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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 21 mei 2018!

Redactioneel

Passie!
We hadden ons voorgenomen om met het vorige nummer van Info Sinaai, het feestjaar 2017 achter
ons te laten.  

Maar bij de bekendmaking van de cultuurprijzen van de stad Sint-Niklaas werd duidelijk dat we te
hard van stapel waren gelopen.

Verder in dit nummer wordt terecht hulde gebracht aan Sinaainaren die op het podium mochten
pronken met hun verdienste: Marleen De Plukker als voorzitter van toneelgroep Baudeloo en Frans
Heirbaut die met zijn creatieve brein en met veel vakmanschap zomaar Johanna en Margaretha
van Constantinopel op de Markt een selfie laat maken.
Voor beiden geldt: dat kan alleen met doorgedreven passie.

Eenzelfde gevoel hadden we bij het interview dat we hadden met een dorpsgenoot die wereldwijd
bezig is met verbetering van kwaliteit en waterrecyclage.

En wat dreef de geestelijken, die zo zorgvuldig de parochieregisters bijhielden: geschiedschrijving?
Misschien, maar het was zeker een job die ze gepassioneerd deden.

Passie... dat verlegt grenzen!

De redactie. 
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Dorpsraad
MEMORANDUM 2018-2025
Tegen 14 oktober worden alle volwassenen opgeroepen om hun stem uit te brengen voor de nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de beleidsperiode van de huidige bewindsploeg op-
houdt eind 2018, en dat een vernieuwde ploeg gedurende zes jaar het commando zal overnemen
vanaf begin 2019.

Naar goede gewoonte werd binnen onze werking door een 14-koppige werkgroep het voorbije jaar,
ad hoc een memorandum uitgewerkt dat kan gelden als ons wenslijstje voor de komende jaren.
Op 29 maart zal het voorgesteld worden aan de politiekers. Het is helaas onmogelijk om via deze
Info het memorandum toe te lichten. Ook fragmentarische stukken op zich eruit halen is riskant,
omdat ze dan uit hun context gehaald worden en de framing verloren gaat.

Bij het verschijnen van deze info, of uiterlijk tegen 29 maart, kan je de tekst integraal terugvinden
op onze site www.sinaaileeft.be.

Toch enkele highlights?
• vlotte en veilige verkeerssituaties;
• verbod op doorgaand zwaar verkeer;
• veilige schoolomgevingen;
• fietspaden Zwaanaarde & Leebrug (rio project); Hulstbaan (Luitentuit tot Lokeren);
• trage wegen: realisatie van projecten waar volgens de rapporten unanimiteit over bestaat;
• hoe onze verouderde woningen transformeren naar BEN-woningen (bijna energie neutraal) 
• betonstop en woonsituaties:
• signaal van de jeugd: “Ook wij willen hier wonen!”
• woonuitbreiding alleen als kernversterkend (500meter-perimeter);
• blijvende logistieke en administratieve ondersteuning van het verenigingsleven;
• sociale zorg voor iedereen;
• grondige upgrading van de sporthal, om te voldoen aan energienormen; of is een nieuwe sporthal
een betere oplossing?

OPENBARE WERKEN

Sinaaidorp fase II
Het zat als een sluipschutter verborgen in ons vorig artikel over openbare werken: het zinnetje “ten-
zij koning winter de werken zou stilleggen............”. En lap, we hadden er van. Door de stevige win-
terprik wordt het eerder Pinksteren dan Pasen eer de werken in Sinaaidorp zullen afgewerkt zijn.
We schrijven dit artikel eind februari. Tegen dat je deze Info in je bus krijgt is het eind maart, en
zullen er forse sprongen vooruit gemaakt zijn. Al het ondergrondse buizenwerk is afgewerkt, en de
opbouw kan nu snel gaan, eens het open weer is.
Nog even doorbijten en onze vernieuwde dorpskern kan liggen schitteren in de lentezon.
Met de nieuwe groenaanplantingen komt de facelift helemaal tot haar recht.

Verbeteringswerken 
In de loop van het voorjaar worden de bermen ook hersteld in de Zakstraat en de Neerstraat door
de aannemer van de werken in Sinaai. 
In de Kosterwegel zou normaal gezien inmiddels een 2-sporenpad moeten aangelegd zijn in het
eerste deel.
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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

Bij afwezigheid telefonisch te bereiken op:
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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Het stadsbestuur heeft een bouwvergunning aangevraagd om in de Waterstraat grasdallen aan te
leggen. Gezien vanuit de Cadszandstraat tot aan de kruising met de Ransbeek zullen er langs beide
kanten grasdallen worden gelegd (60 cm), na de waterloop wordt er 1m aangelegd aan 1 kant (kant
van de velden).
Na de werken in Sinaai en Puivelde wordt er gekeken om de bermen te herstellen in alle straten
rond Sinaai.
Dat zou allemaal uitnodigend kunnen lijken om wat sneller te gaan rijden; maar dat is duidelijk NIET
de bedoeling; wèl om comfortabeler en veiligere verkeerssituaties te scheppen.  
Algemene regel: in ‘t buitengebied maximaal 50 km/u !, en dat is ook voor UW veiligheid!

Verbijsterende bijen – Gratis verdeling bloemenzaad
Een hart voor de bijtjes? Kom vanaf dinsdag 3 april
2018 een zakje bijenvriendelijk bloemenzaad opha-
len! U heeft een insecten- of bijenhotel in de tuin?
Hartelijk bedankt!
Onze vliesvleugelige vrienden hebben echter voed-
sel nodig. Kom vanaf dinsdag 3 april 2018 een
zakje bijenvriendelijk bloemenzaad ophalen aan de
balies van het stadhuis en de dienstencentra in de
deelgemeenten. Plant de zaadjes in april of juni.
Kleurrijke bloemen, zoemende bijen en fraaie vlin-
ders fleuren uw tuin tijdens de zomermaanden op.

Het aanbod is gratis, beschikbaar voor iedereen en
geldig zolang de voorraad strekt.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN STADSCENTRUM

Op de dorpsraadvergadering van december kwam schepen Carl Hanssens tekst en uitleg geven
bij de nieuwe verkeerslmaatregelen die met de invoering van het verkeerscirculatieplan zouden in-
gevoerd worden. Een korte oriëntatie.

In 2018 komt de uitvoering van het wijkcirculatieplan op kruissnelheid. Op maandag 8 januari gaat
de uitrol van het plan van start met de invoering van enkele richting in de Sint-Jansstraat, Lodewijk
De Meesterstraat en Lamstraat (van Lodewijk De Meesterstraat naar Azalealaan).

Waarom circulatiemaatregelen?
Met het circulatieplan wil het stadsbestuur het doorgaand en sluipverkeer uit de stadswijken halen.
Daardoor worden de wijken gemakkelijker bereikbaar voor bewoners, bezoekers en handelaars.
Er ontstaat meer ruimte voor een vlotte circulatie en het verkeer wordt veiliger voor voetgangers
en fietsers. De leefbaarheid in de stadskern wint er bij: er is minder lawaai, minder uitlaatgassen
en er ontstaat een gezonder leefklimaat voor iedereen.

De eerste maatregelen van 2018: Sint-Jansstraat
De Sint-Jansstraat wordt enkele richting naar de Pastoor De Meerleerstraat. De Sint-Jansstraat is
een onderdeel van een zoekroute naar gratis en lang parkeren binnen de stad en wordt gebruikt
om het eenrichtingsstuk van de Driegaaienstraat te ontwijken. De stad onderzoekt een herinrichting
van de pleinen. Gebundeld parkeren, het kwalitatief verbinden van de pleinen en ruimte en veiligheid
voor de zachte weggebruikers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
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Constructie
DE GREYT BVBA
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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

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Corinne Sneyers
Thuisverzorging in:

Medische pedicure (met terugbetaling voor + 60 jaar)
Voor afspraak kan u telefoneren naar: GSM 0476/41.70.43

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

distributie
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Lodewijk De Meesterstraat
De Lodewijk De Meesterstraat wordt enkele richting naar de Lamstraat. Om de verkeersveiligheid
in de schoolomgeving in de Lodewijk De Meesterstraat te waarborgen, moet er ruimte worden ge-
maakt voor de fietser. Door enkele richting te maken wordt ook het kruispunt aan de Hospitaalstraat
ontlast.
De invoering van de enkele richting gaat gepaard met meer parkeergelegenheid, de inrichting van
een kus-en rijzone en de plaatsing van openbare fietsenstallingen. In de loop van januari wordt het
nieuwe verkeersregime in de Lodewijk De Meesterstraat nog geaccentueerd met boombakken. 

Lamstraat
De Lamstraat (van de Lodewijk De Meesterstraat tot de Azalealaan) wordt enkele richting naar de
Azalealaan. Dit is een onderdeel van de maatregel in de Lodewijk De Meesterstraat. De Lamstraat
draaien van rijrichting is noodzakelijk voor de goede ontsluiting van de ziekenwagens, alsook voor
de buslijnen. Door de aanleg van het wijkpark De Witte Molen wordt de Gladiolenstraat geknipt.
Dat zal het kruispunt met de Azalealaan en de Lamstraat vereenvoudigen. 

De invoering van de enkele richting in de drie straten gaat gepaard met straattekeningen en guir-
landes met campagnevlagjes. 

Meer info: www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie.

Kunst uit Sinaai 2018
In september 2018 zal Sinaai voor de 35ste keer de kunstmanifestatie “KUNST UIT SINAAI”, kort-
weg KUS, organiseren.

Langs deze weg willen wij alle Sinaaise kunstenaars (alle disciplines), fotografen, amateurs, be-
roepskunstenaars, aankomende talenten, gevorderden uitnodigen om hieraan deel te nemen.
De enige voorwaarde is dat je ouder bent dan 18 jaar en dat je in Sinaai woont.
Ook dichters en woordkunstenaars komen telkens aan bod en worden gevraagd aan dit gebeuren
mee te werken.

Er is ook een muzikaal gedeelte waar steeds uitgekeken wordt naar muzikanten die hun kunnen
willen tonen.

Het programma wordt gemaakt samen met de deelnemers en is dus afhankelijk van het aantal
geïnteresseerden.

Kunstenaars en muzikanten kunnen zich melden 
• bij Jeannine Onghena – jeannine.ongenae@telenet.be 
• bij Jan Meganck – janck@skynet.be
• dichters en woordkunstenaars melden zich bij Betty Fierens, bettina.fierens@gmail.com

Alle mensen die zich aanmelden worden uitgenodigd op een verkennende vergadering die in april
of mei reeds zal doorgaan, waar een eerste planning wordt besproken.  

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

GLOBAL ID.BVBA
• motoren voor rolluiken, poorten, hekken, ...
• elektrische lintoproller voor rolluiken
• toebehoren en bedieningen voor motoren
• ramen, deuren, poorten, ...
• onze “PERGOLA” al gezien?

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

10
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solidariteit

HONGER
kennen wij als een gevoel dat snel smakelijk
zal weggewerkt worden. 
“Honger is de beste saus” zeggen we.
Voor miljoenen mensen is het wél nog steeds
een probleem. 
Dat kunnen we niet meer van deze tijd vinden. 
Er wordt zo veel geproduceerd, er wordt zelfs
zo veel verspild. 

Het moet volstaan om alle monden ter wereld ruimschoots te vullen. 
Natuurlijk is er op veel plaatsen in de wereld nog veel ontwikkeling en vooruitgang nodig. Maar dat
er ook nog voedseltekort kan bestaan?

Voor 815 miljoen mensen in de wereld blijft het toch een dagelijkse realiteit: hoogstens één maaltijd
per dag. 
Vaak iedere dag hetzelfde. Het gebrek aan goede voedingsstoffen vertraagt de groei, vermindert
de weerstand tegen ziektes en verzwakt fysiek en mentaal. 
Echte honger overkomt je dus niet plotseling, maar is een sluipende moordenaar.
Drie vierde van de mensen die honger hebben, woont op het platteland, veelal boeren uit ontwik-
kelingslanden. Dus, o ironie, zij die zelf het voedsel kweken zijn de slachtoffers.
Vandaag je kost verdienen met landbouw is moeilijk: het klimaat verandert, landbouwgrond wordt
schaarser en als boer krijg je geen eerlijke prijs voor het harde werk. 
Daardoor komen boeren zelf amper rond en voeden ze hun gezin met minderwaardig voedsel.

Met de campagne van dit jaar, wordt die onrechtvaardige situatie uitdrukkelijk als thema ge-
kozen.

Oeganda, een van de 13 landen waar Broederlijk Delen samenwerkt met plaatselijke organisaties,
is een voorbeeld. De wereldproblematiek aanwezig in een concreet land.
Van hoe schrijnend het is, naar hoe hoopvol het kan veranderen met een aanpak 
door de eigen mensen.

Oeganda, in Oost-Afrika, toeristisch bekend om de natuurpracht, zeker in de streek van het Rwen-
zorigebergte, in het zuidwesten. 
Groene heuvels, zacht klimaat en vruchtbare grond.. Dus een verwachting van overvloed. Schijn
bedriegt.

Grote bevolkingsgroei laat voor de meeste boeren steeds kleinere stukken grond.
Het wordt moeilijker om alle monden in het gezin te voeden. 
Bovendien produceren boeren vaak teveel van hetzelfde. Veel koolhydraten met bonen en maniok,
weinig groenten en fruit. De eenzijdige voeding bedreigt de gezondheid, vooral van kinderen.

Steun van de overheid richt zich op de productie van marktgewassen zoals koffie, thee of cacao.
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Openingsuren:
ma.  9u  - 12u  & 14u - 18u30
di.    na afspraak 
wo.  9u  - 12u en na afspraak
do.   na afspraak
vr.     9u  - 12u & 14u - 16u
en na afspraak van 8u tot 20u

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/777 44 90

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

(FSMA 44044A-cB)

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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai

12

Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66

Vander Stricht -
Vens CVOA

de bank/anders bekeken

sinaai@kantoorvanderstricht.be
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Boeren kunnen daar meer geld voor krijgen. Maar dan houden ze geen gewassen over voor eigen
consumptie. 
Bij een slechte oogst van die exportproducten of lage marktprijzen hebben ze dan niks om op terug
te vallen.

Bijkomend zorgt de klimaatverandering voor langere droge seizoenen. Onverwachte hevige regens
veroorzaken aardverschuivingen. Ook onaangepaste landbouwtechnieken hebben een negatieve
impact op de omgeving. 
De eens zo groene heuvels veranderen in onvruchtbare kale bergen waardoor de oogsten dalen.

Dat is de uitdaging voor Broederlijk Delen langs de partners ter plaatse. Hoe  de noden ombuigen
naar kansen? 

Door zorg te dragen voor de HEUVELS. 
Door klimaatverandering mislukken de oogsten
steeds meer in de heuvels van de Rwenzori. 
Boeren die bewuster omspringen met grond, water
en bomen voorkomen honger op lange termijn. 
Daarom landbouwtechnieken aanprijzen die goed
zijn voor mens en milieu. Zoals het graven van ero-
siegeulen of herplanten van bomen op kale heu-
vels. Ook de introductie van houtbesparende
kookvuurtjes draagt hiertoe bij.

Kiezen voor ondernemende VROUWEN.
Vrouwen in Oeganda hebben vaak geen eigen inkomen. 
Een vrouw de opleiding en middelen verschaffen om een goed draaiend handeltje te starten is een
lonende investering.  De opbrengst komt ten goede aan iedereen van het gezin. Zelfs wanneer de
oogst even tegenzit hoeven de kinderen geen honger te lijden en kunnen ze naar school gaan. 

GEZOND eten betrachten.
Elke dag bananenpuree of maniokmeel met bonen eten leidt op de duur ook tot honger of onder-
voeding. 
Kiezen voor een gevarieerder voedingspatroon met ook groenten en fruit op het menu. 
Zaden van goede kwaliteit ter beschikking stellen om groenten te kweken. Via radio, mobiele ci-
nema, educatieve posters of training op het veld, krijgen ook laaggeschoolde boeren praktische
tips over bijvoorbeeld het bestrijden van gewasziektes of over composteren.

Vooral ook SAMENWERKEN, lokaal en internationaal.
Samen bereiken we meer. Dat hebben ook de Oegandese boeren begrepen. Ze verenigen zich in
spaargroepen. Ze nemen het initiatief om de oogst gezamenlijk te verkopen op de lokale markten,
zodat een groter deel van de winst naar de boer zelf gaat. 

Het helpt. Het verbetert de situatie in Oeganda. Maar het volstaat niet.
Er is een rechtvaardig landbouwbeleid nodig. En dat niet alleen in Oeganda.
Met de duizenden leden van de lokale boerengroepen en coöperaties in Oeganda én de duizenden
vrijwilligers en sympathisanten van Broederlijk Delen in Vlaanderen en Brussel, wil Broederlijk Delen,
samen met vele andere organisaties, op die noodzaak blijven wijzen.
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44

14
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In deze periode van het jaar wordt de betrokkenheid op de mensen van het Zuiden weer aange-
scherpt.
Sinaai zal bezocht worden aan huis en van uit de scholen, om de steun mogelijk te maken.
Media zullen er aandacht voor vragen door de stem van Broederlijk Delen.
Over de werking van Broederlijk Delen wereldwijd: www.broederlijkdelen.be.

Steun voor verbeteren van plaatselijke levenskwaliteit, gestuurd door de mensen van ter
plaatse.
Misschien is dat de bijdrage die als enkeling mogelijk is om op lange termijn in te grijpen op de mi-
gratieproblemen.
Wie in eigen omgeving een voldoening gevend leven kan uitbouwen zal niet voor de hachelijke reis
naar Europa kiezen.

Of, hoe hier en daar met elkaar verbonden zijn. Tot iedereen mee is.

Wereldwinkelnieuws
Nu binnenkort de lente- communie- en familiefeesten en barbecues eraan komen willen wij je graag
onze wijnen en fruitsappen voorstellen, 
Ook verenigingen kunnen genieten van interessante voorwaarden.
Elke maand is er wel een leuke promotie.

Dit jaar krijg je van 1 maart tot 13 mei een retro koffiekopje gratis bij aankoop van 3 pakjes koffie
naar keuze. Niets zo (h)eerlijk als een koffietje uit een mooi kopje!
Kom en verzamel ze.

Altijd welkom in Sinaaidorp 11 op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30 
Of op afspraak op tel. 03/772 45 13.

KVLV Sinaai 
Agenda april – mei – juni 2018
• 18/04 Feestmenu, Parochiezaal start om 19u30
inschrijven t.e.m 11 april bij Godelieve Bruggeman 0479 61 34 10 

• Week van 26 april: koekenverkoop ; de wijkverantwoordelijke komt langs
• 28/04 Gewest/verwondertocht in Bazel, vertrek om 17 uur
inschrijven bij Gerda Beck  03/772 59 34

• 28/04 jong KVLV gezinsuitstap naar Pairi Daiza i.s.m KVLV Puivelde

• 02/05 bedevaart naar Oostakker vertrek om 13u30
inschrijven bij Godelieve Bruggeman 0479 61 34 10

• 07/05 jaarlijks meifeest in de Parochiezaal start om 13 u 30 met een gastspreker i.v.m de hui-
sapotheek
Inschrijven bij Godelieve Bruggeman

• 09/05 H.mis ter gelegenheid van de kruisdagen op het erf van Wim  Verlinden, Leestraat                                                                                                                                                  

• 07/06  en 21 /06 fietstocht: vertrek Dries 19u 30 
• 15/06 jong kvlv boottocht
Interesse in één van onze activiteiten, kom gerust langs, steeds van harte welkom!

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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Koninklijke Toneelkring Baudeloo
Sint-Niklaas Cultuurprijs 2017 
Uitzonderlijke vermelding voor “SINAAI 1798”

Op woensdag 21 februari werden in de Stadsschouw-
burg van Sint-Niklaas de cultuurprijzen 2017 uitgereikt. 

Uit de 48 inzendingen had de jury dit jaar 4 winnaars
(carrièreprijs, vereniging, persoonlijkheid en cultureel
evenement) geselecteerd. Bovendien was er dit jaar ook
een uitzonderlijke vermelding voorzien voor één van de

evenementen
die plaatsvon-
den in het
kader van 800
jaar Sint-Ni-
klaas en 800
jaar Sinaai.

Onze voorzitter Marleen De Plukker mocht, samen met re-
gisseur Bart Picavet en de jongste speler Louis (Juleken),
deze uitzonderlijke prijs op het podium in ontvangst
nemen. 
Een grote ingekaderde foto van het openluchtspektakel
“Sinay 1798” werd als aandenken overhandigd. Deze zal
een permanente plaats krijgen in het Dorpshuis in Sinaai.

Alle info over Baudeloo en meer dan 100 foto’s van het
openluchtspektakel kan je vinden op www.Baudeloo.be.

Er zijn ook nog enkele DVD’s met de volledige filmopname
van “SINAY 1798” te verkrijgen. 

Binnenkort in Sinaai…
Herberg “De Dry Coninghen” wordt “Zomerhof Sinay”

Het decorstuk “De Dry Coninghen” dat vele Sinaainaren
konden bewonderen tijdens het massaspektakel 800 jaar
Sinaai, krijgt binnenkort een nieuw leven!
Vanaf mei tot eind augustus verwelkomen wij jullie graag
in onze pop-up zomerbar, Hooimanstraat 100. 
Fietsers, wandelaars en andere levensgenieters zullen er
naar hartenlust kunnen verpozen in een gezellig kader. Bij
een drankje zullen herinneringen aan het open luchttheater
nooit ver weg zijn. 
Wij kijken er alvast naar uit! 

Graag tot dan, Michiel en Eva

17
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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 

18

Meer info: www.sinay1217.be

800 jaar geschiedenis, het verhaal gaat verder !
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Ons programma: april - juni 2018
Op zondag 22/04 om 13.45 uur: Gegidst bezoek aan de Basiliek van Koekelberg

Tijdens de rondleiding in de Basiliek krijgen wij meer informatie over haar geschiedenis, haar ar-
chitect, de gebruikte materialen enz. Wij krijgen ook de kans de fototentoonstelling over het ont-
staan van de basiliek te bezoeken, evenals het Museum Zwartzusters Brussel en het Museum
Moderne Religieuze Kunst. De rondleidingen worden afgesloten met een bezoek aan het unieke
panorama over Brussel 

Op dinsdag 01/05 om 04.45 uur: Vroegmorgenwandeling in de Fondatie (i.s.m. Durme vzw)

Onder leiding van
een deskundige
gids van de vzw
Durme wandelen
wij door het ont-
wakende stiltege-
bied langsheen
het Kanaal van
Stekene.  Wie
graag de reeën
over de velden wil
zien rennen en de
vele andere vroe -
ge ochtendzangers aan het werk hoort, mag zeker deze afspraak niet missen. Misschien mogen
wij dit jaar de nachtegaal opnieuw beluisteren? 

Op zondag 27/05 - 9.30 uur: Daguitstap naar Beveren
Op zaterdag 16/06 om 19.00 uur: Midzomerwandeling rond het Molsbroek in Lokeren
In juni-september: Davidsfonds Zomerzoektocht in de Druivenstreek (Overijse)

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 face-
bookpagina      davidsfondssinaai.

19
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SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

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

ericsmet@skynet.be

ALLE  VERPAKKINGEN

     

 

 

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

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48
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FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit * Sanitair * Afsluitingen
* 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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Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel wat activiteiten in de aanbieding. We
willen u dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen en u zo een beeld te vormen van onze ver-
eniging.
• maandag 2 april: Dauwtrip met ontbijt.
• zondag 22 april: Ontmoetingsnamiddag voor leden en oud-leden van Landelijke Gilde, 

KVLV en KLJ. Breng je foto’s, verhalen en anekdotes mee. Wij zorgen 
voor gebak en koffie. Vanaf 14 uur in de parochiezaal.

• dinsdag 1 mei: Bezoek aan de Koninklijke serres te Brussel.
• woensdag 9 mei: Eucharistieviering ter ere van de Kruisdagen op het landbouwbedrijf
van Wim Van Der Linden, Leestraat 20. De viering start om 20 uur.

• donderdag 10 mei: 18de sneukeltocht. Het wordt een ontspannende, leuke fietstocht (35 à
40 km) doorheen een mooi stukje natuur. Dit jaar rijden we richting 
Hamme.  Tussendoor wordt er op de verschillende stopplaatsen gezorgd
voor een lekkere maaltijd, van aperitief tot dessert. 
Vertrekplaats: OC Troelant, Vleeshouwerstraat 4c
Vertrekuur: tussen 11.00 uur en 12.30 uur
Kostprijs: - volwassenen: € 22

- kinderen tot 12 jaar: € 16
- kinderen tot 5 jaar: gratis

Inschrijven vóór 5 mei 2018: 
Schrijf het juiste bedrag over op de rekening “LG activiteiten” 
BE88 7370 2739 2641, met de vermelding van het aantal volwassenen 
(V), aantal kinderen -12 jaar (K12) en aantal kinderen -5 jaar (K5).

• vrijdag 1 juni: Koken voor mannen: “wokken” We leren alle technieken om perfect te
wokken. Natuurlijk proeven we ook enkele lekkere recepten.

• vrijdag 15 juni: Initiatie golf

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

Spellenclub “De Bokkensprong”
Iedereen (zowel oud als jong) die graag een gezelschapsspel speelt,
blijft van harte welkom op één van onze spelavonden. Op vrijdag 20
april is een kennismakingsavond in de kantine van voetbalclub Herle-
ving 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 gezelschaps-
spellen.

Andere speeldata voor de komende periode:  vrijdag  18 mei en vrijdag 15 juni. 

Voor meer info kan je terecht op onze website: http://www.forumfederatie.be/sinaai.html
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www.verberckmoesramenendeuren
Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Stenenmuurstraat 32 I 9112 Sinaai
0494 34 20 86 I info@gonzzz.be www.gonzzz.be

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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KWB Duizend Appels Sinaai-Waasmunster
Toekomstvisie
De samensmelting van KWB Duizend Appels Sinaai en KWB Waasmunster moet ons inspireren
vanuit mooie en begeesterende ervaringen. Het herontdekken van het antwoord op de vraag
waarom we ons voor KWB inzetten. Nu fundamenten leggen voor de bouw van een duurzame ver-
bondenheid met KWB, met onze afdeling. De kring wordt uitgestrekter. En dan bedoel ik niet alleen
de oppervlakte die we bestrijken, maar veeleer de mensen die deze bewonen. Hierbij borrelen een
aantal cruciale vragen op:
• hoe zien we KWB evolueren?
• hoe bereiken we onze leden en waarmee kunnen we hen echt raken, doen goesting krijgen?
• hoe bestaande ervaringen benutten, deze herwerken en vertalen naar aantrekkelijke activitei-
ten?

• hoe geïnteresseerden bewust maken van de sterkte binnen het verenigingsleven met vertaling
naar een waardevolle gezins- en leefgemeenschap?

• hoe beleven we met de leden, hun familie, vrienden, buren een positieve uitstraling naar het wel-
kom zijn in KWB?

Met een grote strik                          
Een geslaagd jubileumjaar ligt achter ons. Dat betekent niet dat we ons een sabbatjaar kunnen
veroorloven. Het tegenovergestelde is waar.          
We hebben de leden en hun gezinnen, en inwoners van de wijk Duizend Appels bereikt met het
feestprogramma. Die lijn moeten we verder zetten. Het aanbod moet blijven boeien, groei naar in-
teresses kweken. Pas dan zal ons feestjaar geslaagd zijn en mag het feestpapier errond en met
een grote strik eromheen verpakt.                                                         
We zijn heel dankbaar voor wat geweest is en erkentelijk aan zovelen die hieraan hebben meege-
werkt maar de toekomst verwacht ons. De KWB leden en bewoners van de wijk Duizend Appels
hebben ons (her)ontdekt. Hier moeten we op inspelen en deze opportuniteit mogen we niet laten
wegglijden. De nieuwe leden uit Waasmunster voor ons winnen zonder dat zij hun eigenheid moeten
opgeven is een belangrijke opdracht. We moeten hen overtuigen dat, binnen ons KWB huishouden,
vele kansen liggen die kunnen benut worden. 

Versterking binnen bestuur                                                                          
Inspiratiemomenten creëren en onszelf heruitvinden, kleur geven aan ons verenigingsleven met
sterke belevingsmomenten. Door de uitbreiding en versterking binnen onze bestuurskringen zullen
we stappen vooruit zetten. Onze gezamenlijke positieve ingesteldheid en inzet brengen ons een
nieuw hoofdstuk. Een hele uitdaging. Wie al lid was en ons kent weet het, de anderen zullen we nu
overtuigen.  

En jij?                                                                                                 
Iedere deelname, elke inzet is belangrijk maar de inspanning zal van u komen, hoe bescheiden
ook. En weet, beste KWB’er, wij geloven in u. Nog geen KWB lid? Hebben wij uw belangstelling
gewekt? 
Voor meer info contacteer André Verstraeten - 03/772.59.34 - andreverstraeten@skynet.be

Agenda april-juni 2018:
• 22 april: ontbijt
• 26 mei: fietsbedevaart Scherpenheuvel; vertrek om 7 uur aan Station, Sinaai. 

Info: piessens.marc@telenet.be - 0486 128 974
• 16 tem 18 juni: busreis Friesland

23

verenigingen

Sinaai_info_maart_2018_DEF_zonder_interview_Opmaak 1  28/03/18  12:46  Pagina 23



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

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

PYPE Pierre

REYCHLER Peter

VOOR HET PROFESSIONEEL  
PLAATSEN VAN AL JE WAND EN
VLOERTEGELS

TEL: 0486185387
email: info@azaazouhtegelwerken
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
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S.V.V. - V.I.V.A  Sinaai
maart – juni 2018

• Zaterdag 24 maart: familiequiz in het zaaltje van café CLIMAX
• Woensdag 18 april: Spreekbeurt “OSTEOPATHIE” door Osteopaat Thierry DE BEULE, 

dorpshuis Sinaai
• Woensdag 16 mei: Wandeling in het Stiltegebied van Sinaai met als gids 

Tommy Vercauteren
• Dinsdag 19 juni: Daguitstap per autobus naar “Park De Biesbosch en Dordrecht, 

met boottocht”
Iedereen welkom.
Info Veva ROBYN 0486 126 120 of Marianne VEREECKEN 03 772 42 64.  

FeMma: Maart – Juni 2018 
Na de grijze en sombere wintermaanden geeft feMma kleur aan het voorjaar met de volgende brui-
sende activiteiten:

• Fietstocht wekelijks op vrijdag, van 13:30 tot 16:30, verzamelen bij Marianne om 13:30, 
Tinelstraat 8.   

• Ladies night: maandelijks op dinsdag, meer info bij Sonja, tel.: 03/772.27.45.
• Dansreeks ‘Line dance’ en ‘Lindy Hop’ op donderdagen 12/19 en 26 april en 3/17 
en 24 mei telkens om 19:30 in ‘de zoal’, Klapdorp 9a in Sint-Pauwels. 
Carpoolen is mogelijk, samenkomst op de Dries in Sinaai om 19:15.
Deelnameprijs: € 30,00 met feMmapas (€ 40,00 voor niet-leden). In de prijs is ook een drankje
inbegrepen. Inschrijven tot 7 april bij Marianne 03/772.58.25 of 0474390410 of 
de.sy.marianne@gmail.com.

• Kaart- en spelletjesclub op maandag 16 april van 13:30 tot 16:00 bij Agnes Van Laere, 
Weimanstraat 41. 

• Lentefeest op dinsdag 15 mei om 19:00 in de Parochiezaal. Meer info bij Marianne.
• Kookworkshop op woensdagvoormiddag 23 mei om 10:00 in de Parochiezaal.
Mama’s en oma’s, kom een lekkere, originele pizza of gourmetburger maken voor je (klein-) kind
en eet jullie zelfgebakken gerechtjes gezellig samen op na school! 
Inschrijven bij Marianne, 03/772.58.25 of 0474390410 of via mail 
De.sy.marianne@gmail.com. Deelnameprijs: € 5,00.

• Dagreis op dinsdag 29 mei : bezoek aan ‘Grootmoeders koffie’ in Gullegem met een rondleiding
in de koffiebranderij en het koffiebelevingscentrum. Een absolute must voor koffieliefhebbers!
Na de warme maaltijd in Kortrijk staat er nog een stadsbezoek met gids  op het programma. Het
belooft een boeiende dag te worden!                                                                     
Inschrijven is verplicht en kan voor 20 april bij Francine De Baere, Molenstraat 8 of via 
03/772.28.78 of 0477522574 of via fdb@live.nl.
Voor feMmaleden en hun partners bedraagt de deelnameprijs € 58,00 voor niet-leden 

€ 62,00. Je inschrijving is pas definitief na betaling 
• Avondwandeling op zaterdagavond 2 juni. We verzamelen op de Dries om 19:00 om te carpoo-
len naar het Donkmeer in Overmere. Daar wacht ons een wandeling van ong. 10 km.
Inschrijven kan bij Creve Jeannine op 03/772.26.92 of 0486111225 of via 
jeannine.creve1@telenet.be. Gratis voor leden en partners, niet-  leden betalen € 2,00.

• Bloemschikken op woensdag 13 juni om 19:30 bij Nele in de bloemenplukweide.
We maken een bloemstuk met rozen. Alle materiaal is ter plaatse aanwezig.
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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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Inschrijven bij Marianne, snel reageren is de boodschap, aantal plaatsen is beperkt tot 8.
• Fietsdagtocht op zondag 24 juni. Vertrek op de Dries om 9:30. Ontdek Gent op de fiets en maak
kennis met enkele verborgen pareltjes! Kostprijs  € 5,00 voor leden, partners en niet-leden. (Enkel
de gids is hierin inbegrepen, maaltijd en dranken zijn ter plaatse te betalen).
Inschrijven en betalen doe je bij Marianne ten laatste op 15 juni: 03/772.58.25 of 
0474390410 of via mail op De.sy.marianne@gmail.com. Maximum 25 deelnemers.

Laat je verrassen door feMma en neem deel aan één van onze activiteiten, ook niet-leden zijn wel-
kom!

Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer
03/772.58.25 of neem een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of
www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

Mannenkoor Gaudeamus zingt over WOI
2018 is, zoals iedereen wel weet, het laatste herdenkingsjaar waarin we 100 jaar Eerste Wereld-
oorlog (kortweg 14-18 genoemd) nog kunnen herdenken. Het Mannenkoor Gaudeamus heeft haar
tweejaarlijkse zangavond, die dit jaar voor de 19de keer door gaat, volledig geplaatst in het thema
van de herdenking van deze grote oorlog.

Een zoektocht naar oude liederen, specifiek rond de Eerste Wereldoorlog, leverde reeds mooie re-
sultaten op. Mooie en ongekende liederen werden ontdekt maar het hele programma is natuurlijk
nog niet helemaal klaar; beeldmateriaal en gepaste begeleiding worden nog opgezocht en aange-
past. Het geheel moet een boeiende en originele muzikale avond opleveren.

De plaats van het gebeuren is terug de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas en de datum kan ook
al genoteerd worden: nl. zaterdag 9 juni 2018 om 20 uur.

Kaarten voor deze zangavond kunnen reeds besteld worden bij het secretariaat van het mannen-
koor: secretaris@gaudeamus.be
Verdere informatie zal u steeds kunnen vinden op www.gaudeamus.be en op affiches en flyers. 

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

• Waar? Ontmoetingscentrum Troelant
• Wanneer? Zaterdag 21 april 2018
• Uur? De kwis begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.
• Kostprijs? 16 euro per ploeg, ter plaatse te 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. 
De presentatie is in handen van Sara Salarkiya. Tijdens de pauze is er een tombola, met een moun-
tainbike als hoofdprijs. 

27

verenigingen

Sinaai_info_maart_2018_DEF_zonder_interview_Opmaak 1  28/03/18  12:46  Pagina 27



       nr. 2 - 2018 

J  

Jeugdkoor 
Het 44ste werkjaar vliegt weer voorbij. We
hadden een geslaagd weekendje in ‘De
Boerekreek’ in Sint-Jan-in-Eremo, waar
het kerstconcert intensief werd voorbe-
reid, maar waar we ook tijd maakten om
een lamaboerderij te bezoeken en om wat
meer te weten te komen over de kreken.
En dat zo’n weekend de groepssfeer ten
goede komt kan je duidelijk zien op de
foto! Daarna volgde ons sfeervol kerstcon-
cert ‘A meezing Christmas’ dat we ook nog eens in Klein Sinaai mochten brengen. Met lichtmis
kon iedereen, naar jaarlijkse traditie, smullen van onze lekkere wafels. En uiteraard oefenen we nog
steeds elke vrijdag vol enthousiasme!

Alle info over het koor kan je vinden op onze Facebookpagina.

Wie lid wil worden kan altijd een kijkje komen nemen tijdens de repetitie op vrijdagavond om 18u30
(zaaltje achter de parochiezaal) of contact opnemen met één van de bestuursleden.

Jeugdhuis Troelant  
WK voetbal op groot scherm

De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het WK. Naar goede gewoonte zendt Troelant de wed-
strijden van de Rode Duivels op groot scherm uit in de polyvalente zaal van OC Troelant.
De inkom is gratis, dranken en chips zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.

Het speelschema ziet er als volgt uit:
• Maandag 18/6: België – Panama (17u)
• Zaterdag 23/6: België – Tunesië (14u)
• Donderdag 28/6: Engeland – België (20u)

En hier houdt het (hopelijk) niet op! Ook alle vervolgmatchen van de Rode Duivels worden uitge-
zonden op groot scherm tot en met de finale op zondag 15/7. Iedereen is van harte welkom! Sfeer,
gezelligheid en ambiance verzekerd!

50 jaar Troelant

Volgend werkjaar bestaat jeugdhuis Troelant 50 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden. Een
groep van enthousiastelingen is reeds volop aan het brainstormen om er een spetterend jaar van
te maken, maar om dit alles te realiseren is heel wat hulp nodig.
Heb je nog een waanzinnig idee voor het feestjaar? Of wil je graag je steentje bijdragen op eender
welke manier? Laat het dan zeker weten via info@troelant.be of stuur een berichtje via onze Face-
book-pagina.
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 14  nr. 2 - 2018 

Josephus Christiaens
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Disselingen blz.  19
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Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

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, Etienne Bogaert
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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Disselingen
OPROEP voor het jaarboek 2018
2017: wat een feestjaar voor Sinaai, van januari tot december. De inzet van verschil-
lende verenigingen en vele anderen was verbluffend, het resultaat indrukwekkend.
Als heemkring willen we zoveel moois vastleggen en bewaren voor het nageslacht.
We gaan er van uit dat er van de meeste activiteiten heel wat fotomateriaal ter be-
schikking is. Daarom hebben we in ons volgende jaarboek een aantal bladzijden vrij-
gemaakt om de verschillende evenementen in beeld te brengen.
Vandaar onze oproep: bezorg ons één of meerdere foto’s van jullie activiteit om deze
in het boek op te nemen. Je kan ons elke zaterdag bereiken in ons lokaal op de 1ste

verdieping van het gemeentehuis tussen 10u en 11u30. De foto’s worden dan gescand
zodat ze uw eigendom blijven. Doe mee en geef zelf invulling aan ons jaarboek 2018.

Schenkingen
Luc Maes: een reeks foto’s van de viering 750-jaar Sinaai.
Ria Poppe: bidprentjes en overlijdensberichten.
Guido Stevens: een kopie van de vlag van de Oud-Strijders (VOS)
Heemkring d ’Euzie uit Stekene: het boek dat Petrus Troch kreeg van pastoor
Crombé als beloning voor het uitdragen van het tijdschrift “Onze Plicht” in 1939.
Luc Heyens: oude documenten en boeken i. v. m. Sinaai.

Ook in Sinaai worden vrouwen ouder dan mannen

In het vorig nummer van Sinaïek heb ik berekend hoeveel de gemiddelde ouderdom
van de Sinaainaren de voorbije 50 jaar is gestegen. Een trouwe lezer vroeg zich af
hoeveel het verschil bedraagt tussen mannen en vrouwen. De moeite waard om ook
dat te becijferen dacht ik.

Hier volgen de resultaten per 10 jaar.

2046 mannen leefden samen 147993 jaren of gemiddeld 72,33 jaar
1833 vrouwen leefden samen 140905 jaren of gemiddeld 76,87 jaar

Mannen, het klopt! Vrouwen leefden de voorbije halve eeuw 4,5 jaar langer. De laatste
10 jaar is het verschil zelfs opgelopen tot 5 jaar. Wie is er hier het zwakke geslacht? 

Etienne De Meester
Voorzitter

periode
1967 – 1976
1977 – 1986
1987 – 1996
1997 – 2006
2007 – 2016

vrouwen
22918 : 312 = 73,45
27407 : 374 = 73,28
31204 : 400 = 78,01
28683 : 370 = 77,52
30693 : 377 = 81,41

mannen
27559 : 395 = 69,76
33052 : 470 = 70,32
29943 : 420 = 71,29
26402 : 355 = 74,37
31037 : 406 = 76,44
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Waasmunsteraar Josephus Christiaens
een Sinaaise Oudstrijder

Op de vraag uit ons vorig nummer wie de “Moedige jongens van Sinaai” waren, kregen
we spijtig genoeg geen enkele reactie. De enige persoon waar we zeker van zijn is
Josephus Christiaens uit Waasmunster, die men ondanks zijn korte verblijf in ons
dorp een Sinaaise Oudstrijder mag noemen.
Josephus Augustinus (Jef, op zijn gedachtenisprentje staat Jozef), werd geboren te
Waasmunster, wijk Sombeke, op 29 mei 1893 als zoon van Petrus Frans, landbouwer
en Leonie Marie D’hooghe.
In december 1908 kwam hij naar Sinaai en in de tellingen van 1910 staat Josephus
ingeschreven in de Vleeshouwersstraat 18, waar hij werkte als knecht bij Edward Alfred
Maes, beenhouwer. Edward (° Sinaai 05.03.1880 - † Sinaai 10.02.1930) was gehuwd met
Maria Sophia Apolonia Christiaens (° Waasmunster 12.08.1883 - † Sinaai 21.08.1949),
de oudere zus van onze Josephus. In 1913 vinden we zijn naam terug op de militie-
lijsten. In het “Guldenboek” dat samengesteld werd door E.H. Cyriel Reynaert staat
hij echter niet vermeld.
Bij de mobilisatie op 1 augustus 1914 werd hij als soldaat 2e Klas - stamnr.  103/58349
ingedeeld bij het 3e Linieregiment, 3e Bataljon, 4e Compagnie. Op 29 september
1914 werd hij geëvacueerd naar het hospitaal en de dag erna opgenomen in de
Ambulance 74, opgesteld langs de steenweg Mechelen-Antwerpen. Hij verbleef
er tot 11 oktober en ging dan terug naar zijn eenheid. Op 9 december 1914 is hij over-
gegaan naar het 4e Bat., 3e Cie. In 1915 op 5 oktober werd hij ziek geëvacueerd en
overgebracht naar het hospitaal te Coutanches. Na zijn herstel keerde hij op 1 februari
1916 terug naar zijn eenheid. In 1916 ging hij op 1 juni naar de  1e Cie van het 4e Bat.
en in juli moest men hem weer ziek evacueren en werd hij overgebracht naar het
M.H. te Bourbourg. Op 24 september keerde hij terug naar zijn eenheid en werd op
23 januari 1917 overgeplaats naar de 8e Cie. Twee weken later moest men hem we-
derom ziek evacueren en transporteerde hem deze keer naar het M.H. 27. Op 13 juni
1918 kon hij zijn eenheid vervoegen, op 15 oktober geraakte hij echter gekwetst en
overgebracht naar het Belgisch Militair Hospitaal te Port-de-Gravelines  te Calais.
Op 19 oktober verliet hij het hospitaal en werd overgebracht naar het B.M.H. te
Villers-le-Sec in de Calvados. Na zijn terugkeer naar het 3° Linieregiment kon hij op
30 september 1919 demobiliseren.
Op 4 juni 1920 keerde hij terug naar Waasmunster( Sombeke) en huwde op 27 novem-
ber 1925 te Elversele met Bertha Maria Verbeke (° Elversele 23.04.1897 - † Sombeke
23.10.1994)
Josephus kreeg 8 Frontstrepen en 2 Kwetsuurstrepen toegekend. Hij was drager van
het Vuurkruis, het Oorlogskruis, de IJzermedaille, de Herinnerings- en Overwinnings-
medaille, het Militaire Ereteken 2e Klasse en houder van de Vuurkaart. Hij overleed
te Sombeke op 12 december1977.

Jos Daems
Met dank aan Yvan Du-Tré
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Enkele ‘Petites Histoires’
uit de parochieregisters van Sinay Anno 1611-1796

De eerste parochieregisters van Sinaai dateren van 1611. Pastoor Jan de Bruyne begint
dan in zijn Sint-Catharinaparochie de geboorten en huwelijken te noteren. De over-
lijdens volgen pas in 1648, wanneer Cornelius van der Gracht pastoor wordt en
Cornelius de la Haye koster is. Deze notities zijn kort en bondig maar bevatten zeer
interessante gegevens over ons dorp en zijn inwoners. Vooral genealogen zijn daar
nu erg blij mee, hierdoor kunnen zij nu hun Sinaaise afstamming opzoeken.
We beseffen te weinig dat in vroegere eeuwen op dit vlak dorpspastoors - en met
hen de Kerk - een belangrijke rol vervulden in het maatschappelijk leven. Geboren
worden, trouwen en dood gaan waren eeuwenlang de belangrijkste momenten in het
leven van de bevolking. De Kerk was er steeds bij betrokken en …schreef ook alles op!
Daarnaast waren er natuurlijk ook de burgerlijke instanties, die zich meer om juridische
aangelegenheden bekommerden. Zo regelden zij de nalatenschappen en hielden zij
rechtspraak. Hiervoor was de Vierschaar van Sinay-Belsele opgericht en je had overal
- naargelang de streek - een schepenbank, een baljuw of schout en meiers.
Na 1796 bij het begin van de Franse Revolutie vullen de pastoors hun registers nog
steeds aan, maar verliezen die wel aan belang. Want Napoleon - een knap organisator
- verplichtte van dan af over gans het Franse grondgebied het gebruik van de nieuwe
registers van de burgerlijke stand. Die registers zijn meer dan 200 jaar later nog steeds
in gebruik. Niet langer de Kerk, maar de Staat werd zo verantwoordelijk voor het
opstellen van al die gegevens. In plaats van korte teksten zoals de pastoor al eeuwen
deed, schrijft de ‘Agent de la Republique’ voortaan een heel epistel neer in geboorte-,
huwelijks- en overlijdensaktes. Waar een parochieregister door de pastoor meestal
in het Latijn werd opgesteld, doet de burgerlijke overheid dat tijdens het Franse bewind
nog in het Frans, maar later in het Nederlands. Ook opmerkelijk is dat in de parochie-
registers steeds een naast familielid of goede kennis als peter en meter optrad. Dat
gebeurde zelfs in vaste volgorde, eerst de grootouders, dan de oudste broers en
zussen, later kennissen of buren. Bij huwelijken waren broers of vrienden getuige.
In de burgerlijke stand echter wordt er bijna altijd een ‘toevallige’ getuige bijgehaald:
de champetter, de brouwer, de herbergier op het dorp. Ook het handschrift maakt
in die 400 jaar een opmerkelijke evolutie door. Zo zijn sommige bladzijden in de
parochieregisters erg moeilijk te ontcijferen. Maar wat wil je als je bij een kaars van
bijenwas een akte moet inschrijven met … een ganzenveer?
De oude parochieregisters bieden soms ook inzicht in persoonlijke verhalen. Tussen
de lijnen van al die akten vinden we onrechtstreeks sporen terug over oorlogen,
vreemde indringers en menselijke miserie. Opvallend in die context is dat we nog
geen bewijzen vonden van grote epidemieën. Waren er geen in Sinaai of werden ze
niet vermeld? In garnizoenssteden vinden we wel bladzijden vol met sterfgevallen bij
grote besmettingen (in de Oranjestad Diest bv: ‘ex peste’, ‘ex dysenteria’, ‘rooden loop’). 
Het huwelijk in 1799 van de Franse kapitein Claude Pers en Maria Sophia Durinck
is ondertussen parate kennis geworden voor vele Sinaainaren. Maar verder in dit ar-
tikel willen we ook eens de ‘petites histoires’ uit de tijd van het Ancien Régime aan-
halen, met dank aan de Sinaaise pastoors uit de 200 jaar voor de Franse Revolutie. 
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Het tijdskader
De akten die hierna volgen dateren allen uit de 17de eeuw, de eerste 70 jaren van onze
parochieregisters. In onze streek woedde toen hevige strijd, zoals in de Tachtigjarige
Oorlog tussen Spaanse of Franse katholieke legers en Hollandse protestantse troepen.
Dat was in de nasleep van de opstand die Willem van Oranje al in de 2de helft van
de 16de eeuw begonnen was. Eén grens tussen de machtsblokken lag ruwweg in het
noorden van het Waasland op de grens met Zeeuws-Vlaanderen. Vlakbij Sinaai dus,
en we moeten beseffen dat Moervaart en Stekense Vaart onderdeel uitmaakten van
deze strijd. Zij waren voor de Spanjaarden een goede verbindingsweg vanuit Gent
naar de forten rond Hulst en Antwerpen. Wees gerust, in die tijd maakten soldaten
en vreemde troepen deel uit van het dagelijkse straatbeeld in Sinaai.

De ‘Petites Histoires’ van Sinay in de 17de eeuw
1622: het kind van een Spaanse soldaat

Op 25 december 1622 wordt een kind gedoopt van een Spaanse (Hispani) militair.
De voornaam van het kind is uit de akte niet op te maken, evenmin de rang van de
vader in het Spaanse garnizoen. Tenzij we de oplossing hiervoor moeten zoeken in
het onleesbare woord ‘pre….’ vlak na ‘Hispani’. De vader heette Petro of Paulo
Francisco Soarez en de moeder Maria Soarez. Kapitein Juan Ordis en Margarita Perez
waren peter en meter. Het kind is geboren in het eerste jaar na het Twaalfjarig
Bestand van 1609 tot 1621, een rustige periode onder de landvoogden Albrecht en
Isabella tijdens de Tachtigjarige Oorlog. We kunnen ons hierbij dan dadelijk enkele
vragen stellen. Maakten zij deel uit van nieuwe garnizoenen, die door het dorp trokken
en waarbij vrouwen en kinderen hoorden? Lagen zij hier ergens in het noorden van
het dorp aan de Stekense Vaart in kampement? Of waren hun troepen integendeel
in aftocht? 

1626: de tweeling van een Ierse soldaat

Op 17 november 1626 is er de doop van de tweeling Daniel en Cecilia Quartier. Hun
vader Dierick Quartier was ‘eenen ierschen soldaet’, de moeder heette Cathelijne Hoor.
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Meter en peter zijn Cecilia Mahon en Cathelijne Quartier. Geen van allen zijn inwo-
ners van Sinaai. Hoewel Dierick Quartier hier als Iers soldaat vermeld is, kunnen zij
een andere nationaliteit gehad hebben. Waarschijnlijk waren zij eerder huurlingen
die zich ingelijfd hadden bij een vreemd garnizoen. Ook hier valt weer op dat zijn
zuster bij die troepen hoorde. Het is ook niet met zekerheid uit te maken of zij tot
de Spaanse of Staatse troepen behoorden. De protestanten hadden immers ook altijd
buitenlanders in dienst: Duitsers, Walen, Fransen. Ook in die tijd onder Prins
Frederik Hendrik van Oranje-Nassau. Maar waarschijnlijk was het hier toen Spaans
gebied.

1627: het bastaardkind van een Italiaan
Op 17 januari wordt Francisco Anthonio gedoopt “soone van eenen Italiaen, Bastaert” 
Kind van Philippo a Martino en Catharina Pollo (vertaald: Catharina Kip). Peter en
Meter zijn Francisco Visconte en Petronella Calle.

1627: het onecht kind van een Italiaanse soldaat

Op 12 september 1627 wordt de doop genoteerd van Joanna, een onwettige dochter
van een militair uit het regiment Balloini. De vader wordt ingeschreven als Christoffel
Italiae, haar moeder is Paulina Van Overmeir. Was zij een plaatselijke schoonheid
die in verwachting raakte? Philips Calle en Jenneke Roet zijn peter en meter van het
kind. Of de vader echt Italiae (van Italie) heette valt te betwijfelen, de pastoor kan
het ook verkeerd begrepen hebben. Deze hem toegekende familienaam en de naam
van de aanvoerder van het regiment Balloini wijzen wel op een Italiaans regiment.

1632: het kind van een Brabants soldaat

Op 17 oktober 1632 wordt in de Sint-Catharinakerk Catharina de Prins gedoopt, de
dochter van Franciscus en Catharina van Armstorff. Peter en meter zijn Willem van
Armstorff en Cathelijne van Billerbeck. Vader Franciscus was ‘Soldaat van ’t regiment
tot Maestricht’, een doortrekkende of hier verblijvende familie. We maken ons sterk
dat het hier gaat over leden van de Brabantse elite, die behoorden tot het geslacht
Sleeus, dat was één van de bekende Brusselse ‘Zeven Geslachten’. De peter was dan
Heer Willem van Armstorff, Heer van Opheule (Woluwe), hij was ook de grootvader.
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1634: het kind van een Spaans soldaat

Op 24 september 1634 is er de doop van Matthijs Catsola, filius militis (zoon van een
soldaat). Vader is Anthonio Catsola, moeder is Maria Blaes. Peter en meter zijn Marijn
Wapenart en Francisca Gotsango. De nationaliteit van de soldaat is niet vermeld,
maar door de naam van de vader en de meter lijkt het aannemelijk dat hij een Spanjaard
was. De naam Wapenart behoort tot de oudste Sinaaise familienamen.

1645: de ondertrouw en het huwelijk van een soldaat uit het Spaans regiment
Op 6 juni 1645 heeft in de Sint-Catharinakerk de ondertrouw en op 20 juni het
huwelijk plaats tussen Joannes Baptist Court en Clara van Resseghem. Court is
soldaat (milis) en behoort tot Spaanse troepen, want de pastoor vermeldt: “assistento
capellano Hiberno regiminis Cornelij de Garcia”. Hij werd hierbij dus geassisteerd
door de kapelaan van het regiment Cornelio de Garcia. Getuigen waren Joannes
Joseph en Michiel Petrus Geenen. Court kan wel een Waalse huurling geweest zijn.
Het koppel krijgt 4 kinderen in Sinaai: Catharina, Joannes, Petrus en Joanna Coert.
Bij het 3de kind wordt de moeder plots Clara Piedts genoemd. Haar bijnaam?

1646: de doop van een vondeling
Op 8 november 1646 is dan weer Joannes gedoopt, een kind waar de vader en de
moeder niet van gekend zijn. Deze vondeling werd aangetroffen in de schuur (in horreo)
van Anna Saye, de weduwe van Petrus de Prijcker. Anna Saye mag zelf meter zijn en
de priester-doopheer schrijft dat hij peter werd. Wellicht gaat het over de toenmalige
pastoor Lucas Mercie, die verder nergens zijn handtekening gebruikte. De familie-
naam die het kind krijgt wordt niet vermeld, mogelijk werd dat Saye of Mercie.

1659: de doop van een onwettig kind van een Italiaans soldaat

Op 3 december 1659 doopt onderpastoor Franciscus Philippus van Vurst een onwettig
kind Petrus, zoon van Antonio Sodderi en Catharina Malderi; het kind krijgt de voor-
naam van zijn peter, Petrus van der Straeten. Meter is Maria Croon. Vader Sodderi
behoorde tot de ‘Campaniae militiae’, het leger van Campanië. Vermoedelijk gaat
het hier over de landstreek Campanië in Zuid-Italië. (Ook de Champagnestreek droeg
de Latijnse naam Campania, maar gezien de Italiaanse familienamen van beide ouders
lijkt deze optie minder aannemelijk). 
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1668: overlijden van een bedelaarster in de schuur van Petrus Nieulandt

Op 26 september 1668 lezen we: ”omstreeks den achten ’s morgens stierf een bede-
laarster (vrouwelijke bedelaar) in de schuur van Petrus Nieulandt, haar naam is niet
bekend, ze was ongeveer 60 jaar oud”.

1680: dood van de drenkeling Judocus van Nieuwelandt

Op 21 mei 1680 verdrinkt deze brave man. De akte luidt “om 8 uur ’s morgens stierf
Judocus van Nieuwelandt, hij is verdronken (submersus), zijn leeftijd was 36 jaar”

Tot zover enkele bijzondere akten uit de 17de eeuw. Binnenkort hopen we een gelijk-
aardig overzicht van de 18de eeuw te kunnen samenstellen. Eén bijzonder verhaal
uit 1755 willen we u echter nog in deze editie meegeven.

1755: doopsel van de vondeling Driske Dorpel
Op 9 juni 1755 schrijft onderpastoor Jean Baptist de Vincke: “ik heb ‘sub conditione’
een jongetje gedoopt, Andreas, die te vondeling is gelegd. Zijn peter en meter zijn
Andreas de Bock en Anna Maria Varrewijck, zij hebben hem de achternaam ‘Dorpel’
gegeven”. Moeilijk raden waar het kind achtergelaten werd, is het niet.
Met Driske ging het waarschijnlijk niet te best, aangezien het kind ‘sub conditione’
of onder voorwaarden werd gedoopt. Zo weten we dat hij na zijn vondst dadelijk
werd gedoopt door iemand, die geen priester was. Waarschijnlijk werd hij aange-
troffen in een toestand, waarbij men voor zijn leven vreesde. Want in geval van nood
mocht en moest iedereen dopen. Het moest wel volgens bepaalde regels gebeuren
en met zuiver water, geen bier of wijn. Zoniet was de doop ongeldig. Het kind werd
daarom voor alle zekerheid een tweede keer gedoopt door een priester. Met ‘sub con-
ditione’ bedoelde de onderpastoor: “Moest die eerste doop toch niet op de goede ma-
nier zijn uitgevoerd, dan is hij nu door mijn doop zeker een echt christen.” Een
nooddoop gebeurde in die tijd heel dikwijls door de ‘obstetrice’ of vroedvrouw.
Of Driske Dorpel het avontuur overleefd heeft weten we niet, maar zijn familienaam
komt later niet meer voor in de huwelijks- of overlijdensregisters van Sinay.

Luc Van Thienen

Bron: Rijksarchief
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Woorden uit het Sinaais dialect met “K”– deel 3
Ja, de K is een belangrijke letter in ons dialect. Ze krijgt dan ook nog een derde bij-
drage, maar dit is wel de laatste. Hier gaan we!

Kaalderen: in de grond boren
Kabbelen: schiften - de maalk is gekabbeld
Kaïeken: het janken van een hond - die keffer was ont kaïeken
Kakaken duun: kakken (kindertaal)
Kalkeeren: overtekenen op doorschijnend papier, van het Franse calquer (door- of
overtrekken)
Kapot mauken: vermoorden
Kappen: onkruid hakken - hê was in zijnen hof ont kappen
Katsjespelen: tikkertje spelen
Kaukelen: kakelen
Keeperen: vlechten met drie strengen
Keffen: nijdig blaffen
Keiërnen: boter karnen
Ketsen: kaatsen 
Keunen: kunnen
Kibben: bevallen van biggen, ook de big zelf heet een kibben - zu lomp as e kibben is
heel dom
Kieëren: omkeren, omdraaien
Kieët schuppen: ruzie maken, keet schoppen
Kiemen: het kienspel (bingo) spelen
Kinneke kuuëpen: bevallen
Klappen: praten - wij moeten ne kieër klappen
Klaugen: klagen - klaugen en zaugen
Kleiëren: klaren, in orde brengen, uitklaren
Kletsen: slaan - ge meugd em nie kletsen
Kletteren: ratelen, erg regenen
Klieën: aankleden
Klikken: onstabiel staan
Klippelen: knuppelen - noten klippelen
Klippen: kleppen, zacht luiden van een klok
Klokken: het geluid van een broedende kip
Kloppen: slaan, juist zijn
Klutsen: roeren, doorheen schudden - eiren klutsen is eieren roeren
Kluuëten: bedriegen - ik moest nie veel betaulen, moar ik was gekluuët
Kneuten: onophoudend klagen, dreinen - stop mê kneuten!
Knosselen: onnauwkeurig werken, knoeien
Knotsen: botsen - 'k em mê mijnen kop tegen taufel geknotst
Knuuëpen: knopen
Koekeloeren: kraaien, zitten luieren, tevergeefs staan wachten - 'k ston doar te koekeloeren
Koeverten: kaften, van het Franse couvert
Konkelfoezen: bekokstoven
Koppen: koppig zijn
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Kraun of kravven: krabben
Krakkeleeren: scheurtjes in verfwerk, van het Franse craquelé (met barstjes)
Krawietelen: spartelen
Krempen: krimpen
Kreveeren: kapot gaan, van het Franse crever (barsten)
Kriepeeren: een manier van haar kammen, sterven, van het Franse crêper (kroezen)
Kriepen: klagen - kriepen en klaugen
Kroaën: kraaien
Krochen: kreunen, zwaar zuchten
Kroezelen: krullen van het hoofdhaar
Kroppen: kunnen verdragen - ze kost da nie kroppen
Kroschteren: haken, verwijst naar het Franse crochet (haaknaald)
Krossen: rondlopen, rondrijden
Kruuënen: kronen
Kuuërddaunsen: koorddansen, touwtje springen
Kwieëken: kweken
Kwikkelen: rumoerig en ruzieachtig spelen

Andere woorden
Kaduuk: vervallen, gebrekkig
Kalmkes: zachtjes aan
Kaloes: scheel - ze keek een beetjen kaloes
Kammelot: minderwaardig iets, van het Franse camelote (rommel)
Kannekik: kan ik - samentrekking van' ik kan ik', waarbij de tweede ik versterkend werkt
Kattepierig: kregelig
Kaunt en buuërd: op het nippertje
Kapaubel: bekwaam
Kebbekik: ik heb …
Kennekik: ik ken …
Kief – kief: effen zijn 
Kiem: erg vatbaar voor vuil - wit is veel te kiem
Killig: kil, koud en vochtig
Kittig: haastig, ongeduldig
Klam, klaumpig: vochtig aanvoelend - 't wasgoed is nog klam
Kleiër: klaar
Kleins, van kleins af: van jongsaf aan
Kleinzieërig: angst voor de minste pijn
Koageweg: boos - koageweg traptent hê af
Koddig: komisch, grappig
Koek-ieënen-dieëg: onafscheidelijk - die twieë zijn koek-ieënen-dieëg
Koestau: stil (bevel aan een hond), eigenlijk 'hou je koest' omgekeerd
Koleiërig: kwaad
Koloriek: opvliegend, van het Franse colérique
Konteverkieërd: volledig verkeerd
Kontreiër: tegendraads
Konvenaubel: geschikt, aanneembaar, van het Franse convenable
Koulijk: kouwelijk, gevoelig voor koud
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Kramiekelig: gammel
Kreus: nieuwsgierig, curieus
Kriekelig: kregelig, prikkelbaar
Krottig: slecht, versleten, armtierig
Kruisgewijs: kruiselings
Kursachtig, kursig: koortsig
Kurt: kort
Kurtnoardien: kort daarna
Kwets: misschien, wellicht - is eigenlijk een verbastering van God weet - kwets kom ze nie
Kwiek: levendig
Kwoad, koad: kwaad
Koawillig: moedwillig

En hiermee hebben we de opmerkelijkste woorden met een K uit ons dialect gehad.
Kwets kennen jullie er nog, maar dan mag je ze altijd doorgeven!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester

~~ ~~ ~~ ~~
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2017
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
04 Andreas Baart (86 j.) w. v. Madeleine De Schepper, 

† Belsele “WZC Het Lindenhof”, Wijnveld.
14 Robert Staessens  (87 j.) w. v. Juliette Van de Vyvere, 

† Belsele “WZC Het Lindenhof”, Wijnveld.  
15 Irene Poppe (89 j.) e. v. Marcel Dhondt, † Sint-Niklaas, Klokke Roelandlaan.
17 Elisa Schaut (105 j.) w. v. Robert Tercken, † Blankenberge.
26 Marie-Louise Goos (91 j.) e. v. Louis De Weert, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Antwerpen.
26 Virginie Maria Aelbrecht (95 j.) w. v. Albert Colyn, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Sint-Niklaas.
31 Alfons Goossens (81 j.) e. v. Jacqueline Heyninck, 

† Sint-Niklaas, Schrijberg Belsele, uitvaart Sinaai.
31 Kristof De Tender (34 j.) e. v. Evy De Taey, † Sint-Niklaas, uitvaart Belsele.
-februari
03 Maria Vercauteren (71 j.) e. v. René Van de Voorde, 

† Eksaarde WZC “Hof van Eksaarde”, Heirstraat.
11 Maria Elisabeth Baeyens (97 j.) w. v. Marcel Van Laere, 

† Zeveneken WZC “Sint-Eligius”, voorheen Lokeren, uitvaart Sinaai.
13 Andrea Van Laere (95 j.) w. v. Marcel Van de Velde, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, Hulstbaaan.
18 Paul Minnebo (84 j.) w. v. Maria Van Praet, † Hamme.
28 Patrick Creve (54 j.) e. v. Marleen Smekens, † Klein-Sinaai, uitvaart Sinaai.
28 André Lentacker (82 j.) w. v. Mariette De Smet, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Sint-Niklaas.
-maart
03 Bert Van Ginderachten (72 j.) e. v. Bea De Roover, † Gent, uitvaart Lokeren-Heiende.
07 Patrick D'Haenens E.H. (61 j.) pastoor Sinaai, † Sinaai, Dries.
28 Jean-Pierre Heyndrickx (72 j.) l.g. Jenny De Puysseleir, † Gent, uitvaart te Sinaai.
-april
08 Omer Meuleman (94 j.) ongeh. † Belsele “WZC Het Lindenhof”.
08 Linda Braem (57j.) e. v. André Van Poucke, † U.Z. Gent, Stenenmuurstraat.
18 Martha Boets (90 j.) w. v. Roger Beirnaert, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, Hulstbaan.
22 Victor Mariman (87 j.) e. v. Godelieve Smet, † Sinaai, Hooimanstraat.
25 Richard Selis (93 j.) w. v. Ivonne Van Puyvelde, 

† Sint-Niklaas, uitvaart Sinaai, begraven Stekene.
27 Johan Schelfaut (58 j.) e. v. Maria De Kimpe, † Puivelde, uitvaart Puivelde. 
-mei
02 Firmin Van Osselaer (77 j.) e. v. Denise Pauwels, †Aalst O.L.Vr. Ziekenhuis, Wijnveld.
04 Amedé Maes (85 j.) e. v. Paula Stoop, † Sinaai, Mezenstraat.
09 Danny Van Roeyen (53 j.)  † Antwerpen, begraven Sint-Niklaas.
19 Etienne De Wilde (69 j.) e. v. Ingrid Braeckman, wonende Balen, voorheen Keizerstraat.
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27 Marie-José Van Britsom (88 j.) w. v. Jozef Naudts, 
† Sinaai WZC “Huize Den Dries” voorheen Beukenlaan. 

-juni
10 José Varewyck (96 j.) w. v. Roger Van Haver, † WZC “ 't Heuverveld” Waasmunster.
11 Julia Varewyck (93 j.) w.v. Omer Plaquet, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, uitvaart Stekene.
11 Lucien Ferket (78 j.) w. v. Anny Goossens, † Sint-Niklaas, Wijnveld.
24 Juliana Van Goethem (90 j.) w. v. Petrus Heirwegh, 

† Belsele “WZC Het Lindenhof”, Dr. R. Haeltermanlaan.
-juli
01 Bernice Schaut (88 j.) w. v. Cyriel Naudts, Edgar Tinelstraat.
07 Alice De Pauw (86 j.) e.v. André Puylaert, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, uitvaart te Sinaai.
18 Hugo Group (93 j.) e. v. Longine Van Poucke, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Vleeshouwersstraat.
26 Roger Poeckx (88 j.) z. v. Alfons en Coleta Ryckaert, † Lokeren, Franciscuslaan.
29 Alphonsine Janssens (78 j.) e. v. Roger De Clercq, Leestraat.
30 Jenny Van Callenberge (91 j.) w. v. Willy Ivens, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Vleeshouwersstraat.
-augustus
05 Cyriel Gyselinck (86 j.) w. v. Anna Poppe, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Wijnveld.
10 Robert De Maesschalck (81 j.) w. v. Angèle De Cock, l.g. van Andrea Cornu, 

† Lokeren, uitvaart Lokeren-Heiende, voorheen Neerstraat.
19 Jacqueline Strobbe (79 j.) w. v. Willy De Neve, 

† Belsele “WZC Het Lindenhof”, voorheen Wijnveld.
20 Andrea Van den Berghe (79 j.) † Gent.
-september
14 Monique De Vroe (67 j.) e. v. Robert Claeys, Haneweestraat, † St. Niklaas.
17 Clement Raes (92 j.) e. v. Maria Van Hoornyck, † Beveren, Hellestraat.
21 Herman Verschelden (76 j.) l. g. Trix Goerlandt, † Brugge.
23 Ann Van Raemdonck (51 j.) e. v. Eddy Van Puyvelde, Franciscuslaan.
29 Hilaire Bauwens (70 j.) e. v. Andrea Wauters, 

† AZ St. Niklaas,  Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Belsele.
-oktober
02 Roger Baeke-Van Peteghem, (91 j.) e. v. Maria Heirbaut, † Beveren.
04 Irène Van Mele (84 j.) w. v. Etienne De Prycker, † Gent.
06 Yvonne Hanssen (94 j.) w. v. Julien Smet, 

† Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Sint-Niklaas.
08 Alphonsine (Sien) Van Daele, (76 j.) w. v. Karel Vercammen, † Antwerpen
11 Rita linck (66 j.) d. v. Cyriel en Anna Poppe, † Sint-Niklaas.
11 André Bal (84 j.) e. v. Lea Bruggeman, E. Tinelstraat, † Sint-Pauwels.
22 Lutgard De Vos (87 j.) e. v. Gaston Van Osselaer, Cadzandstraat.
25 Paul Van Damme (70 j.) e. v. Huguette Rossaert, † Waasmunster.
26 Jan Van Pottelberge E.H. (94 j.) zn. van Alfons en Maria De Weirdt, † Oostakker.
-november
02 Emiel Oelbrandt E.H. (91j.) † Sinaai, onderpastoor Sinaai 1952 - 1959.
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04 Annie Duerinck (73 j.) w. v. Etienne Varewyck, † Sinaai, Kernemelkstraat.
06 Robert Bouwmeester (70 j.) † Sint-Niklaas, Sinaaidorp.
14 Paul Watté (75 j.) e. v. Nicole Meleyns, † Blankenberge.
18 Theodorus J. M. Schuurman (89 j.) w. v. Julia M. L. Kievits, † Sint-Niklaas.
22 Maria Vercauteren ( 89 j.) w. v. Marcel Smet, † Waasmunster.
22 Florida Blondeel (82 j.) e. v. René Andries, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”. 
-december
01 Alfons Ringoot (89 j.) w. v. Godelieve Nimmegeers, 

† Lokeren, voorheen Vleeshouwersstraat.
02 Roger Van Eeghem (79 j.) † Gent, begraven te Sinaai.
03 Lucien Rooms (83 j.) e. v. Lucienne Van Damme, † Lokeren, Wijnveld.
08 Adriana Merckx (91 j.) e. v. René Meersschaert, † Sint-Niklaas.
13 Hilaire Durinck (83 j.) e.v. Maria Beck, † Sinaai, Leestraat.
15 Maria Van Bocxlaer (84 j.) w. v. Leon De Beule, 

† WZC “ 't Heuverveld” Waasmunster.
16 Ivonne Duerinck (87 j.) w. v. Platzek Karel, 

† Belsele “WZC Het Lindenhof”, voorheen Vleeshouwersstraaat.
22 Frans Peleman (57 j.) e. v. Kristina Van Raemdonck, † Sinaai, Neerstraat.
28 Margareta Van Pottelberg (80 j.) w. v. Robert Meyskens, 

† Sint-Niklaas, WZC “Huize Den Dries”.

Georges Tallir

          
       

              
        

      
          
          

      

          
         

       
          

      
            
          
          

      

         
      

               
    

          
     

       

            
           
         
           
         

          

          
           
         

      
           
           
            

           
          
              

           

Sinaai_info_maart_2018_DEF_zonder_interview_Opmaak 1  28/03/18  12:46  Pagina 43



Op het huwelijks jubileumfeest stonden drie koppels uit Sinaai vermeld. Er werden er
twee bijgeschreven: 4° Victoor Callebaut (°Hofstade) & Theresia Droessaert (°Hamme)
gehuwd 12 november 1839 te Zele en 5° Karel-Louis Martens (°Sinaai) & Colete Verbrugghe
(°Moerbeke) gehuwd 18 februari 1846 te Moerbeke.  JD
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Sint-Catharinascholen  
De Lagere School gaat de boer op!
Met Cath en Rien beleven de kinderen van de lagere school al een heel schooljaar mooie avonturen.
Zo  kwamen broer en zus helemaal van het jaar 1217 uit onze teletijdmachine geflitst met levens-
echte verhalen over ons eigen Sinaai van toen. Bij toeval verzeilden ze daarna in de Eerste Wereld-
oorlog zodat we ook over die periode een heleboel te weten kwamen. En over hoe belangrijk het
is om geen ruzie te maken! Tijdens de jeugdboekenweken in maart sloeg de teletijdmachine tilt in
de toekomst en raakten Cath en Rien samen met de leerlingen verwonderd over zoveel knappe
uitvindingen en technisch vernuft. En nu ze al een tijdje bij ons op school zijn, helpen ze onze kin-
deren ook om zorg te dragen voor elkaar, respect te hebben voor onze omgeving en aandacht te
schenken aan een goede houding in de klas en daarbuiten. 

U merkt het vast, al deze belevenissen worden gekruid met een flink laagje sociale vaardigheden.
We vinden het belangrijk om onze kinderen in een veilige omgeving te laten uitgroeien tot weerbare
en veerkrachtige jongeren. Daarbij speelt kennis uiteraard een rol, maar zijn vaardigheden minstens
even belangrijk. Via Cath en Rien komen de kinderen spelenderwijs in contact met deze vaardig-
heden en helpen we hen om deze verder te ontwikkelen. Hier werken we samen aan.

Binnenkort zijn Cath en Rien weer te gast op school voor een wel héél bijzonder schoolfeest. 
Op 26 mei wordt onze speelplaats het decor voor een authentiek boerenfeest! 
We keren terug naar de tijd waarin er in ons dorp nog vele boerkes en boerinnekes rondliepen en
brengen een bezoekje aan het gezin Van Paemel. We toveren de school om tot een echte boerderij
en kijken daarbij niet op een baaltje stro meer of minder.

De rode bolletjessjaal, de klompen en de boerenkiel, ze zullen niet ontbreken. En wat is een boer-
derij zonder dieren? Wie weet leer je die dag wel een koe melken of een schaap scheren! We dansen
vrolijk rond met “’t Smidje” en op andere volksdansdeuntjes. En misschien zit er ook wel een ritje
op de huifkar in. We verklappen uiteraard nog niet alles, dus laat u verrassen. Natuurlijk vinden we
het fijn om ook u die dag te mogen ontmoeten. Stip dus zeker 26 mei aan in uw agenda en vier
deze feestelijke gebeurtenis met ons mee! Wij zorgen voor een optimale sfeer, oergezellige volks-
spelletjes, een breugheliaanse hap en drank en tal van plezante verrassingen voor jong en oud!

OPENKLASJESDAG in de Basisschool Sinaai
De Sint-Catharinabasisschool nodigt jullie uit op hun OPENKLASJESDAG op zaterdag 21 april van
10u tot 12u. Wijnveld 253 - Leebrugstr 65 - Vleeshouwersstr 2
Inschrijven kan met aanmeldingsticket.
Welkom bij peuterjuffen Maureen, Linsey, Truus en al hun collega’s. Voor vragen of info zie school-
website: www.scs-sinaai.be of 03 7723443. Tot dan! Samen met  mama en papa!

Scouts
De lente hangt volop in de lucht en ons scoutsjaar vlot al goed. Er staan nog heel wat leuke acti-
viteiten op ons programma. Voor we daar meer over vertellen willen we jullie eerst bedanken om
ons te steunen door een azalea te kopen bij onze jaarlijkse verkoop begin maart. 
Een eerste datum om te noteren in jullie agenda is 28 april. Dan nemen de givers het voortouw om
onze jaarlijkse quiz te organiseren. Ze doen dit om wat geld in het laatje te brengen ten voordele
van hun  buitenlands kamp in Portugal. 

Dit jaar worden er ook enkele noodzakelijke werken uitgevoerd aan onze lokalen. Samen met enkele
andere werken wordt vooral het dak van ons oudste lokaal stevig onder handen genomen. De stad
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Sint-Niklaas ondersteunt ons hierin door middel van
subsidies. Daarnaast organiseert VZW Baden Po-
well, die onze lokalen beheert, zijn jaarlijks eetfes-
tijn om de noodzakelijke budgetten in te zamelen.
“Voor spijs en drank” zal dit jaar doorgaan op zater-
dag 12 mei in de Patersen Bos.

Tot slot zitten we al met onze gedachten bij de kampen. Als leiding zijn we volop bezig met de
voorbereiding ervan, om ervoor te zorgen dat ze, net zoals vorige jaren, onvergetelijk worden. Op
12 mei lichten we hierover al een tipje van de sluier op tijdens onze kampvoorstellingen. 
Hopelijk mogen we je verwelkomen op één van onze activiteiten!  

Chiromeisjes Alleman 
De lente lonkt en dat betekent voor de Chiromeiden dat het weer volop tijd wordt om buiten te
spe len en van het mooie weer te genieten. Maar ook afgelopen winter hebben we ons goed ge-
amuseerd. Ook al betekent januari voor de leiding examenmaand, gelukkig konden we op vervan-
ging rekenen op zondag. Onze aspi’s, oudleiding en ook de iets oudere oudleiding hebben dit jaar
nog een keertje leiding gegeven aan een heel enthousiaste bende Chiromeiden.

We hebben ook enkele activiteiten georganiseerd om onze kas te spijzen. Onze kerstrozenverkoop
was weer een groot succes. We willen dan ook iedereen bedanken die van ons een bloemetje ge-
kocht heeft. Daarnaast organiseerden we in maart nogmaals een oud-ijzeractie, deze wordt stilaan
traditie binnen de acties van onze Chiro. Ook hier konden we opnieuw op een mooie inzameling

rekenen. Verder hebben onze leden het beste van zich-
zelf gegeven op het podium van onze parochiezaal tij-
dens de ouderavond, dit jaar in thema van boerderij. Alle
ouders, vrienden en sympathisanten van onze Chiro kon-
den de wondere acteer- en danstalenten van onze leden
komen aan schouwen. Tot slot hebben ook onze aspiran-
ten kunnen ondervinden hoe het is om een eigen evene-
ment te organiseren. Zij zetten op 10 maart een heuse
tapaspibar op poten. Velen zakten af naar onze Chiro om
van de lekkere hapjes en drankjes te komen proeven.

In deze Info Sinaai willen we ook al wat reclame maken voor onze komende activiteiten. Op 28
april kunnen jullie komen proeven van de spaghetti en vol-au-vent die onze tiptiens samen met
hun mannelijke collega’s van Chiro Wij prepareren op het keti-restaurant. Voor €15  krijgt u naast
een goed bord spaghetti of vol-au-vent ook een aperitiefje, drankje naar keuze en een dessert. Re-
serveren kan door een mailtje te sturen naar tiptiens.chiroalleman@hotmail.com. Bovendien or-
ganiseren wij naar goede gewoonte onze jaarlijkse BBQ aan de vooravond van de grote vakantie.
Op zondag 1 Juli zijn jullie allen welkom op onze Chiro voor een goed stuk vlees/vis in fijn gezel-
schap. Noteer deze data gerust al in uw agenda. 

Maar waar wij als Chiromeiden het meest naar uitkijken, naast al deze andere activiteiten, is na-
tuurlijk ons bivak! Van 21 tot 31 juli trekken we er weer op uit, dit jaar richting Balen. We zoeken
dus bekend terrein op, want zo’n 5 jaar geleden vond ons kamp ook plaats in Balen. Jullie kunnen
ons allen een bezoekje komen brengen op zondag 22 juli. We werken dus opnieuw met een
breng/bezoekdag. De leden worden die zondag afgezet door de ouders en aansluitend kunnen
deze de kampplaats verkennen. Daarna begint onze tiendaagse boordevol plezier. 

Hopelijk komen we elkaar tegen op één de door ons georganiseerde activiteiten.  

Jeugd Jeugd Jeugd
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75 jaar Chiro Jongens Sinaai
Een reden om te feesten, nietwaar? Een woordje uitleg...

Vrijdag 11 mei 2018 vanaf 19u30:
• Officiële start van het feestweekend.
• Opening van de fototentoonstelling over 75 jaar Chiro Jongens Sinaai.
• De “Wij”-versie van de “Dry Coninghen”

Zaterdag 12 mei 2018 vanaf 13u30:
Het muziekkapelfestival:
• Verschillende muziekkorpsen uit heel Vlaanderen zetten hun beste beentje voor.
• Een spetterend optreden van onze eigen muziekkapel, ondersteund door SCHOL (Sinaaise Chiro
Oud-leiding).

De reuze speelstraat vanaf 13u30 tot 17u00:
• Om ook onze jonge leden zich te laten uitleven zijn er onder andere springkastelen, grime en
volkspelen voorzien. Iedereen is welkom, ook niet leden!

Zondag 13 mei 2018 vanaf 08u30 tot 11u30:
Het Moederdag & familie ontbijt:
• Ter gelegenheid van zowel Moederdag als onze verjaardag kan u met het ganse gezin komen
genieten van een heus luxe ontbijt.
- Een groots buffet met onder andere verschillende soorten boterkoeken, broodjes, pistolets.
Aangevuld met divers beleg en zoe tigheden. De dorst lessen kan met een glas cava, koffie,
thee,… kortom een luxe en compleet ontbijt!

- En voor elke mama voorzien we een kleine attentie!
• Iedereen is welkom; leden en hun ouders, oudleiders en hun familie, lieven van leiders, leden
van andere jeugdbewegingen, dorpsgenoten, sympathisanten,… Kom dit feestweekend in
schoonheid afsluiten samen met Chiro Wij!

Wat kost dit & hoe kan u inschrijven:
• Voor de volwassenen (= vanaf 12 jaar): 15 euro.
• Voor kinderen (= onder de 12 jaar): 7 euro.
• Hoe kan je inschrijven - dit is de enige manier om in te schrijven:
Via overschrijving van het correcte bedrag op rekeningnummer van 
Chiro Wij Sinaai: BE90 0012 9667 9832
U zet hierbij de volgende referentie:
Uw naam & voornaam / het aantal volwassenen (V) / het aantal kinderen (K)
De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op dinsdag 01 mei 2018!

Een hele boterham, als u het ons vraagt.
En echt de moeite om eens langs te
komen!
Hou onze facebookpagina in het oog,
hier zal regelmatig een update verschij-
nen of nieuws over het feestweekend. 
Bezoek ook onze vernieuwde website!
Hebt u toch nog een vraag, aarzel dan
niet om contact op te nemen. 
U kunt terecht bij onderstaande perso-
nen:
• Via mail: Chirowij@gmail.com
• Leider Wietse: 0498 79 14 67
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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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De bank en verzekering voor een wereld in verandering

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag

Sinaai_info_maart_2018_DEF_zonder_interview_Opmaak 1  28/03/18  12:46  Pagina 48



KLJ 
Het wordt nog even wachten op de eerste waterspelletjes, maar nu de winterwolken ons kleine
dorpje langzaam verlaten, kunnen we meer en meer profiteren van het zonnetje op zondag. Maar
ook in de winter stonden we paraat met heel wat evenementen!
Zo heeft onze oudste leeftijdsgroep, de jonckers, alweer een succeseditie gehad van hun Project
Armyfuif en hebben we de honger van de romantische zielen gestild met onze ontbijtmanden voor
Valentijn. Februari was een drukke maand, want na deze evenementen zijn we ook nog eens op
noordpoolweekend vertrokken naar het berekoude Borrrnem!
Ons nieuw lokaal werd ondertussen verder opgebouwd door onze vriendelijke vrijwilligers, en zo
hebben we onze eerstesteenlegging moeten veranderen in een eersteGEVELsteenlegging! Dat zegt
volgens ons al genoeg over het werktempo van onze Bob De Bouwers.

Maar denk nu maar niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten, want er staan nog heel wat eve-
nementen in onze kalender, en hopelijk in de uwe ook! Zo vieren we met KLJ Sinaai onze 90ste
verjaardag!! Op 30 maart zijn jullie allemaal welkom op ons eetfestijn. De dag erna, de 31ste, moe-
ten die kilo’s er dan noodgedwongen afgedanst worden op de LOW BUDGET PARTY, dé klassieker
in het Snoãse uitgaansleven! Tenslotte mag er op 1 april wat gelachen worden, en dat kan op onze
ouderavond ’s avonds. Die ochtend is trouwens ook de paashaas geweest, en de jongsten onder
ons kunnen komen zoeken waar hij al zijn paaseitjes verstopt heeft.

Natuurlijk staan wij elke zondag van 14u tot 17u ook klaar met spetterende activiteiten! Onze en-
thousiaste leidingsploeg staat dan klaar voor alle jongeren 6 tot 17 jaar! Wij hebben ook een extra
vrijdagwerking, met aangepaste spellen voor onze +16’ers en leiding. Zit je nog met vragen? Aarzel
dan zeker niet om onze hoofdleiding te contacteren: 
Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Sinaai – 0471 31 45 47 
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. 

Jeugd Jeugd Jeugd
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 www.dekoster-fashion.be

 E. TINELSTRAAT 11 *  9112 SINAAI  * 03/772.31.88 Open:
dinsdag - vrijdag:

9.30 - 12u
13.30 - 18u
zaterdag:

9.30 - 18 u
elke zondag:

10 - 12u

Geloten:
maandag

  Wijnhandel 
Stijn Van Bocxlaer

SOMMELIER

www.divinus.be
03/772 25 38
Wijnveld 130  

info@divinus.be
0495/17 89 37
9112 Sinaai-Waas

Open:
ZATERDAG: van 10 tot 18 uur

Wenst U mailing over      
onze MAGAZIJNVERKOPEN (extra voordelig):     

Geef ons een seintje !!     

BANCONTACT BESCHIKBAAR   

r 14

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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OPEN:
Elke zaterdag van 9u tot 13u
Of op afspraak 0495 17 89 37
Wijnveld 130 - 9112 Sinaai-Waas

www.divinus.be
info@divinus.be
Tel. 03 772 25 38
Gsm 0495 17 89 37

Bancontact beschikbaar

!! VOLG ONS OP FACEBOOK !!
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Boogsport 
Sinaai Eendracht 
Bij Leen, Vleeshouwerstraat 26 

Zondag 1 April 
Maandag 23 April Jaarmarkt 
Zondag 6 Mei spa schieting 
Maandag 28 Mei 
Zondag 3 Juni 
Maandag 25 Juni 

Ons Vermaak 
Bij Eddy, Kruisstraat 2, Puivelde 

Zaterdag 7 April 
Zondag 15 April 
Maandag 30 April 
Zaterdag 5 Mei
Dinsdag 15 Mei kermis 
Zaterdag 2 juni 

Atletiek
Atlete van de maand:  Sylvie Claessens 

Sylvie Claessens uit Sinaai is al van jongs af aan graag met
sport bezig.Van lopen en voetballen heeft zij altijd genoten. Ge-
durende 12 jaar draaide zij mee in Eerste Nationale bij de Sinaai
Girls. De laatste 3 jaar heeft Sylvie bij SK Aalst gespeeld waarbij
zij de finale gespeeld heeft op Den Heizel met Titel- en Beker-
winst tot gevolg, dat was een hele ervaring! Na een aantal jaren
op non-actief te staan door de drukte van gezin en werk is zij
uiteindelijk op zichzelf beginnen lopen. Dit groeide uit tot een
passie met een gemiddelde van 30 à 40 km per week. De
sport- & loopmicrobe had ze weer te pakken! Zo is Sylvie dan
in 2016 lid geworden bij de loopclub RTS- Sinaai. Dit was de
beste beslissing OOIT! Een aangename club waar Sylvie haar
echt thuis voelt. Al snel merkte ze weer de competitiedrang, en
nam in dat jaar haar eerste wedstrijd mee in Belsele (Reynaert-
loop). Zij werd daar 1ste dame op de 8km in een tijd van 35’49.
In 2017 was zij opnieuw 1ste dame in een tijd van 35’02. Onder-
tussen heeft zij al verschillende podiumplaatsen gelopen, zowel
in Belgie als in Nederland. Zij loopt de 10 Miles van Waasmun-

ster graag, omdat lopen in de natuur voor haar ook genieten is. Zij daagt zichzelf uit om op kortere
afstanden haar tempo nog te verbeteren. Naast de goede begeleiding binnen RTS heeft zij geluk
dat Erwin Vancauwenberghe als schoonbroer, haar met raad en daad bijstaat door zijn ervaring en
gedrevenheid als goede loper door te geven! Sylvie hoopt nog lang te blijven lopen want dit is het
“beste medicijn” in tijden waar we toch allemaal in een geweldige rush leven en mentale weerbaar-

35
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Sinaai Statie
Café Maretak, Wijnveld 308
Tel: 0476/32.34.13.

Vrijdag  06 april - 19u30 25 € gratis
Vrijdag  04 mei - 19u3 25 € gratis (Kermis)
Zondag 06 mei - 09u15 25 € gratis (Kermis)
Maandag 07 mei - 14u30 25 € gratis (Kermis) 

SPA-schieting+trofee
Vrijdag  01 juni - 19u30 25 € gratis

Kermis Puivelde 
Vrijdag 11 mei Feesttent op 2 wippen 
100 euro gratis begin om 20 uur 

Kermis tent Stenenmuur 
Vrijdag 18 mei 20 uur 50 euro gratis per wip 
Zondag 20 mei - vleesschieting 9u15 

50 euro gratis per wip 
Maandag 21 mei - 14u30 50 euro gratis per wip
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Slagerij Maes 
Vleeshouwersstraat 36  9112 Sinaai       

Tel. 03/772.33.39

Vleeshouwersstraat 26/1    9112 Sinaai
Tel: 03/772.60.41     Fax 03/772.60.42

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

Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be

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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heid sterk moet zijn. Bedankt voor je verhaal Sylvie, en wij hopen voor jou dat jij Sinaai nog veel in
de “sportlights” mag zetten!

Extra sportieve uitdagingen van de Sinaaise RTS-club 
In december liep RTS ( +/- 60 joggers) op een avond van Sinaai naar Wachtebeke voor Music For
Life (de bijeengelopen gelden ging naar Auti-voetbalclub Waasland-Sinaai ). In Terneuzen werd  de
jaarlijkse Aflossingsmarathon gelopen met meer dan 110 ploegen. RTS Sinaai was daar met 5 ploe-
gen aanwezig, waarvan 2 ploegen in de top 10 eindigden, waaronder een vrouwenteam met een
3de plaats!

Podiumplaatsen  
Deinze - Grote Prijs van de provincie Oost -Vlaanderen: 1ste pl.  Eddy Van Puyvelde (avlo).
Op 19 dec 2017 - de hel van Kasterlee 15 km lopen - 117 km Mtb en 30 km lopen: Stefaan van
Bogaert (RTS) haalde weer eens de eindmeet  in deze toch wel zware wedstrijd in een tijd van
10u34, met dank aan zijn begeleiders (vrouwtje Heidi Van De Velde en Guy Permentier). 
Op 30 dec 2017 de Corrida van Trier (D): Eddy Van Puyvelde (avlo) was de snelste master +50.
Op 30 dec 2017 Nieuwkerken corrida: 2de pl. voor Sylvie Claessens  (RTS).
Op 6 dec 2017 Nl-Heikant: 2de pl. voor Sylvie Claessens (RTS).
In januari en februari 2018 liep Sylvie een  3de pl.  in Axel , een 3de pl. in Westdorpe en een 1ste pl.
in Axel. 
Op 10 februari nog een 2de pl. voor Eddy Van Puyvelde... 

PROFICIAT aan de podiumlopers en aan alle lopers en joggers van Sinaai!

Op zaterdag 19 mei 2018 is er de 7e Bokkenloop voor joggers en lopers. Er kunnen afstanden
van 5,4 km, 10,8 km en 10 miles gelopen worden. Inschrijving kantine KFCH Sinaai. Start om 15uur
aan het sportcomplex Ter beke. Kinderloop tot 12 jaar start om 14uur. 
Meer info op www.RTSbkkenloop.com of info@runningteamsinaai.be

Atleten van Sinaai mogen nog altijd hun sportieve prestatie doorsturen of bellen naar mij: 
werner.heymans@telenet.be / 0494 164 574 

Judo
Seppe Nijs kampioen van O-VL.
Seppe werd op 3-2-2018  in Aalter kam-
pioen van O-Vlaanderen in de U15.
Alle kampen werden zonder veel tegen-
stand gewonnen.
Spijtig dat Seppe de week nadien op
skiverlof was, zodat een bijna-zeker-po-
diumplaats op het BK was verdwenen.

KAMPIOENSCHAP O-VLAANDEREN
Naast Seppe namen ook 5 ander judoka’s deel. 
Emely Buysrogge (vorig jaar 2e) kon door omstandigheden niet deelnemen.
Pieter-Jan Dhooge – Vic Moerman – David De Rijk en Thor Geerts behaalden brons.
Dries Catfolies moest in zijn kamp voor brons de wedstrijd stoppen.
Een schitterende prestatie als je ziet dat er in elke gewichtsreeks de 20 beste O-VL judoka’s deel-
nemen.
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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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TORNOOIEN: 
Aalst  
1e: Tibo Linthout – Kian  De Bruyne
2e: Hanne Goethals – Jorre De Plus

Wachtebeke
1e: Sien Goethals – Hanne Goethals – Rose Poppe – Dries
Catfolies
2e: Emely Buysrogge
3e: Jorre De Plus- Tibo Linthout
4e: Victor Suy – Kian De Bruyne – David De Rijk

Lendelede
1e: Seppe Nijs – PJ Dhooghe
2e: David De Rijk
3e: Dries Catfolies
5e: Thor Geerts – Vic Moerman

Mama- en papa-training
Op deze training konden zich een 25 tal ouders meten met hun zoon of dochter. Voor sommigen
was het een vaststelling dat hun spruit stilaan sterker en sterker wordt.
Gelukkig hielden onze jonge judoka’s zich wat in, we zullen het ouderliefde noemen.
Na de training kregen de judoka’s die het voorbije jaar verhoogden van graad een bijhorend diploma
van schepen Buysrogge.

Starten:
Dit kan elke woensdag en vrijdag in de dojo van sporthal Ter Beke vanaf 19 uur. 
Info: gerrit.van.bossche@telenet.be - 03/7721001 - Judoclubsinaai.weebly.com

GFA Sinaai
Paastornooi 2018
Op zaterdag 31 maart & maandag 2 april vindt het internationale paastornooi voor meisjes en vrou-
wen plaats op het Wijnveld. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 9u00, de prijsuitreiking
is voorzien rond 17u00. De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

Footfestival 2018
Op zondagvoormiddag 6 mei gaat het Footfestival exclusief voor meisjes door op het Wijnveld.
Alle meisjes tussen 5 & 16 jaar die het voetbal al spelend willen ontdekken kunnen inschrijven via
www.gfas.be

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
21 april tegen VK Egem
12 mei tegen KAA Gent
Provinciale ploegen & Recreatieve ploeg KVV 
Alle zaterdagen om 12u00
Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u00 tot 12u00 
Wekelijkse wedstrijden en info op www.gfas.be of facebook GFA Sinaai

sport sport sport
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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
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KFC Herleving Sinaai 

• Jaarplanning:
31 Maart & 02 April 2018 Paastornooi Jeugd KFCH SINAAI (U6 tem U17)
15 April 2018 13.00u Footlunch KFCH SINAAI – SKL DOORSLAAR
29 April 2018 BBQ Einde Seizoen KFCH SINAAI – HEIKANT
18 Mei 2018 Penaltycup
02 Juni 2018 Verwenavond

• Thuiswedstrijden 1e Elftal KFCH SINAAI

24-03-2018 20:00 YB.BEVEREN SINAAI -   
15-04-2018 16:00 SINAAI SKL.DOORSLAAR -   
22-04-2018 15:00 ZAFFELARE A SINAAI -   
29-04-2018 15:00 SINAAI HEIKANT -   

• KFCH SINAAI – Inschrijvingsdagen Jeugd:
Zaterdag 21/4 van 10u tot 16u
Vrijdag 4/5 van 19u tot 21u

• KFCH SINAAI – Jeugd:
Voor onze jeugdopleiding zijn we op zoek naar een geëngageerde trainer of ouders om volgend
seizoen mee de begeleiding van onze jeugdspelers te voorzien tijdens trainingen en wedstrijden. 
Is het een probleem als u nog geen of weinig ervaring heeft? Nee, zeker niet!
Toekomstig gezien zijn er ook mogelijkheden tot het volgen van voetbalgerichte opleidingen waar-
van de kosten gedragen worden door de club.

Wat kunnen wij u ter ondersteuning bieden als voetbalvereniging? Wij hebben binnen KFCH Sinaai
een Jeugdcel bestaande uit een team van technische jeugdcoördinatoren, verantwoordelijk voor
de verschillende leeftijdscategorieën (onderbouw U6 tem U9 – middenbouw U10 tem U13 – bo-
venbouw U14 tem U21) Zij kunnen u ondersteunen met onder andere de volgende zaken:

• Kennismakingsgesprek waarin u al uw vragen kan stellen;

• Ter beschikking stellen van voldoende oefenstof;

• Ondersteuning tijdens specifieke trainingen;

• Jeugdtrainersvergaderingen waarin zowel sportieve topics worden besproken alsook er
varingen van andere collega’s worden gedeeld.

Interesse?
Neem gerust vrijblijvend contact op met: DE CORT TOM, Tel: 0479 72 22 67
Email: jeugdkfchsinaai@telenet.be. Zie ook www.fchsinaai.be.

Sinaai_info_maart_2018_DEF_zonder_interview_Opmaak 1  28/03/18  12:46  Pagina 57



r 1842

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Wim & Nadine Krijgsman Notenbaert
Tel: 03 254 28 33 • Gsm: 0472 38 34 18

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas
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1000 Appels kermis programma 2018

Vrijdag 4 mei 2018:

14.00 u. 9° Seniorennamiddag voor senioren vanaf 60 jaar van de wijk 1000 appels met bingo
en muzikale omlijsting door  Discobar Sky City met muziek voor senioren

19.00 u. Officiële opening kermis: optocht via Wijnveld - Schrijberg – Oude Baan - Neerkouter 
met fanfare.
Iedereen welkom voor een gratis hapje en een drankje.

Zaterdag 5 mei 2018:

15.30 u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen –kindergrime - obstakelbaan
12de  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

15.00u. Wielerwedstrijd voor clubleden
van de wielertoeristenclubs van Belsele, Sinaai , Waasmunster en Sint-Niklaas
+ inwoners Sint-Niklaas en Waasmunster
(identiteitskaart en clublidkaart dient voorgelegd bij inschrijving)

16.30u   Wielerwedstrijd voor inwoners van de wijk Duizendappels + genodigden 18+

19.00 u. 1ste BBQ in zaal toon  met muzikale omlijsting door Coverband “Afterglow”
En DJ  Re - Maxx

Zondag 6 mei 2018

10.00 u. 57ste Ruiterbedevaart: Mis in St-Franciscuskerk, daarna optocht ruiters.
Kleine huisdieren ook welkom!
(Wenst u naar de wijding te komen met uw paard, dan kan u gerust contact opnemen
met één van onze bestuursleden.)

feest feest feest
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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

44

‘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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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 7 Mei 2018

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

Iedereen welkom tijdens gans het kermisweekend. 
(info: Peggy Annaert: 0486/60.53.99 danny-peggy@outook.com)

Doorlopend kermisfoor aan Sinaai Station. De inwoners worden verzocht hun woning te bevlaggen.
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK (SPORT EN FEESTCOMITEE 1000 APPELS)
Interesse voor dames voetbal (vanaf 12 jaar) wend U tot de Sinaai Girls voetbalveld – Wijnveld.

Stenenmuurfeesten programma 2018
Vrijdag 18 mei 2018
• 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 (3 daagse = extra prijzen) 

• 20.00 uur gaaibolling op 1 baan (50
euro)

• 20.00 uur schieting op de liggende wip (2 wippen) (100 euro)     

Zaterdag 19 mei 2018
• 14.00 uur wielerwedstrijd elite en beloften (3 daagse)
• 19.00 uur barbecue met optreden It’s time to play te 19.00 uur, wij spelen op verzoek tot 21.30
uur

• John Terra
• Laura Lynn
• Abba 4 U
• Discobar Deejays    

Zondag 20 mei 2018
• 8.00 uur – 10.30 uur vertrek mountainbike
• 9.15 uur vleesschieting (1 wip)
• Tussen 13.00 uur en 14.00 uur vertrek proeverkestocht (vertrek aan de tent)

45
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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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• 16.00 uur wielerwedstrijd elite zonder contract (3 daagse)
• 20.00 uur gaaibolling op 2 banen (75 euro)

Maandag 21 mei 2018
• 9.30 uur gebedsviering
• Jaarmarkt, bloemenmarkt, rommelmarkt, feestmarkt in de E. Tinelstraat
• 14.30 uur schieting op 2 wippen (100 euro)
• 12.00 uur – 18.30 uur springkastelendorp (doorlopend)
• 16.00 uur kinderanimatie met gekke kapsels, ballon plooien, grimeur
• 18.30 uur opstijgen warme luchtballons

Dopjesactie: Spaar mee voor de opleiding van blindgeleidehonden. Sinaai toon jullie hart, we zor-
gen samen voor een groot gebaar. Dopjes verzamelen en afgeven tijdens de kermis van 2018

50 in 2017 

Een foto van de 50 jarigen van Sinaai vierden die feest op 21 oktober 2017

50 in 2018, dat verdient een feestje!
Op zaterdag 26 mei willen we iedereen die 50 wordt in 2018 en een stevige link heeft met Sinaai
samenbrengen. Je bent van 1968 en geboren en getogen in Sinaai of je hebt hier school gelopen
of je bent een inwoner van Sinaai dan ben je van harte welkom. Wil je er bij zijn, gelieve een mail
te sturen naar “Sinaai5018@gmail.com”. Dan ontvang je zeker een uitnodiging met alle details.
Filip Baeyens

47
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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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Apex ......................... Immobiliën ..............................55
Arcad ........................ Architectenbureau...................40
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Azaazouh Karim ....... Tegelwerken............................24
Best Shop................. Droogkuis..................................8
BNP Paribas Fortis ... Bank en verzekering ...............32
Braeckman Robin..... Sanitair & verwarming  ............8
Buyle Herman........... Vakantie .................................50
Carl Stuer CSI........... Interieurinrichting ....................42
Cerpentier................. Dakwerken-sanitair ...................6
City carwash............. Carwash..................................14
Concept.................... Ontwerpburo.............................2
Cools Stefan............. Schilderwerken .......................38
Danika....................... Dienstencheques ....................50
Dany’s Style.............. Kapsalon.................................40
DCS .......................... Vastgoed.................................10
De Beleyr Marc......... Electro-techniek......................34
Debergh.................... Osteopaat ................................ 6
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie ...............................8
De Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................18
De Roeck.................. Bouwonderneming .................40
De Ryck Marijke ....... Meetbureau.............................20
De Ster...................... Taverne ...................................32
De Tender Dirk.......... Interieurwerken .......................40
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .......................8
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
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
Heirwegh .................. Bouwonderneming .................54
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
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mekaniekwerken Erik Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Palermo .................... Kapsalon.................................20
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 ..................................34
Stenenmuur .............. Kapsalon.................................36
Stevens Celine.......... Osteopaat ...............................24
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 Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................24
Van Damme Wim...... Grondwitloof-groenten............12
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
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
Vercauteren bvba ..... Brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ Doe het zelf .............................20
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging.......................44
Vermeiren Tineke ...... Aquagym.................................54
Verweire Ineke .......... Loopbaancoach......................40
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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gespecialiseerd in:
• bewerken en plaatsen van natuursteen

• vloer- en wandtegels
• plaatsen van mosaïc

De Stropestraat 22 - 9190 Stekene
Gsm Thomas: 0496 50 10 85

www.gebroedersheirwegh.be - info@gebroedersheirwegh.be
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