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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 19 mei 2019!

Redactioneel
In dit nummer verschijnen de eerste kermisprogramma’s en wordt het jubileumjaar van 100 jaar Landelijke
Gilde aangekondigd.

Laat na de vroege lentezon van februari de zomer maar komen!

Ook al gaan hier geen grote culturele manifestaties door, het Sinaaise verenigingsleven is ook buiten
onze dorpsgrenzen gekend voor zijn verbindende dynamiek.

Zowat alle manifestaties worden gedragen door de mateloze inzet van gedreven vrijwilligers. Meerdere
organisaties zijn op zoek naar helpende handen of verjonging van hun (bestuurs-)ploeg. Meer en meer
zien we ook samenwerking in gemeenschappelijke initiatieven.

Ook in dit nummer zie je daar voorbeelden van. Eén plus één geeft in samenwerking immers zoveel méér
dan twee. En in TEAM werken: Together Everybody Achieves More.

Aan alle organisatoren: dank voor jullie inzet en veel succes gewenst met jullie werking.

En voor de bezoekers: geef die mensen eens een pluim; dat geeft hén vleugels.
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Dorpsraad
Op 20 januari was onze Dries weer de ontmoetingsplaats voor onze tweede nieuwjaarsdrink.
Na de hype van het feestjaar 800 jaar Sinaai was het benieuwd uitkijken naar de interesse.
Die bleek weer massaal.  Een kleine 600 mensen kwamen langs om nieuwjaarswensen te wisselen,
en konden genieten van een wel echt vroege lentezon.

Even voor de goede orde: we hoorden sommigen zeggen dat ze nog maar ene gingen drinken om
hun belastingbijdrage te verzilveren. Dit initiatief draait voornamelijk op inzet en financiën van onze
Dorpsraad via zijn Vzw Sinaai Leeft, en wordt voor slechts 100 € gesubsidieerd. Meteen werd ook
afgesproken om er een vervolg aan te breien, en vast te kiezen voor de 3de zondag van januari.
Dat is dan ook meteen duidelijk voor alle verenigingen en inwoners.

Septemberjaarmarkt
Sinds vele jaren zorgt de Dorpsraad voor de omkadering van de septemberjaarmarkt op de Dries.
Er rijpen nieuwe ideeën om de jaarmarkt, het feest van de Landelijke Gilde en de 8ste jaargang van
de Snoase Braderij in de Vleeshouwersstraat op 28/09/2019 gelijktijdig te laten doorgaan. Het
wordt 1 groot feest met een luik cultuur, rommelmarkt, foodtrucks, braderij, DJ’s en livebands en
diverse oude ambachten. Met de dienst Landbouw van de stad Sint-Niklaas werd wel al afgespro-
ken om de paardenkeuring dit jaar te laten doorgaan in de namiddag i.p.v. in de voormiddag.

Voor meer details is het nog te vroeg, maar het wordt één groot feest. Hou vooral de namiddag op
28/09/2019 dus vrij.

Openbare werken
Van de grote werven zijn we voorlopig even verlost. De aanpak van Zwaanaardestraat en Leebrug-
straat zal nog niet voor dit jaar zijn. Ondertussen werd door Aquafin rond de begraafplaats een
mooie nieuwe fietswegel aangelegd (de Bockwegel). Eind februari werd die opengesteld voor het
publiek.

Dries en Sinaaidorp: Nà de herinrichting van het dorp zijn er nog een aantal problemen met uit-
zetvoegen op Sinaaidorp en op de Dries. Hierdoor zijn een aantal kasseien gebarsten (wegens te
grote druk). De aannemer moet deze nog herstellen en de uitzetvoegen aanpassen. Deze werken
zouden dit voorjaar uitgevoerd worden.

Goed nieuws ook voor de gebruikers van de Waterstraat. Daar werden in volle winterperiode  gras-
dallen aangelegd om de bermen te verstevigen en te be-
schermen, en het rijcomfort te vergroten. Auto’s kunnen
nu uitwijken zonder in putten te rijjden, en toch kan het
water in de bodem dringen tussen de grasdallen.  Tot aan
de kruising met de Ransbeek worden er langs beide kan-
ten grasdallen aangelegd (60 cm aan elke kant), na de
waterloop werd er 1m aangelegd aan 1 kant (kant van de
velden). De werken zijn begonnen op 21/1/19 en waren
tegen 1/3 afgerond.
Even praktisch voor de automobilisten vnl. ter bescher-
ming van de vele fietsers daar:
• in de Waterstraat geldt een snelheidsregime van maxi-
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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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maal 50 km/u. Respecteer dat a.u.b..
• de betonstroken zijn voor de fietsers het meest comfortabel. Dwing hen niet om op de grasdallen

uit te wijken, maar doe het zelf.
En ook in de Hellestraat werd en wordt aan de bermen gewerkt. Daar komen geen grasdallen,
maar worden de uitwijkstroken breder en langer, naar het voorbeeld van de Zakstraat.

Rechtzetting
In ons vorig nummer informeerden we jullie over de uitslag van de verkiezingen voor de gemeen-
teraad van 14 oktober. Helaas was die info onvolledig, waarvoor onze excuses.
Sinaai levert immers nog een extra gemeenteraadslid in de persoon van Anneke Luyckx, die de
tweede verkozene werd op de lijst van Vlaams Belang, met 540 voorkeurstemmen.
Anneke is woonachtig in de Leestraat.
In datzelfde nummer hebben we ook onterecht vermeld dat Infrabel werken uitvoert voor het ver-
nieuwen en versterken van de hoogspanningsleidingen. Een attente lezer merkt terecht op dat niet
Infrabel, maar wel degelijk Elia die werken laat uitvoeren. Infrabel is immers de infrastructuurbe-
heerder van de Belgische spoorwegen.

Politie
De plaatselijke politie meldt ons dat er op zondag 28 april 2019 tussen 10 en 14 uur een info-dag
“De Politie komt naar je toe” zal doorgaan. Deze zal plaatsvinden in het dorpshuis van Sinaai. 
Onze wetsdienaars voorzien alvast volgende standen: 

- Wijkinspecteur Sinaai;
- Projectwerking overlast;
- BIN (buurt informatie netwerk);
- Job voorlichter;
- Preventie  &  beveiliging (woningen) en fietsgravering;
- Hate Crime uitgaande van onze maatschappelijke cel;

De andere deelgemeenten zullen aan bod komen in het najaar, afhangend van het resultaat van Si-
naai. 

Een kijktoren in de fondatie
In de Fondatie van Boudelo, langs de Liniedreef, is een
prachtige houten kijktoren gebouwd. Het is een project
van natuurvereniging vzw Durme met de financiële steun
van Stad Sint-Niklaas en werd op 27 januari officieel toe-
gankelijk gemaakt voor het grote publiek.
De toren is zo’n 8 meter hoog, van waar je met een ver-
rekijker naar het omliggende natuurreservaat kan speu-
ren. Vogels, reeën, en wie weet zelfs de zeldzame
boommarter zal je er kunnen zien. Via een slim aange-
legde toegangsweg kan je, zonder de dieren te verstoren,
de trappen beklimmen en je midden in de bomen wanen. 
“De Fondatie van Boudelo is een prachtig natuurreser-
vaat van meer dan 80 ha, waar veel zeldzame planten en
dieren voorkomen. Toch vinden heel wat natuurliefheb-
bers de weg naar dit pareltje nog niet. Daarom lijkt een
kijktoren er een geknipt project. Zo kan je deze soorten
zonder hen te verstoren bewonderen. Want uiteraard blijft
de zorg voor planten en dieren prioriteit”. (bron: website
Vzw Durme).
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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

Robin Braeckman

sanitair & verwarming
onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97
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Grijze huisvuilzakken
Binnenkort nemen we ook afscheid van onze grijze
huisvuilzakken.
Op 1 juli wordt gestart met het diftarsysteem bij de huis-
vuilinzameling. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief,
ofwel: betalen voor het afval dat je zelf produceert,
waarbij de goede sorteerder wordt beloond en de ver-
vuiler betaalt.
Alle inwoners kregen hieromtrent reeds een brief van
Miwa, met volume-voorstel voor je containerinhoud. De
containers worden geleverd met een adressticker; dus
elk gezin zal zijn eigen container herkennen. De exacte
leverdatum van de containers wordt eind april, begin
mei meegedeeld per brief. 
Let op: de oude grijze huisvuilzakken mogen nà 1 juli

niet meer aangeboden worden. In het deelgemeentehuis
kan je ondertussen nog zakken per stuk kopen. Losse zakken worden niet teruggenomen; volle
rollen met intacte wikkel worden in alle gemeenten van 1 juli ten met 31 december 2019 terugge-
nomen én -betaald.

Ga in gesprek met het stadsbestuur
De komende weken organiseert het stadsbestuur vijf open ‘overlegtafels’ met inwoners. Eén ervan
vindt plaats in Sinaai, op zaterdag 18 mei van 14.30 uur tot 16.30 uur in de parochiezaal vlakbij de
kerk. Ter voorbereiding polst het stadsbestuur bij de inwoners naar de thema’s waarover ze in ge-
sprek willen gaan. Wat vind jij belangrijk voor de stad van morgen?

Samen in overleg
Begin januari ging het stadsbestuur aan de slag voor een periode van zes jaar. De nieuwe ploeg
schreef een beleidsprogramma, dat op 22 maart werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar
daar blijft het niet bij. Het stadsbestuur wil ook met jou in gesprek gaan over de toekomst van de
stad en over de thema’s die je bezig houden. Dat gebeurt in kleine groepen rond ‘overlegtafels’,
volgens een specifieke werkmethode waarbij iedereen aan bod komt.

Welke thema’s?
De krachtlijnen van het beleidsprogramma staan in een informatiebrochure, die begin april in je
brievenbus valt. In de brochure, met als titel ‘het stadsgesprek’, zit een formulier waarop je kan
aangeven over welke thema’s je met het stadsbestuur in gesprek wil gaan. Verder vind je in de bro-
chure een uitnodiging om in te schrijven voor een overlegtafel. Dat kan uiteraard ook allemaal online. 

In april gaan ambtenaren inwoners opzoeken op straat, op drukke plaatsen en ontmoetingsplekken
om hen dezelfde vraag voor te leggen. Op die manier wil het stadsbestuur zoveel mogelijk inwoners
bij dit participatieproject betrekken. Vanuit het resultaat van de bevraging zal het gesprek rond de
overlegtafels vorm krijgen.

Inschrijven
Wil je graag deelnemen aan de overlegtafel in Sinaai op zaterdag 18 mei (of aan één van de andere
overlegtafels)? Schrijf je in via www.sint-niklaas.be/stadsgesprek of bezorg het formulier uit de in-
formatiebrochure. Bellen kan ook: tel. 03 778 30 81.

sinaaileeft
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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

MARC DE BLOCK
• ramen, deuren in pvc, aluminium en hout
• sectionale poorten
• rolluiken, zonwering, screens
• veranda of pergola
• renovatiewerken

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

10
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Volkssportfeesten 2019
De lente komt stilaan in het land. Het sein voor de sportwerkgroep van de Volkssportfeesten om
te starten met de voorbereiding van de proeven om van deze 37ste editie een spetterend feest te
maken. Ook dit jaar kijken we al uit naar de inzet van de vele bewoners uit de verschillende stra-
ten.

De Volkssportfeesten gaan dit jaar door op 23 en 24 augustus. De vergadering voor de kapiteins
is op maandag 12 augustus.
Voor de organisatie van dit feestweekend zijn heel wat bereidwillige handen nodig. Heb jij zin om
ons een handje te helpen? Stuur je gegevens dan door naar onderstaand mailadres. We verwelko-
men je graag in ons team.

MEER INFO? volkssportfeesten@sinaaileeft.be

Kunst uit Sinaai 2019
In september 2019 zal Sinaai voor de 36ste keer de kunstmanifestatie “KUNST
UIT SINAAI”, kortweg KUS, organiseren.

Langs deze weg willen wij alle Sinaaise kunstenaars (alle disciplines), fotografen, kunstenaars (zowel
amateurs- als beroepskunstenaars), aankomende talenten en 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 ook 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@tele-
net.be of Betty Fierens, bettina.fierens@gmail.com (dichters en woordkunstenaars).

Al wie zich aanmeldt wordt uitgenodigd op een verkennende vergadering die in april of mei reeds
zal doorgaan, waar een eerste planning zal besproken worden.   

Kerstmarkt Sinaai 2019
een nieuwe ploeg neemt de fakkel over. 
In de vorige editie van de Info Sinaai kon je lezen dat we, na meer dan 10 jaar de kerstmarkt te
hebben georganiseerd, de fakkel wensten door te geven. Lang moest er niet gezocht worden, want
al snel sprongen er 3 nieuwe vrijwilligers op de kar om dit de komende jaren een kerstmarkt op
onze Dries te organiseren.

Wij wensen Sebas Creve, Reggy Smet en Karel Van Buynder een vlotte start van hun eerste kerst-
marktorganisatie. De kerstmarkt gaat dit jaar door op zaterdag 14 december.

Voor ideeën en extra info kan je nog steeds terecht op het vaste mailadres kerstmarkt@ sinaaileeft.
be. Bart Claes, Pieter Smet en Peter Van Garsse wensen langs deze weg ook alle bezoekers, deel-
nemers en helpers te bedanken voor de jarenlange samenwerking.
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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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Wetswijzigingen voor bloeddonors:
de leeftijdgrens en de verplichte eerste donatie

Afschaffing maximum leeftijdsgrens
De huidige maximumleeftijd van 71 jaar om bloed te geven is historisch gegroeid in ons land maar
er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Daarom diende minister Mag-
gie De Block een wetsontwerp in om hier verandering in te brengen. Hiermee volgt België het
voorbeeld van onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada waar de leef-
tijdsgrens al langer opgeheven werd.

Wat verandert er?
• Al wie zijn 71ste verjaardag bereikt heeft kan blijven doneren op voorwaarde dat de laatste do-

natie niet langer dan 3 jaar geleden is én mits goedkeuring van de collectearts.
• Zoals voorheen kan je donor worden tot je 66ste verjaardag en mag vanaf die leeftijd je laatste

donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn om te kunnen blijven doneren, steeds mits goedkeuring
van de collectearts.

Vanaf wanneer? Dinsdag 5 februari 2019

Geldt dat zowel voor bloed, plasma als plaatjes? Dit geldt inderdaad voor alle bloedproducten.

Afschaffing volbloeddonatie als verplichte eerste donatie
De vroegere wetgeving bepaalde dat bij een 1ste donatie een bloedgroepbepaling moest gebeu-
ren. Op plasma kunnen we geen bloedgroepbepaling uitvoeren door de afwezigheid van rode
bloedcellen in dit product. De vroegere wetgeving zorgde er dus onrechtstreeks voor dat een eerste
donatie altijd een volbloeddonatie moest zijn.

Wat verandert er?
Voor plasma dat bestemd is voor de bereiding van geneesmiddelen is de bloedgroep niet cruci-
aal voor de veiligheid. Daarom is het niet meer noodzakelijk om eerst een bloedgroepbepaling uit
te voeren. De bloedgroep wordt bij een eerste plasmagift en alle volgende donaties wel bepaald
op een staal van de donor en moet telkens overeenkomen, alvorens bloedproducten vrij mogen
worden gegeven voor transfusie.

Waarom laten we een bloedplaatjesdonatie niet toe als eerste donatie?
Het doneren van bloedplaatjes is een complexere procedure waarvoor niet alle donoren in aan-
merking komen. De bloedgroep en het aantal bloedplaatjes zijn hierbij van belang en die kennen
we niet bij nieuwe donoren. Bij wie al bloed en vooral al plasma gegeven heeft, is de kans groter
dat ook het doneren van bloedplaatjes zonder problemen verloopt.

13

solidariteit

Volgende bloedcollectes in SINAAI zullen plaatsvinden op de
woensdagen 12 juni, 25 september en 11 december 2019, 
telkens van 17.30 uur tot 20.00 uur in HUIZE DEN DRIES.
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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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Ons programma voor april – juni 2019:

• woensdag 01/05 om 04.45 uur - Dries: Vroegmorgenwandeling in de Fondatie
Onder de deskundige leiding van een natuurgids beleven wij het ontwaken van de natuur. We be-
luisteren de eerste gezangen van de ochtendzangers en bezoeken ook de nieuwe uitkijktoren in
het gebied. Misschien zien we enkele reeën voorbij dartelen?

• donderdag 09/05 om 20.00 uur “Goede Manieren Show” door Brigitte Balfoort i.s.m. Lan-
delijke Gilde Sinaai (Conferentiezaal)

Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben
afgedaan, 
zoveel is zeker. Maar hoe moet je je gedragen in deze digitale postmo-
derne jungle?
Journaliste en royalty-watcher Brigitte Balfoort werd gecertificeerd eti-
quetteconsultant van Minding Manners, de bekendste etiquetteschool
van Europa. Tijdens haar humoristische causerie maakt ze ook u weg-
wijs in de wereld van de goede manieren… want ja, die hebben nog
zin, meer dan ooit zelfs.

‘Goede manieren zijn even belangrijk als diploma’s’ (Reinhildis van
Ditzhuysen)

• zondag 19/05 om 09.30 uur - Dries: daguitstap naar Sint-Niklaas

• zaterdag 22/06 om 19.00 uur - Dries: midzomerwandeling 

• zaterdag 1 juni – 15 september: zomerzoektocht in Limburg (Bilzen en Tongeren)
Van zaterdag 1 juni tot en met zondag 15 september trekt de 33ste Zomerzoektocht naar Bilzen en
Tongeren! Toffe en verrassende vragen laten je de twee Zuid-Limburgse steden met andere ogen
bekijken. Via een lusvormig wandelparcours ontdek je alle hoogtepunten en verborgen parels van
Bilzen en Tongeren, en onderweg bieden gastvrije horeca en handelaars je leuke extraatjes aan.
Met de fiets of met de auto rijd je naar de verschillende stopplaatsen terwijl je het Haspengouwse
landschap bewondert. Bovendien geniet je van het aangenaam gezelschap van medezoektochters
en maak je kans op prachtige prijzen! 

• zaterdag 13/07 om 19.00 uur - Dries: 93ste Guldensporenviering op de Dries 
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.

“Junior Journalist schrijft over Meesterschap” 
Naar goede jaarlijkse gewoonte werkten de plaatselijke Davidsfondsafdeling, de directie en de leer-
krachten van de Sint-Catharinascholen ook nu weer samen om de Sinaaise leerlingen van de derde
graad lager onderwijs (meer dan 150!) te laten deelnemen Junior Journalistwedstrijd 2019 van het
Davidsfonds. 

De plaatselijke jury, bestaande uit Marijke Samyn, Tiny De Mulder en Garry Vercauteren, bekroonde
het beste werk met de hoofdprijs. Dit jaar won Lili Vaerewyck uit 5L met het stelwerk “Het mys-
terieuze spiegelpaleis”. Ook kende men, naast de hoofdprijs, opnieuw 9 eervolle vermeldingen
toe. 

15

verenigingen

Sinaai
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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

16
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Op de prijsuitreiking van vrijdagnamiddag 08 februari 2019,
schonk de Davidsfondsafdeling Sinaai een heel pak boeken
aan de 10 winnaars.

Het opstel van de lokale Junior Journalist-laureaat werd in-
tussen doorgestuurd naar de provinciale jury, waardoor Lily
ook nog op Oost-Vlaams niveau meedingt naar een extra
prijs!

Hieronder vinden jullie de volledige tekst van het winnende stijlwerk van Lili Vaerewyck:

Het mysterieuze spiegelpaleis
Er was eens een meisje dat Emma heette. Bij haar thuis verveelde ze zich nooit, er was altijd wel
iets te doen.  Tot op een vrolijke lentedag: Emma wist niet wat ze kon doen en ze had nergens zin
in. Ze wou zelfs niet buiten spelen.  Dan stelde haar mama haar voor om te lezen, maar ze had al
haar boeken al superveel gelezen, dus ging ze maar met de fiets op weg naar de bib. Eens in de
bib aangekomen, zag ze wat verderop in een klein rekje een mooi boek staan. Ze wou wel eens
weten waarover dat boek ging…

“Het spiegelpaleis” stond erop als titel. Dit boek wou Emma wel eens lezen, dus zocht ze zich een
leuk plekje uit en begon te lezen… Emma was intussen al een tijdje aan het lezen en zat aan een
spannend stuk toen opeens alles rond haar begon te draaien. Ze voelde dat ze duizelig werd, alles
voor haar ogen werd zwart.  Toen ze uiteindelijk wakker werd, zag ze, echt overal, waar ze ook
keek, links en rechts van haar, spiegels, net als in het boek…

Emma keek verward en angstig om zich heen. Waar was ze en hoe was ze hier geraakt? Opeens
hoorde ze wat verderop doffe voetstappen; ze kwamen haar kant uit!  Wat moest ze doen!?  Dan
zag ze iets…  Twee rare figuren kwamen op haar af.  Ze waren gekleed in een glinsterend pakje en
zagen er nogal boosaardig uit.  Hun ogen waren bedekt met een glinsterend maskertje. De twee fi-
guren namen haar mee door het spiegelpaleis. Ze brachten haar naar een klein kamertje met tralies
en sloten haar daarin op. Hier zat ze dan, in een reuzegroot spiegelpaleis, niemand kon haar horen
en ze kon nergens naartoe.  Een hele tijd later hoorde ze weer voetstappen. Toch weer niet die
enge mannen, dacht Emma!  Maar toen zag Emma dat het een oude schoolvriendin was! “Emely,
dat is keilang geleden! Hoe ben jij hier geraakt”, vroeg Emma? “Door een of ander raar boek”, zei
Emely. “Ik denk ook dat ik hier zo ben geraakt”. Maar hoe geraakt Emma nu uit dit kamertje?
Opeens haalde Emely een grote sleutel uit haar tasje en stak hem in het slot. KLIK, de deur ging
open: Emma was vrij! Maar Emely keek niet zo vrolijk, ze zaten nog altijd vast in het spiegelpaleis.
Opeens hoorden Emma en Emely opnieuw die doffe voetstappen en ze kwamen hun richting uit!

Bij Emma thuis was er grote paniek. Emma was al twee uur in de bib en ze kwam maar niet naar
huis. Emma’s kleine zusje zei dat ze wel naar huis zou komen, maar Emma’s mama geloofde daar
niets van en ze ging zelf kijken in de bib. Als ze daar aankwam, vroeg ze of haar dochter hier ge-
weest was, omdat ze nog niet thuis was gekomen. De mevrouw van de bib zei dat ze daarnet in

Sinaai_info_april_2019_OK_Opmaak 1  11/03/19  12:25  Pagina 17



     

 

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

dat hoekje zat, maar Emma zat daar niet meer. Er lag alleen nog het boek waarin Emma gelezen
had!

Emma en Emely moesten zich verstoppen, maar waar? Ze liepen snel naar rechts, bleven achter
de spiegelmuur staan en hielden hun adem in. “Waar is dat meisje?” riep een van die mannen boos.
Emma was ontsnapt! “De baas zal niet tevreden zijn”, zei de andere man. “Net nu er nog iemand
is binnengeraakt door dat boek”. De mannen dachten diep na, ze begonnen te snuffelen en liepen
de kant uit waar Emma en Emely verstopt zaten. Toen hoorden ze allemaal een luide knal. “Wat
was dat?”, dachten ze.
Intussen vertelde de mevrouw van de bib de rare historie van het spiegelpaleis. De mama van
Emma begreep het meteen: Emma was in de wereld van het boek en haar beste vriendin was daar
twee weken geleden ook terechtgekomen. Ze moest een manier verzinnen om de meisjes eruit te
halen en dacht diep na.

Emma en Emely waren geschrokken van die knal en wilden uitzoeken hoe ze hieruit konden gera-
ken. Opeens hoorden de meisjes een vreselijk gepiep. Ze gingen erop af en zagen de mama van
Emma met de mevrouw van de bib. Ze riepen dat Emma en Emely snel naar de poort moesten
lopen met hen. De meisjes renden voor hun leven en ze kwamen tegelijk met zijn vieren door de
poort terug in de bib. Emma’s mama was superblij en de mevrouw van de bib bracht Emely terug
naar huis. Thuis vierde iedereen feest en het spiegelpaleis was voorgoed verdwenen…

woe. 24 april - 08.30 u: Bloesemwandeling + ontbijt - Sint-Gillis
do. 09 mei - 20.00 u: Bloemschikken
do. 13 juni - 14.00 u: Uitstap naar kunstenaar

De 10 winnaars van links naar rechts: Finn Van Ginderachter, Yelena Engels, Riana Danneel, Kaat
Strobbe, Lander Maes, Eline De Meulenaer, Louise De Decker, Lili Vaerewyck (Winnares), Hanne

Van Poucke en Carlijne Meirsman.
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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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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

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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Info-avond beweging.net Sinaai en CM op dinsdag 23 april 2019 om 20u
Conferentiezaal Parochiecentrum.

Hoe ons immuunsysteem versterken? Spreker: Dr. Ir. Eric De Maerte-
leire, bioingenieur.
Het immuunsysteem is een afweerorganisme dat zich tijdens je hele leven ontwikkelt. Het richt zich
op een bepaalde ziekteverwekker en maakt hierbij gebruik van gespecialiseerde afweercellen. Bij
een nieuw contact met dezelfde ziekte, kan je immuunsysteem voor een snelle tegenaanval zor-
gen.
Hoe kunnen we het immuunsysteem versterken? Wat is de invloed van voeding? Zijn er voedings-
stoffen die het immuunsysteem kunnen stimuleren? Wat is de rol van ons darmstelsel in het behoud
van een goed immuunsysteem? Bestaat er een verband tussen ontstekingen en ons immuunsys-
teem? Wat te zeggen over een goed slaappatroon of beweging? Kan stress ons immuunsysteem
verzwakken en hoe komt dit? 

Toegang: CM-leden gratis, niet-leden 5 euro
Info en inschrijving: www.cm.be/agenda, 03 760 38 11, gezondheidsbevordering.wd@cm.be

De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil zeggen dat kinderen van harte
welkom zijn om samen met andere kinderen of hun ouders een gezel-
schapsspel te spelen. Op onze spelavonden staan we klaar om deze spellen
aan u uit te leggen. Iedere maand staan er 3 spellen in de kijker. 

We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de Conferentiezaal van het
Parochiecentrum, Dries 68 (opgelet: NIEUWE LOCATIE).
De komende maanden is dit op vrijdag 19 april, vrijdag 17 mei en vrijdag 21
juni. Vanaf 19 uur bent u welkom. De eerste keer is de toegang GRATIS.

Meer info vindt u op onze website of Facebookpagina:
http://www.forumfederatie.be/sinaai.html of www.facebook.com/debokkensprong.

In de vorige editie van Info Sinaai kon je al lezen dat de Landelijke Gilde van Sinaai dit jaar 100
kaarsjes uitblaast. Natuurlijk laten we dit feestjaar niet zomaar passeren. Begin maart zullen de
feestvlaggen in het dorp worden opgehangen.
Daarnaast hebben we voor jullie 2 feestweekends gepland. Hieronder vind je het programma. No-
teer deze data alvast met stip in jullie agenda.

FEESTWEEKEND 1

Woensdag 29 mei:
Eucharistieviering ter ere van de Kruisdagen, wijding vlag, receptie voor de leden. 

Donderdag 30 mei:
Sneukeltocht met extra stopplaats en aangepast menu.

21
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CM. Hoe gaat het met u?
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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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Vrijdag 31 mei:
Quiz met live-band voor leden en hun familie.

Zaterdag 1 juni:
Seniorennamiddag met optreden van theater “Jean Petter”, muzikale bingo en natuurlijk taart met
koffie.

Zaterdag 1 juni:

Zondag 2 juni:
Medewerkersfeest “moord aan tafel”.

FEESTWEEKEND 2.

Zaterdag 28 september:
• Academische zitting. 
• Opening tentoonstelling en voorstelling boek i.s.m. heemkring “Den Dissel”.
• Opening landschapstapijt en stro-monumenten.
• Receptie.
• Zaaiwedstrijd prijsuitreiking.
• Animatieprogramma op de Dries, jaarmarkt en de braderij.

Zondag 29 september:
• Tentoonstelling.
• Landschapstapijt en stro-monumenten.
• Tractorwijding.

Naast het feestprogramma kan men ook deelnemen aan één van onze andere activiteiten:

zaterdag 6 april: met de bus naar het Schlagerfestival te Hasselt. Ook niet-leden zijn welkom
om mee te rijden. (Beperkt aantal plaatsen!)

maandag 22 april: dauwwandeling met ontbijt. Voor de kinderen brengt de paashaas iets
lekkers.

donderdag 9 mei: “Goede manieren show” een avond over hedendaagse etiquette gebracht
door Brigitte Balfoort.

20, 21 en 22 mei: 3 x 20 activiteit, reis naar Nederland.

vrijdag 14 juni: Koken voor mannen.

woensdag 3 juli: 3 x 20 activiteit, fietstocht. 

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of www.facebook.com/Landelijke-Gilde-Sinaai 
landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095

KVLV Sinaai 
17 april   Kookles

Wij maken een feestmenu klaar. Start om 19u30 in de bestuurszaal 

19 april   Bloemschikken
Ter gelegenheid van Pasen creëren we een mooi bloemstuk. Inschrijven via Godelieve
Bruggeman op nr 0476 613 410

27 april Verwondertocht in Bazel. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dit aan de prijs van 3 €. Pic-nic om 18 uur vertrek
tocht om 19u00

23
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VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
WILLEMSEN Emilie
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

Met dank voor hun financiële steun

24

DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MOYAERT Lydie
NOPPE Karel
PYPE Pierre
REYCHLER Peter
SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland

& SCHAUTTEET Myriam
VAN OSSELAER Gaston
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6 mei Meifeest  
We ontvangen jullie graag in de parochiezaal om 13u 30’. Een gastspreker komt ons in-
formeren over het thema “darmen doorgelicht” ZEER  aanbevolen. Jullie partner is ook
welkom.

7 mei Bedevaart naar Oostakker
Vertrek aan de Dries om 13u30 met eigen vervoer of carpoolen. Info en inschrijven via
Godelieve  gsm 0476 613410

26 juni Bezoek aan Antwerpen
Wij varen met de waterbus voor een bezoek aan Antwerpen. Afspraken hier rond worden
nog medegedeeld.

Via ons tweemaandelijks gildeleven worden jullie op de hoogte gebracht van onze activiteiten.
Steeds welkom bij KVLV Sinaai - de “VROUWEN MET VAART”

Garageverkoop 
Het Wijkcomité Hemelsbreedte i.s.m. de Beukenlaan en de Bellemanstraat organiseren een gara-
geverkoop op zaterdag 06 APRIL 2019, 10u – 16u.
informatie: 0471 319433 of 0476 305680  

Mannenkoor Gaudeamus zong te Brussel
Op donderdag 17 januari 2019 zong het Mannenkoor Gaudeamus een concert in het Vlaams Par-
lement te Brussel, dit ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de oud-parlements-
leden.

Het programma bestond uit een greep uit de laatste zangvond, liederen uit de eerste wereldoorlog,
aangevuld met enkele mooie Vlaamse liederen. Het concert stond onder de leiding van dirigent
Raf Vandermeulen; aan de piano en op accordeon  zorgde Johan Famaey voor een feilloze bege-
leiding.
Het optreden werd zeer gesmaakt door de vele aanwezigen, onder wie Parlementsvoorzitter Jan
Peumans, oud Vlaams Premier Luc Vandenbranden en de Wase oud-politici Lieven Lenaerts en
Nelly Maes.
Een rondleiding in het gebouwencom-
plex en het nuttigen van lekkere
broodjes met de gepaste drank,
maakten het bezoek en het optreden
compleet.

Dit was alvast een mooie start voor
weeral een gevuld werkingsjaar van
het koor.
Wie interesse heeft in de verdere wer-
king van het koor of wie graag zou
meezingen kan steeds contact nemen
met één van de zangers of bij
www.gaudeamus.be - info@gaudea-
mus.be.

Op bijgaande foto die in het Vlaams
Parlement is genomen, ziet u de zangers die aanwezig waren op dit evenement. 
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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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Voel jij de lentekriebels ook al?

FeMma zorgt voor een stralend voorjaar met de volgende boeiende activiteiten:

● Fietsen: elke vrijdag van 13:30 u tot 16:30 u, verzamelen bij Marianne in de E. Tinelstraat 8.

● Ladiesnight in de Siniscoop : maandelijks op dinsdag. Meer info bij Sonja via 03/772.27.45.

● Kaart- en spelnamiddag op maandag 1 april. Inschrijven bij Cathy via decraemer.cathy@tele-
net.be of bij Kris 03/772 11 38

● Leesclub op maandag 25 maart bij Marianne, E. Tinelstraat 8 om 20:00 u.

We bespreken ‘schitterende ruïnes’ van Jess Walter. Een nostalgisch, sfeervol liefdesverhaal
tegen de achtergrond van een afgelegen Italiaans kustdorpje.

Inschrijven bij Peggy via peggy.degeest1@gmail.com of 0472 616995.

● Bloemschikken op woensdag 24 april bij Nele in Kemzeke om 19:00 u.

We verwerken lentebloeiers met een originele twist. Meer info en inschrijven bij Marianne via
de.sy.marianne@gmail.com of op 03/772.58.25 of 0474 390410.

Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!

● Culturele uitstap op zaterdag 27 april: ‘Lang leve de muziek, 60 jaar liedjes uit de lage landen.’
Deze interactieve expo in de Sint-Pietersabdij in Gent loont zeker de moeite! Meer info en in-
schrijven bij Hilde via 03/772.22.79 of eric_creve@telenet.be.

● Lentefeest op dinsdag 7 mei: Geniet mee van ‘Hola, zomaar oma’! Een muzikale, grappige en
ontroerende voorstelling van Leen Persijn, over de speciale relatie tussen grootouders en klein-
kinderen.

Inschrijven + kaarten bij Hilde via eric_creve@telenet.be of 03/772.22.79

Ook niet-leden en mannen zijn van harte welkom!

● Dagreis op 21 mei: bezoek aan Aalst en ‘La Lorraine’ in Ninove. Meer info en inschrijven vóór
15 april bij Francine via 03/772.28.78.

● Na de succesvolle initiatie Aquaspinning, hebben wij terug fietsen gereserveerd voor volgende
data: maandag 8 april en 29 april om 20.15 u, woensdag 17 april om 10.00 u en woensdag 5 juni
om 9.15 u. Snel inschrijven is de boodschap!

● In het kader van ons FeMma project voor ‘de warmste week’, houden we workshops ‘zorg-
massage’ en ‘zelf massageolie maken’ in mei en juni. Hou hiervoor zeker onze facebookpagina
in de gaten!

● Noteer ook alvast zaterdag 15 juni voor de avondwandeling in het mooie Sombeke en 23 juni
voor een Vespatocht door Zeeuws-Vlaanderen!

Neem deel aan een activiteit en wie weet, raak ook jij gebeten door de FeMma microbe!
Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer
03/772.58.25 of 0474/39.04.10. Mailen kan naar de.sy.marianne@gmail.com.

Neem ook eens een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

27

verenigingen

Sinaai_info_april_2019_OK_Opmaak 1  11/03/19  12:25  Pagina 27



           

   
 

Koninklijke Toneelkring Baudeloo brengt
monoloog voor het goede doel.
Sommigen zullen zich nog de opvoering van de monoloog “Reis naar Rome” herinneren, gebracht
door Marleen De Plukker (zie foto). Jarenlang rijpt het plan om opnieuw een dergelijke productie te
brengen en, na lang brainstormen, is de definitieve beslissing genomen. 

Marleen heeft voor deze nieuwe uit-
daging gekozen voor de aangrijpende
monoloog “ROZALIE NIEMAND“ naar
het gelijknamige boek van Elisabeth
Marain. Op het ogenblik dat dit ver-
slag wordt geschreven (februari 2019)
zijn de voorbereidingen al volop aan
de gang maar moeten nog praktische
zaken, zoals data en locatie , worden
geregeld. Heel waarschijnlijk zal ge-
kozen worden voor opvoeringen in de
maand mei in de parochiezaal. Ten
gepasten tijde wordt de nodige infor-
matie hierover verspreid via flyers en
andere kanalen. 

We kunnen alvast meegeven dat dit een niet-te-missen opvoering wordt en dat alle opbrengsten
van deze productie integraal naar een liefdadigheidsinstelling gaan. Toneelkring Baudeloo wil zo
ook zijn steentje bijdragen voor het goede doel. 

Sint-Catharina Scholen
Een té-gek kakelbont jaar in de Sint-Catharina Lagere School

Ouders, grootouders, kin-
deren,… al wie een link
heeft met onze school,
kon het ongetwijfeld al
vaststellen: dit schooljaar
is niets te gek! Het begon
op 1 september toen een
vrolijke spring-in-’t-veld,
Lippi Pangkous, de
speel plaats op stuiterde.
Onze kinderen trokken grote ogen bij alle fratsen die Lippi uithaalde.

Zelfs onze grootste deugnieten riepen luid “Dat mag niet!” wanneer
Lippi haasje over speelde met de vuilnisbakken of de voetbaldoelen gebruikte als turntoestel. 

28
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Andrea Van der Linden
Zuster Beatrijs
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Disselingen
Affiche toneel
Op pagina 32 vind je een affiche van het toneelstuk “Onder één dak” dat bijna 100 jaar
geleden werd opgevoerd door “Het Vlaamse Volkstoneel” van Gent o. l. v. Dr. Jan
Oscar De Gruyter. Deze toneelbond kan men vergelijken met deze van de groep van
Frans Poos die in de naoorlogse periode meermaals in Sinaai optrad op uitnodiging
van het Davidsfonds.
Dr. De Gruyter (1885 – 1929) is één van de Vlaamse toneelmonumenten die als acteur,
regisseur en theaterdirecteur naam en faam verwierf. De vertoning vond plaats in
zaal “De Kroon” bij Leopold Bal aan de Dorpsstraat, die ook werd gebruikt als cine-
mazaal. (zie Sinaïek 11de jaargang -2015 -p. 5).
Kaarten voor dit toneel waren te bekomen bij Gustaaf Verstraeten, de grootvader
van nieuwslezer bij VTM Danny Verstraeten, lid van de brouwersfamilie waar o. a.
Capoen werd gebrouwen.

Leden
Na het succes van ons jaarboek 2017 over de geschiedenis van Sinaai kenden we wel
een lichte daling van het ledenaantal in 2018. Toch staat de teller nog op 510 leden.
We hopen in 2019 met ons boek over de boerenorganisaties weer nieuwe leden aan
te trekken.

Schenkingen
Cesar De Bock – De Wolf: overlijdensberichten en veel bidprentjes
Eddy Van Dongen: bidprentjes
Paul Creve: een speech van de boerinnenbond, nog enkele boekjes, oude bidprentjes,
enkele foto’s en geschreven en gedrukte liederteksten van o. a. 

“Vreselijke misdaad gepleegd te Sinay”
“Het bloedig jachtdrama te Sinay”

Anita Eggermont – Van Aelst: bracht ons een verzameling met vooral oude bidprentjes
die we mogen inscannen. We ontvingen ook enkele koopakten voor eht archief
Benno Robijn: foto's, doodsprentje, prentkaarten, liedteksten, gezondheidsboekje,
en een leerbrief
Christiane Vercauteren: documenten i.v.m. de parochiekerk, de klok,  en de missiestoet
Julien De Vuyst van heemkring “De Hellebaard” uit Herzele bezorgde ons onder-
staand knipsel. (Uit: De godsdienstige week van Vlaanderen - 22 oktober 1886)

Etienne De Meester
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Zuster Andrea Van der Linden
Het was in de zomer van 2005 dat Zr. Andrea me vertelde over haar belevenissen in
Congo. Ze straalde bij het vertellen en genoot nog na bij het bekijken van enkele foto's
uit die periode. Dit alles was de aanleiding voor mijn vraag aan haar om deze gege-
vens te noteren zodat ze niet zouden verloren gaan voor het nageslacht. In het najaar
van 2009 bezorgde ze me een gesloten enveloppe met de vraag om deze te openen
na haar overlijden omdat het schrijven te veel emoties had opgeroepen, een vraag
die ik met respect behandelde.

Haar levensloop
Andrea was het oudste kind in het gezin van August Van der Linden en Maria Martha
Laureys. Andrea Emilia Francisca Van der Linden werd geboren op 18 december
1927 te Haasdonk. Op 25-jarige leeftijd koos ze voor een religieus leven en deed op
25 maart 1953 haar intrede bij de Zusters Maricolen-Franciscanesse Waasmunster.
Op 27 september van datzelfde jaar werd ze ingekleed onder haar kloosternaam
Zuster Beatrijs.
Op 4 januari 1956 deed ze haar tijdelijk professie voor drie jaar. Ze behaalde een
diploma van onderwijzeres te Gent aan het Crombeen, het klooster en schoolcomplex
der zusters Franciscanessen.
Haar eeuwige geloften sprak ze uit op 26 juli 1959 en in september 1963 begon ze te
Antwerpen aan een tweejarige cursus voor diocesane cathechese.
Op 26 januari 1965 behaalde ze het diploma van geaggregeerde voor het Lager Secun-
dair onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn instituut te Eeklo. Vervolgens
was ze een jaar lerares aan de H. Hartschool  en in de beroepsschool.
Ze werd lerares te Waasmunster op 3 september 1967, maar haar hart klopte toen al
voor de missies. Daar haar congregatie geen missies had is zij overgegaan op 20 april
1968 naar de congregatie van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Wachtebeke
met het doel naar Congo (Zaïre) te gaan.
In 1974 keerde zij terug na het verbod om les te geven door president Mobutu.
Zr. Andrea werd in mei 1975 aangesteld als directrice van de lagere en kleuterschool
te Kruibeke. Later gaf zij les in het onderwijs voor volwassenen, aan werklozen en
vluchtelingen.
Zij was één van de pioniers van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Vlaan-
deren. Eerst was ze medewerkster van de Antwerpse hoogleraar en jezuïet Walter
Smet, die in 1974 te Antwerpen een centrum voor charismatische vernieuwing ves-
tigde. Daarna in 1975 begon ze in Sint-Niklaas met de gebedsgroep “Pax Domini”.
In Nederland werkte Zr. Andrea van 1992 tot 2002 als schrijfster en redactielid mee
aan Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Daarna nog schreef ze jarenlang, zeker tot in 2014 voor
Jezus Leeft, het tijdschrift van de Charismatische Vernieuwing. Zolang haar gezond-
heid het toeliet bleef ze schrijven. Zr. Andrea overleed op 1 juli 2018. Op de pagina
21 verschijnt het eerste deel van haar belevenissen in Congo.

Jos Daems
Bronnen
Heemkring Den Dissel: “Van Heilige Kindsheid tot Missiestoet” Jaarboek 2006 blz. 91 
Drs Albert Vervaet: “De Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Wachtebeke 1841-1991” Blz. 342
Archief: Mariazusters van Franciscus-Roosenberg - Zusters Maricolen-Francicanesse Waasmunster
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Missionaris in Congo
We schrijven 1968. De wereld is grotendeels hersteld van de Tweede Wereldoorlog,
een aantal oude systemen hebben afgedaan. Het is tijd voor een nieuwe visie op mens
en maatschappij, en dat weerspiegelt zich op diverse levensdomeinen. Zo ook in de
benadering van het vroegere (sterk koloniaal getinte) missiewerk, dat naar echte
ontwikkelingssamenwerking evolueert. Eén van die ‘nieuwe’ missionarissen was de
Sinaaise Andrea Van der Linden, die haar herinneringen aan haar eerste jaren in
Congo neerschreef. We brengen ze u in drie delen. Het is het ongecensureerde verhaal
van een gedreven vrouw, zoals zij de toenmalige realiteit in de Congolese brousse
met open blik beleefd heeft. We wensen u veel leesgenot met dit uniek tijdsdocument.
Mijn Kongo Ervaring
1967 – Er waaide een verfrissende wind over Europa en ver daarbuiten. De vroegere
kolonies voelden dat er een nieuwe tijd was begonnen. Vooral de ‘Afrikanen’ wilden
erkenning van hun menselijke waardigheid en respect voor het zelfbeschikkingsrecht
om vrij te leven in eigen land en cultuur. Overal ter wereld stonden voortrekkers op
die de ‘gelijkwaardigheid’ van elke mens propageerden. Eén van hen was Martin
Luther King ! Geweldloos verzet tegen de verdrukking en onderdrukking, was zijn
ideaal. ‘We shall overcome one day!’ Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn ideaal !
Hij heeft de wereld wakker geschud zodat de ogen opengingen van al wie het hart
op de rechte plaats had…Ook het Concilie Vaticaan II en de encycliek Populorum
Progressio van Paulus VI in 1967 lieten een nieuw geluid horen.
Ik gaf toen les in geschiedenis en godsdienst. Ik probeerde te denken en te leven
volgens de evangelische gerechtigheid en bewonderde de moed en levenshouding
van Martin Luther King. Zo had Jezus het ook gedaan: opkomen voor mensen die
opzij werden gezet, de armen waren zijn vrienden.
In april 1968 nam ik deel aan een Internationaal Congres voor ‘Ontwikkelingssamen-
werking’. Ik ontmoette er missionarissen, dokters, professors…werkzaam in ‘ont-
wikkelingslanden’, vooral in Kongo. Ik luisterde enthousiast naar hun ervaringen.
Mijn interesse om mee te werken aan de  gelijkwaardigheid van elke mens, van elk
volk groeide en kreeg vaste vorm.
In een brief aan mijn ouders schreef ik: ‘Wat me bezielt? De evolutie in mijn engage-
ment voor het Rijk van God is toewijding in geloof. Ongeveer een vijftal jaren verdiepte
ik mij in internationale sociaal-economische problemen; dit alles vanuit een ver-
nieuwde bijbelse geloofsvisie. Ik wil eerlijk zijn tegenover mezelf en de roep van de
Heer beantwoorden.’ Ikzelf heb eigenlijk niets ondernomen om naar Kongo te gaan,
alles is zonder mijn weten door de gezagsdragers geschikt. Waarschijnlijk hebben ze
gezien wat mij bezielde...
Ik heb het risico genomen, een sprong in geloof en ‘k ben er blij om. Onze Pa heeft
me beter gekend dan ik mezelf: hij had me in 1953 gevraagd: “zou je niet beter naar de
missies gaan?” Uiteindelijk blijkt zijn inzicht juist, maar ondertussen heb ik de nodige
ontwikkeling doorgemaakt. En daar ben ik dankbaar voor. In de huidige situatie is
een degelijke basis op humanitair, godsdienstig en vooral bijbels vlak onmisbaar.
Het is een zware opdracht, ik maak me geen illusies. De opvatting omtrent ontwik-
kelingshulp verschilt van de vroegere missionering. Nu gaat het meer om mensen,
die eeuwenlang klein gehouden werden, te helpen hun eigenwaarde te ontdekken. 
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’t Gaat meer om internationale rechtvaardigheid. Hieraan wil ik enkele jaartjes van
mijn leven wijden, al is het maar door eenvoudig les te geven in primitieve omstan-
digheden.’
7 september 1968: Na een vliegtuigreis van 7 ½ uur landen we in Kinshasa, nu wacht
ons een reis van 7 ½ uur rijden met de jeep tegen 70 km/u tot Matadi, daarna de
stroom over met de ‘bac’, 42 km tot Vunda, daarna 100 km brousseweg naar Kin-
goma! Voortaan zal een brief posten een weg van meer dan 100 km vragen (heen en
terug = 200 km). Bevoorrading idem, schooldocumenten indienen naar Kin vraagt
ongeveer 500 km enkel! 
9 september 1968: Kingoma / Beneden-Kongo in het Kristalgebergte, tussen de
Oceaan en de Kongostroom; een plateau van 550 m hoog langs de andere kant van
de evenaar. Een goed klimaat!
Twee seizoenen: regen, warm met een regelmatige aangename passaatwind; droog
en koud (tot 18°) met veel stof op de weg; maar Kingoma zelf ligt in de brousse: hoog
gras dat op het einde van het droogseizoen in brand wordt gestoken. Een vuurzee in
de nacht. Elke dag begint om 6u heel fris en om 18u gaat de zon onder.
Toen ik daar toekwam liep Zr. Gaudentia (Martha Rollier) wanhopig rond met een
brief in haar handen gericht aan inspecteur Bankazi die in Mbanza Ngungu woonde,
op honderden km van Kingoma. Ze was zo van streek dat ze me niet eens zag: “Ik sta
hier heel alleen om het nieuwe schooljaar te beginnen”, zuchtte ze. Ik zei: ”Ik kom je
helpen”. Maar ze zag of hoorde me niet, tenslotte drong het tot haar door dat ik werkelijk
kwam helpen. De volgende morgen begonnen de klassen: 3 jaar Ménagère Pédago-
gique (Pedagogie huishoudkunde): wie een diploma behaalde kon lesgeven tot het
4e studiejaar. We zijn dan samen op volle toeren gaan draaien: wij getweeën voor
12O leerlingen verdeeld over 3 klassen. Hierbij dan de directie, alles in het Frans!
Alle leerlingen bleven bovendien inslapen. Veertien dagen lang heb ik lesgegeven
van de ene klas naar de andere om dan ’s avonds het resultaat van de oefeningen na
te kijken. Zr. Gaudentia en een monitrice namen toezicht en handwerk voor hun
rekening terwijl ik lesgaf. Zware dagen! Gelukkig was het dan niet zo warm, soms
was het zelfs ‘koud’ (18°), zoals de huidige zomer in Vlaanderen. Er is één groot verschil:
hier weet het weer wat het wil, geen grillen, standvastig en betrouwbaar. Heet met
veel regen of droog zonder regen, dan is heel de brousse dor… Zodra de eerste regen
valt schieten de rode amarylissen uit de grond overal verspreid. Mooi!
Op 12 september schreef ik een enthousiaste brief naar het thuisfront in België. ‘Een
gezonde streek midden in de bergen. En fruit! Lekker fruit! Appelsienen, pompel-
moezen zo dik als een voetbal, papaya’s, mango’s, citroenen, watermeloen…’t Sap
loopt je van handen en kin. Ook groeien hier Vlaamse groenten: worteltjes, goeie
aardappelen… Vlees krijgen we van de jacht: lekkere antiloop, parelhoen en van de
boerderij: varken, kip en dus eieren… Kaas wordt gekocht in Boma, en brood wordt
gebakken door onze ‘boy’. We beschikken over een diepvriezer en een koelkast, dank
zij een motor die op diesel draait. We hebben ook water dat opgepompt wordt vanuit
de Ntombe, een zeer snelstromende rivier niet ver hiervandaan.’ Maar dit comfort
was enkel voor de zusters en voor de paters. Dat was het kolonisatie-systeem…
Na die eerste veertien dagen arriveerden 3 jonge mannen met een diploma in de
hand. Ze kwamen van Matadi en waren door de inspecteur benoemd in Kingoma.
Welkom! Deze jongens hadden met succes hun humaniora voltooid. Dit betekende
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dat ik voor een nieuwe uitdaging stond: hen leren lesgeven; welke vakken waren
geschikt voor elk persoonlijk? Gelukkig waren het verstandige kerels en zeer gedwee.
Ze kwamen uit de stad en pasten zich aan in de brousse, ook wat het dagelijkse leven
betrof. Nu stak het probleem van ‘huisvesting’ de kop op. Maar ze hadden geduld,
en vonden een voorlopig onderkomen bij de onderwijzers. Tot aan mijn komst draaide
‘institut ménagère pédagogique ‘ op een lagere schoolsysteem: elk had zijn klas. Het
waren onderwijzers die in Kingoma zelf woonden. Dat kon natuurlijk niet langer. Ik
bewonderde Zr. Gaudentia voor haar medewerking: zij had nu niet meer ‘haar’
klaslokaal! Zr. Gaudentia kende mijn familie in Stekene zeer goed. Ze had mijn vader
nog gekend.Tot mijn groot spijt, werd ze ziek, moest naar België en is na zes maand
aan kanker gestorven. Ik verloor een lieve medezus die bovendien ook het Kikongo
machtig was. Voor de onafhankelijkheid van Kongo was het onderwijs voor de meisjes
grotendeels in hun moedertaal, met het nadeel dat ze geen hogere studies konden
beginnen. 
Kikongo is één van de 4 erkende inlandse talen van Kongo, maar de taalgebieden
gaan over de grenzen heen. De drie andere talen zijn Shiluba, Kisuaëli, Lingala (een
nieuwe taal: mengeling van Frans en Kikongo) Lingala is ontstaan in Kinshasa, de
taal van het leger. Frans is de onderwijstaal. Maar elke stam heeft ook zijn eigen taal:
zo zijn er meer dan 600 verschillende stamtalen.
Familieverband: Wat ik spoedig vernam was hoe het gezin functioneert... Wij kennen
het patriarchaal systeem, normaal is het vader die de familienaam doorgeeft aan zijn
kinderen. Hij zorgt dat zijn gezin kan leven, samen met moeder. Beneden-Kongo
heeft een matriarchaal systeem, dit betekent dat de moeder het centraal punt is van
het gezin. Zij draagt en verzorgt het leven. In primitieve milieus (dorp) zal zij het
veld bewerken om het gezin te voeden. Vader heeft eigenlijk niet veel te zeggen. De
echte verantwoordelijke die het gezin draagt, is de oudste zoon. Zelfs in de grootstad
Kinshasa geldt deze verantwoordelijkheid. Al is hij getrouwd, hij weet zich geroepen
om de toekomst te verzekeren van zijn broers. Door het contact met het Westen is er
een diepgaande evolutie aan de gang. Soms had ik de indruk dat de mentaliteitsver-
andering nog sneller ging dan in Vlaanderen. Vooral als de vrouw gestudeerd heeft
en dus ook haar manier van denken intuïtief verandert.
Maar binnen het gezinskader heerst ook een andere opvatting. De kinderen zullen elkaar
nooit bij naam aanspreken, wel volgens de rangorde: de oudste is de ‘heer’(kuluntu),
de andere benamingen ken ik niet. Broers en zussen zijn neven en nichten en kozijns.
Juist zoals de Bijbel het vermeldt o.a.’Van Jezus zeggen de mensen uit Nazaret: we ken-
nen toch zijn broers en zussen?’ Ik zie dit ook in allochtone gezinnen dat de oudste
de verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen die na hem komen. De grootmoeder
houdt er de traditie in (bij matriarchaal systeem).
Internaat: op dit plateau studeerden een 150 tal jonge meisjes (16 tot 21 jaar) en even-
veel grote jongens; dan nog de lagere scholen. Meisjes hadden meestal een achter-
stand in leertijd tegenover jongens, vermits meisjes als kind op jongere broertjes en
zusjes moesten passen, terwijl moeder de zorg had het gezin te voeden: groenten,
aardnootjes, bonen, maniok kweken op een akkertje. Naar de markt gaan om te
verkopen en te kopen: bananen, suikerriet, palmnoten, rijst, in de zon gedroogde
visjes. Vader deed het zware werk: op jacht, visvangst, bomen en struiken hakken,
palmnoten uit de bomen kappen, zakken bloem kopen. Om de veertien dagen gingen
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de meisjes uit de dorpen naar huis om zich te bevoorraden; sommigen deden in een
weekend 52 km, heen en terug, te voet. Meisjes uit de stad (Matadi en Kinshasa) had-
den geld om het nodige op de markt te kopen. Om een internaat in te richten op Eu-
ropese maat waren de middelen niet beschikbaar.
De leerlingen moesten zelf voor hun eten zorgen: ze zochten enkele dikke stenen en
hout om vuur te maken om daarop een grote pot om rijst, maniokbladeren en bonen
te koken. Voor water liepen ze de berg af naar de bron, die in het nat seizoen een beek
vormde. Wassen, strijken, kleren repareren deden ze zelf. Ook voor de lagere school-
kinderen was dit het internaatregime. Eveneens bij de jongens. Een hard leven.
En toch! Zingen en dansen achter elkaar in kleine cirkels en lachen en improviseren.
Ik tussen hen in. De studies waren van hoog niveau: we hadden te veel kandidaten,
dus moest er geschift worden door examens en nog examens. In een klaslokaal zaten
verplicht minimum 40 leerlingen, maar het aantal liep soms op tot 50! Gelukkig had-
den de lokalen dikke muren en kwam de zon niet rechtstreeks binnen.
Slaapgelegenheid: in heel grote lokalen sliepen de lagere schoolkinderen op matten,
zoals in de dorpen. Voor de leerlingen van het secundair waren er houten bedden
voorzien. Maar…’les punaises’ (wandluizen) nestelden zich in alle spleetjes, tot zelfs
in de muren. Die beestjes waren ’s nachts actief en beten de meisjes. Zo werden er
ziekten verspreid. Hoe dit probleem te lijf gaan? Bedden en muurspleten behandelen
met kreoline. Alle bedden buiten in de gloeiende zon (heet seizoen tot + 45° - een
frisse regelmatige passaatwind maakte het draaglijk). De hitte verlamt de luizen, dan
de bedden met een smak laten vallen zodat de beestjes op de grond vallen, om ze
dood te trappen. Stinken! Dan met een verfborstel de bedden bewerken. Maar de
neten van de wandluizen bleven altijd zitten. Wie wou dit werk opknappen?
Niemand, alleen ik… Blijkbaar waren ze die beestjes gewoon. Stel je niet voor dat
in de stad de huizen van de inlanders beter waren dan in de brousse. In Beneden-
Kongo zijn wel alle huizen in steen, dat was verplicht reeds voor de onafhanke-
lijkheid. Maar een huis – gewoonlijk één kamer -  dient slechts om te slapen (een mat
op de grond) of om te schuilen voor de regen, met een afdakje om te koken.
Na enkele jaren was ik dat werk moe en dacht: als ze in hun vuil willen slapen, mij
goed. Dan zij het zo. Maar wat stelde ik vast? De wandluizen werden zo talrijk dat ze
zich zelfs in de klassen nestelden. Wat nu? Terug het werk zelf opknappen. Tijdens
een vakantie in België kon ik een groot aantal ijzeren bedden krijgen. Dat zou wel
beter zijn. Wat een vergissing! zelfs tussen de ressorts was het goed leven voor de
wandluizen. Ze waren nog moeilijker klein te krijgen.
Ik leerde de leerlingen slapen in een proper bed: over de matras een laken. In het
koude seizoen hadden ze ook een deken nodig. Wat stelde ik vast? Dat laken was
enkel voor overdag. Zij plooiden het netjes op en rolden zich in het deken. ‘Een deken
wassen is toch een hele karwei’! Zo redeneren wij. Andere gewoonten inbrengen gaat
niet vanzelf, daarvoor is inzicht nodig en hygiënische kennis. Dat vraagt jaren…
Huizen bouwen
Ik had een fabrikant gevonden die twee geprefabriceerde huizen kon leveren. Wij
zouden zorgen voor de fundamenten. Hoe? Werk voor de leerlingen: grind uit de
Ntombe scheppen met een emmer, die op het hoofd en leeggieten op de oever. De
camionnette bracht het grind naar de missie. De rest was mannenwerk: stenen maken
en in een zelfgemaakte oven bakken. Zeer grote stenen!
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Weer werk voor de leerlingen: de stenen ter plaatse brengen, op het hoofd! En dat
ging precies al spelend. Twee huizen met elk een grote en een kleiner kamer voor de
leraars (‘profs’ in het Frans) Ondertussen was er nog een jonge man benoemd in
Kingoma, zo waren ze met vier.
Ze hadden een dak boven het hoofd om te slapen en de lessen voor te bereiden. De
rest gebeurde buiten. Ook zij moesten de helling afdalen om water te halen en hout
om eten te koken. Ik was altijd stomverbaasd hoe zij elke dag naar school kwamen
met een sneeuwwit hemd. 
De profs bedachten een naam voor de school: Institut Tuzolana: waar liefde heerst.
En zo was het: een fijne samenwerking, we verstonden elkaar prima. Deze jonge
mannen bleven meestal drie jaar lesgeven, met de bedoeling genoeg geld te sparen
om aan de universiteit verder te studeren. Tot nu toe zijn vier ‘vrienden’ mij trouw
gebleven. Ze behaalden inderdaad hogere diploma’s en werden  journalist, diocesane
verantwoordelijke voor ontwikkeling, advocaat , onderwijzer…

Andere mentaliteit
Geleidelijk aan werd duidelijk dat ik een andere doelstelling nastreefde. Zodra ik in
Kingoma kwam op het schooldomein, kwamen mensen met uitgestoken handen naar
mij toe: mpanam: geef me iets. Ik zei: Ik kom hier om van jullie te krijgen. Jullie heb-
ben me veel te geven: blijheid, nieuwe culturele inzichten, gemeenschapszin… Eens
stond ik aan de Kongostroom in de rij te wachten op de overzetboot (bac), tussen
vrouwen met pidi’s op het hoofd (grote manden vol groenten en fruit om te verkopen
op de markt in Matadi). Een politieagent kwam naar mij toe en ik moest vooraan
gaan staan. 

Zr. Andrea in Kingoma, de meisjes brachten de stenen ter plaatse.

(Kingoma: Rijk van de tamtams - Ki = meervoud & ngoma = tamtams)
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Op welke manier? Hij stampte brutaal de vrouwen achteruit en… de pidi’s kantel-
den, groenten en fruit kwamen in de stroom terecht. Ik was beschaamd en innerlijk
verbolgen. Al het werk van die vrouwen, in het water en ze moesten naar huis zonder
met de opbrengst van hun werk het nodige te kopen voor de kinderen en het huis-
houden. Mijn besluit stond vast: geen sluier meer, gewone kleren; zo iets wilde ik
nooit meer meemaken.
Ik wou de superioriteitsmentaliteit niet overnemen. Jezus heeft de voeten van zijn
leerlingen gewassen, met de opdracht: ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Ik bleef
gehoorzaam aan de Heer Jezus en zijn boodschap. Volgens de oude traditie deed ik
waarschijnlijk ‘raar’ en tegendraads.               
Vermits de profs geen stromend water hadden, zette ik flessen water in de koelkast,
nam ze mee naar school, zodat de kinderen in het heet seizoen konden drinken. In
volle klassen lesgeven maakt dorstig. In mijn bureau, voelde ik soms de zweetdrup-
pels langs mijn benen lopen. Waarom zou ik hen geen water te drinken geven?
Als de leerlingen in het warm seizoen van hun dorp terugkwamen, geladen met
voedsel, had ik emmers water klaar staan om hun benen af te spoelen. De rivieren
liepen over en de kleiweg veranderde in een modderpoel. Het was dan reeds donker,
dus konden ze niet nog de helling af om zich te wassen. Ik hield van de leerlingen:
“Bemin je naaste als jezelf”, is een gebod dat reeds van kracht was tijdens het Eerste
Verbond (OT). 
Regelmatig reden zusters - een vroedvrouw en een helpster - naar de omliggende
dorpen voor verzorging van zieken en om zwangere vrouwen naar het dispensarium
te brengen voor de bevalling. Dit was verplicht om hygiënische redenen en om sterfte
risico’s te verkomen. Soms moesten zwangere vrouwen naar de dokter in Matadi
voor een keizersnee. Ouders profiteerden van de gelegenheid om voedsel mee te
geven voor hun kinderen in Kingoma. Als de camionnette toekwam en de colli’s
werden afgeladen, droeg ik die naar de school. Blijkbaar was ook dat een ‘buiten-
gewone’ daad, maar voor mij doodgewoon.

Op een keer was ik alleen thuis. Ik werd geroepen en ging mee naar het dispensa-
rium. Daar zat een vrouw bij de deur buiten op de grond. Ze had juist haar kind ge-
baard. Wat nu? Ik pakte de baby voorzichtig met de navelstreng op, hielp de moeder
opstaan en bracht haar naar de verloskamer. De  vrouw ging op het bed liggen en ik
begon de baby wat proper te maken. Gelukkig kwam Zr. Albertine net terug van de
tocht naar de dorpen. Dikwijls hoorde ik een barende vrouw huilen in de verloska-
mer en ging dan helpen met de ‘ventouse’ (zuigpomp) om de baby te helpen geboren
worden. Zelden was er een gewone geboorte. Waarom? In die jaren was er meer eten;
de vrouwen aten beter, dus de baby’s werden iets zwaarder bij de geboorte, maar
het bekken van de vrouw veranderde niet. Terug in België heb ik cursus gevolgd aan
het Tropisch Instituut in Antwerpen. Daar vernam ik dat een Afrkaanse vrouw een
andere ruggengraatstructuur heeft dan een blanke. Ze  kunnen gemakkelijker baren
als ze gehurkt zitten. Onze manier om een vrouw plat te leggen bij het baren, past
niet in Afrika. De zwarte vrouw heeft een dieper gebogen wervelkolom.

Zr. Andrea Van der Linden
(wordt vervolgd)
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(Werk)woorden met “M”
Nu de dagen lengen en een mooie zomer lonkt, willen we u verder met de letter M
laten werken. Daar gaan we…

Maffen: slapen – komt uit het Bargoens (de dieventaal), waar maf suf betekent
Mangelen: ruilen, verwisselen – is in deze betekenis afgeleid van mengen
Mankeren: missen, ziek zijn of een letsel hebben, van het Franse manquer – ’t zu ’t er
nog oan moeten mankeren betekent zoveel als ‘dat zou wel het toppunt zijn’
Manzjeneren: vermoeden , inbeelden, van het Franse imaginer
Mastiekeren: stopverf aanbrengen, van het Franse mastiquer
Matsen: slaan, vechten, komt van het Germaanse matjan, dat neerslaan betekent
Mauken: maken, vervaardigen – de lange aa wordt au
Maunken: hinken, manken
Meedun: meedoen, meewerken, meenemen – klankverwisseling tussen oe en u
Meepoarten: ook een deel krijgeen
Meeratsen: steelsgewijs meenemen – soldatentaal voor stelen
Meeschauren: bedrieglijk meenemen
Meetjeschieten: met schijfje (muntstuk) naar een lijn schieten (volksspel)
Meiërken: een merk aanbrengen
Memmen: zeuren, zaniken – het is verwant met het Latijnse mamma (borsten) en
betekende oorspronkelijk zuigen
Mennen: de oogst binnenhalen, van het Franse mener (aanvoeren)
Messen: bemesten, mest openspreiden
Meugen: mogen – damme ze nog lank meugen meugen!
Mienetten: beffen – komt van het Franse minette (poesje)
Mijken: ontwijken, vermijden – mijkt ou betekent ga uit de weg
Mijn: mijden, vermijden – de valt dikwijls weg voor n op het einde van een woord
Mikken: richten, voor ogen hebben – van het Germaanse mikjan (het oog richten op)
Mingen, mingelen: mengen, tussenkomen – e voor n wordt dikwijls i
Misgeven: iets verkeerd geven
Miskijken: verkeerd zien – ek mi nou zue miskeken?
Misklappen: onbewust iets verklappen – past op da d’ou nie misklapt!
Miskommen: ongelegen komen – ge kun nie miskommen (je bent altijd welkom)
Misleggen: op een verkeerde plaats leggen
Mislieën: misleiden
Mispakken: onderschatten, verkeerd beoordeeld – d’er hê’k mij toch oan mispakt!
Misrijn: verkeerd rijden
Misspreken: zich verspreken
Mistreffen: slecht treffen, ongunstig verlopen – mê heuren man ê z’et mistroffen
Misvaulen: eten dat niet goed bekomt – ’t is mij misvaullen
Misvraugen: verkeerd vragen
Moaën: maaien – aai klinkt als oa
Moanen: aanmanen
Moeën: zich bemoeien – moeë d’ou nie!
Moeven: spreken, in beweging komen – verwant met het Engelse move (bewegen)
Monken: pruilen, mokken – oorspronkelijk een nasale uitspraak van mokken
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Muilen: tongzoenen
Muuësen: morsen, knoeien, prutsen – o voor r verandert vaak in u

Andere woorden met M
Makoaër, makaunder: elkaar verbastering van het oudere malkander
Malgree: graag – van het Franse malgré (ondanks) – hier is de betekenis dus licht ge-
wijzigd
Malkontent: ontevreden – van het Franse malcontent
Mauger: mager
Maunk: kreupel
Meegoandeweg: stilaan, langzaam aan – het geleidelijke van gaandeweg wordt hier
dus nog versterkt
Meenekieër: ineens, opeens, ook almeenekieër
Mee-ons-getweeën, mee-ons-gedrein: met ons tweeën, met ons drieën
Meetenieënen: meteen
Mensenschau: mensenschuw
Mesnat: doornat, druipnat
Meugelijk: mogelijk
Mieënens: menens, ernst – ’t was va mieënens
Mieër, mieëst: meer, meest
Mieëstendeels: meestal
Miekmak: alles dooreen gemengd – dit woord komt in vele talen voor: Frans micmac,
Duits Mischmasch, Engels mishmash en is waarschijnlijk een klanknabootsing 
Mijkt-ou of mijkt-ou-weg: ga uit de weg
Min, minuir: minder
Misdieëld: slecht bedeeld
Mismaukt: mismaakt, misvormd
Moar: maar
Moar-nieë: maar nee
Moedermens-allieën: helemaal alleen, moederziel alleen
Moeste: moest jij, mocht jij – samentrekking van moest ge
Mottig: misselijk – ‘k ben mottig
Mouter: overrijp – verwant met het Engelse melt (smelten)

En daarmee komen we aan het einde van ons lijstje woorden met een M. Aanvullin-
gen zijn altijd welkom, want we zijn er vast veel vergeten. Tot in de zomer!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 2018
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.
-december 2017
31 Koen Baert (39 j.) † Gent, uitvaart en begraven in Sinaai
-januari
08 Freija De Bock (41 j.) e. v. Steven Vermeire, † Antwerpen, begraven in Sinaai
10 Roger De Beule (72 j.) † Sint-Niklaas
11 Lea Van den Bergen (88 j.) † Sint-Niklaas
12 Mariette Van Peteghem (87 j.) w. v. Etienne Schaut, † Sint-Niklaas
18 Margriet Verlee (83 j.) w. v. André Maes, Hulstbaan
30 Delfina Selis (87 j.) e. v. René Janssens, † Moerbeke
-februari
01 Maria Raes (91 j.) w. v. Julien Vandamme, † Moerbeke
02 Godelieve Varewyck (85 j.) w. v. Lucien Ongenae en Jozef Raes,

† WZC “Huize Den Dries”, voorheen Hulstbaan.
04 Godelieve Ongena (74 j.) w. v. André Verhulst, †WZC 't Lindehof Belsele
10 Martha Geers (90 j.) w. v. Lucien Van Puyvelde, †Sint-Niklaas, Helsvuurstraat
11 Diana Dutoo (82 j.) e. v. Richard Mikolon, † Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat.
13 Gerardine De Vos (97 j.) w. v. Amand Vermeiren, † Sint-Niklaas, Edgar Tinelstraat
16 Gerard Audenaert (96 j.) e. v. Martha Heyens, †WZC 't Heuverveld Waasmunster, 
begraven te Sinaai

19 Agnes De Bock (63 j.) e. v. Lucien Coussens, † Sinaai, begraven in Daknam
22 Julien De Witte (84 j.) w. v. Josepha Tollenaere, Dr. Haeltermanlaan
24 Ives Taelman (53 j.) † Sinaai, begraven in Daknam, Leestraat
25 Luciaan De Cock (86 j.) w. v. Mariette Maes, † Sint-Niklaas
-maart
05 André Notenbaert (84 j.) e. v. Hilda Van Mele, † Sint-Niklaas, Edgar Tinelstraat
07 Emilienne Bracke (mevr. Piet De  86 j.) w. v. Miel De Beul,

† Sint-Niklaas, Cadzandstraat
11 Werner Pittery (56 j.)  † Sinaai, Edgar Tinelstraat
11 Mariette Van Damme (89 j.) w. v. Gaston Verniers,  † WZC “Huize Den Dries”, 
voorheen Leebrugstraat

19 Roger Van de Velde (88 j.) w. v. Paula Caeldries,  †WZC “Sint-Eligius” Zeveneken
22 Marie-Thérèse Boodts (76 j.) w. v. Hubert Martens,  † Belsele, uitvaart en begraven  
in Sinaai

22 Guido De Klerck (86 j.) e. v. Yvonne Pattyn, † Sint-Niklaas
24 Roger Van Hoye (93 j.) w. v. Francine Robyn, † WZC 't Lindehof Belsele,
Stenenmuurstraat

24 Georges Verschelden (92 j.) w. v. Juliette Burm, †Aalst, Wijnveld
27 Maria De Roeck (91 j.) w. v. Frans Rotthier, † Sint-Niklaas, 
voorheen Vleeshouwersstraat

31 Maria Van Hoornyck (89 j.) w. v. Clement Raes, † Beveren, voorheen Hellestraat
-april
01 Bertha Janssens (100 j.) w. v. Leo Vandaele, † WZC “Huize Den Dries”.
02 Erna De Clercq (63 j.) e. v. Dirk Van Puyvelde, † Sint-Niklaas, Wijnveld.
06 Arlette Bocklandt (77 j.) w. v. Albert Mul, Hulstbaan.
06 Norbert Vercauteren (81 j.) e. v. Lydia Bal, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
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10 Mauritius Kerre (86 j.) w. v. Elisabeth Buys, †WZC “Huize Den Dries”,
uitvaart in Dendermonde.

12 Denise Dierens (75 j.) e. v. Etienne Mels, † Sint-Niklaas, Populierenstraat
16 Liliane Varewyck (73 j.) e. v. René De Greyt, Puiveldestraat
13 Christiane Maes (90 j.) w. v. Guido Verstraeten, e. v. Henri Vermeulen, 

† Sint-Niklaas.
24 André Bracke E.H. (87 j.) z. v. Evarist en Marie Vereecken, † Brakel, onderpastoor
in Sinaai van 1975 tot 1985.

25 Marie-Louise Mettepenningen (87 j.) e. v. Marcel Vannerum, 
†WZC “Huize Den Dries”, uitvaart in Belsele.

27 Marie-José Verwulgen (95 j.) w. v. Jan Baptist Van Ingelgom, † Gent
-mei
03 Godelieve De Vos (83 j.) w. v. Marcel Sax, † Sint-Niklaas, uitvaart in Sinaai
27 Angèle Janssens (93 j.) w. v. Theo Van Clapdurp, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
-juni
08 Marie Louise Jeangout (90 j.) w. v. Alfons De Belie, † Sint-Niklaas,
WZC “Huize Den Dries”, uitvaart en begraven in Belsele

13 Petrus De Permentier (76 j.) Edgar Tinelstraat
22 Roger De Vos (95 j.) w. v. Anna De Weirdt, †WZC “Huize Den Dries”,
uitvaart en begraven in Eksaarde.

23 André Smet (76 j.) e. v. Marleen De Bruyne, † Sint-Niklaas, Wijnveld
26 Monique De Fré (77 j.) w. v. Julien Haentjes, † Sint-Niklaas, uitvaart en begraven
in Belsele.

26 Alfons Pauwels (92 j.) w. v. Suzanne Vervaet, † Stekene WZC “Zoetenaard”, 
uitvaart en begraven te Klein-Sinaai

27 Luc De Caluwé (60 j.) e. v. Christelle De Maer, Zwaanaardestraat
-juli
01 Andrea Van der Linden Zr. (90 j.) d. v. August en Maria Laureys, † Sint-Niklaas
WZC “De Spoele”, uitvaart in Moerbeke, asverstrooiing in Sinaai

02 Albert Uytersprot (98 j.) w. v. Lea Van der Herten, †WZC “Huize Den Dries  
11 Etienne Van den Berghe (84 j.) e. v. Marie Louise Annaert, Beukenlaan
14 Gustaaf De Clercq (86 j.) e. v. Simonne De Mulder, † Sint-Niklaas
18 Frank De Meester (75 j.) e. v. Paulette Vercauteren, Hulstbaan 
-augustus
...  Rachel Beeckman (98 j.) †WZC “Huize Den Dries
02 Ferdinand Staessens (75 j.) w. v. Emilienne Laureys, † Sint-Niklaas
04 Marc Tirez (73 j.) e. v. Rita Geerinck, † Beveren, Zwaanaardestraat
23 Suzanne Vael (Zr. Gertrude) (95 j.) †Waasmunster, 
klooster Mariazusters van Franciscus

30 Gaby Pattyn (84 j.) e. v. Lutgard Van Hecke, Hulstbaan
-september
01 Leona Raemdonck (85 j.) w. v. Michel Poppe, † Belsele “WZC Het Lindenhof”
08 Norbert Michiels (83 j.) e. v. Agnes Van Dorsselaer, † Sint-Niklaas, Beukenlaan
09 Rita Buyle (65 j.) w. v. Germain De Vuyst, †WZC “Huize Den Dries,
teraardebestelling St.-Niklaas.

10 Marita De Kerf (72 j. ) e. v. Willy Van Rumst, † Lokeren
22 Jenny Durinck (67 j.) e. v. Willy Cerpentier, † Beveren-Waas,
Schrijbergstraat – Waasmunster, uitvaart in Sinaai

27 Omer Raes (91 j.) z. v. Florent en Elodie Smet, †WZC “Huize Den Dries,
voorheen Luitentuitstraat
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-oktober
06 René De Witte (98 j.) w. v. Renilde Dhooge, † Lokeren, begraven in Sinaai
10 Richard De Puysseleire (63 j.) † Gent
13 Etienne Daman (69 j.) w. v. Maria Vermeulen, † Sint-Niklaas, Beukenlaan
13 Godelieve Wauters (71 j.) w. v. André Van Cleemput, † Lokeren, WZC “Huize Den
Dries”, begraven in Sombeke-Waasmunster.

16 Godelieve De Meester (73 j.) w. v. Pierre Willaert, † Sint-Niklaas,
begraven te Sinaai.

21 Jozef De Smet (82 j.) e. v. Maria Van Britsom, †WZC “Huize Den Dries,
voorheen Wijnveld.

27 André Debacker (93 j.) w. v. Marie Paule Van den Broeck, † Estinnes,
uitvaart in Sinaai. 

-november
02 Anne Nobels (63 j.) e. v. Yvan De Vos, Hulstbaan
04 Hilde Wauters (61 j.) e. v. Werner Dhondt, † Ossenisse (Hulst NL.)
04 Irene Van Pottelberge, (86 j.) e. v. Willy De Wilde, † Beveren, voorheen Hulstbaan
11 Cecile De Petter (95 j.) w. v. André Joos, † Belsele “WZC Het Lindenhof”
-december
12 Jef Van de Stricht (87 j.) e. v. Gerarda Thielens, † Sint-Niklaas
18 Hugo Baeckelandt (75 j.) l.g. Elisabeth Stremerch, Vleeshouwersstraat
20 Magda De Weirdt (96 j.) w. v. Jozef Wojtulewski, Vleeshouwersstraat
31 Daan Anthuenis (75j.) † Sint-Niklaas
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En we brengen Lippi ook tot in de klassen. Zo maakten we dit schooljaar al 3 fijne filmpjes met
Lippi in de hoofdrol. Die filmpjes illustreren welke weg we met de kinderen willen inslaan op vlak
van sociale vaardigheden. Want kinderen beoordelen op gedrag en vaardigheden is één ding, hen
aanleren hoe het moet, is iets helemaal anders. Ook daar helpt Lippi Pangkous hen een handje. In
de filmpjes loopt het eerst helemaal fout, maar dan toont Lippi hoe het anders kan. De focus van
de filmpjes variëert van ruzies oplossen, over zorg dragen, tot leren samen werken en spelen.

Ondertussen zijn ze al flink vertrouwd met deze guitige meid en kijken ze al niet meer zo vreemd
op van het “anders-zijn” van onze Lippi. Kinderen zien spelenderwijs in dat iedereen anders is én
dat dat helemaal niet zo erg is. Wat is dat trouwens, “anders zijn”? Zijn we niet allemaal verschillend
en zijn we niet allemaal een beetje gek op onze eigen manier? Absoluut, en dat zullen we laten zien
ook! Ons jaarlijkse schoolfeest staat helemaal in het thema van gek zijn en anders doen. We plakken
er het etiket ‘Circus’ op, want waar kan je beter gek doen dan in het circus?! Iedereen welkom, op
zaterdag 25 mei in Circus Kakelbont!

Sint-Catharina Basisschool Sinaai: Kleuterschool Klavertje 3 gaat ervoor!

Wij dromen van een groene speelplaats voor onze kleuters in de Vleeshouwersstraat.
Kinderen voelen zich gelukkiger in het groen, en vervelen zich minder snel op een avontuurlijke
speelplaats. De uitdagende omgeving scherpt hun sociale vaardigheden aan en prikkelt hun crea-
tiviteit. Negatief (pest)gedrag krijgt minder kans! Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze be-
vindingen. De kinderen zijn meer betrokken bij hun speelplaats en de leerkrachten vinden er
boeiende leerkansen.
Dus deden we mee aan de aanvraag tot subsidies voor een groene speelplaats bij de stad Sint-Ni-
klaas. Samen met onze kleuters en hun ouders gingen we aan de slag om onze droom vorm te
geven. 

En we hebben prijs: een mooi bedrag wordt ons geschonken. Dankjewel hiervoor.
We gaan nu samen met een ex-
pert de plannen verder uitwer-
ken en uitvoeren. Spannend
in teressant.

Ondertussen worden ook onze
kleutertoiletten op de speel-
plaats gerenoveerd
en krijgt onze inkom een op-
knapbeurt.

Een school vol dynamiek. 

Kom je graag eens kijken?
OP ZATERDAG 18 MEI IS ER OPENKLASJESDAG TUSSEN 10u EN 12u.
In kleuterschool Klavertje 3
In  kleuterschool ‘t Wijntje
In basisschool De Zwaan
met mogelijkheid tot inschrijving voor kinderen geboren in 2017 na aanmelding... WELKOM!

Jeugd Jeugd Jeugd
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Jeugdhuis Troelant 50 jaar 
Zoals in de vorige editie van Info Sinaai reeds gemeld, viert jeugdhuis
Troelant dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Er zijn reeds een aantal activiteiten
gepasseerd, maar voor dit feestjaar hebben we ook in het voorjaar een
aantal speciale evenementen gepland.

Op zaterdag 20 april organiseren we een heuse Retrofuif waarbij jong en oud de nostalgische
sfeer van weleer kan opsnuiven. Als hoogtepunt van de fuif, komt Stubru- en feestlegende Dirk
Stoops de zaal in vuur en vlam zetten met de gekende ambiance en sfeer. De man stond aan de
wieg van ‘De Afrekening' en ‘Was het nu ‘70, ‘80 of ‘90’ en heeft sindsdien meer dan 20 jaar aan
feestervaring onder de riem. Een niet te missen avond dus!

Het weekend van 17 tot 19 mei gaan we de afgelopen 50 jaar terug tot leven brengen met “Troe-
lant Museum”. Op deze tentoonstelling zal allerlei materiaal (foto’s, video’s, krantenartikels, leden-
bladen,…) dat doorheen de jaren verzameld is te zien zijn. Daarnaast zijn er een aantal
audio fragmenten te horen waarin oud-leden hun Troelant-anekdote vertellen of een avondje Troelant
be schrijven uit vervlogen tijden. Na de tentoonstelling kan je nog rustig napraten in het Museum
Café. De toegang is gratis. Tevens krijgt elke bezoeker een naslagwerk mee naar huis.

Hetzelfde weekend is er op zondag 19 mei het jaarlijkse Hockeytornooi waarop verschillende
(jeugd)ploegen het tegen elkaar opnemen om de prestigieuze wisselbeker te veroveren. Ook is het
de ideale gelegenheid om de blok- en examenstress even weg te werken.

Op zaterdag 22 juni is er nog een optreden voorzien dat volledig kadert in het 50-jarig bestaan.
Meer details kunnen we nog niet prijsgeven…
Voor we de welverdiende zomervakantie induiken, is er van 24 tot 28 juni de Terrasjesweek. Het
concept is simpel: van maandag tot vrijdag is het jeugdhuis geopend vanaf 16u en is iedereen wel-
kom op ons zonneterras. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind. Er staat ook elke dag een
andere activiteit op het programma. De bedoeling van deze week is om de dode momenten tussen
de examens en de grote vakantie op te vullen. Het is dus zeker de moeite om eens langs te komen
in Troelant!

Hou onze facebook-pagina zeker in gaten voor alle info over de activiteiten tijdens het jubileum-
jaar.

Chiromeisjes Alleman 
Weer een nieuwe Info Sinaai, dus weer een ide-
aal moment om alle Sinaainaren op de hoogte
te brengen van wat de Chiromeisjes de afgelo-
pen maanden zoal hebben uitgespookt en wat
er nog op onze planning staat dit voorjaar. Laten
we beginnen met een korte terugblik op de
voorbije activiteiten. Eerst en vooral willen we
alle Sinaainaren bedanken die hun oud ijzer op-
gespaard hebben voor onze oudijzeractie in
maart. Dankzij jullie bijdrage hebben we weer
een mooi bedrag kunnen ophalen. Verder stond

Jeugd Jeugd Jeugd
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ook nog onze ouderavond op het programma. Alle Chiromeiden, jong en oud, hebben weer het
beste van zichzelf gegeven op de planken van onze parochiezaal onder het motto girlpower. Daar-
naast hebben de meeste afdelingen ondertussen ook hun weekend of nachtje achter de rug. Niks
leuker dan een weekend erop uit trekken om samen te ravotten en plezier te maken met je Chiro-
vriendinnen! 

We willen ook graag wat reclame maken voor de activiteiten die we nog zullen organiseren in de
komende maanden. Op 4 mei organiseren de tiptiens samen met de kerels van Chiro Wij naar jaar-
lijkse traditie het ketirestaurant. Jullie zijn allemaal meer dan welkom om te komen proeven van
de verse vol-au-vent en spaghetti die ze zullen klaarmaken. Inschrijven kan door een mailtje te stu-
ren naar tiptiens.chiroalleman@hotmail.com. Aan de vooravond van de grote vakantie is het dan
weer tijd voor onze BBQ. Op zondag 30 juni nodigen wij u graag uit in de Dr. Haeltermanlaan 21A
voor een lekker stuk vis of vlees. De week nadien valt er weer wat te beleven op onze Chiro, want
dan organiseren de aspi’s opnieuw een heuse tapaspibar. Zij serveren op zaterdag 6 juli lekkere
hapjes en drankjes om hun kas nog wat te spijzen alvorens we op kamp vertrekken. En daarmee
zijn we aan het hoogtepunt van het Chirojaar gekomen, namelijk het kamp! We willen nog niet al te
veel verklappen, maar lichten al een tipje van de sluier op. Van 22 juli tot en met 31 juli stellen we
onze tenten op in… Lint waar we ons 10 dagen lang te pletter zullen amuseren. In de volgende

Info Sinaai vertellen we jullie meer over het kamp.

Chirojongens Wij
Het werkjaar van onze jeugdbeweging is bezig aan het laatste deel vóór het kamp en de bijhorende
grote vakantie. Uiteraard gaat de tijd niet zó snel dat wij al aan het kamp beginnen te denken. Hoe-
wel… achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het bivak al gestart. Onderaan het artikel
hebben wij al een beetje meer informatie verzameld.

Onze Chiro leeft. En dat hebt u waar-
schijnlijk wel al gemerkt!
Zo doken “Wij” in december 2018 op
in het straatbeeld met onze unieke
huis-aan-huis verkoop van kerstbo-
men. Een 350-tal bomen werden ver-
kocht. Dit is toch een mooi aantal,
wetende dat wij tegenwoordig meer en
meer de concurrentie moeten aangaan
met de kunststofversie van deze kerst-
decoratie. Tijdens onze verkoopactie
stelden we ook vast dat veel Sinaaina-
ren ons blijven steunen door mee te
doen met de “altijd-prijs” tombola.
Zowel de verkoop van bomen als de
tombolalotjes spijsden onze kas en
met andere woorden onze zondagse

werking. Daarom is een wel gemeende “DANK U WEL Sinaai” hier wel op zijn plaats.

De maand januari en begin februari was voor onze leidersploeg geen gemakkelijke periode. Gedu-
rende deze weken zaten vele hogeschoolstudenten gekluisterd achter hun boeken om de examens
tot een goed einde te brengen. Ook een aantal leiders vallen onder deze groep studerende jonge-
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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
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ren. Dit had als gevolg dat wij voor een aantal zondagen “interim” leiding moesten zoeken. Al vanaf
oktober 2018 waren wij hiermee gestart en uiteindelijk werden alle “vacatures” ingevuld. Langs
deze weg wensen wij dan ook alle oud-leiders en andere “invallers” hartelijk te bedanken voor hun
inspanningen tijdens deze eerste weken van het nieuwe jaar.

Eind maart was het dan tijd voor onze jaarlijkse “Bonte Avond”. Wij zijn er wel een jaartje van tussen
geweest ten gevolge van ons verjaardagsfeest en bijhorend feestweekend, maar dit veranderde
niets aan de inhoud van deze avond. Onze Bonte Avond is nog steeds een eetfestijn, gevolgd door
optredens van de leden, per afdeling. Het menu is al 10-tallen jaren hetzelfde: tomatensoep met
balletjes, frietjes met stoofvlees en een slaatje. En als dessert is er chocomousse. Ook deze keer,
werd de maaltijd klaar gemaakt door de kookouders, aangevuld met het oudercomité. De bediening
aan tafel gebeurde door de leiding en Aspiranten. Een cliché “vele handen maken weinig werk”: in
het geval van de bonte avond is dit zeker van toepassing. Bedankt voor de hulp! Het 2de deel van
de avond, bestond uit tal van optredens door onze leden wat bij momenten, tot hilarische taferelen
leidde.

Tot slot geven wij nog enkele data mee;
• Zaterdag 04 mei 2019, Het KETI restaurant.
• Een heus restaurant waarbij de organisatie wordt gedragen door de Tiptiens van chiromeisjes

Alleman en onze Kerels.
• Vanaf donderdag 11 juli tot en met zondag 21 juli 2019, het kamp.
• Dit jaar trekken we niet zo ver weg. We gaan naar Dentergem, vlak over de grens van West-

Vlaanderen.
• Volg onze Facebook-pagina voor meer informatie en ook de bezoekdag tijdens het bivak.

Als u het ons vraagt, Chiro!

Wenst u kennis te maken met Chiro, kom gerust eens langs op zondag tussen 14u en 17u! 
Of informeer u via chirowij@gmail.com. U kunt ons ook volgen op de facebookpagina “Chiro 'Wij'
Sinaai”.

Scouts Sinaai
Het einde van het geweldige scoutsjaar zit eraan te komen. Toch is het nog niet gedaan, want er
staan nog enkele leuke activiteiten op het programma, zoals daar zijn: onze coole quiz waarvoor
iedereen van harte welkom is! De quiz zal dit jaar georganiseerd worden op 4 mei 2019 door de
leiding. Waar we ook naar uitkijken is
de “Spijs en drank” op 18 mei 2019,
georganiseerd door onze vzw. Er zijn
enkele noodzakelijke werken aan
onze lokalen en hiervoor zal de winst
van deze smakelijke avond zeer goed
van pas komen. Verder zitten we ook
al met onze gedachten bij de kampen,
want die zitten er ook al aan te
komen. Als leiding zijn we volop bezig
met de voorbereiding van onze kam-
pen om ze zo geweldig en onvergetelijk mogelijk te maken. Verder wilden we jullie dorpelingen ook
bedanken voor jullie steun bij onze azaleaverkoop. Ook onze oudste tak is jullie al zeer dankbaar
voor het steunen van hun buitenlandse kamp! 

Jeugd Jeugd Jeugd
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

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

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI

Parlofonie & videofonie

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai
tel. 03 772 22 61

TEGEBOOR JUBILEUMTE

uw drukwerk !

JUBILEUM

uw drukwerk !
voor al 

ANNERSB
BESTELBONS

YERSFLLYERS

HUWELIJK
TEGEBOOR

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
OMSLA

ANNERS

JUBILEUM

BESTELBONS
AKTFFAKTUREN

HUWELIJK
TE

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
GENOMSLA

JUBILEUM

AKTUREN

AND

el. 03 772 22 61

SPPANDOEKEN

t
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
ANDOEKEN

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
enz...

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !

Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: maandag gesloten
di-vr: 8u - 12u30 en 13u30 - 18u00

za: 7u - 15u00 - zo: 7u - 12u30

Zondag: brood, sandwichen, 
pistolets en koeken verkrijgbaar

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/336 62 63

HHaarstudieKAPSALON

Heidi Van de Velde Op afspraak
Burmstraat 6 Tel. 03 294 93 82
9112 Sinaai GSM 0477 69 92 07

Facebookp. H. Haarstudie
Onlinebooking.vandeveldeheidi.optios.net
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Wat volgt is pas voor binnen enkele
maanden, maar wel zeer handig om te
weten. We starten namelijk met het
nieuwe scoutsjaar in het derde weekend
van september. Aarzel zeker niet om kin-
deren uit jouw omgeving kennis te laten
maken met onze Scouts. Iedereen is wel-
kom bij ons en mag altijd komen kijken
hoe leuk scouting wel niet is! 

Een stevige linker, de leiding van scouts Sinaai.

KLJ Sinaai 
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.

Een andere vaste waarde was onze ontbijtmandenactie voor Valentijn. Dit jaar waren er enorm veel
inschrijvingen. We kunnen met trots meedelen dat we de kaap van 500 manden overschreden heb-
ben! Hartelijk bedankt aan alle romantische zielen, hopelijk heeft het gesmaakt! 

Deze maand zijn we ook nog op kleurenweekend geweest. Elke leeftijdsgroep deed het Vlaams-
Brabantse Steenhuffel opfleuren met hun groepskleur. Het was alvast een mooi voorsmaakje van
het kamp volgende zomer in Pelt! 

Wat heeft KLJ Sinaai binnenkort op de agenda staan? Wel, ons feestweekend XL komt eraan:
• Vrijdag 5 april: Eetfestijn
• Zaterdag 6 april: Quiz: Shoot The Question 

(OC Troelant – 16€ max. groepen 4 personen
Inschrijven BE83 7376 1807 1515 met vermelding van ploegnaam
Meer info: info@klj-sinaai.be

• Zondagmiddag 7 april: Eetfestijn
• Zaterdag 13 april: Low Budget Party

We zorgen er dit jaar voor dat iedereen zeker zijn gading vindt in één van onze activiteiten, en
daarom organiseren we voor de tweede keer een quiz! Mocht je je nog niet ingeschreven zijn, haast
je dan, want vol = vol. Zondagmiddag kan je trouwens ook je buikje vullen bij ons!

Natuurlijk staan wij elke zondag van 14u tot 17u ook klaar met spetterende activiteiten! Onze en-
thousiaste leidingsploeg staat dan klaar voor alle jongeren van 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: 
Astrid Van De Voorde – Edgar Tinelstraat 8 - 0470 57 12 46
Sofie Van Damme – Groenselstraat 58 Waasmunster – 0492 83 24 66

Neem zeker ook eens een kijkje op onze site www.klj-sinaai.be of op onze Facebookpagina om op
de hoogte te blijven van onze nieuwtjes. 
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

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

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

Vleeshouwersstraat 36 - Sinaai - 03/772 33 39

Delicatessenslager
Maes
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Schutterskalenders
Sinaai Eendracht
Bij Leen in café “De Boogscheut”
Maandag 22 april
Maandag 27 mei
Maandag 24 juni

Ons Vemaak
Bij Eddy in Café “Brouwershuis”
Zaterdag 6 april
Zondag 21 april
Maandag 29 april
Zaterdag 4 mei
Dinsdag 14 mei (kermis Puivelde)
Zondag 19 mei
Zaterdag 1 juni

Running Team Sinaai
Loper van de maand Wim Kellens

Sinds kort woont Wim in de Hooimanstraat in Sinaai. Hij is 34 jaar, ge-
trouwd met Marijke de Ryck en vader van 3 kinderen. Wim is een in-
wijkeling, want geboren en getogen in het verre Torhout. De landelijke
overeenkomsten met Sinaai gaven direct een klik bij hem en hij woont
hier echt heel graag. Wim is altijd sportief geweest; als kind voetbalde
hij bij Torhout en hield hij van lopen in zowat alle atletiekdisciplines.
Tevens heeft hij zich aan polsstokspringen gewaagd! Rond zijn 14de
heeft hij zijn voetbalschoenen aan de haak gehangen en zich aange-
sloten bij Torrac, de Torhoutse Recreatie Atletiekclub. Na zijn studies
aan de unief heeft Wim enkele jaren bij AC Waasland gelopen tot hij
uiteindelijk bij Running Team Sinaai is aanbeland. Hij is sinds meer
dan 5 jaar lid van RTS, waarvan bijna 4 jaar als begeleider en 2 jaar
als bestuurslid. De club is voor hem een warm nest geworden. De
reden waarom hij zich destijds heeft aangesloten was niet alleen om
zijn conditie op peil te houden, maar meer nog om nieuwe mensen te
leren kennen uit Sinaai. Hij  kan intussen stellen dat dit meer dan ge-
lukt is en dat lopen vaak zelfs bijzaak is geworden.

Hoewel hij graag wedstrijden loopt, komt het er slechts enkele keren
per jaar van. Zowel hij als zijn vrouwtje houden van gevulde weekend-
jes met familie en vrienden, en voor loopwedstrijden is er simpelweg
dan vaak geen tijd meer over. Maar als hij wedstrijd loopt, kiest hij
meestal voor de middellange afstand, van 10 km tot 10 mijl. Zijn beste
resultaten liep hij enkele jaren geleden, met een 10 km tijd onder de
40 minuten. Wim hoopt vooralsnog op vele jaren loopplezier zonder
blessures. Maar stilletjes droomt Wim wel van een big city marathon.
Wij wensen Wim nog veel loopplezier toe.
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Sinaai Eendracht & Ons Vermaak
Vrijdag 10 mei 20u00 100 € gratis (kermis Puivelde)
Vrijdag 7 juni 20u00 100 € gratis (kermis Stenen-

muur; vleesschieting)
Maandag 10 juni 14u30 100 € gratis (kermis Stenen-

muur)
Sinaai Statie
Café “Maretak”
Wijnveld 308 - Tel: 0476/32.34.13
Vrijdag 05 april  19u30 25€ gratis
Vrijdag 03 mei   19u30 25€ gratis (kermis)
Zondag 05 mei 09u00  25€ gratis (kermis)
Maandag 06 mei14u30  SPA-schieting + trofee 25€

gratis (kermis)
Zondag 02 juni 15u00 25€ gratis 
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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

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Jan Raes
Algemene bouwwerken & Renovatie

met 40 jaar ervaring

Hulstbaan 97 9112 Sinaai
Tel. 03 344 05 44 jan.raes@outlook.be
gsm 0478 06 25 28 btw 0689 955 852

Zijn cijfers niet uw ‘dada’?
Voor ons is het kinderspel!

VM CONSULT BVBA
Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Zwaanaardestraat 40a - 9112 Sinaai
Enkel na afspraak - www.vm-consult.be
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Marathon Terneuzen NL
Op zaterdag 1 december was de club RTS met 4 ploegen aanwezig op de aflossing marathon in
Terneuzen om de jaarlijks loop daar wat meer Sinaaise kleur te geven. Als men weet dat hier 97
teams hun beste beentje voorzetten, kwam onze Sinaaise club er heel goed uit! Team 1 behaalde
6de plts in een tijd van 2u38, team 2 werd 23ste in een tijd van 3u07, team 3 (de dames) werden 40ste

maar wel het 3de damesteam in 3u19, team 4 werd 71ste in 3u39. Proficiat aan alle deelnemende
RTSers! Jullie hebben er opnieuw een mooi dag van gemaakt.

Podiumplaatsen van atleten uit Sinaai:
• Sofie Claus behaalde op 1 november de 1ste plaats in Hamme, op 2 december de 2de plaats in

Oostduinkerke (strandloop 21km), op 21 december de 2de plaats in een trail van 28 km in Meer-
daelwoud.
Tevens liep Sofie op zondag 10 februari een drielandentrail in Vaals (NL). Zij behaalde een 1ste

plaats op de 30km (met 1020 Hmeters). Proficiat Sofie voor deze uitzonderlijke prestatie!!!
• Sylvie Claessens behaalde op 24 november eveneens een 1ste plaats in Beveren, een 3de plaats

op 30 december op de Nieuwjaarsloop 8 km in Nieuwkerken, op 5 januari opnieuw een 1ste plaats
te Heikant

• Gino van den Broeck en Sylvie Claessens behaalden op 26 januari een 1ste plaats te Westdorpe

Cadzand ½ marathon TrailRun
Op 3 Februari had in het mooie Cadzand deze 1/2 marathon TrailRun plaats. Deze goed georgani-
seerde wedstrijd langs 7 km strand(zand) en 14 km duinpaden (op en neer) heeft met zicht op het
Zwin en de zwarte polder een grootse reputatie opgebouwd. Daarom deden er ook 1231 deelne-
mers mee waaronder ook 7 RTS-lopers uit Sinaai. Gino van den Broek 1u25, Wim de Roos 1u29,
Sofie Claus 1u35 (10de dame) Erwin van Cauwenberge 1u34, Sylvie Claessens 1u39, Stefaan van
Bogaert 1u40, Heidi van de Velde 1u49.
De wedstrijd werd gewonnen door Tom van Lamsbrouck (Jabbeke-b) in een tijd van 1u14!

Op zaterdag 18 Mei 2019 organiseert RunningTeamSinaai hun “8ste bokkenloop” in Sinaai! 
Alle info kan u vinden op www.runningteamsinaai.be.

GFA Sinaai
• Paastornooi 2019 op zaterdag 20 april & maandag 22 april

Op zaterdag 20 april & maandag 22 april vindt het internationale
paastornooi voor meisjes en vrouwen plaats op het Wijnveld. De
wedstrijden beginnen op beide dagen om 9u00, de prijsuitreiking is
voorzien rond 17u00. De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

• Buitenspeeldag 2019 op woensdag 24 april
Op woensdag 24 april kan je proeven van het meisjesvoetbal op Ter-
beke. We verwachten alle meisjes vanaf 5 jaar om samen leuke voet-
balspelletjes te doen.

• Footfestival 2019 - exclusief voor meisjes! – op zondagvoormiddag 5 mei
Wil jij het voetbal al spelend ontdekken of je voetbalkunsten laten zien?
Kom dan zondagvoormiddag 5 mei naar GFA Sinaai op het Wijnveld 211.
Meisjes vanaf 5 jaar kunnen in een super coole sfeer deelnemen aan ludieke voetbalspelletjes
en wedstrijdjes.
Aarzel niet en schrijf je in via jurgendebondt@telenet.be!

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 Constructie
DE GREYT BVBA

Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Kalender thuiswedstrijden op het
Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
30 maart tegen Zwevezele
13 april tegen Zulte Waregem
4 mei tegen Ruddervoorde
Provinciale & Recreatieve ploeg 
Alle zaterdagen om 12u00
Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u00 tot 12u00 

Uitnodiging
GFA Sinaai nodigt alle meisjes en vrouwen tussen 5 & 30 jaar die graag voetballen uit op haar trai-
ningen. Deze zijn gratis en onbeperkt in aantal. Neem wel vooraf contact op met onze sportief ver-
antwoordelijke, Jürgen De Bondt, via  jurgendebondt@telenet.be om de trainingsmomenten verder
af te spreken.

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

Judo Sinaai
Competitie

• Belgisch Kampioenschap:
BRONS VOOR XAVIER KUPPENS
Op 3 november behaalde onze ju-
doka Xavier Kuppens een derde
plaats op het BK judo voor senio-
ren in de categorie -90kg. In de
reeks voor judoka’s tussen 80 en
90 kg verloor Xavier enkel van de
Belgische kampioen Bottiau. Deze
Waalse profjudoka nam reeds deel
aan WK, EK en de Olympische Spelen. Op het Provinciaal en Vlaams Kampioenschap was er
geen enkele judoka die onze clubgenoot kon werpen zodat hij geselecteerd werd voor het BK.

• Examen 2de DAN
Guy Buytaert en Mario Paelinck slaagden voor het examen van zwarte gordel 2de dan. Op dit
examen, dat 2 maal per jaar doorgaat, waren 16 kandidaten waarvan er 13 slaagden hierbij Guy
en Mario. 2de dan is een graad hoger dan zwart 1ste dan. Onze club heeft nu één 3de dan, vier 2de

dans en acht 1ste dans.
• Selectie Oost-Vlaamse Jeugdploeg

Hanne Goethals en Tibo Linthout maken nu ook deel uit van de provinciale judoploeg U13. Zij
horen bij de 20 beste Oost-Vlaamse jonge judoka’s.

• Tornooi in Luik: 3de plaats Seppe Nijs
• Tornooi in Tervuren: 2de plaats Emely Buysrogge, 3de plaats voor Seppe Nijs en 5de plaats voor

Vic Moerman
• Tornooi in Kemzeke: 1ste plaats Sien Goethals - Tiemen Vermeulen

2de plaats Tibo Linthout – De Bruyne Kian - Hanne Goethals
3de plaats Nanou Meersman – Rose Poppe- Lucas de Kerf

• Kampioenschap Oost-Vlaanderen jeugd
Op 2-2-2019 nam de club met 10 jonge judoka’s deel aan het Oost-Vlaamse kampioenschap in
Aalter. Met 7 podiumplaatsen horen we bij de grote clubs.  Bij de dames beslisten onze 2 verte-
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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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genwoordigers in de min 70 kg onder-
ling wie de titel mee mocht brengen.
Emily Buysrogge versloeg in de finale
Manon Van Pottelberghe. Manon - pas
groene gordel - versloeg in de voor-
rondes al haar hogergeplaatste tegen-
standers. Het was Sinaai boven in
deze damesreeks. Emily kroonde zich
tot kampioen van Oost-Vlaanderen!

Vic Moerman kampte zich na 3 wedstrij-
den in de finale en behaalde zilver. Hier zat meer in. Tibo Linthout behaalde na enkele mooi ge-
wonnen kampen brons. Thor Geerts won in de schiftingen 4 kampen en verloor in de finale na
een rare beslissing van de arbitrage. Weg goud. Seppe Nijs verloor in de halve finale na 4 ge-
wonnen kampen maar won de kamp om brons. PJ Dhooghe verloor in de 1ste ronde van een
Rus, maar via 5 gewonnen kampen in de herkansingen behaald hij een verdiende 3de plaats.
Onze judoka’s zijn pas 1ste jaars, we hebben een sterk team voor de toekomst.
De 3 eersten van elke Vlaamse provincie gaan uitmaken wie Vlaams kampioen wordt of via een
podiumplaats deelneemt aan het Belgisch Kampioenschap eind februari.

• Tornooi Antwerpen
2de plaats Nanou Meersman – Hanne Goethals – Tibo Linthout
3de plaats Kian De Bruyne – Jorre De Plus

• Tornooi Aalst
1e plaats Sien Goethals – Rose Poppe

• Tornooi Turnhout
1e plaats Xavier Cuppens
2e plaatsTibo Linthout – Vic Moerman

Mama & papa training
Het was gezellig druk. Er waren een 60 tal deelnemers. De ouders zagen er in judogi erg strijdlustig
uit. Sommigen een beetje bleekjes of wat zenuwachtig in de zin van ‘wat gaat dat hier worden’.
Maar we hadden onze jongste judoka’s op het hart gedrukt hun “oudjes” wat te sparen en dat heb-
ben ze gelukkig ook gedaan. De ouders die het aandurfden eens een zwarte gordel te bekampen
(enkel de ouders mogen werpen) weten nu dat het aan de zijkant toch eenvoudiger lijkt.

Info
Men kan elke woensdag en vrijdag aansluiten vanaf 19 uur. 4 GRATIS proeflessen.
Voor alle info:  judoclubsinaai.weebly.com / gerrit.van.bossche@telenet.be

KFC Herleving Sinaai
• Wedstrijden 1e elftallen (2 Provinciaal C & 4 Provinciaal E):

Voor speeldata en meer info: zie website https://www.fchsinaai.be
Activiteitenkalender:
14 april 2019 Eindeseizoensbarbecue
20 april 2019 Paastornooi
22 april 2019 Paastornooi
04 mei 2019 Eindeseizoensparty Jeugd
17 mei 2019 Penaltycup

sport sport sport

43

Sinaai_info_april_2019_OK_Opmaak 1  11/03/19  12:26  Pagina 59



ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

Sinaai TAXI Fernand
Voor uw kleine of grote rit
Bel nu! Tel. 0495 57 46 66

e-mail: taxifernand@skynet.be
FERNAND VAEL - B-SINAAI (St-Niklaas)

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94
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‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

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

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

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be

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

info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 
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• KFCH SINAAI – Vrijwilligers:
Als voetbalvereniging staan we steeds open voor vrijwilligers die onze club mee willen onder-
steunen en helpen om deze verder uit te bouwen. Wie interesse heeft, kan hiervoor contact op-
nemen met Dirk Volckeryck (Tel: 0497/45.48.97; dirk.volckeryck@telenet.be).

• KFCH SINAAI – Kantine:
Voor persoonlijke evenementen kan men gebruik maken van de kantine van KFCH SINAAI. Voor
verdere informatie kan u contact opnemen met dhr. Dirk Volckeryck 
(Tel: 0497/45.48.97; dirk.volckeryck@telenet.be). 

Tafeltennisclub Troelant
TTC Troelant is een sportclub en een groep vrienden, ontstaan in het jeugdhuis van Sinaai, die elke
maandag- en donderdagavond graag een balletje slaan.

Omdat we wel wat extra leden kunnen gebruiken zijn we op zoek naar jong (of minder jong) geweld
dat ons wil komen versterken. We beginnen onze trainingen om 19 uur en eindigen ten laatste om
22 uur maar meestal wel wat vroeger want Tafeltennis is best vermoeiend en je krijgt er verschrik-
kelijk veel dorst van 

Als je genoeg getraind hebt kan je ook bij ons terecht om competitie te spelen. We beginnen er
aan midden september en spelen tot eind maart. Nu hebben we 3 ploegen in de KVKT. Er is een
ploeg in de 4de, 2de en 1ste afdeling.

Uiteraard spelen we om te winnen, maar plezier en sportiviteit dragen we hoog in het vaandel.

Ben je geïnteresseerd? Spring dan gerust eens binnen in het zaaltje achter Café de Zwaluw aan
het station van Sinaai op maandag- of donderdagavond of neem contact op met:

Johan De Vlieger: Johan-els@telenet.be, tel 0497579581 
Pascal van Brussel: vanbrup@telenet.be, tel 0475742114

sport sport sport
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Plafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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1000 Appels kermis 3-6 mei
VRIJDAG 3 mei 2019:

14.00 u. 10de 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 - Schrijbergstraat
- Neerkouter met fanfare. Iedereen welkom voor een gratis hapje en drankje.

ZATERDAG 4 mei 2019:

15.30 u. KIDS RUN – met randanimatie – springkastelen – kindergrime - obstakelbaan
12de Loopwedstrijd voor kinderen van verschillende leeftijdgroepen (meisjes en jongens
apart) vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar - GRATIS deelname!

14.30u. 1ste Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen 
16.30u Wielerwedstrijd voor “gentlemens” (iedereen welkom vanaf 18 jaar), 1ste ronde wordt ach-

ter de auto gereden!
19.00 u. 2de BBQ in Zaal “Toon” (inschrijven kan bij één van onze bestuursleden) met muzikale

omlijsting door Coverband “Afterglow” En DJ Re - Maxx

ZONDAG 5 MEI 2019

10.00 u. 58ste Ruiterbedevaart : Mis in St-Franciscuskerk, daarna optocht ruiters.
Kleine huisdieren ook welkom!
(Wenst u naar de wijding te komen met uw paard, kan u gerust altijd contact opnemen
met één van onze bestuursleden.)

12:00 u: 2de BBQ Zaal “Toon” (inschrijven kan bij één van onze bestuursleden)

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 6 MEI 2019

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 bevlag-
gen.

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,
Sinaai.

feest feest feest
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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

KBC Bank Sinaai
Dries 2, 9112 Sinaai

tel. 03 722 94 00

KBC Verzekeringen Vitas Groep BVBA
Kerkstraat 6, 9111 Belsele

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, BE0448.816.525, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be
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Stenenmuurfeesten 7-10 juni
Vrijdag 7 juni 2019
17.00 u   opening kermis met vendeliers, KLJ, en Muziekkapel Chiro
18.30 u   eerste grote prijs Nieuwelingen
19.00 u   eerste rit “3-daagse in Belsele”
20.00 u   Gaaibolling op 1 baan
20.00 u   Schieting op 2 wippen
Zaterdag 8 juni 2019
14.00 u   2de rit 3-daagse Elite zonder contract
19.00 u   barbecue

GRATIS OPTREDENS VAN TOO SHARP, CORRY KONINGS, DE ROMEO’S
Discobar Deejays

Zondag 9 juni 2019
8.00 u   Mountainbike (29, 42, 50 km.)
9.15 u   Vleesschieting (1 wip vlees, 1 wip vogels)
15.00 u   3de rit 3-daagse Elite zonder contract
15.00 u   gaaibolling op 2 banen
Maandag 10 juni 2019
8.30 u   gebedsviering + senioren
8.00 u – 16.00 u   Jaarmarkt, Bloemenmarkt, Rommelmarkt, Cava bar, Pannenkoeken, Demo met

hulphonden, Optreden van “De Strooien Hoedjes”
12.00 u   Springkastelendorp (doorlopend)
14.30 u   Schieting op 2 wippen
16.00 u   Kindernamiddag met verrassing
18.30 u   Ballonmeeting met “special shape”

Oproep 60-jarigen 2019
AANDACHT: ben jij geboren in 1959, hou dan zeker volgende datum vrij: zaterdag 12 oktober
2019 !!!
Wij vieren dan samen onze 60ste verjaardag in Zaal ’t Dorpspaleis in Sinaai. Graag zouden wij van
jou je gegevens ontvangen, d.w.z.: naam, adres, mailadres en eventueel ook je telefoon-, en/of
GSM-nummer, zodat wij je in de loop van 2019 een persoonlijke uitnodiging kunnen sturen. 
Mail naar Hilde De Witte via eric_creve@telenet.be.

Troelant Oud-leden-avond: nieuwe datum
In het vorige nummer schreven we reeds dat een aantal initiatiefnemers van de beginperiode (nu
zestigers en zeventigers) de leden van de eerste periode (van 1969 tot ong. 1985) willen samen-
brengen om het 50-jarige jubileum van Troelant apart te vieren. Deze avond met de Top 100 van
de jaren 70 en 80 waarbij de toenmalige DJ’s zullen draaien zal doorgaan in jeugdhuis Troelant op
vrijdag 27 september 2019 (ipv zaterdag 31 augustus – zoals vermeld in het vorige nummer). Zorg
dat je er bij bent!
Wij zijn nog steeds op zoek naar adressen van de leden uit de periode 1969 – 1985. Ben jij lid
geweest in die periode of ken je iemand (ouders, vrienden...) die toen lid was/waren? Bezorg ons
dan aub de naam, het adres, of bij voorkeur het mailadres (vooral belangrijk voor degenen die niet
(meer) in Sinaai wonen). 
Het centrale contactadres: Paul Vercauteren – Hooimanstraat 56 te 9112 Sinaai. Tel: 03/772.34.79
- paulvercauteren@live.be. 
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Filip Baeyens, zevende schepen 
van Sint-Niklaas   
“Ik heb het nog nooit zo druk gehad als nu”

Info Sinaai: “Kan u eerst uzelf eens voorstellen?”
Filip Baeyens: “Natuurlijk, ik ben geboren in Sinaai in 1968, als derde van vier kinderen. In Sinaai
heb ik school gelopen en daarbuiten was vooral KLJ mijn grote passie, ik ben een aantal jaar ‘voor-
zitter’ geweest. Op de KLJ heb ik ook mijn vrouw, Tine Van Poucke, leren kennen. We zijn getrouwd
en de trotse ouders van drie kinderen. Als opleiding heb ik in Geel graduaat Meet-en regeltechnie-
ken gevolgd. Ik heb altijd in de chemie gewerkt, voor de kunstmeststoffen bij Eurochem (vroeger
een fabriek van BASF).” 

Politiek was bij de familie Baeyens 
altijd heel aanwezig

Info Sinaai: “Van waar komt uw passie voor politiek?”
Filip: “Politiek was bij de familie Baeyens altijd heel aanwezig. Aan de keukentafel werd er altijd
over politiek gepraat: van lokale politiek tot de apartheid in Zuid-Afrika. Het heeft wel lang geduurd
vooraleer ik zelf politiek actief werd. Mijn echtgenote was in het begin niet echt enthousiast (lacht),
maar zeven jaar geleden, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, werd ik opnieuw gevraagd om
op te komen. Ik had toen meer tijd, en heb de kans genomen. Ik kwam op als kandidaat bij N-VA
en werd verkozen. Ik werd er onmiddellijk fractieleider en zo is de bal aan het rollen geraakt.” 

Info Sinaai: “Dit jaar wordt u schepen. Wat zijn uw bevoegdheden?”
Filip: “Ik heb een aantal bevoegdheden overgenomen van Annemie Charlier, die nu gedeputeerde
is voor onze provincie. Ik ben als schepen bevoegd voor Cultuur, de Kunstacademies en Landbouw.
Het is een hele boterham. Ik heb het nog nooit zo druk gehad als nu, maar het geeft me wel ener-
gie.”

Onze bibliotheek is de beste 
van Oost-Vlaanderen

Info Sinaai: “Welke accenten ambieert u in uw ambtsperiode?” 
Filip: “We zijn nu volop bezig met het schrijven van het beleidsprogramma 2019-2024. Op het vlak
van cultuur is Sint-Niklaas top. Daar mogen we trots op zijn. Onze bibliotheek is de beste van Oost-
Vlaanderen en de vierde beste van het land, zo bleek uit een grote studie van vorig jaar. Ons cul-
tureel centrum barst uit zijn voegen wat aantal abonnementen en verkochte zitjes betreft. Het
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Mercatormuseum heeft een internationale uitstraling. Binnen cultuur ontbreekt het niet aan kwali-
teiten of gepassioneerde medewerkers. Ik ben er echter van overtuigd dat de stad nog beter kan
inzetten op communicatie. In februari/maart liep er bijvoorbeeld een heel sterke tentoonstelling van
Mous Lamrabat, maar hoe communiceren we dit het best naar de mensen? Dat is de absolute uit-
daging.”

We zijn druk bezig met het invoeren 
van het diftarsysteem

Info Sinaai: “U bent daarnaast ook actief bij MIWA (de afvalintercommunale voor de regio
Midden-Waasland).”
Filip: “Zes jaar geleden stapte ik in de raad van bestuur van MIWA. Nu ben ik er voorzitter. We zijn
druk bezig met invoeren van het diftarsysteem. De inwoners van Sint-Niklaas produceren gemid-
deld zeer veel afval per persoon, met 173 kg/persoon staan we in Vlaanderen aan de top ☹. Dat
willen we verbeteren. Vanaf 1 juli 2019 ruilen we met z’n allen de grijze (en voor kmo’s, de gele)
huisvuilzak in voor een huisvuilcontainer.. Via huis-aan-huis inzameling halen we de meest voorko-
mende afvalsoorten selectief op: papier & karton, PMD, GFT, textiel, snoeihout en restafval. (Meer
info over het diftar systeem vindt u op de website: www.miwa.be)

Dat is natuurlijk een complexe ingreep. Er worden meer dan 35 000 containers bezorgd aan de in-
woners. Die worden dan automatisch gewogen en de software die hierachter zit is vrij spectaculair.
Wat wij als eerste doen, is het invoeren van een gedifferentieerd tariefsysteem: Voor de eerste 100
kilo vragen we 18 cent per kilo. Voor alles daarboven 25 cent per kilo. Gemiddeld gaan we uit van
21 cent per kilo, wat de werkelijke ophaal- en verwerkingskost is.“

Info Sinaai: “Wat mag Sinaai verwachten tijdens de volgende legislatuur?”
Filip: “Het grootste project blijft toch wel de renovatie van de Zwaanaarde, Leebrugstraat, Wei-
manstraat en de Keizerstraat. Het Rio-project dat we daar zullen realiseren is toch van dezelfde
grootte als de renovatie van de weg naar Puivelde. Ik denk dat iedereen weet en ziet dat het fietspad
en de infrastructuur richting Zwaanaarde en de Keizerstraat zwaar ondermaats is. Ik hoop dat de
werken volgend jaar kunnen beginnen.

Aan de ontwikkeling van Ter Beke en de site rond de voetbal werken we gestaag verder. Het bos
rond de KLJ is nu aangeplant. We gaan deze bestuursperiode bekijken of we de akker ervoor kun-
nen aankopen en converteren naar speelbos.
Het BadStreetBoys-initiatief van de dorpsraad is een goed voorbeeld van waar je met goed on-
derhoud en kleine ingrepen soms het verschil kan maken. Hier moeten we op blijven inzetten. Wat
me al een tijdje mateloos ergert, is de leesbaarheid van het kruispunt aan het station van Sinaai.
Vooral voor de fietser moet dit kruispunt veel beter worden. Het zal geen simpele ingreep worden,
maar massa’s geld kost dat niet.”

Info Sinaai: “Dat klopt als een bus. Bedankt Filip en veel succes als schepen.”

interview
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Arcad ........................ Architectenbureau...................24
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ..................50
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
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie .............................40
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 Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken.................44
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .......................8
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
Dolci Belloni.............. IJs- en tearoom ......................54
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal.................................34
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ....36
Europack Smet......... Verpakking ..............................20
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... Frituur......................................48
Garderobe ................ Herstellingen/retouches............6
Hair Corner ............... Kapper ....................................44
Heidi Haarstudie....... Kapsalon .................................34
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën...........56
In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 40
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
Mekaniekerken Erik .. Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Multipraktijk Sinaai ... Gezondheidscentrum .............55
Palermo .................... Kapsalon .................................20
Raes Jan................... Algemene bouwwerken ..........38
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. Bouwonderneming .................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop ..........44
Sinay 1217................ Blond Bier .............................. 18
Slagerij ’t Wijnveld .... Slagerij ....................................34
Sneyers Corinne ....... 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
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
Verpleegteam Elly De Witte ............................................
Thuisverpleging ........ ................................................24
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging.......................54
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit ...........38
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ......34
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ................................6
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ..................18
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Gelateria Dolci Belloni
Alle dagen open van 11u tot 18u

Dinsdag gesloten - Parking aanwezig

Kom tijdens de zomermaanden genieten van een ijsje in onze pop-up
ijsjesbar op den hof tot 22u

Taarten,cupcakes,desserten,ijs,... op bestelling,
Ons ijskarretje huren voor je feestje of evenement? Contacteer ons!

Zwaanaardestraat 7a, 9112 Sinaai
03/765.99.21

patrickbellon@telenet.be
Volg ons op Facebook en Instagram
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Multipraktijk Sinaai
Vleeshouwersstraat 7 - 9112 Sinaai

Logopediste
Karen Van Mulders

Specialisaties
- Taal-, leer- en articulatieproblemen

- Stemtherapie
(ook bij laryngectomie patiënten

en transgenders)

Contact
karenvanmulders@gmail.com

0488 57 69 20

Diëtist
Didier Verlee

Specialisaties
- Gewichtsmanagement
- (Sport)voedingsadvies

- Fit to 5 & bootcamp

Contact
dietistdidier@gmail.com

0494 71 12 94

Kinesiste Esther De Pau

Specialisaties
- Algemene kiné en sportkiné

- Manuele therapie
- Dry needling

- Kaak- en aangezichtsproble -
matiek (Temporomandibulair)

Contact
estherdepau@gmail.com

0495 27 11 62

Podologe
Astrid Van de Voorde

Specialisaties
- Podologische zolen

- Instrumentele behandeling

Contact
podoastridvdv@gmail.com

0470 57 12 46
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UITVAARTCENTRUM

Sinaaidorp 4
9112 Sinaai
03 772 44 35

Waasmunsterse Steenweg 43
9100 Sint-Niklaas
052 57 82 92

contact@huisjozef.be
www.huisjozef.be
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