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In memoriam: Priester Patrick D’Haenens
Op 16 januari 1956 geboren in Sint-Niklaas groeide Patrick aanvankelijk op in onze Wase hoofdstad.
Terwijl schoolvakanties steevast bij familie in Beveren werden doorgebracht, verhuisde de familie
tijdens zijn middelbareschooltijd naar Sinaai, waar ook zijn grootouders woonden. Het kan dus niet
vreemd worden gevonden dat hij zich een echte Waaslander voelde. De liefde voor de streek tussen
Schelde en Durme zou nooit verdwijnen. Altijd is hij heel dankbaar geweest dat zijn loopbaan zich
in die regio mocht ontwikkelen.

Hoewel aanvankelijk niets daar op wees, besliste hij als achttien-
jarige om naar het seminarie te trekken en een priesteropleiding
aan te vatten. Die opleiding leidde op 4 juli 1981 tot zijn priester-
wijding door Mgr. Van Peteghem in de Sint-Baafskathedraal in
Gent. Bij zijn priesterwijding koos hij als leuze: ‘Dat ik altijd in het
Licht mag blijven en mijn broeder liefhebben’ naar een citaat uit
de eerste Johannesbrief. Die leuze is hij tot het eind indachtig
gebleven.

Gedurende zijn seminarietijd ging hij sterk op in verschillende
jeugdwerkingen, deels als stageopdracht, deels op vrijwillige
basis. Hoewel hij later, terugkijkend op die periode, telkens op-
nieuw concludeerde dat hij toen nog veel moest leren, ontwik-
kelde zich daar een sterke liefde voor Vlaanderen. Niet zozeer
op politiek of staatkundig vlak, maar vooral de Vlaamse mensen,
de Vlaamse geschiedenis, het Vlaamse leven waren hem lief. ‘Al

wat Vlaand’rens grootheid maakt…’ lag hem zeer nauw aan het
hart. De schilder- en tekenkunst, de klassieke Vlaamse schrijvers, evenzeer als het gewone, dag-
dagelijkse leven in Vlaamse huiskamers vroeger en nu hadden zijn diepgaande interesse. 

Zoals elke jongeman in die jaren moest Patrick na zijn studie eerst zijn militaire dienstplicht vol-
brengen. Als aalmoezenier was hij oorspronkelijk verbonden aan de legereenheden die in Burcht
waren gestationeerd, later ook aan de kazerne Westakkers in Sint-Niklaas. Want inderdaad, na zijn
diensttijd bleef hij als aalmoezenier verbonden aan het leger tijdens de weekends. Hij waardeerde
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in het leger heel erg de intense verbondenheid en collegialiteit tussen de militairen onderling en
tussen hun families.

In 1982 werd hij benoemd als leraar aan het Sint-Jozef-kleinseminarie waar hij al vlug een uitdaging
vond als beheerder van het internaat. Samen met de toenmalige schooldirectie en nauwe mede-
werkers bouwde hij het zieltogende internaat op enkele jaren uit tot een bruisende gemeenschap.
Dat loopt trouwens als een rode draad doorheen zijn hele loopbaan: waar hij ook aan de slag was,
hij bouwde zijn medewerkers als een vriendengroep om zich heen. Tot bij zijn overlijden onderhield
hij die vriendschapsband met velen van hen. 

Ook al had hij vaak het gevoel dat hij te-
genover studenten de rol van boeman,
van ‘stok achter de deur’ moest opne-
men, bij ontmoetingen met oud-internen
was de waardering vaak heel opvallend
aanwezig en het ultieme bewijs van zijn
goed werken.
Met nieuwjaar 1999 begon een heel
nieuwe episode in zijn leven. Na bijna 20
jaar in het onderwijs werd hij (tevens) pa-
rochiepriester, pastoor. Een heel andere
vorm van pastoraal werken, een omgang
met een heel ander publiek toch wel. Met het enthousiasme van een nieuwgewijde priester en de
levenswijsheid van een iemand van veertig vatte hij zijn taak aan. Binnen de kortste keren herleefde
de kleine Puiveldse gemeenschap en werd Patrick een zeer geliefde pastoor. Het ontlokte Mgr.
Luysterman bij een vormselbezoek ooit de opmerking:’ Zou hij zelf weten hoe goed hij dit doet?’. 

Toen reeds, bij de eeuwwisseling begon bij hem het idee te groeien dat de buurtparochies Belsele,
Sinaai en Puivelde intenser zouden moeten gaan samenwerken. Samen met zijn toenmalige col-
lega’s werden schoorvoetend de eerste stappen in die richting gezet.
Toen Patrick in 2007 ook pastoor werd in Sinaai en in 2012 in Belsele concretiseerde zich die sa-
menwerking en werd Sint-Niklaas West geboren. Het werd zijn laatste project. 
Patrick leidde het proces op de hem heel eigen manier. Gewapend met zijn apart gevoel voor
humor, vriendschap creërend tussen de betrokkenen, gelukte het hem om zijn project tot dat van
zijn medewerkers te maken. Bij tegenslag of hindernis altijd zalvend: ‘Het komt wel goed. Doe maar
stil verder. We hebben tijd.’.

Die tijd is hem niet gegeven. Als gemeenschap moeten wij nu zonder hem verder. We kunnen dat
niet beter doen dan door de raad te volgen die hij bijna elke vergadering gaf: ‘Je moet samen blijven
komen. Je moet elkaar en de mensen graag blijven zien.’ 
De mensen, je broers en zussen graag zien, daar draaide het voor hem om.

‘Dat ik altijd in het Licht mag blijven, en mijn broeder liefhebben’. 
Patrick, pastoor Patrick heeft zijn opdracht met heel zijn mens-zijn beleefd en uitgevoerd.
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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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Dorpsraad
Nieuwjaarsreceptie was daverend succes.

Sinds voorjaar 2015 waren we begonnen met de voorbereiding van de viering van 800-jaar Sinaai.
Op 15 januari had de openingsreceptie plaats in de sporthall die voor de gelegenheid feestelijk
was ingericht.
Bij de planning gingen we uit van een 4 à 500 aanwezigen. Maar jullie wisten ons massaal te ver-
rassen. Om veiligheidsredenen hebben we de inschrijvingen moeten afsluiten als de teller op 700
stond. Van de aanwezigen mochten we alleen maar complimenten ontvangen. Een schitterende
start van ons feestjaar!
Voor een sfeerbeeld kan je terecht op onze site www.sinaai800jaar.be/media.
Als je daar dan toch bent, kijk ook eens naar de prachtige promofilmpjes van zowel het jaarpro-
gramma als de wandel- en fietsapp.

En we blijven vieren!
Het feestprogramma van ons 800-jarig bestaan is gespreid over het hele kalenderjaar en wordt
mee gedragen door ons rijk verenigingsleven.
De komende maanden staan volgende activiteiten op het programma:
• 16 & 17 april: voorstelling van de speciaal ontworpen wandel- & fietsapp die voor de gelegenheid
aansluiting geeft met de oude boten die aangemeerd zullen liggen op de Moervaart en Stekense
vaart, en met het middeleeuws dorp aan de Koebrug.  Een must !  Zie verder het artikel dienaan-
gaande.

• 14 mei: massaspel van de Chiro;
• 21 mei: parochiekerk Sinaai: misviering rechtstreeks uitgezonden op VRT één;
• 25 mei: sneukeltocht van de Langelijke Gilde;
• 2 – 5 juni: 80ste Stenenmuurkermis;
• 25 juni: Vlaamse Kermis van KWB Duizend Appels in het kader van de viering van hun 50ste ver-
jaardag.

In een aantal bijdragen verder in dit nummer wordt gedetailleerd ingegaan op het aanbod.
We hopen overal veel volk te mogen ontvangen.

Zwerfvuilactie
Ook in het kader van 800-jaar Sint-Niklaas werd op initiatief van Stramin (stedelijke raad voor milieu
en natuur) over het hele grondgebied een zwerfvuilactie
opgezet.
Onze secretaris coördineerde de actie voor Sinaai.
Nadat de kleuters en leerlingen van de scholen al voor
het krokusverlof hun bijdrage hadden geleverd gingen in
de week van het krokusverlof ruim 35 volwassen vrijwil-
ligers aan de slag.
Samen haalden ze maar liefst 125 zakken zwerfvuil op!
Sinaai overtreft daarmee helaas de 800 kg die men in de
actie ambieerde per deelgemeente.

Nog werk aan de winkel om de vervuilers te sensibileren
dus. 
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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

Robin Brackman
sanitair & verwarming

onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97
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Ondertussen op het Tinelkerkhof
werden enkele lindebomen geplant op de open plekken van het kerkhof.  
Op de zuidwestkant (het stuk tussen het monument van de gesneuvelden en de kerk) zullen enkele
rustbanken geplaats worden. Zo krijgt het Tinelkerkhof langzaam een mooi(er) en serener karakter.
De oude zerken waarvan de locale werkgroep gevraagd heeft om die om cultuurhistorische redenen
te behouden zullen stilaan verder worden hersteld door, of in opdracht van,  de stadsdiensten voor
zover de concessie niet door de familie werd verlengd.
Wie ‘s avonds langs “de middenstandskant” van de Dries passeert zal ook al gezien hebben dat
het monumentale grafzerk van Edgar Tinel staat te blinken in een nieuwe verlichting.

Toekomst sportvelden Ter Beke beveiligd.
De voetbalvelden aan sportsite Ter Beke maken deel uit van het masterplan voor de herinrichting
van de hele OCMW site.
Een deel van die gronden is gelegen in het woongebied en kon dus voor die bestemming ontsloten
worden.
Het stadsbestuur trekt evenwel resoluut de kaart om de sportinfrastructuur te behouden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste principieel akkoord te gaan om de percelen
grond gelegen op de site Ter Beke te Sinaai aan te kopen van het OCMW (Kad. 10 Afd, sectie A
nrs 1446,1451E en 1448A en deel van nrs 1384,1385,1386C,1403C en 1447A).
Het totaalbedrag wordt geraamd op 2.227.383,90 €.
Anderzijds werd ook beslist om het perceel grond gelegen op de site Ter Beke (kad. 10de afd.
sectie A nr 1383D) te verkopen aan het OCMW tegen een totaalbedrag van 222.190 € zodat het
OCMW  dit perceel kan verkavelen in het kader van datzelfde masterplan Ter Beke.

Kosterwegel hersteld
Recent zijn de herinrichtingswerken Sinaaidorp Fase 2 van start gegaan tussen het kruispunt Zaks-
traat-Neerstraat en Sinaaidorp-Tinelstraat.
Uiteraard zal dat hinder met zich brengen, en voor parkeerproblemen zorgen voor de bewoners.
Aan het stadsbestuur werd gevraagd om de Kosterwegel degelijk te herstellen zodat de parkeer-
plaatsen aan de begraafplaats (28 stuks) vlot bereikbaar zouden zijn en het fietsverkeer (vnl. naar
de school), een alternatief zou hebben.
De werken werden ondertussen uitgevoerd, en hebben een kleine 5.000 € gekost.

Memorandum 2024
Eind volgend jaar worden we terug in het kieshokje verwacht om onze stem uit te brengen bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Sinds '82 hebben we de gewoonte om vanuit de dorpsraad een memorandum op te stellen voor
de nieuwe beleidsploeg. Wie dat wordt weten we uiteraard nog niet.
Tegen voorjaar 2018 willen we ook nu weer een memorandum klaar hebben. Het is de bedoeling
om hierin de verzuchtingen van de Sinaaise dorpsraad te verwoorden in een poging om via de par-
tijprogramma's in een later beleidsplan te worden opgenomen.
Wie bereid is na te denken over de toekomst van ons dorp kan daar aan meewerken.
Een eerste vergadering gaat door op woensdag 26 april om 20u in het dorpshuis. In totaal zal
hierover een 6 à 8-tal keer vergaderd worden.
De volgende dorpsraad gaat door op dinsdag 4 april om 20u in ‘t Dorpshuis, met op de agenda de
resultaten van de metingen van de politie in 2016, en schepen Wout De Meester over het Trage
Wegenplan.  
Iedereen welkom. Namens Dorpsraad Sinaai

Etienne Meul
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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
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Eucharistieviering 800 jaar Sinaai op TV
Omdat Sinaai haar ontstaan te danken heeft aan het feit dat in 1217 de pastoor van Waasmunster
de opdracht gaf om twee wijken van zijn parochie af te splitsen als zelfstandige parochie (Sinaai
en Sint-Niklaas) en zo de Sint-Catharinaparochie in 1217 een zelfstandig geheel werd, kunnen wij
nu 800 jaar vieren. Hoe kan een parochie dat beter vieren dan met een mooie eucharistieviering op
zondag waar de geloofsgemeenschap samenkomt om haar geloof te belijden en te vieren. Om het
allemaal wat bijzonder en feestelijk te maken wordt het een TV-mis die op 21 mei om 10 uur live
zal uitgezonden worden op Eén.
Zoals elke eucharistieviering de nodige voorbereiding vraagt, is dat uiteraard nog meer het geval
voor een TV-mis.
Toen we te horen kregen dat er op 21 mei een TV-mis zou zijn in Sinaai en we de nodige richtlijnen
daaromtrent kregen, zijn we dan ook vrijwel onmiddellijk van start gegaan.
Sint Catharina werd 800 jaar geleden dan wel een zelfstandige parochie maar in de huidige struc-
tuur vormt ze één geheel met de Sint-Jobgemeenschap van Puivelde, de Sint-Andreasgemeen-
schap in Belsele-centrum en de Pastoor van Arsgemeenschap in de Watermolenstraat te Belsele,
wat we ‘Sint-Niklaas West’ noemen. Vanuit deze structuur willen we met de verschillende gemeen-
schappen van Sint-Niklaas West deze 800 jaar Sint-Catharina vieren.
Daarom kwamen we tot op vandaag al een viertal keren samen met mensen die verantwoordelijk
zijn voor de liturgie op deze verschillende plaatsen om alles goed voor te bereiden.
Een eerste keer kwamen we samen om de richtlijnen van ICL (Interdiocesane Commissie voor Li-
turgie) en de richtlijnen van de VRT door te nemen in verband met organiseren van een TV-mis om
zelf te weten waaraan en waaraf.
Bij zo’n TV-mis wordt de kerk zoveel mogelijk in beeld gebracht en daarom planden we een tweede
bijeenkomst waarbij we zelf de kerk gingen bekijken om te zien welke elementen er als beeldma-
teriaal de liturgie zouden kunnen ondersteunen. In een volgende vergadering werd een eerste voor-
stel van teksten voor de viering onder de loep genomen. Daarna werden de verschillende koren
uitgenodigd tot medewerking aan deze viering. In overleg met de deelnemende koren werd bepaald
welke kyriale en welke liederen er in de vieringen zouden gezongen worden. Het is de bedoeling
dat in de komende vasten- en paastijd in alle kerken deze kyriale en liederen zullen aangeleerd en
gebruikt worden zodat iedereen op 21 mei in de TV-mis kan meedoen.
Op 22 februari zaten we opnieuw samen om de viering nu in zijn geheel te bekijken en werd er ook
overleg gepleegd in verband met de verschillende actoren tijdens de viering. Aangezien we er een
viering van willen maken waar Sint-Niklaas West 800 jaar Sint-Catharina viert, zal er die zondag
ook maar één eucharistieviering zijn in Sint-Niklaas West namelijk de TV-mis. We willen dan ook
kiezen voor misdienaars, lectoren, communiedelers,... vanuit de verschillende geloofsgemeen-
schappen van West. De komende weken zullen we hiervoor mensen aanspreken om hun mede-
werking hieraan te verlenen. Deze mensen zullen op zaterdag al een repetitie hebben en worden
op zondagmorgen ook al om 8 uur ’s morgens verwacht. Zo begint stilaan alles zijn concrete invul-
ling te krijgen. We plannen nu nog een nieuw kerkbezoek om de concrete plaatsinvulling te bekijken
van bijvoorbeeld het koor, waar of hoe we eventueel een kindermoment kunnen voorzien, waar
bloemen of planten moeten worden voorzien, vooral dingen van praktische aard dus. Dan kunnen
we alles in zijn definitieve vorm gieten en het concept van de viering doorsturen naar de VRT. Zij
verwachten dat 2 maand op voorhand. Ruim veertien dagen vooraf zal de regie van de viering dan
contact opnemen met de parochie om alles nog eens samen door te nemen en eventuele aanpas-
singen te doen.
We hopen dat we de kerk van Sinaai en de geloofsgemeenschap van Sint-Niklaas West op die ma-
nier mooi in de kijker kunnen zetten. We zien het ook als een kans om met de verschillende ge-
meenschappen nader tot elkaar te komen. De viering op zondag 21 mei om 10 uur is een
live-uitzending. Men vraagt dat iedereen die deze viering wil bijwonen uiterlijk om 9.45 uur aanwezig
zou zijn in de kerk. Wees welkom en maak er samen met vele anderen een mooie feestviering van. 
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Hobbyvoeders - tuinzaden
meststoffen - brandstoffen

AVEVE
Hugo

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

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

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/772.17.59

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

TOM JOOS

Reinigen van interieur
Opkuisen brandhaarden

Herstellingen
Rioleringswerken
Afbraakwerken
Containers voor

bouw- & stortafval

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

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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai
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Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66
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Kapellen en kapelletjes in Sinaai

Het was de derde tentoonstelling en publicatie van de Bibliotheca Wasiana over het klein religieus
erfgoed in Sint-Niklaas en deelgemeenten. Eerder kwamen Belsele en Nieuwkerken aan de beurt.
Naast de foto-inventaris vinden we in de publicatie aanvullende informatie over kapellen en heiligen.
Alle gefotografeerde kapellen zijn zichtbaar vanop de openbare weg.
Chris Stoop, documentalist van de Bibliotheca Wasiana en bezieler van het project rond de kapel-
letjes, is erin geslaagd ons met verwondering te doen kijken naar de rijkdom aan kapelletjes in onze
gemeente, kapelletjes die we voorbij wandelen of fietsen zonder aandacht te besteden aan dit ty-
pisch Vlaams religieus erfgoed.
De brochure uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling is te bekomen in de Bibliotheca
Wasiana, Hendrik Heymanplein 3 9100 St.-Niklaas, waar ook de uitgaven over Belsele en Nieuw-
kerken beschikbaar zijn. De kostprijs is 3 euro.
Men kan ook terecht bij de Si-
naaise heemkring “Den Dissel”
op zaterdagvoormiddag van
10u tot 11u30 in gemeentehuis
op den Dries.

Op de foto:

Een deel van de tentoonstelling 
“Kapellen en kapelletjes in Si-
naai”. 

NIEUW: interactieve wandel- en fietstocht.

Zo levendig Sinaai nu is, zo levendig is Sinaai al 800 jaar! Alleen, je ziet het niet onmiddellijk meer.
Het standbeeld van Tinel, die bunker in de wei, de Catharinakerk, een kapelletje. Regelmatig rijd je
het voorbij, als decor van je dagelijkse routine. Maar achter dat decor zit een enorme schat aan
verborgen en boeiende verhalen. Wil je ze meepikken? Super, want het is echt de moeite! Achteraan
deze info-Sinaai vind je alvast een interview met de bezieler van dit initiatief, Johan Van Rumst.
Download de erfgoedapp (www.erfgoedapp.be) op je smartphone, en een hele digitale wereld gaat
voor je open. Ook in Sinaai, want selecteer de toer “Wandeling & fietstocht 800 jaar Sinaai” en jouw
smartphone begeleidt je door verschillende aspecten uit de geschiedenis van ons dorpje. Hoe dan?
Volg de route, en als je in de buurt komt van zo’n verborgen verhaal, geeft jouw telefoon je een sig-
naal. Zoals een echte gids.
Het gaat zelfs nog een dimensie verder: start de wandeling of fietstocht tijdens het paasweekend,
en je beleeft heel wat aspecten live: muziek, volksspelen, een volledig middeleeuws dorp, kamp-
vuur. Of een boottochtje door natuur en kunst, poppenspel, en ga zo maar door. Ontdek het hele
programma op www.sinaai800jaar.be/interactieve-wandeltocht/.

Praktisch:
Wie? Jong en oud
Wat? Wandeling van 9,2 km of fietstocht van 32,5 km 
Waar? Vertrekplaats JC Troelant, Vleeshouwerstraat Sinaai
Wanneer? Zondag 16/04 van 15u00 – 18u00 – aftrap wandeling
Maandag 17/04 van 10u00 – 18u00 – aftrap fietstocht in en rond Sinaai
Hoe? Voorzie goede schoenen of fiets; (alle paden zijn toegankelijk voor buggy’s en avontuurlijke
rolstoelen) én een smartphone met erfgoedapp & netwerkverbinding
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44

14

Sinaai_info_april_2017_Opmaak 1  16/03/17  14:19  Pagina 14



De wereld, onze wereld verandert, wordt één.
Landen, mensen weten van elkaar, beïnvloeden elkaar, zijn van elkaar afhankelijk.
Ergens wordt nog de illusie voorgehouden dat afschermen voordeliger moet zijn.
Tot de ontnuchtering zal doordringen buitenspel te staan: scoren van uit buitenspel levert geen gel-
dig doelpunt op.
De dagelijkse realiteit leert iets anders.
We cultiveren eigen streekproducten maar lusten ook exotische en gunnen anderen onze lekker-
nijen. Zoals we kleding buitenlands produceren maar met onze creaties ook internationaal gaan.
Of auto’s, meubelen en cultuur van over de grens invoeren maar zelf design en assemblage expor-
teren.

Ver boven het materiële uit, zitten we samen de klimaatverandering te ondergaan, oorlog en vrede
te beleven, communicatiemogelijkheden te gebruiken, gezondheid en opleiding te ervaren, dromen
en verwachtingen te koesteren.
Er is maar één wereld, er is maar één aarde.
Er zijn miljarden mensen maar die behoren tot diezelfde wereld.
Niet een wereld van gelukkigen en een andere van stakkers.
Rechten zijn niet voorbehouden voor die gelukkigen en deze ontzeggen aan die stakkers. We weten
dat alles te maken heeft met kansen krijgen en over middelen beschikken. En dat die voorwaarden
er voor iedereen moeten zijn.
Daarom is het goed dat overheden en organisaties daartoe bijsturen.
Dan is het ook gepast in te zien dat het verhaal van kansen en middelen universeel is, veraf maar
ook dichtbij. 
Mooi is dan het bijsturen van het logo van Broederlijk Delen: 
“Omdat het Zuiden plannen heeft” wordt meer omvattend “Tot iedereen mee is”
We hebben de gewoonte in de decembermaand een hart te hebben voor onze mensen dichtbij.
En in de lente wordt uitgekeken naar het ondersteunen verder af.
Maar wezenlijk gaat het om een zelfde verhaal van kansen en middelen.
Hier en ginder moet iedereen mee zijn. En “Tot iedereen mee is” moet er actie zijn.

Terwijl Welzijnszorg, De ‘Warmste Week’ en vele anderen zich richten op ‘binnenland’,
werken Broederlijk Delen en vele andere organisaties aan het aspect ‘buitenland’
Broederlijk Delen ondersteunt 130 plaatselijke verenigingen in 6 landen in Zuid- en Midden-Amerika,
6 landen in Afrika en het gebied Palestina-Israël.
Er worden geen eigen projecten opgezet, er wordt gewerkt rond de plannen van de plaatselijke
bevolking die zich verenigd heeft in groeperingen.
Voor de campagne van dit jaar wordt Burkina Faso op de affiche geplaatst.

Om middelen te verzamelen trachten we in Sinaai bij iedereen thuis aan te bellen.
Met 25 medewerkers bereiken we 30 locaties.
Waar niet bezocht kan worden zal toch een uitnodiging tot overschrijven in de bus gestoken wor-
den. Dat wordt de meest gunstige vorm van steun omdat op die manier de overheid ook betrokken
wordt: € 40 overschrijven is eigenlijk € 22 zelf betalen want een attest krijgen voor € 18 minder
belastingen het volgende jaar.

De scholen zullen meewerken door gesponsord wandelen.

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

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

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

FEEST ?

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

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

Met een regenseizoen van slechts vier maanden is het in Burkina Faso
een uitdaging om voldoende graan te produceren. Een tekort aan voedsel
is een jaarlijks terugkomend probleem. Tijdens onze campagne staat
‘regen’ symbool voor een vruchtbaar leven. Help ons investeren in een
platteland met toekomst.

Met jouw steun:
• krijgen boeren laagdrempelige leningen
• worden erosiedijken aangelegd 
• wordt onvruchtbare grond herbeplant 

Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke kans om te kiezen voor gezond voedsel, on-
derwijs en toekomstkansen. 
Ondanks het gebrek aan regen.

Er worden ook steeds meer alternatieve vormen van steun aangeboden; misschien komen die over
als sympathieker? 
Er zijn aanbiedingen tot sponsoren van wandelaars, fietsers, lopers. 
Of sportievelingen kunnen daar zelf aan deelnemen: niet ingeschreven geraken voor de 20 km van
Brussel? Via Broederlijk Delen zal er plaats zijn
Of zelf sponsors zoeken voor de Antwerpse 10 miles? 
Of deelnemen aan de dodentocht in Bornem en sponsors zoeken? Het kan.

Uitgebreide Informatie is te vinden op www.broederlijkdelen.be

2e grote kwis van Curieus en Linx+ Sinaai
Zin in een gezellige avond, hier in Sinaai, waar je ook nog iets van opsteekt?
Kom dan naar de tweede editie van de kwis van Curieus en Linx+ Sinaai!

Waar? Ontmoetingscentrum Troelant
Wanneer? Zaterdag 22 april 2017
Uur? De kwis begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.
Kostprijs? 16 euro per ploeg, ter plaatse betalen of overschrijven op 

BE52 0882 1770 8209 (op naam van Linx+ Sinaai)

Het is een toegankelijke kwis met zowel algemene kennisvragen als thema’s. Ploegen tellen tot 4
personen. Inschrijven kan je via peggy.vercauteren1@telenet.be of sander_schelfaut@hotmail.
com. De prijs voor de winnende ploeg wordt geschonken door schepen en OCMW-voorzitter Mike
Nachtegael.
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Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

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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Meer info: www.sinay1217.be

800 jaar geschiedenis. Proef het heden!
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Markant Sinaai
Dit staat op ons programma:

• Dinsdag 18/04/17 – Dorpshuis om 20u – Geconfijte taalkronkels door Carine Caljon
• Dinsdag 09/05/17, namiddag – Bezoek aan de Milihoeve te Lokeren
• Maandag 12/06/17, namiddag – Bezoek aan het Kasteel van Wissekerke te Bazel, gemeente
Kruibeke 

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

Kerstmarkt Sinaai 2016: een sfeervolle avond
Op zaterdag 10 december vond voor de 20ste keer de kerstmarkt plaats op onze gezellige Dries.
In de veertig kramen kon je terecht voor een leuk kerstcadeau, een drankje of een hapje. Natuurlijk
kon je ook gezellig bijpraten rond de vuurkorven.

De kerstman bracht een bezoekje en deelde snoepjes uit aan alle kinderen. Zij beleefden ook veel
plezier in één van onze animatiekramen. Zo konden ze zich laten schminken en hun haar versieren
of een knutselwerkje maken. Ook het springkasteel stond voor hen klaar. Aan de animatiestanden
mochten alle kinderen hun tekening afgeven. De kerstman beloonde de drie mooiste tekeningen
met het gezelschapsspel “Sinay”. Proficiat aan Lieke Creve, Wies Van Hoye en Jesse Staessens!
Wij kijken alvast uit naar de volgende editie. Deze vindt plaats op zaterdag 16 december 2017.

Werkgroep Leefmilieu Sinaai
Leren geslaagde foto’s maken al wandelend in de natuur op zondagnamiddag  23 april 2017

De techniek achter een geslaagde foto is in theorie wel uit te leggen maar in de praktijk toch niet
eenvoudig toe te passen. Daarom organiseren we voor de tweede maal een praktijkgerichte foto-
wandeling in de Sinaaise natuur. De wandeling is gericht op beginners die toch iets meer dan de
klassieke vakantiefoto’s op het oog hebben. 

We gaan dieper in op het klassieke thema “schilderen met licht” en analyseren de elementen welke
de kwaliteit van onze foto’s kunnen beïnvloeden. Hoe ga je in praktijk om met licht en schaduw
door gebruik te maken van verschillende camera instellingen? Hoe kan dieptezicht en onderwerp
isolatie bijdragen tot een beter fotoresultaat? Er zal uiteraard ook aandacht zijn voor o.a. foto op-
slag, bestandsformaat, fotobewerking.
Neem vooral je fototoestel mee en kom met ons geslaagde foto’s nemen van de natuur in Sinaai.

Datum: zondagnamiddag 23 april 2017 
Samenkomst: 14.30 u aan school de Zwaan in de Leebrugstraat 65.
Duur: ongeveer 2 uur
Aard: korte wandeling waarbij stil gestaan wordt bij verschillende facetten van het maken van ge-
slaagde foto’s.
Meenemen: fototoestel
Voor wie: gratis voor iedere fotoliefhebber na inschrijving.
Inschrijving op voorhand met doorgeven van naam en aantal:
• telefonisch: 03 772 21 41 bij Franki Saman, Leebrugstraat 44, Sinaai.
• per email: desmedtjohan@telenet.be
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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

ericsmet@skynet.be

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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FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60
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Trager dan traagste wegen.

Er bestaan geen woorden voor om te omschrijven hoe traag dit Stadsbestuur het trage wegen net-
werk in Sinaai uitvoert. De goedkeuring kwam er tijdens de gemeenteraad van 29 augustus 2012.
Vandaag, 5 jaar later, is er nog niets, geen meter, gerealiseerd. Is de wil wel aanwezig?

Het plan was nochtans met veel burgerdemocratie tot stand gekomen. Vrijwilligers inventariseerden
van november 2011 tot februari 2012 alle wegen. Er werden antwoorden geformuleerd op een aan-
tal standaardvragen rond elke trage weg. Voorstellen tot aanpassing werden meegegeven. Op 8
mei 2012 vond in Sinaai hierover een openbare evaluatieavond plaats. Bij meningsverschillen werd
door vzw Trage Wegen gepoogd een compromis te bereiken. Als samenvatting stelde vzw Trage
Wegen een adviesnota en een wenselijkheidskaart op voor een trage wegen netwerk. Het was dit
plan dat in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Er was zelfs voor 2012 een budget voorzien. Dit
budget van 50.000 EUR  werd verschoven ter uitvoering naar 2013. 

Niettegenstaande de adviesnota een lijst van wegen bevat waar alle betrokkenen unaniem mee
akkoord waren om te realiseren, niettegenstaande het geld in het budget voorzien was, niettegen-
staande het witboek van 2013 in artikel 73 de uitbouw van een trage wegen netwerk omvat en niet-
tegenstaande in artikel 84 de landbouw de herwaardering van trage wegen als krachtlijn beschrijft,
is er tot op vandaag niets uitgevoerd. Onderhoudswerken vallen immers niet onder het budget van
trage wegen. Het voorziene geld werd blijkbaar voor iets anders gebruikt of het viel misschien
onder de noemer van besparingen. 

Uitvoeringsbeloften zijn er ieder jaar genoeg geuit. In 2014 door de verantwoordelijke schepen van
natuur Wout De Meester tijdens enkele bijeenkomsten met WLS. In 2014 en 2015 op milieuraden
in het Stadhuis. Het RLSD, Regionaal Landschap Schelde Durme, dat nu de trage wegen begeleidt,
verklaarde dat 2 concrete voorstellen al één jaar bij de stadsdiensten zijn neergelegd. De stads-
diensten zeggen dit te onderzoeken.

De klap op de vuurpijl kwam in december 2016 op een voorbereidingsvergadering voor de Dag
van de Trage Wegen 2017. Het was immers de bedoeling van Toerisme Sint Niklaas en RLSD om
op 14 oktober 2017 in het kader van 800 jaar Sinaai een nagelnieuwe wandelroute voor te kunnen
stellen met inpassing van de openstelling van een stukje trage weg uit het netwerk, namelijk een
verbinding tussen Leestraat en Hellestraat. Volgens een ambtenaar van de dienst landbouw, in
aanwezigheid van de schepen van landbouw Annemie Charlier, was dit binnen die termijn niet meer
haalbaar. De wandelroute waar met de dienst Toerisme en RLSD nu aan gewerkt wordt zal dus niet
meer zo nagelnieuw zijn. Of lukt het toch nog om de verbindingsweg tussen Zwaanaardestraat en
Weimanstraat open te stellen? 

Is het project Trage Wegennetwerk Sinaai wel geloofwaardig? Een netwerkkaart trage wegen goed-
keuren en na 5 jaar er niet in slagen om zelfs geen 100 meter ten onrechte afgesloten weg terug
open te stellen voor de bevolking. Velen denken hierbij meer aan onwil, maar wij geloven nog steeds
dat trager dan traagst uiteindelijk ook kan leiden tot realisatie. Maar dan moet er in deze legislatuur
wel spoed gemaakt worden met de verwezenlijking van alle trage wegen die deel uitmaken van de
unanieme prioriteitenlijst van het netwerk.

Nota van de redactie:

Kort voor het ter perse gaan van dit nummer, vernam de redactie dat er intussen ook goed nieuws
te melden is over dit trage-wegen-dossier:
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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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In uitvoering van het tragewegenplan Sinaai heeft het stadsbestuur op 6 maart beslist akkoord te
gaan met het heropenen van volgende voetwegen zoals aangeduid in de adviesnota en op de wen-
selijkheidskaart van het tragewegenplan Sinaai en hiervoor de procedure op te starten:

- de Steverswegel: dit is een trage weg die evenwijdig loopt met de Weimanstraat en een verbin-
ding is tussen de Zwaanaardestraat en de Cadzandstraat. Het is een mooie toegangsweg tot het
Natuurgebied De Fondatie waarvan momenteel slechts een klein deel niet (meer) toegankelijk is.
Op Zwaarnaarde bij de oudere bevolking is de wegel gekend als “‘t Pietjen”. De toegang is recht-
over het benzinestation Vercauteren.

- de Fierenswegel: een verbindingsweg tussen de Hellestraat en de Leestraat

Wout de Meester, de bevoegde schepen, zal de beslissing komen toelichten op de volgende dorps-
raad alsook wat de volgende stappen zijn. De volledige wenselijkheidskaart van het tragewegenplan
Sinaai is te vinden op de website www.sinaaileeft.be onder de rubriek “Wandelen en Fietsen”

Meimaand is deelmaand: 
KVLV loves ShareFair

Op zondag 28 mei kan je volop delen, ruilen, swishen,
spullen weggeven op de ShareFair georganiseerd door
KVLV Sinaai.  Locatie is ditmaal het Tinelmuseum.
Op een ShareFair staan delen en geven in een leuke
en gezellige sfeer centraal. 
Juwelen en accessoires (sjaals, handtassen)  in goede
staat die je niet meer nodig hebt en wil weggeven of
ruilen om zo je spullen een 2de leven te gunnen en nog
het belangrijkste om iemand anders hiermee gelukkig
te maken. Juwelen en accessoires bepalen en maken
je look.   
Onze KVLV ShareFair stand vind je in het Tinelmuseum
– Edgar Tinelstraat 33 van 10u30 tot 12u30. Snel zijn
is dus de boodschap.  
Wil je meer weten over ShareFair activiteiten in je buurt?  
Surf naar www.kvlv.be of volg ons op Facebook KVLV Sinaai

Activiteiten KVLV april – juni 2017
• Woensdag 5 april: Ladies at the movies in Gent, meer info bij

Nancy verniers.wim@telenet.be of via GSM 0479/968 238
• Woensdag 26 april: Kookdemo – Feestmenu door Christine Willems, Parochiezaal 19u30
• Zaterdag 6 mei: Verwondertocht Roosenbergabdij Waasmunster – aanvang picknick 18u
• Maandag 8 mei: Meifeest, Zorg voor je rug door Mieke Gooris – Parochiezaal 13u30
• Dinsdag 9 mei: Bedevaart Oostakker – vertrek Dries 13u
• Zondag 21 mei: Stadsloop in Gent; KVLV meeting point Sint-Pietersplein (afhalen borstnr, chip

+ bewaren van je sporttas); Keuze uit 5km start 14 uur of 10 km start 15 uur.
• Zondag 28 mei: Share Fair juwelen en accessoires – Tinelmuseum 10u30 tot 12u30
• Donderdag 8 juni – 16 juni – 22 juni: Fietstocht doorheen het Waasland vertrek Dries 19u30

23
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SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans

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

& VERHOEVEN Kristel
WILLEMSEN Emilie
WIT-GELE KRUIS
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun

24

BAETEN Kristof
BASSEZ Ilse
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MOYAERT Lydie
PODOLOGIE DE WINDT
PYPE Pierre
REYCHLER Peter
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KWB Duizend Appels jubileert mee
4 april: info- en gespreksavond ‘Praat voor je gaat’.

19.30 uur polyvalente zaal RVT Huize Den Dries

23 april: Luxe jubileum ontbijt in zaal TOON:
7.30 uur ontwakingstocht
9 – 10.30 uur bruisende start van het jubileum ontbijt

10 juni: (datum nog in vraag)
fietsbedevaart naar Scherpenheuvel
Vertrek om 7 uur aan het station, Duizend Appels, terug ± 17 uur. 
Elke geoefende fietser is van harte welkom. Er is een volgwagen voorzien.

9/10 en 11 juni: Champagnereis. 
Bezoek aan Reims, zijn kathedraal en historische gebouwen. Hautvillers, de stad
van Dom Pérignon en Avenue de Champagne te Epernay staan op het pro-
gramma. En dagelijkse meerdere proeverijen kunnen niet ontbreken.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, inschrijven tot uiterlijk 15 april.

24 en 25 juni: Jubileumfeest 50 jaar KWB Duizend Appels Sinaai. 
Tentoonstelling geschiedenis Duizend Appels en KWB. 
Unieke filmbeelden uit 1945-1950: ontvangst Paters, bedrijvigheid en jeugd op 
de wijk. Foto ’s en nooit vertoonde oude kermisaffiches gekoppeld aan typische
café ’s uit de omgeving. 
Huldiging en receptie.
Vlaamse kermis. Kinderanimatie. 
Breugelfeestmaal.

Expeditie Natuurpunt 2017!
Ook dit jaar organiseert Natuurpunt weer een heuse expeditie door de Vlaamse Wildernis. Al fiet-
send, kanoënd en wandelend zullen 60 teams op 24 en 25 juni 2017 hun beste beentje voorzetten
voor tal van natuurprojecten. Het eerste doel is voor elk team gelijk: minstens 1500 EUR inzamelen
voor een natuurgebied om van start te mogen gaan. Voor het behoud, het beheer en de ontwikke-
ling van de natuur in het Waasland staan er ook dit jaar 2 teams aan de startlijn: Arnout Pieters
Bushcraft en Team Daknam. Alle info over de deelnemende teams vind je op www.expeditiena-
tuurpunt.be.

Het team Arnout Pieters Bushcraft zal geld inzamelen om 60km te kanoën voor onze Sinaaise na-
tuurgebieden Moervaartmeersen en Astgemete. Deze gebieden liggen in het valleigebied langsheen
de Moervaart. Kenmerkend zijn de bloemrijke natte graslanden (meersen) met Dotterbloem, Echte
koekoeksbloem en Pinksterbloem, die het gebied in het voorjaar geel en paars kleuren. 

Team Daknam zal geld inzamelen om 250 km te fietsen voor de Daknamse Meersen, en bij uitbrei-
ding voor alle gebieden die Natuurpunt Waasland-Zuid beheert. Van de Daknamse Meersen, over
de Moervaartmeersen en d' Astgemete en naar De Vaag en de Rietsnijderij tot het Tielrode broek,
samen zo'n 50 ha natuurgebied. De ooievaar is onze mascotte.

Meer info over de natuurgebieden vindt je op www.natuurpunt-zuid-waasland.be

25
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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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Ook je steentje bijdragen?

We zetten onze gebieden graag in de kijker tijdens wandelingen en andere leuke activiteiten waar
je een vrije bijdrage kan doneren in onze spaarpot. Noteer alvast volgende activiteiten op je kalen-
der:

• Zaterdag 1 april 2017 – 19.30 u: Sterrenkijken in de Daknamse Meersen

• Zaterdag 22 april 2017 – 14 u: Culinaire fiets- en wandeltocht in de omgeving van Daknam en
Eksaarde

• Zaterdag 4 juni 2017 – 14 u: Lentewandeling Daknamse Meersen

Een volledig overzicht van de activiteiten van Team Daknam vind je op www.facebook.com/da-
knamsemeersen en op www.teamdaknam.be. 

Ons steunen kan natuurlijk ook steeds via www.teamdaknam.be en via http://expeditienatuur-
punt.be/project/6423 (arnout pieters bushcraft). Vanaf 40 EUR ontvang je een fiscaal attest.  

Meer info? Stuur een mailtje naar tomneels@telenet.be

Openluchtspektakel “SINAY 1798” 
door toneelkring Baudeloo

In vorige uitgaven van Info Sinaai hebben wij het openluchtspektakel, in het
teken van 800 jaar Sinaai en 50 jaar Baudeloo, reeds uitvoerig  voorgesteld.
De voorbereidingen zijn volop bezig maar is nog heel wat te doen om een
dergelijk groot project tot een goed einde te brengen.

Op de nieuwjaarsreceptie, waar officieel de start werd gegeven van het
feestjaar 2017, heeft onze toneelkring een klein voorsmaakje gegeven van
het spektakel dat in september op de Dries zal worden opgevoerd door 25
acteurs en een 50-tal figuranten. Er werd door een aantal spelers  een beeld
geschetst van het leven in Sinaai tijdens de woelige jaren van de Boerenkrijg. 

De kaartenverkoop ging toen ook van start. Er zijn 6 voorstellingen gepland
en de toeschouwers kunnen dit spektakel  volgen vanop een overdekte tri-
bune met genummerde plaatsen voor  550 personen en  een aparte ruimte
voor rolstoelgebruikers. De kaarten kunnen digitaal worden besteld via
www.sinay1798.be en kosten standaard slechts 15 €. U kan ook kiezen
voor een standaard-plus kaart. Deze omvat naast een zitje op de tribune
ook een receptie vooraf in het Dorpshuis waar u verwend wordt met een
hapje en een drankje terwijl u een fototentoonstelling  van de voorbereidin-
gen kunt bekijken. Voor ondernemers zijn er ook  vip-arrangementen voor-
zien waarmee ze hun klanten, vrienden, personeel enz. kunnen plezieren.
Alle inlichtingen en tarieven vindt u op vermelde website onder ‘Tickets &
info’.

In alle bescheidenheid durven wij beweren dat dit een evenement is dat
door geen enkele inwoner mag gemist worden en weerklank zal hebben tot
ver over de gemeentegrenzen.
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Davidsfonds programma april - juni 2017
Maandag 01/05 om 04.45 uur- Dries: Vroegmorgenwandeling in de Fondatie van Baudelo

Onder de deskundige leiding van een natuurgids van vzw Durme
bekijken en beluisteren we het ontwaken van de natuur in het stil-
tegebied.  We maken kennis met het gezang van heel wat verschil-
lende vogels en bewonderen (waarschijnlijk) enkele reeën in het
bedauwde gras!

Zondag 14/05 om 9.30 uur- Dries: Daguitstap naar Temse.
Na een gegidste wandeling door het centrum en een bezoek aan
enkele belangrijke gebouwen, nemen we een gezamenlijk mid-
dagmaal aan de Wilfordkaai.  Van daaruit vertrekken we dan ver-
der voor een boottocht op de Schelde.

Zaterdag 17/06 om 19.00 uur - Dries: Midzomerwandeling 
Juni-september: Davidsfonds Zomerzoektocht in Lier en omstre-
ken

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt u steeds terecht
op het secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58, op www.davidsfondssinaai.be of op onze nieuwe
facebookpagina       davidsfondssinaai.

Femma
Volgende activiteiten staan op onze kalender:
• 19 april: Kookworkshop: frozen yoghurt en dessertjes om 19.30

uur in de parochiezaal
• 9 mei: Dagreis  naar Lessines en Doornik: voor meer info neem je

best contact op met Francine.fdb@live.be of 03/772.28.78
• Dinsdag 16 mei om 19.00 in de  parochiezaal: voorstelling “van

String tot String”: 3000 jaar lingeriegeschiedenis. Erna Siebens
brengt ons aan de hand van replica’s, dia’s en antieke  stukken een
indrukwekkend overzicht van de lingerie door de eeuwen heen. 

Foto Valentijnverwenwandeling feMma:

45 deelnemers hebben op 12 februari kunnen genieten van
een leuke Valentijnverwenwandeling, met proevertjes uit
grootmoeders tijd: de vlaai was fantastisch, de rijstpap
smaakte naar meer en de soep heeft onze harten verwarmd.
Met een jenevertje, een schrobbelèr en een lekkere boeren-
boterham waren onze magen goed gevuld.
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 13  nr. 2 - 2017

Eikenhouten mechanische moleninstallatie
van maalderij “De Puysseleyr”
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Inhoud
Voorinschrijving boek 800 jaar parochie Sinaai blz.  19

Het Soete Waesland 1917 - 1918 (deel 2) blz.  21
Jos Daems

Van de molenaars van Zwaanaarde tot hun voorouders: 
de Sinaaise chirurgijnen  in de 18e eeuw blz.  25
Wilfried Seghers

Dialectwoorden met “I” en “J” blz.  27
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Bidprentje Petrus De Mulder (1885-1918) blz.  29

Sinaainaren die stierven in 2016 blz.  30
Georges Tallir

Bidprentje Frans De Strooper (1882-1917) blz.  32

Schenkingen
Karin Van Dorpe – Vercauteren: documenten i.v.m. familiekunde van wijlen Jozef
De Wael.
Alfons Van Hoydonck: allerlei analoog fotomateriaal.
Marcel Rollier: oorkonde i.v.m. de verzustering van Sinaai met Heumen-Malden op
4 sept. 1975.
Een anonieme schenker via Ronny De Mulder: de grafplaat van Jozef Calbrecht
+ documenten.
Familie Maes – Verschraege: de vlag van de “Verenigde Vleeschouwers van Sinaye”
t.g.v. het 150-jarig bestaan in 1886
Marcel Rollier: video + DVD + info over de oprichting van de schaapherder op
Zwaanaarde + info over de verkiezingen.

18

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert, Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: Wilfried Seghers
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. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Voorinschrijving boek 800 jaar parochie Sinaai

In september verschijnt ons jaarboek ter gelegenheid van 800 jaar Sinaai.
Onze redactieploeg werkt volop aan de boeiende geschiedenis van onze
parochie. Deze bijzondere uitgave wordt genaaid gebonden en het boek is
zoals gewoonlijk rijkelijk geïllustreerd

Hoe wordt u eigenaar van dit unieke boek?

1 - Als je het komt ophalen: een voorafbetaling van € 10 vóór 1 augustus 2017
op girorekening  BE40 0682 4206 7163 t.n.v. Heemkring "Den Dissel" met ver-
melding Jaarboek 2017 + uw naam en adres
2 - Je kan ook € 10 betalen aan één van onze besuursleden en je naam en adres
opgeven.
3 - Als we het moeten versturen: een voorafbetaling van € 13 vóór 1 augustus
2017 op girorekening  BE40 0682 4206 7163 t.n.v. Heemkring "Den Dissel"
met vermelding Jaarboek 2017 + uw naam en adres 
Het boek is verkrijgbaar vanaf de nazomer van Sinaai (23 en 24 september)
tijdens de tentoonstelling in het gemeentehuis. Daarna kan je het altijd ophalen
op zaterdag tussen 10u en 11u30.

ATTENTIE!
Onze leden van de Heemkring hoeven niet in te schrijven, want
hun exemplaar ligt zoals ieder jaar vanaf die dag ter beschikking

       

         
 

        
        

 

      
     

      

      
 

      

         
 

    
          

  
           

 
           

     
             

     

             
       

    
  
  
  

             

             
           

         

    

Sinaai_info_april_2017_Opmaak 1  16/03/17  14:19  Pagina 31



       
        

              
             
          

                
           

       

 
     
                    
             

               
      

                Herinnert
g        ter patronage of in onze vergaderingen der K. S. W.
H                
     

                
     In 't kort trekken we te zamen naar Sinay, weder naar de geboorteplaats,

e                    
                   

            
   

             
          
       
               

      Laat ons hopen, dat dit nieuws onwaar is en dat wij den braven
d          

               
        

                
   

                   
                  

     
    

              
                 
             

20

Vanaf nummer 9 krijgen we een andere titelplaat, de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-kerk verdwijnt en
de hoofding wordt nog alleen gedragen door de torens van het stadhuis en die van de Sint-Nicolaaskerk. 

(Afb. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, cat.nr. B 105036:111)

Oscar Alfons Beyrens (1892-1917) Jan Alfons Bontinck (1890-1916 ) Pieter (Jan) De Clercq (1894-1915)

Edward Ulric Joos (1890-1917) Antoon Hector Nobels (1888-1917 ) Jan-Baptist Van Moeseke (1882-1917)

De helden vermeld op pagina 24
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Het Soete Waesland 1917 - 1918 (deel 2)
Oorlogsblad voor de soldaten van het “Land van Waes”

In dit nummer gaan we verder met wat er stond geschreven in de frontkrant “Het
Soete Waesland”. Vanaf het nummer 6 van november 1917 tot de laatste editie van
1918 vinden we alleen nog artikels van de E.H. Cyriel Reynaert.
In het nummer 6 erken je nog steeds dat verlangen naar Sinaai, naar de tijd dat er
vrede heerste en het snakken naar het einde van de oorlog. 
We lezen op de blz. 5 en 6:

Sinay. 
Wij ontvingen den volgenden brief :
Mijne brave jongens. Ik ben zeker de tolk te zijn van U allen met hier in Uw naam « 't Soete
Waesland » en in het bijzonder de stichter en hoofdopsteller M. Hendrik Heyman, hartelijk
te bedanken voor het aangename blaadje, voor al het nieuws uit de streek, voor 't plaatsken
voorbehouden voor het brave en katholieke Sinay.
Ja 't brave Sinay, wat waren wij er toch gelukkig, nietwaar voorheen in vredestijd !  Herinnert
gij U nog die gezellige avondstonden  ter patronage of in onze vergaderingen der K. S. W.
Herinnert gij U nog onze concerten en feesten, de wijding en de inhuldiging van ons vaandel
! herinnert gij U nog !
Doch, neen vrienden, want die herinneringen doen ons weenen ! En toch In 't kort komt die
gelukkige tijd weder !  In 't kort trekken we te zamen naar Sinay, weder naar de geboorteplaats,
en feesten moet en zal 't er zijn, feestelijk lijk het er nooit geweest is, ter eere van U !
Jongens hoog de harten ! Nog 'n korten tijd gewerkt en ...zoo 't moet zijn geleden : « de strijd
is kort, de zege is aanstaande, de glorie zal schitterend wezen ! »...
Ziethier eenige mededeelingen :
I. Camiel Zancau (Barak 15 A, Göttingen-Hannover) doet aan al zijne vrienden uit Sinay
zijne hartelijke groeten. Hij is noch gegroeid, noch verstruischt, schrijft hij.
II. Uit Duitschland is Strobbe in Frankrijk wedergekeerd.
III. 't Schijnt dat D. de Maerschalck1, geneesheer op St. Anneke en broeder van Jufr. Marcé,
in Holland zou overleden zijn  Laat ons hopen, dat dit nieuws onwaar is en dat wij den braven
dokter in volle gezondheid in 't kort  mogen wederzien.
IV. De mannen, die geerne in verlof zouden gaan en 'n goeden stuiver verdienen met te
werken (fr. 4. - daags) mogen mij inlichtingen vragen.
V. Op 2e November l. l. - Allerzielen - heb ik eene plechtige H. Mis opgedragen voor de
gesneuvelde soldaten van Sinay.
En nu, dag brave jongens van Sinay ! Lijk gij weet, ben ik altijd en in alles ten Uwen dienste.
Zijt braaf ! Goeden moed ! En... leve België - leve 't Soete waesland en lang, eeuwig leve ons
duurbaar Sinay en zijne dappere soldaten.

Cyr. Reynaert, aalmoezenier, D. 149.

1Men spreekt hier over dokter Jan-Baptist De Maesschalck °Sinaai op 8 september 1877 en overleden
te Antwerpen op 29 april 1954 en zijn zuster (Marcé ) Maria Jozefa, bestuurster van het werk der
H. Kindsheid °Sinaai op 23 maart 1872 en er overleden op 15 maart 1941.
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Emiel Smet (1889- 1975) Alias (Elie) Strobbe (1894 - 1958)
In de tekst vermeld als Hili

vlnr. is August Verstraeten de derde soldaat die recht staat.
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Na meer dan drie jaar oorlogsgeweld  zijn zij die streden niet meer dezelfde mannen
die in 1914 uit Sinaai vertrokken. Als aalmoezenier besefte Cyriel dit maar al te goed
en hij maakte zich zorgen over de gemoedstoestand van zijn dorpsgenoten. Ook hij
verlangde naar het einde, in de hoop dat in 1918 het oorlogsgeweld zou ophouden.
Dit blijkt uit de volgende tekst in “Het Soete Waesland", nummer 8 van januari-februari
1918 op pagina 7.

SINAY (WAAS) 
Uit een brief — 't Is dus het vierde, en — onthoudt het — laatste jaar, dat wij overbrengen,
dat wij lijden en strijden hier, op den bloedigen en roemrijkén Ijzerstroom. Dit jaar nog, doen
wij onze triomphantelijke intrede in ons lief en schoon Sinay. 
Welke eer ! Welke vreugde ! Welk geluk  ! Welke geluk bijzonderlijk van dan met fierheid te
mogen zeggen aan vader en moeder, aan vrouw en kinderen of verloofde :  « Ik heb gedurende
vier jaar mijn plichten goed vervuld, tegenover het Vaderland, en ook tegenover onzen Gods-
dienst ! Ik kom weder gelijk ik vertrokken ben ; soldaat en christen ! 
Welk geluk ! 
Ik weet dat mijne brave soldaten van Sinay dat zullen mogen en kunnen zeggen. Eere aan
hen ! 
En toch ik weet ook dat sommigen, eenigen, niet meer zijn wat zij vroeger waren. Ik weet
dat eenigen zich niet gedragen gelijk het behoort. En hunne brave ouders en vrienden doen
bloozen van schaamte en weenen ! Ik weet dat er zijn die 's Zondags de H. Mis niet meer bij-
wonen; die nooit meer bidden, die niet meer waardig zijn onder het getal gerekend te worden,
dier honderd dappere soldaten van Sinay ! 
En dat, dat doet mij pijn en hartszeer. Ach ! Ik weet het, 't is niet uit boosheid... 't Is, uit
menschelijk opzicht, uit vrees, uit benauwdheid laten ze zich meeslepen door slechte gezellen;
ze hebben geen karakter om te antwoorden : « Ik wil niet ! » 
Wat zal ik dan aan hunne ouders of familie moeten zeggen ? 
Jongens, mijne duurbare parochianen van Sinay : peinst er eens goed op ! Komt weder tot 't
geloof en de zeden van Uwe voorouders, van dezen die alle dagen voor U bidden en weenen,
die alle oogenblikken aan U denken. 
En gij, mijne brave vrienden, moed en betrouwen en voldoening tot het einde ! De strijd is
kort... de zegepraal nakend... de belooning schitterend !
Blijft braaf en deugdzaam, niettegenstaande onverschilligheid en slechte voorbeelden ! Gaat
's Zondags ter kerke en ter H. Mis, Uwen Heer en God bezoeken, bedanken en aanbidden !
Gaat zelfs soms al eens te biechten en te communie ! Bidt 's morgens en 's avonds ! Zijt
voorzichtig in Uwe betrekkingen, zijt voorzichtig in zaken van zeden ! 
Blijft mannen van karakter en van geloof ! En komt mij maar dikwijls bezoeken ter D. 'k Zal
helpen en in alles bijstaan. 
Dag, mijn brave jongens ' k Vergeet U niet in mijne dagelijksche gebeden. 

Cyriel Reynaert, aalmoezenier D 147 

In dit zelfde nummer lezen we verder meer droevig nieuws dan verheugende berichten:

I — Onze vrienden Emiel Smet en Hili Strobbe kregen nieuws uit Sinay. « Alles gaat er heel
wel » Alle dagen wordt er in de kerk voor ons gebeden. Groeten aan al de jongens ! »  II —
Onze beste Gust Verstraeten — zoon van onzen burgemeester — is te M..- gekwetst aan 't
been. Wij wenschen hem een goede genezing.
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III — Binnen eenige dagen zend ik aan U allen een briefje. Wilt het aandachtiglijk lezen. 
IV— Velen hebben reeds een goede en deftige meter ! Indien er nog zijn die er hoegenaamd
geene hebben, ze mogen het mij schrijven ! Altijd in alles ten Uwen dienste.

Cyr. Reynaert.

Cyriel eindigde in dit nummer met deze droevige lijst: 

Heldenlijst — Jan De Clercq1, overleden 20e Juli 1915, begraven te Avecapelle. 
Alphons Bontinck, overleden in Mei 1916, begr. te Avecapelle. 
Oscar Beyrens, overleden en begraven 11 April te Beveren. 
Eduard Joos, overleden 5 Oogst 1917 te Oudecapelle, begr. te Alveringhem. 
Hektor Nobels, 27 Oogst te Bourbourg overl. begr. aldaar. 
J. Bte Van Moerzeke2, overleden en begraven te Veurne. 

In "Het Soete Waesland", nummer 9 van maart/april 1918 op de pagina 6 lezen we
gelukkig alleen positief nieuws.

SINAY-WAES 
Ditmaal, goed nieuws te melden aan onze braven jongen: 
1. Verschillige kaarten, uit Sinay en omstreken ontvangen, melden « dat er alles heel goed
gaat, dat er weinig of geen sterfgevallen zijn, dat de boeren en blokmakers veel geld winnen,
dat de familiën onzer soldaten goed ondersteund worden en... ons, in het kort, met open armen
zullen ontvangen »... 
2. Onze goede vriend, Gust Verstraeten, is aan de beterhand ! Hij hoopt, binnen eenige
weken, alleen te kunnen gaan, en, hij doet zijne beste groeten aan al de jongens. 
3. Wierden gedekoreerd, om hunnen moed en zelfopoffering: August Verstraeten, René Van
Puyvelde, Cyriel De Clercq en Alfons Vaerwijck. 
Hartelijkste gelukwenschen ! 
4. Wie naar Lourdes in verlof wil gaan en er kosteloos geherbergd zijn, schrijve mij zoohaast
mogelijk. (Dit enkel voor de soldaten van Sinay). 
5. Wilt a. u. b. mij seffens, uw nieuw adres opsturen. 
Altijd ten uwen dienste, mannen van Sinay ! 
Kloeken moed ! Blijft braaf en deugdzaam ' Geen menschelijk opzicht! 

Cyriel Reynaert, Z 72

In onze volgende Sinaïek laten we jullie kennis maken met de laatste berichten uit
deze frontkrant.

Jos Daems

1 Bij de burgerlijke stand en in de doopregisters staat er Pieter De Clercq , maar zijn roepnaam was Jan.
2 Het gaat hier over Jan Baptist Van Moeseke 

Bronnen:
Het Soete Waesland nrs 6 (1917), 8 & 9 (1918) - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antw.
Klein nieuws uit den Groote Oorlog - Dirk Van Duyse
- Heemkundig Tijdschrift het land van Beveren  jaargang LIX - 2016 nr. 3 blz. 179-192

Sinaaise soldaten in de “Groote Oorlog” - Jaarboek Heemkring “Den Dissel’ 2014
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Van de molenaars van Zwaanaarde tot hun voorouders: 
de Sinaaise chirurgijnen  in de 18e eeuw

Ge zijt van Snoa als ….  je weet waar de molen van Zwaanaarde gestaan heeft. Dit
is veel gevraagd, want enkel de wat oudere buurtbewoners zullen het nog weten.
En dan nog alleen van horen zeggen. Tot nu toe is er geen enkele foto opgedoken
van deze windmolen die al in 1909 verdween. De weg naar de molen is wel nog
zichtbaar. Hij dient nog steeds als overweg naar de achterliggende weilanden en
paalt aan het benzinestation Vercauteren. Aan de linkerkant van deze brede rijweg
staat de vroegere molenaarswoning Seghers-Heynderickx. Deze is nu gerenoveerd
maar staat nog steeds op de plaats waar ze rond 1770 op de Ferrariskaart getekend
werd.

De Zwaanaardemolen of Molen Seghers (naar de laatste windmolenaar) was een
houten korenwindmolen die al in 1535 bekend was. Hij werd toen in cijns gegeven
door de abt van Baudelo aan Gillis Braem mits 9 zakken rogge per jaar1. Uit akten
betreffende lasten en renten op het einde van de 17e eeuw blijkt dat Judocus en
Philips Sturm leningen aangingen bij de vermaarde Antwerpse handelaar in luxe-
goederen Franciscus Bouwens, met een hypotheek op de molen2. In de 18e eeuw was
de familie Wapenaert er molenaar. 
De eigenaars na 1830 waren achtereenvolgens Petrus Ferdinand Heynderickx en
kinderen Victor Livinus, Pieter Lodewijk en Jan. In 1864 komt de molen door erving
in het bezit van Joannes Norbertus Heynderickx. In 1873 werd de molen als graan-
windmolen en graanstoommolen verkocht aan Isidoor Beirnaert3 (kleinzoon van
Petrus Ferdinand Heynderickx). Hij bleef dus steeds in de familie want in 1885 werd
hij uiteindelijk verkocht aan  de laatste windmolenaar Petrus Seghers († 26 december
1903).  De staakmolen lag toen in puin en werd in 1887 vervangen door een stenen
windmolen. Marie Heynderickx, de weduwe van Petrus Seghers, maalde na zijn
dood met haar kinderen nog verder tot de sloop in 1909. De molen van Zwaanaarde
kan dus ook de Heynderickx-molen genoemd worden. Marie kwam trouwens uit een
molenaarsfamilie. Haar familie was in de 17e eeuw ook eigenaar van de Knaptand-
molen in Sint-Niklaas (o.a. Joannes Josephus Heynderickx (° Sint-Niklaas 8 februari
1647 -  † 8 maart 1699). Ook naar de Kroonmolen in Tielrode is er een link.
Vanaf 1923 tot 1977 werd op Zwaanaarde verder gewerkt met een mechanische maal- 
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derij door de familie De Puysseleyr. Het gebouw staat er nog steeds en is opgenomen
in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed4. In dit  gebouw is nog
een eikenhouten installatie aanwezig met twee maalstenen (zie cover). Oorspronke-
lijk werd ze aangedreven met stoom, later elektrisch.
Bij het nakijken van de stamboom van deze Sinaaise familie Heynderickx kwam er
nog iets interessant aan het licht. De overgrootmoeder van Marie Heynderickx was
Maria Joanna Calle (° Sinaai 27 juli 1768 -  † Sinaai 4 januari 1805). Diens vader Petrus
Franciscus Calle blijkt een dokter geweest te zijn. In de parochieregisters van Sinaai
vind  je de begrafenisakte. Daarin staat : “22 aprilis 1781 sepultum est in templo cadaver
petro francisci calle medicine licentiati.” Deze dokter werd dus in de tempel (kerk)
begraven.

Als we dan nog een stapje verder in het verleden graven, zien we dat zijn vader Fran-
ciscus Calle (° Sinaai 23 maart 1705 - † 16 juni 1761) in Sinaai overleden is als meester-
chirurgijn. Diens grootvader Joannes Baptista Parent († Sinaai 14 januari 1722) was
eveneens meester-chirurgijn. 
Een meester-chirurgijn gaf opleiding aan leerling-chirurgijnen. Nu waren de chirur-
gijnen van die tijd niet te vergelijken met de huidige chirurgen of dokters. In de mid-
deleeuwen waren ze  vaak ook kapper ( barbier-chirurgijn)  en vooral bekend voor
hun aderlatingen. De kennis van het menselijk lichaam was toen heel beperkt. Later
evolueerde dat natuurlijk. Uit processen-verbaal uit de 18e eeuw weten we dat ze
toen regelmatig gevraagd werden als lijkschouwer. Ook de genoemde meester-
chirurgijnen zijn in onze kerk begraven. Samengevat kunnen we dus besluiten dat er
bij de voorouders van de laatste molenaars van Zwaanaarde minstens drie generaties
dokters of chirurgijnen waren in de 17e en 18e eeuw.
De stamboom van de hier vermelde familie Heynderickx en van nog vele andere
families is op afspraak te raadplegen in het lokaal van heemkring “Den Dissel”.

Wilfried Seghers

Bronnen
1 Studiekring Ons Molenheem
2 Carine Goosens: archief De Bergeyck
3 & 4 Molenecho’s: Verdwenen Belgische Molens
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Dialectwoorden met “I” en “J”
Op onze zoektocht naar de ziel van onze taal komen we bij de letter i aan; we nemen
er ook de j bij, omdat we voor allebei een beperkt aanbod hebben. Hier gaan we…

Zelfstandige naamwoorden
Voor we starten een bemerking: de i is een klinker, die dikwijls gewisseld wordt met
de e en de ei, zoals bv. in ieëd (eed), ieëk (eik), ieëkel (eikel), ieëmer (emmer), ingel
(engel)  en ieër (eer). Die woorden laten we dus buiten beschouwing. We beperken
ons tot de woorden die meer afwijken van het algemeen Nederlands. 

Ieëkenisse: schaamstreek, lies. Dit woord gaat terug op het Latijnse ‘inguen’ dat lies      
betekent.

Ieëstelingen: vroege aardappelen, eerstelingen
Ienze: eend, specifiek gebruikt voor de tamme eend
Ienzegat (ienzepoep): wordt gezegd wanneer iemand het zitvlak achteruit steekt 
Iever: ijver
Iesemo: isomo
IJsgang: gladheid bij ijzel
IJsglat: zo glad als ijs – pas op, ’t ligt doar ijsglat
IJspetet: glazige aardappel, ook ijszak genoemd
IJspikkel: stok met pin om een ijsstoel te duwen
IJsstuul: slede in de vorm van een stoel
IJzermaul: roestvlekken in linnen en in aardappelen
Impermeabel: regenjas (van het Franse woord voor ondoordringbaar)
Ingelse sjiek: kauwgom – de Engelse bevrijder introduceerde de kauwgom
Ingelse sneutel: schroefsleutel
Inkelgaald: pasmunt, ‘enkel geld’
Inseit: voorspeler bij het voetbal
Insidentsjen: ongewenste zwangerschap – een insident is een ongeluk
Int: inkt – de k wordt onderdrukt tussen n en t
Intruptuir: lichtschakelaar, van het Franse interrupteur: schakelaar
Jan-mijn -kluuëten: snoever
Janneken: aanstellerige puber
Jannekemoan: de maan (kindertaal)
Jannestreken: opschepperij – stop moar met die jannestreken
Jeugd: vleesnat
Joargetij: seizoen, jaarmis
Joaremart: jaarmarkt
Jonge dochter, jonkheid: ongehuwde vrouw
Jongenszot: meisje dat verzot is op jongens
Jonkte: jeugd, jonge leeftijd – da moet in de jonkte gebeuren
Jood: iemand die uit alles munt wil slaan
Juufra: juffrouw, onderwijzeres
Jjuuksel: jeuk
Juutepeiërd: paardje (kindertaal)
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Werkwoorden
Inbusselen: veel klederen aantrekken
Indoppen: insoppen
Infretten: invreten
Inieënfoefelen en inieënflaunsen: slordig in elkaar steken 

– da’s moar ineengefoefeld zunne
Inieënsteken: samenstellen
Inieënstuiken: in elkaar storten
Inkappen: ingieten, uitstorten
Inkeven: inkorven (van duiven)
Inklappen: zich erin praten – ik heb er mij ingeklapt
Inluizen: om de tuin leiden – hij was erin geluisd
Inoasemen: inademen
Inoun: inhouden – na een lange klank en voor –en valt de d dikwijls weg
Inboun: inbouwen
Inpappen: behangpapier instrijken met lijm
Inpauren: ingieten – pauren is verwant met het Engelse to poor: gieten
Inrijven: zaad onder harken
Inriemen: de riem strak aanspannen
Inslaugen: inslaan (bv. een straat), afslaan
Instalen: instellen (bv. bij een verkoop), eerste bod doen – e voor een l verandert dikwijls
in een a

Instuiken: instorten
Introun: introuwen
Inzwaalgen: inslikken
Janken: kermen
Jonnen: gunnen – ’t is ou gejond!
Jongeren: het werpen van jongen

Andere woorden
Ieëgoaëlig: gelijk, voortdurend
Ieënhaundig: eenkennig (gezegd van een kind)
Ieënigsten: enige
Ieënsig: hetzelfde, gelijk
Ieërda: eer, voordat
Intijds: op tijd – zie da g’er intijds zijt
Ies: eens
Iet of wa: ietwat, een beetje
Iet, ietsken: iets
Ieveranst, ieverst: ergens – gaat terug op het Middelnederlands iewaars, waarin we 
ook het Engelse where herkennen.

Ijl: leeg, (“nen ijle niet”, bijna niets)
Imakoar: ineen, in elkaar
Inieënekieër: ineens, plots
Inplek: in de plaats van – inplek van ’t eten, ging hij weg
In ’t passaunt: terzelfdertijd, van het Franse en passant
Ister: is het er? – ister eindelijk va gekommen?
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Izijgieëlen: in ’t geheel
Ja-jong, ja-ja: tussenwerpsel van verwondering
Ja-wadde: verwondering
Jommer: ja maar
Juu: bevel aan een paard (vooruit)
Juutom: bevel aan een paard (rechts afslaan)

En daarmee rijden we de lente in – hop naar de k van Kermis!!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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  Irène Van Acker (89j.) d. v. Gustaaf en Maria Van der Sypt,† W   

          
           
           

            
            

       
         

            
         

           † S  
          

          

  Guy Everaert (85j.) e. v. Francine De Neve, †     

  François Van Vlierberghe ( 77j.) w. v. Lea De Jonck, †    
 

  Roger Vandervelden (78j.) e.v. Mariette Van Bosch, † S   
  Irma Polfliet (93j.) w. v. Henri Raes, † S       

           

             

        
           

           
  Willy Vael (77j.) w. v. Julienne Van Wezenbeeck, † S      

 
           
           
              

  Roger Ott (89 j.) w. v. Rachel Veelaert, † S        
W
   Johan Van Cleemput (60 j.) z. v. Cyriel en Madeleine Van Acker, † L  

              
  Guy Van Middelem (81 j.) e. v. Eliane De Wilde, † S     
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2016
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
02  Pierre Willaert (70 j.) e. v. Godelieve De Meester, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
03  Mariette Vandriessche (87 j.) e. v. Maurice Schaut, † Sint-Niklaas, Puiveldestraat
05  Paul Lesandré (77 j.) e. v. Christiane Beyens, † Sint-Niklaas, Neerstraat
10  Oswald Poppe (93 j.) w. v. Odile Poeckx, † Belsele  RVT “Lindenhof”, voorheen 
Neerstraat

15  Etienne Van Vlierberghe (79 j.) e. v. Erna De Schepper, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
31  Diana Duerinck (70 j.) e. v. Franqui Seghers, † Sint-Niklaas, Bellemansstraat
-februari
10  Ioan Mafteiu (73j.) e. v. Maria Nyika, † Sinaai, Klokke Roelandlaan
12  Piet Brak (72j.) e. v. Bea Venken, † Belsele-Puivelde, afscheidsplechtigheid te Sinaai
18  Honoré Vercauteren (86j.) w. v. Maria De Cauwer, † Beveren-Waas, Puiveldestraat
19  Suzette De Brandt (89j.) e. v. Maurice Van De Putte, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, 
voorheen Eksaarde-Doorslaar.

22  Hugo Van de Sande (61j.) w. v. Yolande Gevers, †Zele, voorheen Vleeshouwersstraat
25  Maria Haeck (80j.) w. v. Marcel Van Britsom, † Sint-Niklaas, Wijnveld
28  Alice Baeyens (86j.) w. v. Valeer Strobbe, † Sint-Niklaas, Tinelstraat
-maart
05  René Van Gucht (78j.) † Sint-Niklaas, Hulstbaan
09  Roger De Clercq (86j.) e. v. Margriet Laureys, † Lokeren, Waasmunster 
11  Hilaire Van Guyse (86j.) e. v. Yvonne De Backer, † Lokeren, Zwaanaardestraat
19  Gary Ongena (70j.) e. v. Christine De Deene, † Sint-Niklaas, Mezenstraat
24  Gaston Raes (87j.) e. v. Jeannine Raes, † Sinaai RVT “Huize Den Dries”, voorheen
Sinaaistraat Lokeren

27  Wilbert Baeke (73j.) e. v. Monique Van Damme, Oude Heirweg
28  Vera Remmerie (64j.) e. v. Jo Thuysbaert, † Sinaai, Zwaanaardestraat
29  Karel Baert (65j.) e. v. Marleen Brys, † Sint-Niklaas, Burmstraat Belsele
31  Lucien Joos (90j.) w. v. Maria De Visscher, l.g. Hilda Pintens, † Sint-Niklaas, 
Dr. Haeltermanlaan

-april
11  Josine Lambrechts (86j.) w.v. André Van Wolvelaer, † Sinaai RVT “Huize Den Dries”, 
voorheen Wijnveld

11  Philomena Roels (79j.) w.v. Achilles Maes, † Sint-Niklaas
13  Martha Van de Voorde (90j.) w. v. Gerard Vercauteren, † Sint-Pauwels, voorheen 
Luitentuitstraat

15  Juliana Vlaminck (  ) w. v. Achiel Roels, † Sinaai RVT “Huize Den Dries”, voorheen 
Edgar Tinelstraat

22  Rachel Gyselinck (91j.) w. v. René Kiekeman, † Belsele RVT “Ten Berge”, voorheen 
Wijnveld

24  Laurens Pieters (21j.) z. v. Gert en Christine Heyens, † Sinaai, Hooimanstraat
28  Monique De Witte (78j.) e.v. Robert Wauters, †  Sint-Niklaas, uitvaart Puivelde-Belsele
30  Juliette Quintelier (87 j.) w. v. Henri Du Tré, † Lokeren, Hulstbaan
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-mei
01  Irène Van Acker (89j.) d. v. Gustaaf en Maria Van der Sypt,† Wachtebeke, voorheen 
Hulstbaan

09  Irène Parys (91j.) w.v. Oscar Vercauteren, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
16  Lily-Anne Goossens (59j.) e.v. Roger De Roeck, † Beveren, Hellestraat
18  Werner Notenbaert (76j.) e.v. Anny Van den Bossche, † Belsele
18  Irène Annaert (90j.) w.v. Raymond Claeys, † Moerbeke W.Z.C. Ter Moere
20  Willy Van de Velde (67j.) e.v. Carina De Wiest, † Zele
-juni
05  Godelieve Baeckelandt (84j.) † Sint-Niklaas, Sinaaidorp
07  Paul Smet (76j.) e.v. Annie Vandenbossche, † Sint-Niklaas
12  Firmin De Vos (80j.) e.v. Helena Van Laere, † Sint-Niklaas, Beukenlaan
23  Gilbert Minnebo (81j.) e.v. Fabienne Smet, † Sint-Niklaas
-juli
07 Etienne Van Wiele (78j.) w. v. Maria De Meester,  † Sint-Niklaas, Vleeshouwersstr.
08  André Everaert (61j.) e.v. Ingrid De Keersmaeker, † Waasmunster
30 Marc De Vylder (51j.) ong. † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
-augustus
04  Guy Everaert (85j.) e. v. Francine De Neve, † Lokeren, uitvaart Sinaai, begraven 
Moerbeke

09  François Van Vlierberghe ( 77j.) w. v. Lea De Jonck, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai,
voorheen Bellemansstraat

10  Roger Vandervelden (78j.) e.v. Mariette Van Bosch, † Sinaai, Klokke Roelandlaan
11  Irma Polfliet (93j.) w. v. Henri Raes, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen 
Zwaanaardestraat.

30  Marc De Backer (63j.) e. v. Linda Stevelinck, † Gent.
30  Ann Maes (72 j.) e. v. Ignace De Beule, † Sinaai, Dries
-september
02  Oswald Van Eynde (87j.) † Sint-Niklaas, Stenenmuurstraat
05  Marc Wauters (62j.) e. v. Berlinde Verbuyst, Lokeren, † Gent
14  Roland Marquant (71j.) e. v. Maria Ceulemans, † Sinaai, Wijnveld
15  Willy Vael (77j.) w. v. Julienne Van Wezenbeeck, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, 
voorheen Hulstbaan

16 Guido Van Vossel (77j.) e.v. Godelieve Van Hove, † Waasmunster, Luitentuitstraat
23  Hugo Schatteman (61j.) e.v. Marleen Van Raemdonck, † Sinaai, Katharinastraat
30  Bert Maes (59 j.) z. v. Joris en Elisabeth De Cock, † Gent
-oktober
01  Roger Ott (89 j.) w. v. Rachel Veelaert, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, uitvaart  
Waasmunster

04   Johan Van Cleemput (60 j.) z. v. Cyriel en Madeleine Van Acker, † Lokeren, Luiten-
tuitstraat

06  Linda Van Driessche (62 j.) e. v. Fernand Van Bocxlaer, † Sinaai, Hulstbaan
28  Guy Van Middelem (81 j.) e. v. Eliane De Wilde, † Sint-Niklaas WZC “Heilig Hart”, 
voorheen Riemeersstraat

    
            

           

  Pierre Willaert (70 j.) e. v. Godelieve De Meester, † S    
            
            
  Oswald Poppe (93 j.) w. v. Odile Poeckx, †   RVT “Lindenhof”, voorheen 
N
              
            

           
  Piet Brak (72j.) e. v. Bea Venken, †    
  Honoré Vercauteren (86j.) w. v. Maria De Cauwer, †  
  Suzette De Brandt (89j.) e. v. Maurice Van De Putte, †      

 
  Hugo Van de Sande (61j.) w. v. Yolande Gevers, †   
            
           

        
             
             
            
  Gaston Raes (87j.) e. v. Jeannine Raes, † S      

 
           
           
            
               

 

  Josine Lambrechts (86j.) w.v. André Van Wolvelaer, † S      
 

         
  Martha Van de Voorde (90j.) w. v. Gerard Vercauteren, †   

  Juliana Vlaminck (  ) w. v. Achiel Roels, † S       
 

  Rachel Gyselinck (91j.) w. v. René Kiekeman, † B      

             
  Monique De Witte (78j.) e.v. Robert Wauters, †  S   
  Juliette Quintelier (87 j.) w. v. Henri Du Tré, †  
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-november
05  Maria Zaman (96j.) w. v. René Sens en Robert De Roeck, † Sint-Niklaas, WZC “Sint- 
Jozef” Sint-Pauwels

06 Petrus Notenbaert (90 j.) w. v. Irene Geldmeyer, † Belsele
10 Bertha Zaman (101 j.) w. v. Edmond De Cock, † Waasmunster  WZC “ 't Heuverveld”
10 Alfons Lambrechts (93 j.) w. v. Adrienne De Ridder en Claire Bouché, † Waasmunster,
voorheen Zakstraat, begraven te Sinaai

15 Elza De Clercq (97 j.) w. v. Leo Ringoot, † Belsele WZC “Lindenhof” voorheen
Hellestraat

16 Ivonne Baeke (80 j.) w. v. Jozef De Beleyr, † Sint-Pauwels WZC “Sint-Jozef”, uit-
vaart Puivelde

18 Adriana Bocklandt, (84 j.) w. v. Marcel Ongena, † Sinaai, Leebrugstraat
21 Suzanna Van Bossche (84 j.), † Kemzeke, voorheen Tinelstraat, uitvaart Sinaai
22 Alice Meul (91 j.) w. v. Gilbert Cerpentier, † Sinaai, Hellestraat
22 Petrus Raes (87 j.) e. v. Fernanda Van der Sypt, † Waasmunster, voorheen Hanewee-
straat, uitvaart Sinaai

-december
11 Lea Strobbe (88 j.) w. v. Niklaas Van Bocxlaer, † Belsele
12 André Moens (89 j.) w.v. Marcella Aerssens, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voor-
heen Belsele

17 André Annaert (77 j.) e. v. Anna De Wilde, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
18 Antoine Vandenbussche (87 j.) l.g. Simone Van Wiele, † Sint-Niklaas, Stekene, uit-
vaart Sinaai

31  Julia Ryckaert (88 j.) w. v. Maurice Van Damme, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”,
voorheen Vleeshouwersstraat

31 Marcel Wauters (75j.) e. v. Mariette Cornu, † Sinaai, Ransbeekstraat

Georges Tallir
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Vzw Durme Sinaai - Sint-Niklaas 
Reeën in de Fondatie, ontwakende vogels in het ochtendgloren,... 
Op zondag 1 mei 2017 gaat onze jaarlijkse dauwtrip in samenwerking met Davidsfonds 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.

Tinelcomité
UNIEK PIANO- EN CELLOCONCERT TE SINAAI

Zaterdag 22 april 2017 – 20u. - St. Catharinakerk
De gebroeders Vande Velde uit Belsele zullen de Sinaaise St. Catharinakerk vullen met hemelse
piano- en cellomuziek.
Drie broers Nicholas, Samuel en Yannick Vande Velde brengen op piano muziek van Tinel, Bartok,
Chopin, Doucet, Liszt, Poulenc en Rossini.
Zij spelen samen op de piano, vierhandig soms zelfs zeshandig en worden daarbij begeleid door
de vierde broer Jonathan Vande Velde op cello.

Kaarten voor dit uniek concert zijn te verkrijgen via het secretariaat op nr. 03/772 57 09 of
storten op rek nr. BE 56 4013 5175 8188 of via volgende mailadressen: 
devos.moyaert@skynet.be - jozefblommaert@skynet.be - tirez.marc@skynet.be  
danielle.de.meulenaer@live.be - nelly.maes@skynet.be - janck@skynet.be - adhaese@zeelandnet.nl
Inkom 12 euro, voorverkoop 10 euro.

Na een zeer geslaagd concert vorig jaar in november met het pianoduo Nicolas Callot-Lucas Blon-
deel wil het Tinelcomité in 2017 het Sinaaise publiek opnieuw vergasten op een uniek muzikaal
evenement. Zij hopen een talrijk publiek te mogen verwelkomen.

Tinelweetjes
• Op 20 november 2016 had een pianoconcert plaats in de St. Catharinakerk te Sinaai met Nicolas

Callot en Lucas Blondeel. Meer dan 160 aanwezigen waren unaniem enthousiast over dit ge-
slaagd concert.

• Op 2 december 2016 had de jaarlijkse algemene vergadering plaats van het Tinelcomité waar
componist en muziekproducer Wilfried Westerlinck een voordracht hield over muziek van tijd-
genoten van Edgar Tinel. De voordracht werd rijkelijk gestoffeerd met beeldmateriaal en muziek-
fragmenten en werd dan ook door de aanwezigen zeer gesmaakt.

• In de laatste week van 2016 kreeg het museum een schenking aangeboden.
De heer Bart Guns deed een schenking in naam van zijn grootmoeder Mevrouw Beatrijs Vanden
Broeck afkomstig uit Sinaai.
De schenking omvat een borstbeeld van Edgar Tinel, enkele originele partituren, een origineel
briefje geschreven door de zus van Edgar, en een pen die de toondichter nog heeft gebruikt in
zijn laatste levensjaren. 

29

  Maria Zaman (96j.) w. v. René Sens en Robert De Roeck, † S    
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  Julia Ryckaert (88 j.) w. v. Maurice Van Damme, † S     
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• Op 31 december bezocht Matthias Tinel met vrouw en 2 kinderen het Tinelmuseum.
Matthias is de achter-achterkleinzoon van Oscar Tinel, broer van Edgar.
Oscar Tinel woonde lang in de Schoolgebouwen waar nu het museum is, en was jaren hoofd-
onderwijzer van de Sinaaise school.

Spellenclub “De Bokkensprong” 
Iedereen (zowel oud als jong)  die graag een gezelschapsspel speelt, blijft van harte welkom op
één van onze spelavonden. Op vrijdag 21 april is een kennismakingsavond in de kantine van voet-
balclub Herleving op de site Ter Beke.  Je bent er welkom vanaf 19 uur. De eerste keer is de toegang
GRATIS.

Je kan bij ons terecht voor alle klassieke spelen, maar ook voor nieuwe spelen. Je kan kiezen uit
onze collectie van ongeveer 200 gezelschapsspellen.
Iedere spelavond leggen we “Sinay, het spel” voor jullie klaar. Iedereen die het spel gekocht heeft,
maar de knepen van het spel nog niet kent, krijgt extra uitleg.

Op zaterdag 20 mei is er onze derde familiedag in OC Troelant. We starten om 13 uur. In het kader
van 800 jaar Sinaai is het thema “In dorpen en steden”. Naast het spelen van gezelschapsspellen
kan je er ook terecht voor de verkoopstand van nieuwe en tweedehandsspellen, een Kubb-tornooi
of voor een hapje en een drankje. 
Andere speeldata voor de komende periode:  vrijdag 19 mei en vrijdag 16 juni. 
Voor meer info kan je terecht op onze website: http://www.forumfederatie.be/sinaai.html

Landelijke Gilde Sinaai
Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel wat activiteiten in de aanbieding. We
willen u dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen en zo een beeld te vormen van onze vereni-
ging.
• maandag 17 april: Dauwtrip met ontbijt.
• vanaf 19 april: Iedere woensdag maken we een trainingstocht om te oefenen voor deel-

name aan “de koers voor de inwoners” tijdens de kermisweek.
• zaterdag 6 mei: Een nieuwe bezinningsformule voor het ganse gezin “verwondertocht 

Roosenbergabdij” te Waasmunster.
• woensdag 24 mei: Eucharistieviering ter ere van de Kruisdagen op het landbouwbedrijf

van Wim Van Der Linden, Leestraat 20. De viering start om 20 uur.
• donderdag 25 mei: 17de sneukeltocht. Het wordt een ontspannende, leuke fietstocht (35 à

40 km) doorheen een mooi stukje natuur. Dit jaar staat de tocht in het 
teken van 800 jaar Sinaai.  We fietsen doorheen ons mooie dorp en Klein-
Sinaai. Tussendoor wordt er op de verschillende stopplaatsen gezorgd 
voor een lekkere maaltijd, van aperitief tot dessert. Er wordt ook halt ge
houden aan enkele bezienswaardigheden in ons dorp.
Vertrekplaats: parochiecentrum, Dries 70
Vertrekuur: tussen 11.00 uur en 12.30 uur
Kostprijs: - volwassenen: € 20

- kinderen tot 12 jaar: € 15
- kinderen tot 5 jaar: gratis

Inschrijven vóór 20 mei 2017: 
• Schrijf het juiste bedrag over op de rekening “LG activiteiten” BE88 

verenigingen
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7370 2739 2641 met de vermelding van het aantal volwassenen (V), aantal kinde
ren -12 jaar (K12) en aantal kinderen -5 jaar (K5).
• Of bij: AVEVE Hugo Vercammen, Edgard Tinelstraat 105, Sinaai - 03 772 27 32

vrijdag 9 juni: Barbe-hoe? Barbecue! We leren alle technieken om perfect te barbecueën. 
Natuurlijk proeven we ook enkele lekkere recepten.

Vrijdag 30 juni: Tchouckbal: initiatie en een kleine wedstrijd in deze nieuwe sport.

Zaaiwedstrijd 2017:
Bij deze Info Sinaai vind je een zakje met rapenzaad. In het kader van 800 jaar Sinaai dagen we
alle inwoners van Sinaai uit om hun kweektalent boven te halen en rapen te zaaien in hun tuin. Wie
brengt de zwaarste raapjes binnen aan onze infostand op de jaarmarkt?

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095.

Beweging.net
1 mei bedevaart

Jaarlijks organiseert beweging.net een 1 mei bedevaart in Gaverland. Vanuit Beweging.net Sint-
Niklaas wordt traditioneel voorzien in busvervoer naar Gaverland. Even traditioneel schuiven we
na de bedevaart aan in Ons Huis op Tereken, Schoolstraat 270 in Sint-Niklaas, voor een boterham-
metje en strekken we de benen met een dansje. 
Ook vanuit Sinaai kan deelgenomen worden. 
In Sinaai zelf is er wel geen opstapplaats meer voorzien maar er zijn wel opstapplaatsen in Belsele: 
13.00 uur Sporthal De Klavers 
13.15 uur Meubelen Deba 

Prijs voor de bus: 7,00 EUR - Prijs voor het gezellig samenzijn in Ons Huis: 7,00 EUR. 
TOTAAL: 14,00 EUR 
Inschrijvingen en betalingen bij Marleen Cathoir vóór 15 april 2017. 
Telefonisch op 03 776 89 28 of via e-mail marlcath@skynet.be
Over te schrijven op rekeningnummer: BE51 7835 5034 0762,van beweging.net Sint-Niklaas, met
vermelding “Bedevaart”, aantal personen, en eventueel de opstapplaats indien u met de bus mee-
rijdt. Inschrijving pas definitief na betaling. 

Donderdag 4 mei om 20 uur  – Filmavond: “I, Daniel Blake” van
Ken Loach - Parochiecentrum Sinaai
Beweging.net Sinaai organiseert in samenwerking met ACV, CM,
Femma, KWB en Okra een filmavond in Sinaai. Op donderdag 4 mei
2017 wordt om 20 uur de film “I, Daniel Blake” vertoond in het pa-
rochiecentrum. De inkomprijs bedraagt 2 euro.
Deze film was winnaar van de Gouden Palm in Cannes en was ook
de openingsfilm van Film Fest in Gent.
Met “I, Daniel Blake” vertelt Loach het verhaal van een 60-jarige
klusjesman uit Newcastle die na een zware hartaanval opnieuw aan
het werk moet om zijn uitkering niet te verliezen. Voor de eerste keer
in zijn leven moet Daniël Blake beroep doen op de sociale hulpver-
lening. Hoewel zijn arts hem verbiedt om te werken, moet hij ver-
plicht werk zoeken om sancties te vermijden. Tijdens één van zijn

31

verenigingen

Sinaai_info_april_2017_Opmaak 1  16/03/17  14:19  Pagina 47



32

 
 

            

  

 
 

            

  

 
 

            

  

 
 

            

  

    
 

          

    
 

          

 
 

            

  

 
 

            

  

 
 

     
     

  

 
 

     
     

  

 
 

     
     

  

 
 

     
     

  

 
 

            

  

 
 

            

  

Sinaai-Waas
Dries 57 | 9112 Sinaai-Waas

E-mail: sinaai-waas@bnpparibasfortis.com
Tel. 03 722 94 50
FSMA nr. 46481 cA-cB
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regelmatige bezoeken aan het “job center” ontmoet Daniel Rachel, een alleenstaande moeder met
twee kinderen. Allebei verloren in het kluwen van de administratieve rompslomp van het heden-
daagse Groot-Brittannië proberen ze elkaar te helpen… 
“De film is een hartverscheurend menselijk drama over moed, zelfrespect en samenhorigheid. Een
bijzonder relevante, warme en genereuze film in deze neoliberale tijden van overheidsbezuining”
(Patrick Duynslaegher).
We hopen je te mogen verwelkomen. Je kunt je aanwezigheid alvast melden op karin.joos1@te-
lenet.be. 

Wereldwinkelnieuws
Heel wat inwoners vonden op zaterdagvoormiddag al de weg naar ons plaatselijk Wereldwinkeltje
gevestigd bij de familie Meganck te Sinaaidorp 11. 
Wekelijks komen er nieuwe mensen langs die de “heerlijke” producten ontdekken waar de boeren
uit het zuiden een “eerlijke” prijs voor krijgen. 
Kom gerust eens kennis maken en ontdek onze koffie, choco en chocolade, suiker, honing, enz. 
Nu binnenkort de lente- communie- en familiefeesten en barbecues eraan komen willen wij u ook
graag onze wijnen en fruitsappen voorstellen, 
Ook interessante voorwaarden voor verenigingen.

Open op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30 - Tel. 03/772 45 13

Chiromeisjes Alleman
Met een fantastische start van het nieuwe jaar achter de rug,
is Chiro Alleman klaar om het voorjaar in te knallen. 

Maar laten we eerst even terugblikken op de afgelopen drie
maanden. De fijnste activiteit van de afgelopen periode is voor
velen waarschijnlijk het afdelingsweekend geweest. Niets leuker
dan een weekendje ravotten met de hele bende! Voor de oudste
leden stond het gewestweekend op de planning. Tijdens dit
weekend trekken we erop uit met andere leeftijdsgenoten uit de
ons omringende Chiro’s van het gewest. Ook onze jaarlijkse ou-
deravond stond op de kalender, dit jaar in circusthema. Vele Chi-
romeiden lieten u het beste van zichzelf zien als clowns en
acrobaten op het podium van onze parochiezaal. We kunnen u ver-
zekeren dat er heel wat dans- en acteertalent in onze Chiro zit. Bovendien vond een nieuwe editie
van onze oud-ijzeractie plaats. We willen iedereen bedanken die ons van oud ijzer voorzien heeft. 

Wat staat er nu allemaal op de planning voor de komende maanden? Eerst en vooral onze BBQ.
Kom samen met ons de zomer inzetten op zondag 2 juli. Maar de kers op de taart dat is natuurlijk
ons kamp. We trekken, na vele Vlaamse omzwervingen, opnieuw naar de Ardennen. De plaats van
bestemming is dit jaar Chevron, maar hierover vertellen we u meer in een volgende Info Sinaai. 

Chirojongens Wij
Het jaar 2017, Sinaai bestaat 800 jaar. Het is een feestjaar voor iedereen!
Uitgaande van deze gedachte hebben we bij Chiro Wij Sinaai de Sinaaise bok bij de horens gevat.
Chiro “Wij” is van mening dat tijdens dit historisch feestjaar de Sinaaise jeugdbewegingen een ac-

verenigingen
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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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tieve rol moeten (mee) spelen. Daarom rees het idee om “iets” in elkaar te steken en mee in het
verhaal op te gaan dat aan het groeien is rond het 800-jarige bestaan van ons dorp.

Het bleef echter niet bij een idee. De leiding van Chiro Wij stak de koppen bij elkaar en vond in de
oud-leidingwerking de perfecte partner om samen een activiteit uit te werken. Enkele leden van
SCHOL (Sinaaise Chiro Oud-leiding) en de leidingsploeg zaten samen om effectief “iets” te orga-
niseren waar de jeugdbewegingen van Sinaai centraal staan. Wij mogen dan ook met enige fierheid
het GROOT massaspel voorstellen.

Dit GROOT massaspel gaat door op zondag 14 mei 2017. 

Het spel start om 14u00 op de Dries met een inleidend toneeltje. Alle Sinaaise jeugdbewegingen
worden uitgenodigd om deel te nemen. De activiteiten zijn opgesplitst per leeftijdsgroep. Aangezien
onze Dries voor zoveel jong geweld te klein is, wijken bepaalde leeftijdsgroepen voor een aantal
spelletjes uit naar kortbij gelegen speelterreinen.

Het zal een ware strijd worden tussen “de vier burgemeesters” en de jeugdbewegingen van
Sinaai.

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Met
een drankje in de hand en een vers gebakken pannen-
koek kan u genieten van een waar spektakel, hopelijk bij
een stralend lentezonnetje!

Om 17u00 voorzien we een slotmoment, met hoge WAUW-factor om het GROOT massaspel
officieel af te sluiten. 

KLJ
De donkere dagen zijn alweer voorbij en de zon breekt door de wolken in ons dorpje Sinaai. 
Elke zondag spelletjes spelen en ervoor zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in de KLJ.

Afgelopen maanden zijn we op een superblauw smurfenweekend bij onze buren in Sint-Gillis-Waas
geweest. De fuif van onze oudste -16 groep, de jonckers, kon ook dit jaar rekenen op een opkomst
van ongeveer 500 bezoekers. De ontbijtmandenactie blijft één van onze vaste waarden en was ook
dit jaar een schot in de roos. Bij jullie thuis ook misschien wel een leuke verrassing op Valentijn. Ui-
teraard bedanken wij iedereen die ons op onze activiteiten gesteund heeft.

Ook ons feestweekend van 31 maart tot 2 april komt er aan. De BBQ en ook zeker de quiz op 1
april van onze vzw voor de bouw van ons nieuwe lokaal zijn niet te missen! 

Onze jaarlijkse low budget party komt er ook weer aan op 15 april in jeugdhuis Troelant. Kom dus
allemaal mee feesten voor een zachte prijs!
Natuurlijk zijn wij er ook nog steeds van de partij op zondagnamiddag van 14u tot 17u met spet-
terende 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 hoofdleiding te contacteren: 
Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Sinaai - 0495 13 38 58 
Astrid Van De Voorde – Edgar Tinelstraat 8 - 0470 57 12 46

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! 
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

Tel.: 03 772 60 41  
Fax 03 772 60 42

kristof.la.heyne@dvv.be
danny.beirnaert@dvv.be
elke.van.hoye@dvv.be

Vleeshouwersstraat 36 - Sinaai - 03/772 33 39

Delicatessenslager
Maes
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Sint-Catharinascholen
“Iedereen feest” in de lagere school
Op zaterdag 13 mei in de namiddag vieren we feest op de
lagere school en iedereen is welkom.
Van de parochiezaal, via de Katharinastraat tot de speel-
plaats van onze school,... heel de schoolbuurt houdt een
groots feest waar alle kinderen kunnen schitteren met hun
talenten, waar iedereen samen zingt en danst 
en waar je kunt proeven van allerlei lekkers, voor groot en
klein. 
De voorbereidingen beloven verrassende optredens. 
Hou alvast deze datum vrij voor ons ‘verfrissend’ schoolfeest.
Het hele schoolteam kijkt er al naar uit... 

Openklasjesdag in de Basisschool
“De beste manier om goede kinderen te maken,
is door ze GELUKKIG TE MAKEN”

De Sint-Catharinabasisschool nodigt jullie uit op
hun OPENKLASJESDAG
OP ZATERDAG 13 MEI VAN 10u TOT 12u

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

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

Voltigeclub Sinaai
Voltigeclub Sinaai bestaat sinds december
2015 onder leiding van De Detter Christine
en De Groote Tiny. De hoofdzetel van de
club is gevestigd in de Haneweestraat in Si-
naai en de trainingen gaan door in de piste
van stal “De Vijvers” in de Beatestraat te
Waasmunster.  

Nu vraagt iedereen zich waarschijnlijk af wat
is Voltige nu eigenlijk? Voltige is acrobatie te
paard, turnoefeningen op een bewegend
paard in stap en in galop. Onze leden zijn
een groep van 16 meisjes tussen de leeftijds -
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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

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Evert Van Mele
Erkend accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40b - 9112 Sinaai
03/344 77 88 - info@vm-consult.be - www.vm-consult.be

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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categorie van 6 en 25 jaar die dit zowel op recrea-
tief als competitief vlak beoefenen. 

Wij hebben momenteel twee paarden waar we
deze sport mee beoefenen. Fou du toi een ruin
van bijna 11 jaar met schofthoogte 1m68 en de
merrie Elude, 9 jaar, ongeveer 1m64 groot. De
paarden moeten om deze sport te beoefenen ex-
treem braaf zijn en bij wijze van spreken blinde-
lings te vertrouwen zijn. 

Wie graag meer info wenst over de club kan dit
via het volgende mailadres wesley.vercaute-

ren@telenet.be. Wil u als bedrijf van uw opendeur
of dergelijk iets bijzonder maken... wij geven ook demonstraties om uw evenement een speciale
toets te geven.

Meisjesvoetbal aan de top
GFA Sinaai organiseert heel wat activiteiten waarbij meisjes kennis kunnen
maken met het meisjesvoetbal & de club. Wij nodigen alle meisjes uit, je hoeft nog geen er-
varing te hebben!

De JEUGCUP HET NIEUWSBLAD VOOR MEISJES vindt plaats op het Wijnveld op woensdagna-
middag 29 maart. Vorm met 5 vriendinnen een ploegje & schrijf je in via www.jeugdcup.be. Je
hoeft niet aangesloten te zijn bij een officiële club om deel te nemen!

De BUITENSPEELDAG gaat dit jaar door op woensdag 19 april. Vanaf 13u00 kunnen meisjes deel-
nemen aan leuke voetbalspelletjes op Ter Beke & De Klavers. 

Het FOOT FESTIVAL VOOR MEISJES is dé ideale manier om het meisjesvoetbal al spelend te ont-
dekken of je voetbalkunsten te laten zien! Kom met je vriendinnetjes op zondagvoormiddag 14 mei
naar het Wijnveld. Je ontvangt een welkomstgeschenkje & je kan er ook enkele Red Flames ont-
moeten! Schrijf je dus vlug in via  www.footfestival.be op de locatie Sinaai.

Wens je meer info over voetballen voor meisjes? Stuur mailtje naar jurgendebondt@telenet.be

Kalender evenementen:  
29 maart: Jeugdcup Het Nieuwsblad voor meisjes op het Wijnveld
15 & 17 april: Internationaal Meisjes & Vrouwentornooi op het Wijnveld
19 april: Buitenspeeldag op Terbeke & De Klavers
14 mei: Foot Festival voor meisjes op het Wijnveld
14 mei: Family Day & BBQ op het Wijnveld
Wens je meer info over deze activiteiten? Stuur mail naar terryvanosselaer@hotmail.com
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE

Cafe “Het Park”
Bij Erwin & Kelly

Dinsdag gesloten
Tel.: 03/722 01 83 
Gsm: 0471/69 50 70

Email: derijcke.erwin@gmail.com
Sinaaidorp 2
9112 Sinaai
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Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
1 april tegen KAA Gent
29 april tegen Club Brugge KV

Provinciale ploegen op zaterdag om 12u00:
25 maart tegen Landskouter
1 april tegen Denderhoutem

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u00 tot 12u00 op het Wijnveld

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

Boogsport 
De schietingen van Sinaai Eendracht:

2 april om 15u (25 € gratis)
24 april om 15u (jaarmarkt + 25 € gratis )
7 mei om 15u (25 € gratis) 
22 mei om 15u (25 € gratis)
26 juni om 15u (25 € gratis)

Deze schietingen gaan door in de Vleeshouwers-
straat in café de Boogscheut.

Schietingen Ons Vermaak:

1 april om 15u (37 € gratis)
16 april om 15u (50 € gratis)
6 mei om 15u (37 € gratis)
12 mei om 20u (Kermis Puyvelde + 100 € gratis

+ sportcomité Puyvelde in sa-
menwerking met Ons Vermaak)

14 mei om 15u (kermis Puyvelde + 50 € gratis)
16 mei om 15u (kermis Puyvelde + 37 € gratis)
21 mei om 15u (50 € gratis)
29 mei om 15u (37 € gratis)
3 juni om 15u (37 € gratis)

Deze schietingen gaan door in café het Brouwers-
huis te Puyvelde.

Atletiek
De loper van de maand zijn twee heren die gehuldigd werden op de nieuwjaarsreceptie Van RTS
voor hun verdienstelijk prestatie in het afgelopen jaar 2016. Joakim van Gasse werd gevierd als lid
in de kijker voor Ronny Smet en Melissa van Eetvelde (punten op de wedstrijden). Lid van het jaar
werd Erwin de Waele voor Nathalie de Vijlder en Ronny Smet (dit puntenaantal wordt berekend op

sport sport sport
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Kermisschieting tent Stenenmuur:

Vrijdag 2 juni om 20u (50 € gratis per wip)
Zondag 4 juni om 9u15 (vleesschieting + 50 €
gratis)
Maandag 5 juni om 14u30 (50 € gratis)
In samenwerking met Sinaai Eendracht en
Ons Vermaak

Schietingen Sinaai Statie:

Vrijdag  07 april om 19u30 (25 € gratis)
Vrijdag  05 mei om 19u30 (25 € gratis)
Zondag 07 mei (Kermis) om 09u15 (25 € gra-
tis)
Maandag 08 mei (Kermis) om 14u30 (25 €
gratis)
Vrijdag  09 juni om 19u30 (25 € gratis)

Deze schietingen gaan door in Café Maretak,
Wijnveld 308 - Tel: 0476/32.34.13.
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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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de aanwezigheid op alle RTS activiteiten). Proficiat aan alle RTS genomineerden. 

Op 3 december 2016 was er weer een jaar-
lijkse Aflossingmarathon in Terneuzen, 108
teams waren aanwezig waarvan Running-
teamsinaai vertegenwoordigd was met 3
ploegen. Team 1 behaalde een 4e plaats in
een tijd van 2u35, Team 2 behaalde een 25e

plaats in een tijd van 3u11 en een volledig
damesteam haal de een 76e plaats of een
5e plaats bij de vrouwen in een tijd van 3u42
wat zeker ook een mooie tijd was. Stefaan
van Bogaert krijgt ook nog een speciale
vermelding met zijn mooie prestatie op 18
december, met zijn deelname in een van de

zwaarste uithoudingswedstrijden van België
“De HEL van Kasterlee”: 15km lopen, 105km Mtb en 30km lopen in een totaaltijd van 8u22. 

Op Zaterdag 20 mei gaat in Sinaai de 6de RTS-Bokkenloop door met om 14 uur een kidsloop en
om 15uur een start voor afstanden van 5,4 km-10,8 km of een 10 miles. 
Iedere deelnemer krijgt een aandenken, alles gaat door op het terrein van KFC Sinaai. Meer info
op www.RTSbokkenloop.com   www.runningteamsinaai.be 

De lopers van de maand, zijn 2 mannen van Rts die op de jaarlijkse  nieuwjaar receptie bekroond
werden voor hun verdienste in de club in 2016. Joakim van Gasse werd lid in de kijker voor Ronny
Smet en Melissa van Eetvelde (punten op wedstrijden) 

Judoclub Sinaai
Competitie:
Kampioenschap O-VL jeugd op 4/2 te Aalter
2e Pieter-Jan Dhooghe
3e Seppe Nijs – Emely Buysrogge
5e Victor Suy – Dries Catfolies
7e Tim De Witte – Vic Moerman  

Vlaams kampioenschap  jeugd op 11/2 te Tielt
3e Pieter-Jan Dhooghe
5e Emely Buysrogge – Seppe Nijs

Belgisch kampioenschap op 19/2 te Herstal
5e Pieter-Jan Dhooghe
In zijn kamp om de bronzen plak was Pieter tot enkele seconden voor tijd duidelijk de betere, maar
een wedstrijd eindigt pas op het einde.

Tornooi Lokeren
1e Emely Buysrogge – P-J Dhooghe
2e Catfolies Dries
3e Victor Suy – Seppe Nijs – Vic Moerman

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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‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

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

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

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be

Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211

info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 
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Tornooi Aalst
1e Thor Geerts
2e Jorre De Plus – Hanne Goethals
3e Tibo Linthout

Starten
Je kan steeds starten  met 4 gratis lessen.
Judopak te gebruiken van de club.
Trainingen op woensdag en vrijdag van 19 tot 20 uur (jeugd) en van 20 tot 21u30.
Plaats: Sporthal Ter Beke
Info 03/7721001 - judoclubsinaai.weebly.com

Voetbalclub FC Herleving Sinaai 
…organiseert activiteiten:

Zondag 26/3                    Footlunch                      Sinaai – Waasmunster
Zondag 09/04                  BBQ                              Sinaai – Bazel
Zaterdag 15/04 en maandag 17/04           Paastornooi jeugd
Vrijdag 19/05                                 PenaltyCup

…is een club voor iedereen:

Jonge jeugdspelers die zich willen aansluiten, kunnen eerst enkele trainingen proberen! Alle info
vinden jullie op onze website of door een mailtje te sturen naar info@fchsinaai.be. Iedereen is van
harte welkom!   

…zoekt trainers:

Voor het seizoen 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe, gemotiveerde trainers/bege-
leiders voor onze jeugdploegen.
Leergierige en betrokken ouders, studenten uit het (sport)onderwijs die het leuk vinden om jonge
voetballertjes van de toekomst te begeleiden, nodigen we vriendelijk uit om te reageren via
info@fchsinaai.be

…informeert:
Op onze website kunnen jullie terecht voor alle informatie betreffende onze club.
De hoofdpagina omvat het recente nieuws, waarbij je telkens op de titel kan doorklikken voor nog
extra info. 

De overzichtskalender van alle ploegen vinden jullie ook op de hoofdpagina via link Soccer Online.
Bij de categorie senioren en jeugd worden alle ploegen voorgesteld met foto en namen van de
voetballers, trainers en begeleiders.
Alle evenementen voor het komende nieuwe voetbalseizoen zijn gekend en worden ook hier me-
degedeeld.  Noteer deze data reeds in jullie agenda!
Wij heten jullie alvast welkom op één van onze footlunches. Op zondagmiddag kunnen jullie dan ge-
nieten van een heerlijke maaltijd vòòr de thuismatch.

Kom gerust een kijkje nemen op onze website en volg ons op Facebook. https://www.fchsinaai.be
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Plafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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1000 Appels Kermis programma 2017 
VRIJDAG 5 mei 2017:

14.00 u. 8e Seniorennamiddag voor senioren vanaf 60 jaar van de wijk 1000
appels met bingo en muzikale omlijsting door  Discobar Sky City met mu-
ziek voor senioren
19.00 u. Officiële opening kermis: optocht via Wijnveld - Schrijberg – Oude
Baan - Neerkouter naar zaal  TOON met fanfare.
Iedereen welkom voor een gratis hapje en een drankje.

ZATERDAG 6 mei 2017:

14.30 u. Wielerwedstrijd voor Juniores BWB
15.30 u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen – kindergrime – obstakelbaan
12e Loopwedstrijd voor kinderen in verschillende leeftijdgroepen; meisjes en jongens apart vanaf
5 jaar tot en met 14 jaar GRATIS deelname

KAMPIOENSCHAP VAN DUIZEND APPELS VOOR INWONERS

17.15u. Wielerwedstrijd voor clubleden van de wielertoeristenclubs van Belsele, Sinaai, Waasmun-
ster 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 ‘ALABAMA BOOTS’ in zaal
TOON. Inkom gratis!
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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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ZONDAG 7 MEI 2017

10.00 u. 56e Ruiterbedevaart: Mis in St-Franciscuskerk, daarna optocht ruiters.
Kleine huisdieren ook welkom!

LADIES DAY

14.30 u. Wielerwedstrijd voor Dames Jeugd – nieuwelingen  - juniores BWB
17.00 u. Wielerwedstrijd voor Dames Elite BWB

(Kampioenschap van België voor dames studenten hoger onderwijs)

MAANDAG 8  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

PARCOUR 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. 
(info: Peggy Annaert: 0486/60.53.99 
danny-peggy@outook.com)
Doorlopend kermisfoor aan Sinaai Station. De in-
woners worden verzocht hun woning te bevlag-
gen.

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK 
(SPORT EN FEESTCOMITEE 1000 APPELS)

Een Goede raad voor joggers en lopers in de win-
ter! Zorg er voor dat je goed zichtbaar bent door
verlichting en bescherm het hoofd en handen bij
vriesweer.
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Op vakantie in Yogyakarta, 
Indonesië, het culturele hart 
van Java bij Herman Buyle

Een mooie villa en komfortabel
guesthouse, omsloten door 

een exotische tuin.
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Stenenmuurfeesten programma 2017
Vrijdag 2 juni 2017

• 17.00 uur: feestelijke opening van het kermisprogramma met de Vendeliers van 
klj Sinaai en de muziekkapel van de chiro

• 18.00 uur: wielerwedstrijd elite zonder contract (driedaagse = extra prijzen) 
Sponsors Van Poucke Luc en Constructie De Greyt BVBA       

• 20.00 uur: gaaibolling op 1 baan
• 20.00 uur: schieting op de liggende wip (2 wippen)     

Zaterdag 3 juni 2017

• 14.00 uur: wielerwedstrijd elite en beloften
Sponsors Quercus tuinen BVBA 

• 19.00 uur: barbecue met optreden It’s time to play te 20.00 uur, wij spelen op 
verzoek tot 21.30 uur

• 21.30 uur: Amaryllis Temmerman
• 22.15 uur: Jo Vally life met orkest
• Discobar Deejays    

Zondag 4 juni 2017

• 8.00 uur: mountainbiken
• 9.15 uur: vleesschieting (1 wip)
• 13.00 uur en 14.00 uur: vertrek proeverkestocht
• 16.00 uur: wielerwedstrijd elite zonder contract

Sponsors Demo keukens, GIEC
• 20.00 uur: gaaibolling op twee banen

Maandag 5 juni 2017

• 9.30 uur: eucharistieviering
• Jaarmarkt: bloemenmarkt, feestmarkt, oude tractoren, rommelmarkt in de 

E. Tinelstraat
• Optreden: ruiters van de manege De Galoppade
• 14.30 uur: schieting op 2 wippen
• 16.00 uur: kinderanimatie
• 18.00 uur: snoepdrop met mini helikopters
• 18.30 uur: opstijgen warme luchtballonnen
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“Ik wil het toerisme in Sinaai meer cachet geven”
Het feestjaar van Sinaai is ondertussen al goed bezig.  In het verlengde weekend van 15, 16
en 17 april word het jeugdhuis Troelant het startpunt van een interactieve wandel- of fiets-
tocht. We spraken met Johan Van Rumst, de bezieler van dit project.

Info Sinaai: “Kan u uzelf eens voorstellen?”
Johan Van Rumst: “Ik ben 41 jaar, geboren in Lokeren maar getogen in Sinaai op de boerderij van

mijn ouders. Van opleiding ben ik facilitair mana-
ger. Ik organiseer heel graag events, daarom
heb ik die opleiding gekozen. Ik ben mijn car-
riere begonnen in de tourismesector, bij Tho-
mas Cook. Ik heb al een stuk van de wereld
gezien.  Daar na heb ik me terug in Belgie ge-
setteld en me meer beziggehouden met jobs
rond coördinatie en organisatie. Dit project
speelt al een tijdje door mijn hoofd. Mijn ou-
ders hebben altijd een bed and breakfast
gehad. Toeristen bedienen, informatie geven
over de regio, ze naar Brussel of Antwerpen
sturen, dat vond ik allemaal wel leuk maar ik
had altijd het gevoeld dat er hier in de streek
te weinig aanbod is qua toerisme.  Ook vanuit
mijn job hanteer in het motto Think globaal,
and act local (denk globaal, maar werk lokaal).
Streekproducten en dingen uit de regio promo-
ten vind ik zeer leuk. In die app is dat allemaal
zo wat samengekomen. Toen 800 Jaar in Si-
naai op de proppen kwam, ben ik daar eerst
eerder toevallig opgesprongen. Ik zat onder-

tussen in het buurtcomité van de Zwaanaarde -
straat en daar hebben we al allerlei zaken georganiseerd: wandelingen, een klein festival.”

Info Sinaai: “Hoe werkt de app?”
Johan Van Rumst: “Met de app kan je een fiets- of wandeltocht rond Sinaai maken. De bedoeling
is dat je begint aan het nieuwe jeugdhuis. De wandeling is 8,5 kilomer en op bepaalde plaatsen
zijn punten, die worden aangeduid met een informatiebord. Op die plaatsen krijg je op je smart-
phone of tablet informatie of kan je naar een filmfragment kijken. Het is de bedoeling om ook minder
bekende dingen in beeld te brengen. Figuren zoals de mestproever of de Swuisse (de Zwitserse
wacht in de kerk). De Fietstocht is 38 kilometer en daarvoor hebben we samen gewerkt met Lokeren
en Stekene.”

“Het is leuk dat ik een stuk geschiedenis kan verwerken
in een hedendaags medium”
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Info Sinaai: “Heeft u de routes zelf uitgestippeld?”
Johan Van Rumst: “Ik heb een voorstel gedaan aan de vzw 800 jaar Sinaai, en zo zijn de routes
wel redelijk wat veranderd. Het was niet de bedoeling om de platgetreden paden te gebruiken. In
de buurt van de Luitentuit wordt bijvoorbeeld bijna niet gewandeld.”

Info Sinaai:  “Wat is het doel van uw project?”
Johan Van Rumst: “Ik wil het toerisme in Sinaai wat meer cachet geven. Sinaai heeft volgens mij
heel wat in zijn mars. Eerst en vooral al Baudeloo. Als je een daguitstap doet wil je iets zien, iets
bezoeken, wat informatie krijgen,... Maar dat is hier niet. Het is hier eigenlijk wel maar je ziet het
niet. De Baudeloo-abdij heeft een boeiende geschiedenis. We wilden die terug doen herleven. Dat
was de eerste stap. Gaandeweg besloten we een app te ontwikkelen, omdat er zoveel te vertellen
en te beleven is. 

Het was vooral een hele zoektocht naar informatie die de moeite waard was en ook naar goede
contactpersonen. Een tijdrovend werk, maar heel leuk. Ik heb heel boeiende mensen leren kennen.
In een museum in Brussel ontmoette ik een curator die poppen van een poppentheater uit Sinaai
had gevonden in het museum. Ze was in het begin een beetje argwanig, maar toen ze ons project
leerde kennen werd ze heel enthousiast.”

“Over Sinaai valt zo veel te vertellen en te beleven”
Info Sinaai: “Kan u me wat meer over dat poppentheater vertellen?”
Johan Van Rumst: “Het poppentheater Wymeersch begon rond 1825 in Sinaai, maar met de tijd
zijn de poppen verkocht door een handelaar die ze op een zolder had gevonden. Hij verkocht ze
door aan het museum waar ze een aantal keer tentoongesteld zijn geweest. Nu zijn we bezig de
decors in te scannen om er 3d-projecties van te maken.”

Info Sinaai: “Hoe lang bent u al met het project bezig?”
Johan Van Rumst: “Toch al zeker van midden 2015. Het is nog heel veel werk, maar ik zal blij zijn
als het klaar is. Mijn vrouw begint me al te missen. We staan wel nog voor wat uitdagingen. Het is
leuk dat ik een stuk geschiedenis kan verwerken in een hedendaags medium. Ik heb opzoekings-
werk gedaan in het archief van Sint-Niklaas en heb daar een aantal filmfragmenten over Sinaai uit
1954 en 1976 gevonden. Fantastisch erfgoed. Als we nu die nieuwe filmpjes maken en een oud
beroep uitbeelden, dan zullen die binnen 50 jaar ook met andere ogen worden bekeken.  We staan
er weinig stil bij, maar oude foto’s en filmmateriaal zijn zo belangrijk. 

Ik wil zeker ook Tony De Wilde bedanken. Ik heb hem ontmoet op één van de vergaderingen van
800 jaar Sinaai. Hij is één van de oprichters van de gemeenschap Boudeloo. Het doel van die ge-
meenschap is het erfgoed van Boudeloo ter herwaarderen. Hij heeft mij veel geholpen, o.a. met
het filmen. (voor meer info over gemeenschap Boudeloo, kan je hun website bezoeken:
http://www.boudelo.be ).”

Info Sinaai: “Bedankt voor het interview, Johan en nog veel succes met uw app”
Je kan de erfgoedapp reeds downloaden via de Google Play Store voor Androidgebruikers of via
de Apple Store voor Applegebruikers. Let wel op: Voor de tochten is mobiel internet nodig!
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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
Containeronline.be ... containers ...............................32
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
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... frituur.......................................42
Garderobe ................ herstellingen/retouches ............6
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
Park (‘t) ..................... café .........................................40
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
Tollenaere Jurgen ..... elektriciteitswerken .................44
Van Aelst Rony ......... elektriciteitswerken .................44
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................46
Van Damme Wim...... grondwitloof-groenten ............12
Van Hende ................ mode-accessoires ..................48
Van Hese Wim .......... elektriciteitswerken .................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
Vereecken Maya ....... natuurhuys ..............................12
Verlee........................ doe het zelf .............................18
Vermeir Kim .............. thuisverpleging .......................44
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........34
Wit-Gele Kruis .......... thuisverpleging .......................50
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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