken door schepen en OCMW
voorzitter Mike Nachtegael (sp.a) 

Voor zaterdagvoormiddag 16 april 2016 voorziet de afdeling Sinaai - Sint-Niklaas een zwerfvuil-
actie om de wegbermen van Weimanstraat en Cadzandstraat rond de Fondatie op te ruimen. Ook
de dreven zouden een beurt krijgen. Hierbij gaan we tot in het hart van het gebied en zo kom je
misschien op plaatsen die je nog niet kende. 

• Samenkomst aan de beuken op het kruispunt van de Liniedreef en de Weimanstraat om 9.30u.
Laarzen en werkhandschoenen meebrengen indien mogelijk.

• Draag je de natuur een warm hart toe en voel je je geroepen om je steentje bij te  dragen?       
• Mail dan naar tommy.vercauteren1@telenet.be of bel 03/772 29 98 om je aan te melden als

vrijwilliger. (Je moet hiervoor geen lid zijn van de vereniging)

Reeën in de Fondatie, ontwakende vogels in het ochtendgloren,.. Op zondag 1 mei 2016 gaat
onze jaarlijkse dauwtrip in samenwerking met Davidsdsfonds Sinaai door. Gids André Verstraeten
zal ons weer meenemen op ontdekkingstocht en hopelijk ook naar de plaats leiden waar we onze
koning der zangvogels, de nachtegaal, kunnen horen.

Samenkomst aan de beuken op het kruispunt van de Liniedreef en de Weimanstraat om 5.00u.
Hopelijk tot dan! 

Inhuldiging herdenkingsbank conservator Paul Vercauteren (1943 - 2015)

5 mei 2016 om 14.30 uur

Op 4 mei 2015 is Paul Vercauteren, na een slepende ziekte, op
71-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren actief binnen
vzw Durme en zette zich ten volle in voor het natuurbehoud in
de streek. Als conservator was hij dag en nacht bezig met zijn
reservaat ‘De Fondatie van Boudelo’, één van de grootste na-
tuurreservaten van het Waasland. Hij was enorm gepassioneerd
door de natuur, en dit werkte enorm aanstekelijk. 
Om hem ter herdenken plaatsen we op donderdag 5 mei een
herdenkingsbank in ‘zijn’ reservaat ‘De Fondatie van Boudelo’.  

Afspraak: We komen samen in de beukendreef op hoek Wei-
mansstraat-Liniedreef te Sinaai (Sint-Niklaas) om 14.30 uur. 

Meer info: André Verstraeten, 09 348 18 59

19
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.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

     

 

 

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
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KWB
Onze activiteiten voor de volgende maanden:

• 17 april: KWB verwennerij met ontbijt aan huis.
• 14 mei: fietsbedevaart Scherpenheuvel.
• Mei/juni: weekendreis.
• 3 juli: jogging.

KVLV
Dit staat alvast op onze agenda:

• 6 april om 19u30 in het Parochiecentrum: Kookdemo Spanje & Portugal door Christine Willems.
• 15-16-17 april: Goed Gevoel Ladies Fair Flanders EXPO.

(bestel je kaarten met KVLV korting)
• 22 april tot 1 mei: Erop uit - Floraliën Gent 

(bestel je kaarten met KVLV korting)
• 30 april: Verwondertocht Roosenbergabdij Waasmunster
• 4 mei: Share Fair dessertenbuffet. Maak je favoriete dessert en deel dit met de anderen. KVLV

zorgt voor koffie & thee.
• 9 mei: Meifeest
• 17 mei: Crea activiteit
• 22 mei: Stadsloop Gent
• 27 mei: Bloemschikken op locatie ’t Kasteeltje Belsele
• 28 mei: Vespa tour
• 4 juni: Lokerrokt te Lokeren

FeMma Sinaai
Met de volgende activiteiten kleurt FeMma Sinaai het voorjaar:

• Elke vrijdag fietsen van 13u30 tot 16u30. Vertrek in de Tinelstraat 8 bij Marianne.

• Maandag 11 april om 19u30 in het Parochiecentrum: Voordracht ‘Goed geslapen’. 
Iedereen heeft wel eens te kampen met slaapproblemen, deze info-avond helpt je met eenvou-
dige tips op weg naar een gezonde nachtrust en een uitgerust leven. 
Inschrijven bij Kathy (0477 88 13 52 of kathy.de.paepe@telenet.be)

• Dinsdag 26 april: bezoek met gids aan Willemstad, rondvaart in natuurgebied ‘De Biesbosch’ en
bezoek aan Breda. 
Schrijf je snel in en ontdek samen met FeMma deze mooie plekken in Nederland. Inschrijven
verplicht. Info bij Francine (03 772 28 78 of fdb@live.nl)

• Maandag 2 mei om 19u30 in het parochiecentrum: Crea-avond ‘FeMma maakt het’. Eenvoudige
haakwerkjes en zelf kaartjes maken. Meer info bij Marijke (03 722 05 61)

• Zondag 22 mei om 14u00: Geo-caching: wat is dat? Hoe doe je dat? 
Kom alles te weten over deze (ont)spannende familieactiviteit op. Samenkomst in de ‘Climax’

21
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www.verberckmoesramenendeuren
Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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voor een korte infosessie gevolgd door de wandelzoektocht. 
Meer info bij Marianne (03 772 58 25)

• Vrijdag 10 juni om 20u30 in OC Troelant: Dansworkshop.
Kom mee dansen op een leuke muziekmix (latin vibes, country, salsa, ...). 
Inschrijven bij Peggy (0472 61 69 95 of peggy.degeest1@gmail.com)

Maandelijks op dinsdag: Ladiesnight.
Meer info bij Sonja (03 772 27 45)

Voor meer nieuws kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy (03 772 58 25) of neem
een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai. 
Er zit vast een activiteit voor jou bij.

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 zo een beeld te vormen van onze ver-
eniging.
• maandag 28 maart: dauwtrip met ontbijt
• woensdag 6 april: Start to Ride: iedere veertien dagen verzamelen we om 19.30 uur aan 

het gemeentehuis voor een trainingsrit met de koersfiets
• zaterdag 16 april: indoor-petanquetornooi
• 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: 16de sneukeltocht. Het wordt een ontspannende, leuke fietstocht (35 à

40 km) doorheen een mooi stukje natuur. Dit jaar gaat het richting 
Nieuwkerken. 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: € 20

- kinderen tot 12 jaar: € 15
- kinderen tot 3 jaar: gratis

Inschrijven vóór 27 april 2016: 
• Schrijf het juiste bedrag over op de rekening “LG activiteiten” 
BE88 7370 2739 2641 met de vermelding van het aantal volwassenen 
(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 22 mei: vissen op zee
• vrijdag 17 juni: bezoek aan de Meetjeshoeve (kwekerij van Escargots)
• vrijdag 1 juli: Kubb tornooi

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095.
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BAETEN Kristof
BASSEZ Ilse
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
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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Spellenclub “De Bokkensprong”
Iedereen (zowel oud als jong) die graag een gezelschapsspel speelt, blijft van harte
welkom op één van onze spelavonden. Op vrijdag 15 april is er een kennismakings-
avond in de kantine van voetbalclub Herleving op de site Ter Beke. Je bent er wel-
kom 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 250 gezelschapsspelen. 

Andere speeldata voor de komende periode: vrijdag  20 mei en vrijdag 18 juni. 
Voor meer info kan je terecht op onze website: http://www.forumfederatie.be/sinaai.html

Oxfam
Dat er in Sinaaidorp 11 een wereldwinkeltje huist dat op zaterdagvoormiddag open is weet je na-
tuurlijk al.
Weet je ook dat je met het vooruitzicht op een communie-, lentefeest verjaardag of jubileum er bio-
wijnen, fruitsappen en koffie kan aankopen en in consignatie nemen, dus de ongeopende exem-
plaren geef je gewoon terug. Ook je vereniging kan hiervan gebruik maken.
Er zijn ook glazen ter beschikking. 
Gewoon 2 à 3 weken op voorhand eens langskomen volstaat.
Tot ziens.

Mannenkoor Gaudeamus
Mannenkoor Gaudeamus brengt onder de titel “zingt Europa rond” zijn 18de 2 jaarlijkse zang-
avond

De titel van de zangavond doet het reeds vermoeden: liederen vanuit heel Europa worden in origi-
nele bewerkingen gezongen door een meer dan 30 man sterk koor.

Met een begeleiding van verschil-
lende instrumenten zoals piano,
viool cello, dwarsfluit, guitaren en
doedelzak wordt ook deze maal de
avond een groots muzikaal feest.

Ook voor de zang krijgt het koor bij
sommige liederen ondersteuning
van enkele solisten hetgeen de typi-
sche klankkleur van ons mannen-
koor zeker zal ten goede komen.

Typische liederen uit Oostenrijk, Kro-
atië, Italië, Spanje, Portugal,, Grie-
kenland, Rusland, Engeland,
Frankrijk, Denemarken, Duitsland,
Nederland, Polen, Ierland en uiter-
aard ook België volgen mekaar op,
en die veelheid aan talen zorgt na-
tuurlijk voor een enorme verschei-
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Schoonheidssalon MOOI:

gelaatsverzorging
make-up

gelnagels & acryl nagels
gellak

antistress massage
manicure & pedicure
lichaamsverzorging

epilatie
verzorgingsproducten
mode accessoires

cadeaubons

CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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denheid in sfeer, ritmes,en stemmingen.
Uitbundige koorliederen worden afgewisseld met iets meer luisterliedjes, eenstemmigheid afge-
wisseld met 4 stemmig gezang, en hedendaags wordt afgewisseld met bijna middeleeuws. 
Het geheel wordt een huzarenstukje waarbij wij onze dirigent Raf Vandermeulen alvast moeten be-
danken voor zijn originele keuzes en zeker voor zijn inzet om die totaal verschillende liederen aan
te leren. De talenkennis van de meeste zangers is er alvast goed op vooruit gegaan.

Mannenkoor Gaudeamus is natuurlijk reeds jaren bekend voor zijn Vlaamse en nederlandstalige
liederen. Ook uit deze liederenschat wordt een mooie keuze gebracht, en een aantal liederen om
met al de aanwezigen samen te zingen wordt natuurlijk ook niet vergeten.      
We hopen de stadsschouwburg van Sint-Niklaas  op 11 juni 2016 terug te vullen met zangers en
liefhebbers van mooie koormuziek. Het wordt zeker weer een Waas zangfeest.

Kaarten voor de 18de zangavond zijn nu reeds te bestellen bij de zangers van Mannenkoor Gau-
deamus of via mail: secretariaat@gaudeamus.be
Kostprijs 15 Euro, en 14 Euro in voorverkoop. 
Interesse in Mannenkoor Gaudeamus, zie “het secretariaat” of kom op donderdagavond om 20
uur naar de bovenzaal van het Sinaaise gemeentehuis. 

CM-gezondheidswandelingen 2016
Sinaai, Nieuwkerken, Sint-Niklaas

Bewegen is belangrijk, dat weet iedereen.
Als je dagelijks minstens een half uurtje matig intensief beweegt, heeft dit een positief effect op je
gezondheid en je geluk. Wandelen verdrijft de stress, is eenvoudig, niet duur en voor alle leeftijden.
Wandelen in eigen buurt is leuk, gezond en je leert er ook andere mensen kennen.

IEDEREEN UIT DE BUURT IS WELKOM VOOR EEN GEZONDE WANDELING VAN ONGEVEER
5 KM (een uurtje wandelen)

Praktisch
CM organiseert vier gezondheidswandelingen, telkens op dinsdag om 19 uur.

• 12 april: vertrek aan het gemeentehuis op de Dries in Sinaai
• 3 mei: vertrek aan de O.L.V.-kerk Ten Bos in Nieuwkerken
• 7 juni: vertrek aan het recreatieoord De Ster, Lange Rekstraat 30 in Sint-Niklaas
• 6 september: vertrek aan het gemeentehuis op de Dries in Sinaai

Deelname is gratis, verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen.
Vooraf inschrijven hoeft niet.

Info
Staf Lerno, CM-bestuurslid: 0495 49 13 91
Jan De Rocker, CM-bewegingsverantwoordelijke: 03 780 26 60
Facebook: CM in beweging Sint-Niklaas
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       nr. 2 - 2016

D  

Sint-Catharinascholen
“De beste manier om goede kinderen te maken, is door ze
gelukkig te maken”

* BASISSCHOOL

De Sint-Catharinabasisschool nodigt jullie uit op hun
OPENKLASJESDAG
op zaterdag 21 mei van 10u tot 12u

Waar kan je terecht?
1. Kleuterschool Klavertje 3, Vleeshouwersstraat 2
2. Kleuterschool ’t Wijntje, Wijnveld 253
3. Basisschool De Zwaan,  Leebrugstraat 65

Bezoek zeker eens onze schoolwebsite: 
WWW.SCS-SINAAI.BE

* LAGERE SCHOOL ‘TINEL’

U bent allen hartelijk welkom op ons SCHOOLFEEST ‘IK SCHITTER’
op zaterdag en zondag 28 en 29 mei 2016

Alles gaat door in de feesttent op de speelplaats van de vestiging Edgar Tinelstraat 29.

Op zaterdag 28 mei:
• barbecue in de feesttent van 18.00 u. tot 20.00 u.
• playbackshow 
• sneltombola met prachtige prijzen

Op zondag 29 mei:
• barbecue van 11.30 u. tot 13.30u.
• “gekke fietsen”, workshops en allerlei randanimatie  
• CM-fit obstakelbaan
• sneltombola met prachtige prijzen

Inschrijven kan via inschrijvingsstrookje dat samen met een strooifolder in elke bus wordt gestopt
of telefonisch: 03/772.50.00

28

JEUGD JEUGD JEUGD

Sinaai_info_april_2016_72_pg_DEF_Opmaak 1  24/03/16  17:50  Pagina 28



SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 12  nr. 2 - 2016

De “Koebrug”
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Inhoud
Disselingen blz.  19
Etienne De Meester

Van Dhoogh Brugghe naar de Koebrug vaart blz.  21
Georges Tallir

Woorden uit het Sinaais dialect: letter F blz.  27
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Onbekende Duitse soldaat blz.  30
Jos Daems

Sinaainaren die stierven in 2015 blz.  31
Georges Tallir

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30
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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
Kanunnik Kamiel Van Britsom
Op 27 maart 2016 was het precies tachtig jaar geleden dat kanunnik Kamiel Van
Britsom te Sinaai stierf. Hij werd geboren te Stekene op 16 juni 1865 en was de
broer van Emma Van Britsom die jaren lang de stuwende kracht achter de stoet
der Heilige Kindsheid was. In ons jubileumboek van 2017 zullen we van hem
een portret brengen.

Jaarboeken
Het boek over de Sinaaise soldaten in de “Groote Oorlog” is volledig uitverkocht.
Van het boek over de jongenschiro blijven er nog een tiental over.
Voor het jaarboek over de meisjeschiro van 2016 zoeken we nog foto’s uit de periode
1975 – 1985 en de periode 1994 tot 2006. Wie kan ons hierbij helpen ? De foto’s krijg
je zeker terug.

Schenkingen
Jaak Van Gucht: documentatie en tijdschriften
Familie van Maria De Smet: bidprentjes
KBC-bank: acht ladenkasten voor ons archief
Paul De Greyt - Miet Thuysbaert: grote chiroposter
André Blommaert – De Baere: groepsfoto van de jubelviering van de BJB uit 1953
Paul Van Poucke: postkaarten, communieprentjes en documenten
André Bal: overlijdensberichten, brochures, prentjes en andere documentatie

Etienne De Meester

19

Kanunnik 
Kamiel Van Britsom
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De kaart van “Fricx” uitgave 1712, met de vermelding “Pont aux Vaches”.
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Van Dhoogh Brugghe naar de Koebrug (deel I)
De aanleg van de Stekense Vaart, 700 jaar geleden, verdeelde de eigendommen van
Boudelo in 2 delen.
Het deel ten noorden van de vaart, waarin ook de abdij gelegen was, kennen we als
het huidige Klein-Sinaai. Volgens gegevens van het kaartboek van Van Landeghem
uit 1640 was van dat deel ongeveer 90% in bezit van de abdij.
In het zuidelijk deel, nu grondgebied Sinaai, lagen de bezittingen hoofdzakelijk in
de wijken “Heirnisse” en de “Fondatie”.
Beide gedeelten waren met elkaar verbonden door een brug over de vaart. De eerste
schriftelijke vermelding van deze brug vinden we terug in het kaartboek van 1640
onder de naam “Dhoogh Brugghe”. De huidige Weimanstraat, grondgebied Sinaai,
werd omschreven als “Straete commende van Dhoogh Brugghe naar Svaegenaerde”. De
Koebrugstraat, grondgebied Stekene, “Straete commende van d'hooghbrugghe naar
Baudeloo cappelleken”.
Op een kaart uit 1712 “Caerte van Axel Ambacht ende Hulster Ambacht” kreeg de brug
de naam van “Coeijbrughe”, wat een verwijzing zou kunnen zijn naar de eendenkooi
gelegen in de Fondatie. 1
Door cartograaf Fricx die zijn kaart in het Frans opstelde werd dit vertaald als “Pont
aux Vaches” (1712). 
De Ferrariskaart van 1772 geeft geen naamsvermelding voor de brug maar hier zijn
de eendenkooien duidelijk ingetekend.
Vandermaelen vermeldt ze als “Koeybrug” (1846) en op de Popp-kaarten (kadasterkaart
van 1860) is het “Koebrug” geworden.
Eeuwenlang was deze brug een bron van discussie tussen de abdij van Boudelo en
de gemeenten Stekene en Sinaai: wie moest instaan voor de aanleg van een nieuwe
brug en het verdere onderhoud ?
Zo in 1672 : De Koebrug moest hersteld worden. Er ontstond een dispuut tussen
Boudelo en Stekene over het betalen van de herstellingswerken. Een proces volgde.
De vaart is ook van levensbelang voor Sinaai, dat in afwachting van een vonnis, de
kosten op zich neemt. De Raad van Vlaanderen oordeelt dat Stekene en Boudelo ieder
voor de helft moesten deelnemen aan de gemaakte onkosten.
Het bedrag van de kosten, betaald door Sinaai, dient terugbetaald te worden.2

Tot aan de Franse Revolutie (1795) is Boudeloo één van de hoofdrolspelers in het ver-
haal over de “Koebrug”. Daarna is het hoofdzakelijk de gemeente Stekene die het
beheer van de ”Koebrug” onder haar bevoegdheid had.
Met de installatie van de nieuwe gemeenteraden na de Belgische onafhankelijkheid,
kunnen we via de raadsverslagen het verhaal van de brug makkelijker reconstrueren.
In 1967 werd de Stekense Vaart onbevaarbaar verklaard en kwam deze onder het be-
heer van de Polder Sinaai en grote omgeving.
In 1973 werd de nieuwe “Koebrug” aangelegd. Maar we duiken eerst even in de
annalen.

1  Zie Sinaiëk 2016 nr. 1
2  Gegevens themanummer d'Euzie 2015, p. 167

           

Sinaai_info_april_2016_72_pg_DEF_Opmaak 1  24/03/16  17:50  Pagina 33



     

   
                  
 

   
          

           
     

           
             
              

           
                 
          

            
               

 
          
             

            
          

             
            

          
     

             
          

           
            

             
            

            geladene schepen
m             

          
          

          

          
          

         
 

    

22

MEDELING 20 febr 1835 aan het gemeentebestuur van Sinaai
De burgemeester en assessoren voorkomend deze ingezetene dezer gemeente dat de
Gemeente Stekene geauthoriseert zij bij besluyt van het Comite van Conservatie van
daete 27 juli jongsleden mogen leggen 't hunne koste een optrekkende houte brug in
vervanging van de steene brug genaamd de Koeybrugge op den volgenden tarif en
reglementen als te weten:

Tarif 
1) Alle schippers zal betalen ten waarde van 2 centiemen per ton des inhoudende zijner 

vaartuig 0,02 fr.
2) Eene voetganger 5 centiemen aan passagieregt 0,05 fr.
3) Een zadelpeerd of met den toom geleyd 10 centiemen 0,10 fr.
4) Een kar met peerd bespannen 0,12 centiemen 0,12 fr.
5) Een kar met twee peerden bespannen 0,15 centiemen 0,15 fr.
6) Een kar met drie peerden bespannen 0,20 centiemen 0,20 fr.
7) Een kar met vier peerden bespannen 0,25 centiemen 0,25 fr.
8) Een kar met vijf peerden bespannen en daerboven 0,30 centiemen   0,30 fr.

Reglement
Art. 1) Alle schippers, alle voetgangers en alle voiture deze brug passeerende zullen
gehouden zijn te betaelen aan den geenen die de Communaele administratie van
Stekene daer zal geauthoriseert hebben om te ontvangen het passageregt hierboven
aengehaelt op straffe van door een competente regtbank vervolgt te worden.
Art. 2) Den tax aengehaelt in den hier boovenstaende tarif zal moeten betaelt worden
voor het passeren in willige cours hebbende munt in het koningrijk
Art. 3) Den geene gelast zal zijn met den ontfangst zal van de passerende schippers
mogen exsseteren zijne patent om zig te kunne verzekeren van de groote zijn schip.
Art. 4) De schippers die zouden verlangen bij zomertijd de voorzegde door te vaeren
naer den elf uren 's avonds en voor den dry uren 's morgens en bij wintertijd naer de
negen uren 's avonds en voor den vier uren 's morgens zullen gehouden zijn dubbel
rigt te betaelen.
Art. 5) De rechten hierboven in het tarif aangehaelt van nr 2 tot 8 en mogen maer
ontvangen worden gedurende den tijd van dry jaren zonder vernoemd te worden
dan met de toestemming des locale administraties van Stekene en Sinaai.
Art. 6) Zullen vrij zijn van het betalen der voornoemde getariffeerde regt: de schepen
of booten gelaeden met mest, beer of andere stoffen dienende tot voeding der landen
der inwoonders van Sinay als ook de inwoonders, peerden en voiture der zelve
gemeente.
Art. 7) En voor alle voorziende en onvoorziende gevallen reserveert zich de admi-
nistratie van Stekene het regt der uytoeffeninge van polititie op en aen den environ
der voornoemde brug niet tegenstaende het territoir van Sinay zy voor de voor te
vallen feiten en te constateren alle contraneventen aen het tegenwoordig Reglement
om aldaer de justisie te conserveren dier gemeente.
Gedaen in de zitting te Stekene den 20 februari 1835
Getekend J.U. Thuysbaert
en voor eensluydend afschrift
Getekend de griffier der gedeputeerde Staten,
Montigny
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36 ZITTING 18 09 1840 (45)
Aanwezig:
Franciscus De Groote schepenen,
F. Baert, J. J. De Smedt, J.F. De Witte, J. Wulput, J. Dhanis, G. E. Anthuenis en P. Em.
De Beule,
Tolrecht op de koebrug;
In het jaer 1840 den 18 sept den negen ure voormiddag.
Wij ondergetekende Schepenen en presente leden van de Gemeente Raed van Sinay
arrondissement administratief van Sint-Niklaas Provincie Oost-Vlaanderen.
Vergaedert zynde ten eynde te deliberen op eenen aenvraeg gedaen door den
Gemeente Raedsheren van Stekene dd 19 7 1840 om bij voortdueren te mogen blijven
behouden het tolregt voor het passeren zoo te voet als met rytuygen op de zooge-
noemde Koeybrugge door gemeente Stekene gelegd over de Stekensche Leede 't welk
hun op hunne vraeg bij Koningbesluyt dd. 8 10 1835 nr 7088 voor den tyd van 3 jaer
was toegestaan en nu reeds van 13 september jl. is geexqueteert.
Gezien vooren beroepen Koningbesluyt waer by het passagierregt zo te voet als met
rytuigen voor den tyd van 3 jaeren was toegestaen en het daervoor voor den tyd van
twee jaeren.
Gezien de vooren beroepen aenvraeg door de Gemeente Raedsheren van Stekene
gedaen aen de Permanente Deputatie van den Provinciale Raed gedaen dd. 19 7 1840
strekkende om by toestemming het volle tolregt te geven tot passeren op de
draayende brug voornoemt genaemt de Koeybrug en te moge blyven ontvangen.
Gezien het besluyt van de permanente deputatie van den Provinciale Raed dd. 22 7
1840 welk beveelt alle mogelyke publieleyk binnen deese gemeente te geven, aen de
vooren beroepen aenvraeg der gemeente, 't geene alhier heeft plaets gehad;

Hebben besloten en zyn van raede;
Daer er ons verscheyde klagten zyn gedaen van de bevolking van den Groote wyk
Zwaenaerde en omstreeks binnen onse gemeente. Dat het genoemd passageregt hun
zeer schadelyk was om reden het passageregt veel menschen beletten aldaer te
passeren en daer genoemd passagen regt onser by asuspatie schijnt ingeeyt te zyn,
gezien aldaer voortydig altoos de passage groter gelegen heeft mits er als dan eene
steenebrug lag en gelet en de zelve brug dikmaels beletsel en belemmering bybrengt
voor de passage om reden door de engte des zelve dikmaels  geladene schepen
merkelyken langen tyd blyven in vort steken maer zy geensints in beantwoord aen
het plan welke van gemeende brug ten jaer 1828 is opgemaekt
Verlangen wy de Gemeente Stekene geenssints door de bevoegde overheyd zouden
geautoriseert worden voor gemelde passagen regten bij voortduring te mogen ont-
vangen.
Afschrift deeser beraedslaeging zal gezonden worden door de zorg van Burgemester
en schepenen aen Mr. De Koninglyke arrondissementscommissaris om door zyn tus-
schenkomst aen de Permanente Deputatie van den Provinciaele Raed overgemaekt
te worden.
Ondertekend door de aanwezige raadsheren
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118 ZITTING 23 08 1847 (147 – 148)
Aanwezig:  J. F. De Groote, burgemeester (dd. ?),
P. E. De Beule, B.N. De Maesschalck, schepenen,
Norbert Schelfaut, Baert F,  J. Dhanis,  B.N. De Maesschalck en Ch. F. De Strooper,
Tolrecht der schepenen Koeybrug; (147)
In het jaer 1847 den 23 augustus den negen ure voormiddag.
Wij Burgemeester, Schepenen en verdere present zijnde leden van de Gemeente Raed
van Sinay arrondissement administratief van Sint-Niklaas Provincie Oost-Vlaan-
deren.
Vergaedert zynde ingevolge aanschrijving van Mijnheer de Koninklijke arrondisse-
ment Kommissaris in date 6 augustus 1847 en ingevolge besluit van de permanente
Deputatie der Provinciale Raad de dato 28 Juli betrekkelijk de vraag door het
gemeentebestuur van Stekene aen de bevoegde overheyd gedaan , ten eynde bij
voortdueringe voor eenen termijn van drij jaren, voor het doorvaren van schepen en
schuyten aan de zoo genoemde Koeybrug, een passageregt te mogen heffen van twee
centiemen par ton der inhoudende groote zoo en op den voet gelijk die Gemeente
bij Koninklijk besluyt in date van 8 december 1835 nr 7088 heeft gemagtig geweest.
Gezien het besluyt door de Permanente deputatie van den Provinciale Raed
opzeglijks vooren des beroepen delebratie des Gemeente Raed van Stekene genomen,
in data 28 juli jongstledent Reg. 721 Nr 6516 in waer ons verzekert te hebben dat
gezegde aanvraeg van Stekene tweemael ter gewoonlijke plaets met tuyschen ruymte
van acht dagen alhier heeftt gepubliceert en geaffficieert geweest aen welke ons geene
bezwaren nog aanmerkingen zijn ingedient.

Zijn van Raede;
hier aen ook geene tegenkantingen nog opmerkingen te maken, ja zelfs wenschen
wij dat de gemeente Stekene bemagtigt worde door de bevoegde overheid het hier
vooreen genoemt passageregt te mogen treffen voor de termijn als bij nieuwe be-
doelde deliberatie aengevraegd.
Afschrift dezer zal door de  zorg van Burgemeester en schepenen gezonden worden
aen Mijnheer de Koninklijke arrondissement Kommissaris om aen Mijnheer de Gou-
verneur der Provincie overgemaekt te worden.
Sinaai dag en maand en jaer als boven, getekend de aanwezige Raedsleden.

189 ZITTING 11 10 1852 (73)

Aanwezig:  P.F.C. Vander Gracht de Rommerswael, burgemeester,
B.N. De Maesschalck, J.J. De Smedt, schepenen,
J.F. De Witte, J.F. De Smedt, P.E. De Beule, en Norbert Schelfaut.
Goedkeuring vraag van de gemeente Stekene tot het heffen van tol op de schuiten
die door de Koeibrug varen; 73
Gezien het besluit der Bestendige Deputatie van de Provinciale Raedin date 25 sep-
tember 1852 Reg C/26 nr 7334, betrekkelijk de vraeg der gemeente Stekene,
strekkende om gemagtigd te worden, ten einde bij voortduring te mogen ontvangen
eene taxe van eene centime per ton op de schuiten varende door de Koebrug op het
Kanaal de Stekense Leede in deze gemeente.
Gezien het Koninklijk besluit van 26 juli 1832.
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Aengezien de nodige afkondigingen en aenplakkingen zijn gedaen geworden en dat
er tegen bedoelde vraeg der gemeente Stekene geene aanmerkingen zijn gemaekt
geworden,

Besluit:
Bij deze tegen ons gestelde vraeg der gemeente Stekene geene bedenkingen te
maken, op voorwaerde nogtans, dat de gemeente Stekene in dato 15 mei 1835
goedgekeurd door het Comité van Conservatie, vervangende de gedeputeerden
Staten der Provincie Oost-Vlaanderen in dato 27 juni 1835, betrekkelijk de vrijstelling
van regten, der schuiten en booten, door gemelde koebrug varende, geladen met
mest en andere stoffen dienende tot voeding der landen van de inwooners van
Sinaai.

MEDEDELING aan het gemeentebestuur van Sinaai besluit van de zitting
1 october 1877

Stekense vaart –  Reglement en tarief
Goedgekeurd bij Koninglijk Besluit van 26 7 1878

Zijn aanwezig de heeren Burgemeester, Schepenen, alle Raadsheeren en Secretaris,
De raad der gemeente Stekene, Provincie Oost-Vlaanderen, behoorlijk bijeen-
geroepen en vergaderd ten gemeentehuize.
Gezien zijn beraadslaging van 7 september 1871 en opvolgend Koninglijk besluit
van 5 juli 1872, waarbij de gemeente voor den termijn van 6 jaren is gemagtigd te
ontvangen een recht op de verscheidende koopwaren die vervoerd worden met
vaartuigen en vlotten geladen of gelost worden in de Stekense vaart, alsook 2 cen-
tiemen per ton der inhoudsgrootte van ieder schip.
Overwegende dat de delving der vaart, het maken van twee bruggen enz. aan de
gemeente grooten onkosten heeft veroorzaakt en door den jaarlijkschen onderhoud
nog zal veroorzaken alsmede dat er tegen de heffing derzelver rechten geene recla-
men zijn ingediend, welke onder alle deelen zeer voordeelig zijn om de uitgaven der
gemeente te helpen dekken.
Heeft goedgevonden aan de bevoegde overheid de maegtiging te vragen om die
rechten zoo en gelijk zij hieronder beschreven op de gehele uitgestrektheid der
Stekense vaart gedurende den termijn van 6 jaren te mogen blijven ontvangen te
rekenen van 1sten Jannuarij 1878.
Voor ieder duizend kilogram houillekolen 0,25 fr
Voor ieder sterre of meter kubiek kalk                0,25 fr.
Voor ieder honderd hoppertaeken 0,60 fr.
Voor ieder honderd sparren, kepers of palen 1,00 fr.
Voor ieder duizend faceel hout 0,75 fr.
Voor ieder twintig sterren esenhout 1,25 fr.
Voor ieder duizend sparren, snoei of ander hout 0,50 fr.
Voor ieder duizend kareel steen of klompkens 0,10 fr.
Voor ieder duizend plaveij klynen of grootte 0,10 fr.
Voor ieder duizend pannen 0,20 fr.
Voor ieder duizend kassijde steenen 0,30 fr.
Voor iederduizend borduren voor kassijwegen 0,90 fr.
Voor ieder ton potaarde der inhoudsgroote van het schip 0,05 fr.

       
  J. F. De Groote, burgemeester (dd. ?),
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      zorg van Burgemeester en schepenen gezonden worden

a           
     

           

     

  P.F.C. Vander Gracht de Rommerswael, burgemeester,
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Voor boomen, balken planken arduin marbre aan een ten honderd der waarde.
Voor alle schepen die koopwaren zullen laden of lossen binnen deze gemeente zal
men betalen aan twee centiemen (0,02 fr) per ton der inhoudsgrootte zulks onge-
minderd de rechten in voorgaande (art.) nr. gemeld, zullende degene die ommédiaat
naar de lossing hunner goederen weder laden maar allen het los en niet het ladings-
recht moeten betalen.

Reglement voor het ontvangen derzelfde rechten
Art. 1) Te rekenen der goedkeuring dezer zal allen schipper verpligt zijnde volgens
voormelde tarief te betalen op het eerste aanzoek zijner meet of vrachtbrief toonen,
aan den pachter of degenen die van wegens het gemeentebestuur voor het ontvangen
derzelve rechten is aangesteld.
Art. 2) Niemand is er toegelaten tot de lossing over te gaan noch met zijn schip of
vaartuig de kom der vaart te verlaten wanneer hij alhier goederen heeft geladen of
gelost zonder voorafgaandelijk dezelve aan de aangestelden ontvangst te hebben
voldaan.
Art. 3) Degenen die zich aan de bij de tarief bepaalde rechten onttrekt, weigert te be-
talen of minderen inhoud van zijn schip of schuit overgeeft, zal krachtens op te
maken proces-verbaal door eenen agent der plaatselijke politie door de heer Vrede-
rechter van het kanton waaronder de gemeente ressorteert, onverminderd de betaling
der rechten kunnen veroordeeld worden in een boete van 5 tot 15 franks en zal
daarenboven indien hij een vreemdeling is, zijn schip aan de kaai mogen vastgemaakt
worden tot en met men aan den inhoud dezen zal voldaan hebben.
Opgemaakt ten gemeente huize van Stekene in openbare zitting van 1 october 1877
en getekend door de heeren Burgemeester en alle Raadsheeren en Secretaris
De Burgemeester, M. Muyshondt

MEDELING van Stekene aan Sinaai (27 juni 1906)
Stekene 27 6 1906,  Aan  de heeren Burgemeester & Schepenen van Sinaai

Mijnheren,

Wij hebben de eer u te laten weten dat deze week nog de nodige kasseisteenen aan
de”Koebrug” zullen aangebracht worden teneinde den opgebroken weg van gezegde
brug te herleggen.
De tegenwoordige dienst als gevolg van uwen brief van 20 juni ll. Nr 530.

De Burgemeester & Schepenen van Stekene

Georges Tallir
(wordt vervolgd)

26
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Woorden uit het Sinaais dialect met “F”
We zijn op onze ontdekkingstocht naar het Sinaaise dialect bij de letter F aanbeland. 
Zelfstandige naamwoorden
Faar: straallamp, koplamp, van het Franse phare
Fabries, fachen: bakkebaarden, verwant met het Franse faciès: gezicht
Faïessement: bankroet
Faktuir: postbode, brievenbesteller
Farde: omslag, map, boekentas
Fars: grap, frats, van het Franse farce - ook gebruikt om te zeggen dat je iets bent
tegengekomen: 'k'en gisteren een fars gehad
Fas: halswervel - hij viel van den trap en was rat 't fas af
Fasadestieën: gevelsteen
Feeseleiër: iemand die stil praat, fezelaar - feseleirs zijn leugeneirs
Fenijn (fernijn): ongedierte, ook vergif - heilig in schijn maor van binnen vol fernijn
Fenijnegoard: valsaard
Fenijnige tiek: venijnige vrouw (waarbij 'tiek' verwijst naar een kip)
Ferkek (verket): eetvork, verbastering van het Franse fourchette
Fermiesjel: vermicelli
Ferneis: stookketel voor o. a. varkensvoer, verbastering van fornuis
Fieloe: deugniet, leperd, sluwerik, van het Franse filou: schurk
Fiesj: stekker aan een draad
Fiet: een lek
Fietes: versnellingsapparaat, van het Franse vitesse
Fiezant: fazant
Fijn-olie: machine-olie
Fijt: nagelriemontsteking
Filleton: vervolgverhaal, van het Franse feuilleton
Fis (of visse): bunzing, van het Latijnse vissio: wezel
Flamakker: vleier
Flapuuëren: grote oren
Flaukul: onzin, onnozele praat
Flaurik: flauwerik
Flaute: flauwte
Flawijn: kussensloop, verbastering van peluw
Fleere: aanhalig, overdreven lief persoon
Flesijn: jicht, reuma, afkorting van flerecijn en verwant met pleuris
Flieëmer: aanhalig persoon, flemer, vleier
Fliekflakkerij: liefkozingen
Flierefluiter: losbol
Flieringen: linten, uitrafelingen, franjes
Flijmen: fluimen
Flikker: naaktheid - hij stond in zijnen blueten flikker
Flodderken: kleding van mindere kwaliteit, verwijst naar het Franse volant: los af-
boordsel van kleding
Floer: fluweel, verwant met Franse velour
Flokhout: een houten tap, ook flothout

           
            
            

           
              
  

     
            

            
            

   
                

             
         

               
             

           
          

              
            

           
            

          
   

       
       de heeren Burgemeester & Schepenen van Sinaai
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Flokker: zachte borstel om stof op te nemen
Fleurus: pleuritis - hij he ne fleurus opgedaon
Florremuis: een vleermuis
Flos: een soort kwispel op een kindermolen, aan een muts, van het Franse floche
Flubiet: ontsteking in een ader, flebitis
Fluitmuuër: fluitketel
Fluitsjesbier: bier met laag alcoholgehalte, ook wel drijdraod genoemd
Fluitsjesmaalk: afgeroomde melk
Foefeleir, foefelas: iemand die onnauwkeurig werkt, sjoemelaar
Foefkes: uitvluchten, leugens - ge moet mij gieën foefkes wijsmaoken
Foel: overtreding bij het voetbalspel
Foelaar: halsdoek, hoofddoek, van het Franse foulard
Foers: voorvork van een fiets, van het Franse fourche
Fondangsken: een soort suikergoed (vroeger op een nieuwjaarspeperkoek)
Fong (in de fong): in feite, vertaling van het Franse au fond - in de fong het hij gelijk
Fopperkesdag: één april
Forsbal: spierbal
Fort: een stoere, zware vrouw
Fortuun: fortuin, heur fortuun is gemaokt betekent ook ze is getrouwd
Foskeu: afschampende stoot bij biljarten, van het Franse faux queu
Fottereiër, fotteras: iemand die steeds met iets bezig is, verwant met het Franse
frotter: wrijven
Four (dat is zijne four): dat is zijn ding, zijn sterk punt, van het Franse fort: sterkte
Frak, fraksken: overjas, jasje, van het Franse frac: rok (voor heren)
Frakveuschuuët: overschort, die vooraan knoopt
Fraunkoart: brutale, onbeleefde persoon, van het Franse franc: onomwonden
Fraunse kolleiëre: hevig kwaad zijn
Fraunseslag: onzorgvuldig kuisen (bv. van poetsen gezegd)
Fraunsiepan: amandelgebak, franchipane
Frein: rem aan een voertuig
Freinbloksken: remblokje
Freng: frank, munteenheid - hij is gekend lijk nen slecht freng
Fret: eten, voedsel (verwant met vreten)
Friegotuuëg: koeltoog
Friekadel: gehaktbal
Friekasee: ragout
Friesko: ijslolly
Frietkot: frituur
Frietpetetten: grote aardappelen
Frietkraum: frietkraam
Frietpot: frietketel
Frietvet: frietuurvet
Friekadon: soort vleesbrood
Froefroe: ponnykapsel bij meisjes
Fruitkoep: fruitschaal
Fruitlieër: ladder om hoogstammig fruit te plukken
Fuiter, feuter: vilt, van het Franse feutre
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Werkwoorden
Foazelen: slecht spreken, bazelen
Feezelen: fluisteren
Festoneren: de rand van kleerstof op bekjes naaien, van het Franse festonner
Fliekflakken: liefkozen
Fieksen: in elkaar steken, fixen
Flamakken, fleren, flieëmen: vleien
Flaunsen: zonder veel zorg ineensteken, flanzen
Flessen: mislukken bv in een examen
Flodderen: fladderen
Flokken: vegen met een zachte borstel
Floreren: pronken
Flossen: wateren, urineren
Foefelen, foeteren: onnauwkeurig werken, knoeien
Foppen: bedriegen
Forseren: overhaasten, doordrukken
Fotteren: knutselen, herstellen
Freinen: remmen
Fretten: eten, vreten
Friemelen, frutselen: frommelen
Fuukeren: iets onhandig doen, stuntelen
Andere woorden
Faal: fel
Faïet: bankroet
Ferm: flink
Fieër: fier, trors
Fieks: rechtop staan of zitten, fiks
Fijnder: fijner
Fitsel of futsel: prikkelbaar - daor kan ik mij fitsel in maoken, zie
Flau: flauw
Flets: flauw, weinig kleur
Floe: wazig, niet scherp
Foert: uitroep bij verwensing
Foetsie: verdwenen, weg
Forsig: fors - auw, nie zu forsig!
Fraunk: brutaal
Fraunkgeweg: vlakaf
Friëel: broos, teer, van het Franse frêle
Friskes: frisjes - 't is hier maor friskes

En hiermee hebt u ook de F-woorden gekregen - tot in de zomer!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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  Heidi Beirens (42 j.), d. v. Frank en Maria Vercauteren, levensgezel van Luc De Cock † 

  Irena Van Overloop (89 j.), w. v. Kamiel Seghers, † R    
              
             

  Leona Creve (91 j.), w. v. René Matthys, † L      Edgar Tinelstr.
0              

               
            

           
             

               
  Leona Baeté (93 j.) w. v. René Vercammen, † R      

          
  Willy Van de Vyver, (78 j.) e. v. Adriana Ongena, Edgar Tinelstraat, † S
              
           
              
  Johnny Laureys, (31 j.), levensgezel van Catty Cooremans, † W  
            

  Omer Polfliet (89 j.), w. v. Amandine Verdonck, † R     

             

          
           

           

             

             

            

  Achiel De Vleeschauwer (92 j.) w. v. Maria Maertens, † R     
  Paul Bogaert (90 j.) e. v. Maria Baeke, † S   
  Maria Blommaert  (94 j.) w. v. Aloïs De Roeck, †    

           
           

30

WO I: Een onbekende Duitse soldaat
In het stadsarchief te Sint-Niklaas vindt men in de inventaris van Sinaai onder het
nr 174 (Identificatie en begraving van oorlogsslachtoffers) een document van de
"Krijgsbegravingsdienst afdeling Mechelen" met de volgende tekst:

Mechelen 18 april 1821
Den bevelhebber van den Krygsbegravings-
dienst Afdeeling Mechelen, aan den Heer
Burgemeester der gemeente Sinay

Ik Heb de eer U heden, per yzeren 
weg 1 kruis te laten geworden.
Gelief de goedheid te hebben dit kruis
te doen plaatsen op het graf aangeduid 
op het hierbygevoegd plannetje.

Met Hoogachting
Mechelen 18 april 1921 
Le Commandant du Sectuer

Van dit gebeuren is er in de gemeenteraadsverslagen van Sinaai niets terug te vinden.
Raadpleegt men de slapers van de parochie dan komt men tot de vaststelling dat er
tussen 1907 en 1927 niets is ingevuld. Als  er iemand overlijdt wordt er door een arts
een document ingevuld voor de bevoegde instantie. Ook hier vangt men bot, want de
documenten van deze periode zijn verdwenen. Hierbij komt nog dat niemand kon
vertellen in welk archief de documenten van de Krijgsbegravingsdienst te vinden zijn.
Daar men nog volop bezig is met het oplijsten van alle Duitse slachtoffers (wat nog
maanden, jaren ... kan duren) is het onwaarschijnlijk dat er eentje opduikt die als
overlijdensplaats Sinaai heeft. Er is bij dit onderzoek dus te veel "onbekend" om nog
een spoor terug te vinden van deze soldaat.

Jos Daems
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2015
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er zijn geboren. De afkorting RVT Sinaai
staat voor Rust- en Verzorgingstehuis “Huize den Dries” en vh is voorheen.

-januari
09  Marcel Van Acker (92 j.), w. v. Godelieve De Cock, † RVT Sinaai, vh Hulstbaan
15  George Porter (92 j.), w. v. Rachel De Munck, e. v. Joan Gough, † RVT Sinaai
17  Heidi Beirens (42 j.), d. v. Frank en Maria Vercauteren, levensgezel van Luc De Cock † Gent
17  Irena Van Overloop (89 j.), w. v. Kamiel Seghers, † RVT Sinaai, vh Vleeshouwersstr.
18  Jozef Heuninckx (83 j.), w. v. Ludwina Baert, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
29  Martha Van Hende (94 j.) w. v. Frans Roelandt, † RVT Sinaai
-februari
03  Leona Creve (91 j.), w. v. René Matthys, † Lokeren, begr. te Sinaai,  Edgar Tinelstr.
03  Jo De Vos (72 j.), e. v. Hilde Van Roey, † Tervuren
13  Elisa Van Poucke (87 j.), w. v. Gentil Goethals, † WZC “Hof van Eksaarde”
15  Bienvenue Poppe (85 j.), w. v. Petrus De Roover, † Lokeren
16  Mafalda Haentjes (89 j.), w. v. Cyriel Poppe, Dr. Haeltermanlaan
18  André Perron (86 j.) e. v. Anna Van Bossche, Hellestraat, † Stekene
23  José Van Hoecke (88 j.) w. v. Celine Van der Henst, † RVT Sinaai
27  Leona Baeté (93 j.) w. v. René Vercammen, † RVT “St-Jozef” St-Pauwels, begr. te Sinaai
-maart
02  Annita Samson (66j.), e.v. Jaak Van Den Berghe, Godelievelaan
06  Willy Van de Vyver, (78 j.) e. v. Adriana Ongena, Edgar Tinelstraat, † Sint-Niklaas
10  Adolphina Navette, (80 j.) w. v. Louis Monsieur, † Zele, begraven te Moerbeke
14  Marianne Van Goethem, (54 j.), e. v. Rony Verheyden, Wijnveld
17  Paula Cerpentier, (92 j.) w. v. Albert Ruys, Sinaaidorp , begr. te Puivelde-Belsele
20  Johnny Laureys, (31 j.), levensgezel van Catty Cooremans, † Waasmunster, Hemelsbr.
22  Julietta Notenbaert (91 j.), w. v. René De Maesschalck, † Eksaarde
29  Omer Polfliet (89 j.), w. v. Amandine Verdonck, † RVT Sinaai, begr. te Puivelde-Belsele
-april
02  Jozef De Cock (77 j.), e. v. Maria Beirnaert, Wijnveld, † Sint-Niklaas
08  André Speelman (77 j.) e. v. Christiana Smet, Hulstbaan
23  Danny De Laet (58 j.) e. v. Ivette Polfliet, Wijnveld
-mei
03  Yvonne Cools (91 j.) w. v. Staf Pyl, † Sint-Niklaas
04  Paul Vercauteren, (71 j.) e. v. Rita Van Moeseke, Kernemelkstraat, † Sint-Niklaas.
17  Julbert Van Gucht (75 j.) e. v. Wivina De Beule, † Waasmunster-Ruiter
20  Siegfried Quackels (71 j.) e. v. Helena Verdyck, Puiveldestraat, † Sint-Niklaas
26  Achiel De Vleeschauwer (92 j.) w. v. Maria Maertens, † RVT Sinaai, begr. te Stekene
26  Paul Bogaert (90 j.) e. v. Maria Baeke, † Sint-Niklaas, begraven Waasmunster-Ruiter
30  Maria Blommaert  (94 j.) w. v. Aloïs De Roeck, † RVT Sinaai, vh Kernemelkstraat
-juni
02  Francine Braem (69 j.) Belsele – Puivelde, begraven te Sinaai
03  Henriette Van Bossche (92 j.) w. v. Jozef Soetens, † Sint-Niklaas
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08  Irena D' Hooghe (86 j.) w. v. Pierre Goemaere, † Hamme, begr. Waasmunster-Ruiter
10  Henri De Bock (86 j.) w. v. Ivonne Vermeire, Dr. Haeltermanlaan, † Beveren
18  Walter Cruyssaert (70 j.) w. v. Miche De Vry, Zwaanaardestraat
21  Tony Lyssens (69 j.) e. v. Christiane De Smedt, Sinaaidorp, † Sint-Niklaas
-juli
06  Jozef Naudts (86 j.) e. v. Marie José Van Britsom, Wijnveld, † St-Niklaas
08  Marie-José De Munck (84 j.) w. v. Désiré Smet, † Sinaai, begr. Waasmunster-Centum
30  Lisette Everaert (74 j.) e. v. Werner Polfliet, Wijnveld, † Beveren
30 Gerard Smet (77 j.) e. v. Adrienne Van Hoornyck, Hulstb., † RVT “Lindenhof” Belsele
-augustus
02  Willy Wauters (83 j.) e. v. Martha Sterckx, Edgar Tinelstraat, † RVT Sinaai
10  Dragan Terzić (62 j.) e. v. Beatrijs Jouret, Hemelsbreedte
11  Herman Coddens (78 j.) e. v. Rita Van Heyste, Hooimanstraat † Sint-Niklaas
13  Hugo Anthuenis (76 j.) † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
14  Adrienne Staessens (81 j.) † Sint-Niklaas
16  Yvonne Deyaert (91 j.) w. v. Gustaaf Joos, Wijnveld
18  Godelieve Van Eynde (90 j.) Stenenmuurstraat, † Sint-Niklaas
22  Rudi Du Tré (53 j.) e. v. Natasja Smet, † Moerzeke
23  Diana Van Loo (81 j.) e. v. André Van Laere, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
23  Irena Baart (87 j.) w. v. Maurice Ingels, † Axel (Ned.)
29  René Schelfaut (87 j.) e. v. Marie-Louise Maes, Helsvuurstraat, † Sint-Niklaas
-september
12  Anna De Baere (81 j.) w. v. Lucien Durinck, Wijnveld † Sint-Niklaas
18  Maria De Smet (91 j.) w. v. Alberic Raes, † RVT Sinaai, vh Zakstraat
-oktober
01  Olga Van Wolvelaer (85 j.) w. v. René Beirens, † Sint-Niklaas, vh Hulstbaan
21  René De Block (93 j.) w. v. Juliette Steeman, † Waasmunster, begr. Waasmunster-Ruiter
27  Julia Seghers (96 j.) w. v. René Van Hoecke, † Eksaarde, begraven te Eksaarde
-november
08  Roger Schatteman (86 j.) w. v. Maria Van Lyssebettens, † RVT Sinaai, vh Zakstraat
13  Gerarda Poppe (94 j.) w. v. Waclaw Koldrasinski, † Sint-Jans-Molenbeek, begr. te Sinaai
17  Lucien De Meester (75 j.) e. v. Lisette D'Hondt, Sint- Pauwels, † Sint-Niklaas
21  Rudi Thieffry (68 j.) e. v. Marie-Thérèse Van Driessche, † Sint-Niklaas
24  Dhooghe Reinilde (91 j.) w. v. René De Witte, † Lokeren, begraven te Sinaai
-december
01  Eduard Baeten (81 j.) w. v. Miet De Vos, † Lokeren
04  Paul Poppe (68 j.) † Gent, begraven in Sinaai
10  Jozef De Weirdt (92 j.)  e. v. Mathilde Laheyne, Dr. Haeltermanlaan
17  Lea Maes (88 j.) w. v. Frans Van Puyvelde, Edgar Tinelstraat
26  René Aerssens (83 j.) e. v. Margriet Van Osselaer, Hooimanstraat
29  Margaretha De Baere (75j.) e. v. Isidoor Van Damme, Luitentuitstraat

Georges Tallir
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Jeugdkoor Gaudeamus
Voor ons jeugdkoor begon 2016 beter dan we hadden durven dromen.  In januari besloten Lina en
Borika dat ze ook heel graag mee wilden zingen en zo kunnen we nu met trots melden dat onze

koorrijen momenteel 26 ‘actieve’ koorle-
den tellen. Veel tijd om te bekomen van
de feesten hadden we niet, want de
voorbereidingen voor de lichtmisvierin-
gen in Puivelde en Sinaai gaven ons die
eerste weken voldoende werk. Het re-
sultaat mocht er gelukkig wel zijn.
Vooral onze versie van      ‘10 000 lucht-
ballonnen’ werd door jong en oud ge-
smaakt. Over smaak gesproken…
Datzelfde weekend hielden we naar
goede gewoonte onze jaarlijkse wafel-
bak. Een succes, waarvoor we alle wa-
feleters van harte willen bedanken.

Verder blikten we dit jaar al een meezingversie van ‘Rupsje Ribbel’ in zodat de Sinaaise kleuters
hun favoriete puzzelliedje voortaan met ons kunnen meezingen.

En nu… kijken we met spanning uit en tellen we af naar onze volgende Lourdesreis die gepland
staat voor de maand juli. Laat de voorbereidingen maar komen…

Meer info over ons jeugdkoor: www.jeugdkoorgaudeamus.be 
Email: jeugdkoorgaudeamus@gmail.com

Spenoazi
Het jaar 2016 is al een serieus eind gevorderd. Hopelijk was dit voor elk van jullie een vliegende
start. Zo ook bij ons hier op het speelplein Spenoazi. Tijdens het afgelopen leidingsweekend van
de (hoofd)animatoren is er weer duchtig gebrainstormd geweest over mogelijke activiteiten, ver-
haallijnen, uitstappen en meer om de aankomende zomer mee te vullen. 

Zoals elk jaar zullen we opnieuw starten met 3 weken volle dagwerking en 3 weken halve dag-
werking. Reeds jaar na jaar hebben we records gebroken met het aantal kindjes dat wij mochten
ontvangen. Wij hopen om daar dit jaar weer werk van te maken. Uiteraard is er op de allerlaatste
speelpleindag weer een reuzeleuke afsluiter gepland: D.

Wil jij graag eens komen proeven van het ‘animator’ zijn om te zien of dit misschien iets voor
jou is? Aarzel zeker niet en laat het ons weten. Durf je niet alleen te komen en breng je liever iemand
mee om samen eens te proberen? Dat mag natuurlijk ook. Wij staan met open armen klaar om jou
(of jullie) te ontvangen en wegwijs te maken in het speelpleinwereldje. Voor meer informatie zie:
info@spenoazi.be

Hopelijk zien wij jullie allemaal langs komen deze zomer!
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  Irena D' Hooghe (86 j.) w. v. Pierre Goemaere, †   
             
           
            

             
  Marie-José De Munck (84 j.) w. v. Désiré Smet, †   
           
             

  Willy Wauters (83 j.) e. v. Martha Sterckx, Edgar Tinelstraat, †  
          
  Herman Coddens (78 j.) e. v. Rita Van Heyste, Hooimanstraat †
         
  Adrienne Staessens (81 j.) †

          
  Godelieve Van Eynde (90 j.) Stenenmuurstraat, †
           
             
           
           

             

               

              
  René De Block (93 j.) w. v. Juliette Steeman, † W   
               

  Roger Schatteman (86 j.) w. v. Maria Van Lyssebettens, † R    
  Gerarda Poppe (94 j.) w. v. Waclaw Koldrasinski, † S    
              

            

               

            

          
        e. v. Mathilde Laheyne, Dr. Haeltermanlaan

1             
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Scouts
Hoewel het niet echt winter is geweest, zijn we allen
in blijde verwachting van een hopelijk mooie lente.
De examens en de avondvergaderingen zijn achter
de rug; nu is het terug tijd om er wekelijks ‘s zon-
dags een feest van te maken. 
De eerste zondag hebben we alvast dankzij onze
vzw schitterend kunnen inzetten: die verwende ons
namelijk met een pannenkoek en een warme tas
chocomelk. Aan sluitend op de vergadering ope-
nende de vzw een bescheiden bar, om zo de band
tussen de ouders en leiding en tussen de ouders
onderling aan te sterken. 

Maart en april zijn jaar op jaar drukke, maar óh zo leuke maanden in het scoutsjaar! Zaterdag 5
maart probeerden we zo veel mogelijk straten van Sinaai af te schuimen voor onze jaarlijkse aza-
leaverkoop. Met de opbrengst gaan we dit jaar onze tenten laten herstellen. Ook is er de districts-
dag in Puyenbroeck geweest voor de kapoenen en welpen. Dit is een overkoepelende activiteit
voor alle scoutsgroepen van district Durme. Voor de jonggivers en givers is dit een districtsweek-
end, dat dit jaar heeft plaatsgevonden op onze thuisbasis “den bos”. Er stond nog meer op het
programma: de welpen (8-10 april) en de jonggivers (25-27 maart) zijn er nog eens op uit getrokken
om samen een fantastisch weekend te beleven! De givers zijn nog niet op weekend geweest, maar
klagen mogen ze toch ook niet! Lien en Dries hebben even het ouderschap overgenomen en samen
met de givers een week samen geleefd op “den bos” tijdens een gezellige leefweek! 

Laten we nu even vooruit kijken en een bondig overzicht geven van wat er nog komen moet. Aller-
eerst kondigen wij vol enthousiasme aan dat er zaterdag 2 april weer wat te quizzen valt in Sinaai.
Onze jaarlijkse scoutsquiz “Kwist je dat” is een aangename quiz met een grote variatie aan leuke
vragen voor jong en oud. De quiz vindt plaats in de grote zaal van JOC Troelant. Meer info hierover
op www.scoutssinaai.be/quiz.
Het is even geleden, maar dit jaar organiseert vzw “Scouts Sinaai” opnieuw een eetfestijn, en dat
op 7 mei. Zij bezorgen iedereen een smakelijke volle maag met hun heerlijke zelfgemaakte stoof-
vlees of vol-au-vent. 

In het weekend van 6 tot 8 mei gaan de givers op trekkingsweekend! Dit jaar gaan ze op twee-
daagse met de kajak; dit doen ze met de opbrengst van de Halloweentocht. 

En daarna… beginnen we al uit te kijken naar de zomerkampen! 

KLJ
Het is ondertussen weeral April en het jaar schuift maar op, de vogels zijn al
volop opnieuw aan het fluiten en iedereen heeft het weer iets warmer vanbin-
nen.

Het nieuwe concept van de Project Army fuif was ook een heus succes! Door de goede samen-
werking van de jonckers en hun leiding hebben we er met meer dan 500 aanwezige feestvierders
een te gek feest van gemaakt. Ook niet te vergeten is onze LOW BUDGET PARTY, met het ge-
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kende concept van bier en cava aan 1 euro en muziek
met al een beetje summervibes kunnen jullie komen ge-
nieten in de feestzaal van het Troelant op 9 april!

Na de sombere examenperiode voor sommigen en ook
de donkerste dagen hebben wij jullie ook proberen op
te warmen door onze ontbijtmandenactie op Valentijn.

Het was weer een topeditie en we hoorden ook enkel goede commentaren.

Ook kon u komen genieten van onze heuse KLJ-BBQ die dit jaar doorging op de Hulstbaan. Hierbij
willen wij ook Wim Van Damme bedanken voor het gebruik van de loods. Bij al onze acties zetten
we ons ook meer dan in, met het vooruitzicht op de bouw van ons nieuwe lokaal waarvoor heel
veel centjes zullen ingezameld moeten worden.

Voor onze bouw van het lokaal willen wij ook jullie hulp vragen. Wij hebben namelijk een enquête
opgesteld waarvan u de link kan vinden op onze facebook-pagina. Hierin staan allerlei vragen over
de bouw van ons nieuwe lokaal. Wij appreciëren elk antwoord van iedereen, alle inbreng is wel-
kom!

Natuurlijk zijn wij ook nog steeds van de partij op zondagnamiddag van 14u tot 17u met spetterende
activiteiten! Onze meer dan ooit enthousiaste leidingsploeg staat dan klaar voor kinderen vanaf 6
jaar! Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om onze hoofdleider te contacteren: 

Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Sinaai - 0495 13 38 58 

Neem ook zeker eens een kijkje op onze site www.klj-sinaai.be of op onze facebookpagina om
op de hoogte te zijn van onze nieuwtjes. Ook op instagram kan je ons volgen door @kljsinaai te
zoeken! 

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 kon-
den 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 op-
drachten die de leiding had uit-
gevoerd. Kan je een kilometer
ijsberen in de Stekense vaart?
Hoe ver kan je fietsen op een dag
of kan je een toren sjorren van
maar liefst 15 meter? Diegenen
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die het meeste juiste antwoorden vond ging naar huis met mooie prijzen.

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 warme Oosten. Van 11 tot 21 juli gaan we ons immers
met zijn allen te pletter amuseren in de provincie Antwerpen. Ben je benieuwd hoe het er op zo’n
bivak aan toe gaat, kom dan zeker naar onze bezoekdag op 16 juli. Dan is iedereen zeker welkom
om een lekkere kampmaaltijd te verorberen en eens een kijkje te komen nemen naar onze kamplo-
catie.
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 14:00h het startschot voor een fantastische chiro-
middag. We zijn al met veel, maar als het van ons afhangt, mogen er altijd nog wel wat nieuwe ge-
zichten bij. Dus vergeet niet: Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag
vanaf 14h welkom! Wie meer wil weten kan altijd eens surfen naar chirowijsinaai.be of een kijkje
nemen op onze facebookpagina en wie echt benieuwd is kan altijd gewoon eens komen meedoen.
En dat zonder verplichtingen, want het eerste jaar is altijd gratis!
Bij leven en welzijn, tot dan !

Chiromeisjes Alleman 
Na een wervelende start van het nieuwe jaar en een winterse periode boordevol fijne activiteiten,
is Chiro Alleman klaar om het voorjaar in te knallen. 

Alvorens te focussen op alle fijne activiteiten die ons nog te wachten staan, blikken we graag nog
even terug op de afgelopen drie maanden. Aan allen die hun oud ijzer maanden bijhielden, af en
toe eens vloekten dat het serieus in de weg stond, maar het toch speciaal voor de Chiromeisjes
bewaarden, hartelijk bedankt, want ook deze editie van de oud-ijzeractie was zeer geslaagd. Verder
is onze jaarlijkse ‘ouderavond’, die dit jaar in het teken van sprookjes stond, alweer gepasseerd.
Vele Chiromeiden gaven het beste van zichzelf op het podium van een goedgevulde parochiezaal.
Daarnaast organiseerden onze aspiranten een gezellige winterbar om hun kas te spijzen. Bovendien
hebben vele afdelingen er ondertussen ook al een fantastisch weekend op zitten. De oudsten gin-
gen zelfs op gewestweekend om zich samen met leeftijdsgenoten uit andere Chiro’s te amuseren. 

Maar u vraagt zich vast al af wat Chiro Alleman in
petto heeft voor dit voorjaar?! Wel, eerst en vooral
mogen wij u met trots aankondigen dat ons nieuwe
gebouw afgewerkt is en daar heffen wij graag met
u het glas op. Wij nodigen u graag uit op de offi-
ciële opening van onze nieuwe gebouwen op 24
april. 

Voorts staat onze jaarlijkse BBQ dit jaar gepland
op 26 juni, de ideale gelegenheid om de vakantie
goed in te zetten. En tot slot hebben natuurlijk ook
nog de kers op de taart: het kamp. We verklappen
alvast dat we deze keer westwaarts gaan. Wees
gerust, meer details krijg je in de volgende Info Si-
naai.
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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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Jeugdtoneel Baudeloo 
Met een groep van zeventien enthousiaste spelers
hebben wij enkele maanden toegewerkt naar onze
voorstellingen van “DICHTERBIJ”, een aangrijpend
verhaal gebaseerd op de gekende film “DEAD
POETS’ SOCIETY”. Dit jaar was het de beurt aan
de oudere jeugd om hun acteertalenten te tonen
en het blijkt dat de toekomst van Baudeloo verze-
kerd is. 
Wijzelf hebben er alvast van genoten en we hopen
dat ook ons publiek een mooie avond (namiddag) heeft
mogen beleven. 

Sinaai in de Stedelijke Sportraad
Sporters of sportclubs: graag even je aandacht.

Om het sportbeleid mee invulling te geven wordt het stadsbestuur geadviseerd door de stedelijke
sportraad. Onze dorpsgenoot Werner Heymans zetelt daarin als deskundige van alle sport disci-
plines,  (Jean-Pierre van den Kerkhove voor voetbal en Wilfried van Osselaer voor behendigheids-
porten). Werner wil zich graag ten dienste stellen van de vele sporters en sportverenigingen die
actief zijn in Sinaai.

Uiteraard kan men eerst en vooral terecht bij de sportdienst van de stad om een en ander na te
vragen of aan te vragen. Werner daarentegen wil graag bemiddelen of jullie belangen behartigen
indien nodig. Aarzel niet hem op de hoogte te houden van jullie plannen, wensen, investeringsdos-
siers of subsidieaanvragen.

Samen komen we allicht verder.
Je kan Werner bereiken op werner.heymans@telenet.be of telefonisch op nr  0494164574

Boogsport
Sinaai Eendracht 
Lokaal  De Boogscheut, Vleeshouwerstraat 28, 9112 Sinaai
Zondag 03 april 2016
Maandag 25 april 2016
Zondag 01 mei 2016 
SPA schieting Maandag 23 mei 2016 
Zondag 05 Juni 2016
Maandag 27 Juni 2016

Ons vermaak
Lokaal Café Brouwershuis, Kruisstraat 2, 9111 Puivelde
Zaterdag 2 april 2016
Zondag 17 april 2016
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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

Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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Zaterdag 7 mei 2016
Zondag 15 mei 2016
Dinsdag 17 mei 2016 Kermis
Maandag 30 mei 2016 
Zaterdag 4 Juni 2016
Zondag 12 juni 2016

Judoclub Sinaai

Competitie:
- Op het O-Vl kampioenschap behaalde Pieter-Jan Dhooghe een 2e pl. en is daarmee geselecteerd

voor de regionale kamp.
Tim De Witte werd 4e en Dries Catfolis 6e.

- Tornooi Wachtebeke
Bij de senioren behaalde Evelien Brys de 1e plaats.
Bij de jeugd behaalden
1e Suy Victor – Nijs Seppe – Pieter Jan Dhooghe –Buysrogge Emely
2e Belis Ward – De Plus Jorre – De Witte Tim- Catfolis Dries
3e Linthout Tibo – Moerman Vic

- Tornooi Aalst
1e Linthout Tibo – Goethals Anne – Nijs Seppe
2e Belis Ward – Suy Victor – De Plus Jorre –Geerts Thor
3e Van Tienen Tibo – Moerman Vic
4e De Wilde Flore – Buysrogge Emely

- Op de Vlaamse scholenkampioenschappen behaalden Victor Suy en Seppe Nijs een 2e plaats.

Weekend: van 22 tot 24 april gaan we met onze 70 leden op sportweekend.

Op 19 feb. was er onze jaarlijkse vriendjesdag (zie foto).

Men kan steeds gratis 4 proeflessen volgen .
Trainingen op woensdag en vrijdag van 19 tot 20 uur voor de -12.

van 20 tot 20. 30 uur voor de + 12.
INFO: 03/7721001 - judoclubsinaai@weebly.com
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Tent Stenenmuur Zaterdag 14 Mei start 14u 30
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

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

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

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/772 12 35

COOLS Stefan
Ed. Tinelstraat 137 9112 Sinaai

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

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

Vercauteren b.v.b.a.
ZWAANAARDESTRAAT 137

9112 SINAAI

Brandstoffen
03 772 36 22

Tankstation
03 772 53 91

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

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be

38

Sinaai_info_april_2016_72_pg_DEF_Opmaak 1  24/03/16  17:50  Pagina 54



GFA Sinaai 2016 / 2017
Met fierheid kunnen wij melden dat Erwin Vancauwenberghe komende seizoen de nieuwe hoofd-

trainer wordt bij GFA Sinaai! Hij volgt Jürgen De Bondt op, die zich als
sportief verantwoordelijke terug meer zal kunnen focussen op de alge-
mene werking van de vereniging.

Erwin heeft een zeer uitgebreide voetbalervaring aangezien hij voor ver-
schillende clubs in de regio speelde: Tielrode, Moerzeke, Stekene, Hoog-
einde, Klinge, Gerda, Sinaai, Sint-Pauwels, Daknam & Waasmunster. Na
zijn carrière in het voetbal legde hij zich toe op het lange afstandslopen
en nam hij reeds deel aan een aantal marathons. Sporten heeft dus een
grote plaats in zijn levensstijl.

Wij zijn er van overtuigd dat Erwin een grote meerwaarde is voor de vereniging aangezien hij perfect
binnen het beoogde profiel past: een sportieve persoonlijkheid uit Sinaai die de vereniging reeds
goed kent en een duidelijke visie meedraagt als trainer / opleider wat betreft jeugdopleiding & door-
stromen. Mentaliteit tonen is voor hem ook een onderdeel van kwaliteit!

Verbreding van de basis
GFA Sinaai is na de doorstart uitgegroeid tot de grootste vrouwenvoetbalvereniging in België met
10 vrouwelijke ploegen. Onze jeugdopleiding start reeds op 5-jarige leeftijd waarna men kan door-
groeien, vanaf 14 jaar, tot in onze 1e ploegen. Aangezien er steeds meer & meer meisjes door-
groeien, starten we komend seizoen dan ook met een derde 1e ploeg in 3e Provinciale. Meisjes
die graag willen voetballen maar weinig / geen ervaring hebben, zijn hierin ook welkom.

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.

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
9 april tegen Club Brugge
30 april tegen Rapide Wezemaal

Provinciale ploeg op zaterdag om 12u00:
2 april tegen Haasdonk
16 april tegen Kluisbergen

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 9u00 tot 13u00 op het Wijnveld.

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

Gevelrenovatie
Zandstralen (TORBO)
Gevelbepleistering
Chris Gevers

Koningin Elisabethlaan 77
9100 Sint-Niklaas
0479 30 64 77
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Koers voor inwoners van Sinaai
Beste vereniging, maak elkaar zot en win tot 500 euro
5 ronden van 8 km voor de heren
3 ronden van 8 km voor de dames

Op zondag 10 juli 2016 organiseren we voor de 25ste keer de wielerwedstrijd voor inwoners van
Sinaai. Naar aanleiding van deze jubileumuitgave willen we iets speciaal doen naar de verenigingen
van Sinaai toe.

De vereniging die deelneemt met de grootste groep bestaande uit leden woonachtig in Sinaai
ontvangt de mooie geldprijs van 500 euro. De 2de grootste 250 euro, de 3de grootste 125 euro. Bij
twee gelijke groepen (evenveel deelnemers) is de uitslag bepalend.

Er wordt bovendien een extra bijkomende prijs van 150 euro voorzien voor de grootste groep
dames! (Bovenop de hierboven vermelde geldprijzen van 500 euro, 250 euro en 125 euro)

Groepen kunnen enkel inschrijven door een inschrijvingsformulier (af te halen in Sinaaidorp
58) onder gesloten omslag vóór 20 juni 2016 binnen te brengen op onderstaande adressen.

- Café ‘de climax’ Dries 33 Sinaai
- Smet Benny Molenstraat 6 Sinaai

Vermeld zeker het juiste aantal deelnemers want op 20 juni 2016 worden de enveloppen geopend
en kunnen geen extra namen meer toegevoegd worden aan de lijst van uw vereniging. Elke deel-
nemer kan  maar één vereniging vertegenwoordigen en moet 16 jaar of ouder zijn. Een kopie van
de lidkaart  (of ledenlijst bij ontbreken individuele lidkaart) van de deelnemers dient bij het inschrij-
vingsformulier toegevoegd te worden. De deelnemers moeten beschikken over een reglementaire
koersfiets en een fietshelm.

Vergeet zeker het rekeningnummer van uw vereniging niet te vermelden want eventueel gewonnen
geldprijzen worden enkel uitbetaald via overschrijving.

Bij het begin van de wedstrijd worden er ook nog mooie individuele prijzen (waar onder zeker al
een fiets) verloot op basis van het rugnummer.

Na de wedstrijd zal de finale van het EK voetbal uitgezonden worden op groot scherm.
Mochten er nog vragen zijn kan u ons bereiken op volgend nummer: Smet Benny 0498/113.619.
Het bestuur W.A.O.D.-Sinaai hoopt alvast op een talrijke deelname!

RTS – Running Team Sinaai 
RTS organiseert voor haar 5 jarig bestaan een 10 Miles!
De club Running Team Sinaai organiseert op zaterdag 14 mei 2016 een loopwedstrijd/jogging
in samenwerking met kermiscomité Stenemuur. Er is een nieuwe formule bedacht voor zowel de
jogger als voor de afstandsloper. Er wordt zoals vorige jaren gelopen door het prachtig natuurgebied
van Sinaai richting Boskapel, mits het nu dus om een langere versie gaat. Er is ook een kinderloop
voorzien zodat de kleintjes zich weer kunnen uitleven voordat de groten van start gaan. Deze wed-

sport sport sport
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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-Waas info@krygsman.be

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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strijd maakt ook deel uit van het initiatief “Sinsport voor Iedereen” van de sportdienst van Sint-Ni-
klaas. 

Het volledige programma van de loopwedstrijd/jogging is na te kijken op de website www.running-
teamsinaai.be. De kans bestaat echter dat er wegens wegwerkzaamheden op het parcours nog
iets kan veranderen qua start-uur.  

Voorlopig programma: 

• op  zaterdag 14 mei 2016 om 15 uur (of 18uur) start van 3 afstanden: 5,95 km / 11,02 km of
16,09 km (de 10 Miles). Inschrijving = 6 euro. 

• Voor iedere deelnemer is er een aandenken + gratis tombola. 
• Voor de kinderen ( < de 12jaar) is het 2 euro inschrijving. Zij doen een loopje van ongeveer 700

meter om 14u30 (of 17u30) en krijgen elk een medaille! 
• Inschrijvingen gebeuren in de tent van Stenemuurkermis. 

Flyers over dit gebeuren zullen in de horecazaken van Sinaai terug te vinden zijn of op de sociale
media, website van RTS, enz… Meer info op www.runningteamsinaai.be. 
Wij hopen op een even grote opkomst als vorig jaar (241 starters). Wie zich wil laten begeleiden
voor dit evenement, kan beroep doen op de clubtrainingen van RTS, dit op maandag en woensdag
om 19u30 aan de sporthal van Sinaai. 

sport sport 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:

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94
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Nood aan een verpleegkundige aan huis?

Het Thuisverpleegteam kan jou helpen!
We zijn actief in Stekene - Moerbeke en Sinaai.

Meer informatie kan je vinden op:
WWW.THUISVERPLEEGTEAM.BE

Of bel ons op: 0476 39 07 56

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

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

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

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be
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Kon. Sportcomité Gemeentebelangen 
Sinaai vzw 
organiseert op zondag 3 april 2016 de 4e rit van de zomereditie “Ronde van het Waasland” voor
mountainbikers.

Inschrijving (kantine FC Herleving Sinaai, Vleeshouwersstraat 4) 
vanaf 8u tot 10u30’ voor 28km - 40km of 50 km! (Helm verplicht)
Vertrek en aankomst (FC Herleving Sinaai, Vleeshouwersstraat 4) 

Deelnameprijs = 2 € (-16jarigen)
Deelnameprijs = 3.5 € ( eigen verzekering)
Deelnameprijs = 4 € (inclusief ritverzekering)

Bevoorradingspost langsheen het parcours! 
Pechdienst & Bike-Wash voorzien!
Heren - & Dames-douches voorzien! 

NABESCHOUWING kan in de KANTINE van FC Herleving Sinaai!

Voetbalclub FC Herleving Sinaai
Voetbalclub FC Herleving Sinaai nodigt uit:

* footlunch op zaterdag 19 maart om 18u00 gevolgd door match 2de
provinciale FCH Sinaai-KFC Vrasene om 20u00

* footlunch op zondag 17 april om 13u00 gevolgd door match 2de pro-
vinciale FCH Sinaai-Moerbeke om 15u00

* verwen-avond op vrijdag 22 april om 19u00 met gastspreker Aimé Ant-
huenis

Voetbalclub FC Herleving Sinaai zoekt:

* gemotiveerde jeugdtrainers voor het komende seizoen 2016-2017
* vrijwilligers die een handje willen toesteken
* nieuwe gepassioneerde leden voor wie voetbal “fun” is

Voetbalclub FC Herleving Sinaai informeert:

* inschrijvingen volgend seizoen op vrijdag 29 april en 13 mei van 19u00 tot 21u00 en zaterdag
28 mei van 10u00 tot 12u00

Voor meer info check onze website en schrijf je in voor onze nieuws-
brief, zo blijf je op de hoogte: http://www.fchsinaai.be
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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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60 jarigen-feest (1955)
Guy Depré bewijst het al jaren: je eigen prehistorie induiken doet toch zo’n deugd! 60 Jaar terug in
de tijd.  Wat een schat aan herinneringen. Een overvloed aan mooie momenten komen u voor de
geest. 

1955! Je werd geboren in een tijd dat het nog stil was in de straten.
Herinneringen aan de kleuterklas, waar je zilverpapier spaarde voor de negerkes. Je eerste com-
munie. Nuchter te communie gaan. Vlekkeloos nieuwjaarsbrieven schrijven. ‘t Was een verre ex-
peditie als je op schoolreis vertrok naar een of andere speeltuin. Naar de lering gaan, zeven weken
lang, ter voorbereiding van je plechtige communie, 
Je wereld was niet groot!
Op je twaalfde naar de grote school, verder studeren, gaan werken. Uitgaan naar ‘Troelant’, naar
Maggy & the young ones, verliefd worden, trouwen, en misschien kindjes krijgen. Een carrière uit-
bouwen, huisje en tuintje bouwen, en nog zoveel meer. 
De herinnering aan die tijd blijft mooi!
Ondertussen heb je Abraham of Sarah laten passeren. Je job hebt je ingeruild voor een comforta-
belere tijd. Een fietstocht, een etentje, op reis. De kleinkinderen verwennen. Hobby’s. Tijd te kort.
Ja 60 worden en zijn, da’s heel fijn. Proficiat.
Dank dat u op onze uitnodiging bent ingegaan. Samen vieren in gezelschap van leeftijdsgenoten
in feestzaal Tybeert. Aan enthousiasme ontbrak het niet. Een sollicitatie voor een volgende uitgave.
Alle succes en een piekfijne gezondheid, dan volgt geluk vanzelf.
Toffe herinneringen met straffe verhalen aan een onvergetelijke avond.

Comité 60 jarigen.
Gerda, Bernadette, Christine, Marc G, Eric, Marc V, Johan, Lea
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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

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
48
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Oproep: Feest voor alle 50-jarigen,
geboortejaar 1966!
Woont u in Sinaai, bent je er geboren of ging je er naar school? Dan word je uitgenodigd voor een
samenkomst met of zonder partner.
Als je zelf in 1966 geboren bent en /of je kent iemand die niet meer in Sinaai woont en eveneens
50 wordt, laat het ons weten.

Je kan ons contacteren via: 
Marleen De Poortere (03 722 04 13  marleendepoortere@gmail.com);  
Carine De Blieck (03 772 57 41 carinedeblieck@hotmail.com); 
Dirk Volckeryk (03 772 44 36  dirk.volckeryk@telenet.be) 
Mireille Van Pottelberg (03 772 20 60  peter.gysel@skynet.be).

Via deze contactpersonen kan je jouw adres en telefoonnummer doorsturen. 

Duizend appels kermis 2016
Vrijdag 29 april 2016 

• 14.00 u. 8° Seniorennamiddag + muzikale omlijsting door Discobar Sky City met muziek voor
senioren 

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

Zaterdag 30 april 2016 

• 14.30 u. Wielerwedstrijd voor Juniores BWB 
• 15.30 u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen – kindergrime – obstakelbaan 

11e Loopwedstrijd voor kinderen in verschillende leeftijdgroepen; meisjes en jongens apart vanaf
5 jaar tot en met 14 jaar GRATIS deelname 

• 17.15u. KAMPIOENSCHAP VAN DUIZEND APPELS VOOR INWONERS 
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 1 mei 2016 

• 10.00 u. 55e Ruiterbedevaart: Mis in St-Franciscuskerk, daarna optocht ruiters. 
• 14.30 u. LADIES DAY 

Wielerwedstrijd voor Dames Jeugd – nieuwelingen - juniores BWB 
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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.

50
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• 17.00 u Wielerwedstrijd voor Dames Elite BWB 
(Kampioenschap van België voor dames studenten hoger onderwijs) 

Maandag 2 mei 2016 

• 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. 

Iedereen welkom tijdens gans het kermisweekend. 
Doorlopend kermisfoor aan Sinaai Station. De inwoners worden verzocht hun woning te bevlaggen. 
Interesse voor dames voetbal (vanaf 12 jaar) wend U tot de Sinaai Girls voetbalveld – Wijnveld. 

Stenenmuurfeesten 2016
Vrijdag 13 mei 2016

• 14.00 uur ontvangst van de gepensioneerden
• Senioren namiddag met zang en dans vanaf 16.00 uur met It’s time 2 play live
• 20.00 uur gaaibolling (75 euro gratis)

Zaterdag 14 mei 2016
• Tussen 12.30 uur en 14.00 uur vertrek proeverkestocht
• 14.30 uur schieting op de liggende wip (100 euro gratis)
• 14.30 uur kinderloop
• 15.00 uur 10 miles
• 20.00 uur gaaibolling (75 euro gratis)

Zondag 15 mei 2016
• 8.00 uur mountainbike tocht
• 9.15 uur schieting op de liggende wip (100 euro gratis)
• 15.00 uur wielerwedstrijd elite zonder contract
• 19.00 uur barbecue
• 21.00 uur optreden Kaboem
• 21.45 uur optreden Steve Tielens
• 23.00 uur optreden La folie jolie

Maandag 16 mei 2016
• Gebedsdienst om 9.30 uur
• Jaarmarkt, rommelmarkt, bloemenmarkt, feestmarkt tot 16.00 uur
• 14.30 uur schieting op de liggende wip (100 euro gratis)
• 16.00 uur kinderanimatie met gratis ballonwedstrijd
• 17.00 uur opgaan warme luchtballons

51

feest feest feest

Sinaai_info_april_2016_72_pg_DEF_Opmaak 1  24/03/16  17:50  Pagina 67



Verteller en creatieve duizendpoot
Tom Van Mieghem
“Ik schilder beelden in de in de hoofden van de luisteraars”

Wist u dat er in Sinaai een professionele verteller woont? Tom Van Miechem is een creatieve
duizendpoot die na een opleiding voor psycholoog van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen
maken. Hij heeft zijn eigen poppentheater maar treedt ook op als verteller. Niet alleen voor
kinderen, Tom treedt ook op voor volwassenen en voor speciale doelgroepen. Met zijn Thea-
ter Hutsepot won Tom in januari de kinderjuryprijs op het Spekkenfestival in Gent.

Info Sinaai:” Hoe bent u met theater begonnen?”

Tom Van Miechem: “Via de jeugdbeweging ben ik met poppenkast en vertellen in contact gekomen.
Ik ben dan gaan spelen bij Oekedoeleke in Sint-Niklaas. Vanuit Oekedoeleke, dat nog altijd bestaat

en waar ik nog bij speel, is dan
mijn theater ontstaan. Oor-
spronkelijk was het voor
kleuters, maar  nu speel ik
voor alle leeftijden. Ik ben
minder beginnen werken, en
uiteindelijk is mijn hobby
mijn beroep geworden.”

Info Sinaai: “Wat vindt u
leuk aan theater?”

Tom: “Ik doe vanalles: vertel-
theater, poppentheater en
straattheater. Het poppen-
theater is bijna  altijd gecom-
bineerd met muziek. Ik werk

samen met een aantal vaste
muzikanten. Zo vertel ik bijvoorbeeld het verhaal van Reynaert de Vos en dan wordt een deel van
de vertelling door de muziek overgenomen. 

Ik ben heel tevreden dat ik van vertellen mijn werk hebben kunnen maken. Het is leuk om in deze
tijd van grote evenementen en blockbusterfilms zowel voor klein en groot een alternatief te vinden.
Mensen worden nog altijd geboeid door het kleine. Vertellen word vaak geassocieerd met kinderen
maar volwassenen genieten er ook van.  Iedereen vertelt, ook al beseffen we dat niet. Je vertelt je
kinderen een verhaaltje voor het slapen maar ook aan de toog tegen vrienden.“

Info Sinaai: “Hoe gaat dat, vertellen voor volwassenen”?

Tom: “Het zijn andere verhalen, op volwassenmaat. Nu ben ik bezig met een bewerking van au-
thentieke Vlaamse sprookjes. Sprookjes zijn heel vaak voor kinderen, maar oorspronkelijk was dat

interview
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niet het geval. Ik ben ook een aantal verhalen van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe aan
het bewerken. 

“Info Sinaai: “U speelt ook soms voor speciale doelgroepen: mensen met een mentale be-
perking, bejaarden met dementie, gevangenen. Hoe is dat?”

Tom: “Dat is altijd speciaal. Voor Vaderdag heb ik samen met een aantal gevangenen een poppen-
theater gemaakt en zelf een verhaal en poppen in elkaar geknutsteld. Op Vaderdag zijn dan de kin-
deren langsgekomen en hebben wij voor hen opgetreden. Voor mensen met een mentale beperking
spelen is zeer fijn. Het is een heel dankbaar publiek. Je moet je er wel voor openstellen.  Voor men-
sen in rusthuizen hebben we een apart poppentheater met levensgrote poppen. We spelen dan
een verhaal op basis van gesprekken die we met die bejaarden en hun verzorgers gevoerd hebben.
Na de voorstelling loop ik dan rond met één van de poppen om met de mensen een babbeltje te
slaan.”  

Info Sinaai: “Heeft u een opleiding voor verteller gevolgd?”

Tom: “Ik ben psycholoog van opleiding. In het begin toen ik alleen speelde heb, ik me vaak laten
begeleiden door een regisseur. Ik heb dan hier en daar wat workshops en opleidingen gevolgd.
Ondertussen werk ik zelf als docent voor de Nederlandse Vertelacademie.” 

Info Sinaai: “Hoe vertel je een goed verhaal”?

Tom: “Er komt meer bij kijken dan je denkt. Vertellen is niet hetzelfde als acteren. Een acteur heeft
een vastliggende tekst die hij vanbuiten leert en waar hij zijn  emoties in legt. Een verteller gaat niet
uit van een vastliggende tekst. Een verteller vertelt beeldend. Elke vertelling is anders. Een verhaal
komt tot stand door de driehoeksverhouding tussen verteller, verhaal en publiek. Het is eigenlijk
schilderen van beelden in de hoofden van de luisteraars.”

Info Sinaai: Heeft u zelf een favoriet verhaal?”

Tom: “Dat wisselt. Ik ben voor het moment bezig met iemand uit muziekclub ’T Ey in Belsele met
verhalen uit de streek. Overlangs heb ik verteld over “den Ossaert“een kwelduivel die hier rond-
dwaalde. Dat verhaal heb ik in het dialect gebracht. Ik ga ook iets doen over de laatste heksenver-
branding  in Vlaanderen, die hier in Sinaai heeft plaatsgevonden.” 

Info Sinaai: “Kan u wat over de prijs vertellen die overlangs gewonnen hebt?”

Tom: “Dat was het Spekkenfestival in Gent. Er waren 48 voorstellingen. Er was  een kinderjury die
alle voorstellingen kwam bekijken en die dan achteraf punten gaf op verschillende onderdelen,
samen met een moderator die hen begeleidde. Op zich was dat wel fijn want onze voorstelling was
enkel vertellen met muziek erbij. Er was ook circus- poppen- en zelfs danstheater. Om dan als sim-
pel verteltheater te winnen. Dat geeft wel erkenning. Voor ons, maar ook voor het verteltheater al-
gemeen.”

Als u Tom Van Miechem graag eens aan het werk wil zien, kan u het laatste weekend van mei  terecht
in muziekclub T’ey in Belsele. Vrijdag 27 mei geeft Tom zelf een optreden. Zaterdag 28 mei treedt
vertelgroep 3 troubadours op. Op zondag 28 mei is er een optreden voor heel de familie. 

Meer info op http://www.tey.be. 
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Adam ........................ brood en banket .....................40
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................55
Arcad ........................ architectenbureau ...................40
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................8
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................32
Braeckman Robin..... sanitair & verwarming  ............8
Buyle Herman........... vakantie ..................................50
Carl Stuer CSI........... interieurinrichting ....................42
Cerpentier................. dakwerken-sanitair ...................6
City carwash............. carwash ..................................14
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................38
Danika....................... dienstencheques ....................50
Dany’s Style.............. kapsalon .................................40
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................34
Debergh.................... osteopaat................................. 6
De Block Marc.......... global id ..................................10
De Greyt bvba .......... constructie ................................8
De Roeck.................. bouwonderneming..................40
De Ryck Marijke ....... meetbureau.............................20
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................40
De Vos ...................... schoenen ................................20
De Waele Tom .......... brood en banket .....................42
Divinus...................... wijnhandel...............................34
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....36
Ecoclean................... reinigen opritten..................... 32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........48
Flexsol ...................... constructie ..............................50
Frietstop ................... frituur.......................................42
Garderobe ................ herstellingen/retouches ............6
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................44
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........56
Joos Tom.................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................48

Klimaterra ................. warmtepompen.......................46
Krijgsman.................. wijnhandel...............................42
Maes Dirk ................. slagerij.....................................36
Maes Werner ............ warmte techniek .....................36
Martens Lisa............. podoloog...................................6
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......38
Mooi.......................... schoonheidssalon...................26
Palermo .................... kapsalon .................................20
Quercus Tuinen......... aanleg tuinen .........................24
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................38
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................36
Stremersch ............... verwarming en sanitair............26
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................44
Teirlinck..................... centrale verwarming ...............36
Thuisverpleegteam... thuisverpleging .......................44
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................44
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................46
Van Hende ................ mode-accessoires ..................48
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................48
Van Laere Jo............. architecte ................................36
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ doe het zelf .............................18
Verschelden bvba..... kachels verwarming ................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........34
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............38
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......34
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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