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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn voor  22 augustus 2011

REDACTIONEEL Redactie zoekt uitbreiding.
Met dit nummer van Info Sinaai valt meteen het derde nummer van onze 40ste jaargang in je

brievenbus.Enkelen van de redactieleden waren erbij van in het prille begin. Ook voor hen tikt genadeloos
de klok des tijds .  Weelderige haardossen hebben plaats gemaakt voor uitgedunde of grijzere versies.

Al die wijsheid willen we graag aan boord houden, maar zouden we graag versterken met jong geweld.
Mensen die bij wijze van spreken met de computer geboren werden, voor wie de mogelijkheden van I.T. en
E-toestanden geen geheimen kennen;  die bereid zijn ook het plaatselijke (verenigings-)leven te volgen en
er ook over te schrijven.

De junior-journalistwedstrijden en de vele communicatieopleidingen moeten toch al dergelijke profielen
voortgebracht hebben ?  Wij kijken er naar uit.
Geïnteresseerd om ons redactieteam te versterken ?  Aarzel niet ons te contacteren via info@sinaaileeft.be,
of neem contact op met onze secretaris Eric Creve, Katharinastraat 6.

De redactie.

Naakt afwassen… Zonder zorgen…
Dit moet “Vlaanderen Feest” in Sinaai zijn.

Uw aandacht hebben we bij deze alvast te pakken. En nu serieus: wat brengt de traditionele “11 julivie-
ring” dit jaar?  Kwaliteit in elk geval, en deze keer ook terug door bekend volk!

En voor alle duidelijkheid: we blijven ook onze lijn aanhouden wat betreft plaats en datum:
kermisZATERDAG 9 juli dus èn op de Dries, onder den eik - de vredesboom - en in het gras.

De meeste belletjes rinkelen wellicht voor Jelle (Ketnet ) Cleymans en Jan (Nieuwe Snaar ) De Smet, maar
ook hun compagnons èn het voorprogramma zijn klasse-LIVE-muzikanten. Bij ons geen bandwerk dus.

19u  Zonder Zorgen                                 20u30  Jelle Cleymans & groep
22u30  Jan De Smet & Stoy Stoffelen      00u Bal met De Roadshow.

Zonder Zorgen
Jong talent opent de avond met Nederlandstalige

rock & kleinkunst. Zonder Zorgen is anno 2011
Sam Weemaes, Hans Smet, Jonas Verlaet en
Andreas Smet.
Waarom ze in het Nederlands zingen?
“We zingen in de Nederlandse taal omdat je dan
het genot hebt de precieze woordenschat toe te
passen, die de exacte boodschap doet
overkomen… En het Nederlands… Het is toch
gewoon o zo mooi.”
Waarom Zonder Zorgen als naam? 
“We zien het zelf in 2 betekenissen. Hoe mooi zou
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het niet zijn om zonder zorgen door het leven te gaan? Maar alles dan weer vanzelf je richting uit laten
komen en je toch over geen enkele zaak zorgen hoeven te maken, is jammer genoeg utopisch. Hoewel het
even kan helpen een prettig deuntje te horen van iemand die je vertelt dat je je nergens zorgen over hoeft
te maken, beseffen wij, zonder overdreven sentiment, dat het allemaal zo voor de hand liggend niet is. Deze
gedachtegang zou voor het grootste deel terug moeten te vinden zijn in onze teksten en muziekkleur.”
GVA: “Zonder Zorgen, dat is Gorki hand in hand met Buurman.”

www.zonderzorgen.tk

Jelle Cleymans en groep: Naakt doe ik de afwas
Zwembaden vol liefde! Dat heeft Jelle (broer van Clara) Cleymans voor de Nederlandstalige muziek. Al

lang. Al heel lang! En dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. En nu, na zijn jeugdige spron-
gen in het landschap van de kindertelevisie (KETNET, Spring e.a.), na zijn musicalavonturen (Daens, KUIF-
JE e.a.) en na zijn omzwervingen met Kleinkunsteiland langs talloze cultuurcentra, heeft hij die liefde ver-
taald in songs. Daar werd het tijd voor.

Naakt doe ik de afwas , zo heet Cleymans’ Nederlandstalige debuut-
album. Na 5 jaar  schrijven, schrappen en opgeven, om dan toch maar
weer opnieuw te beginnen, acht hij zijn songs klaar voor de grote sprong
voorwaarts. Een sprong die hij niet onopgemerkt wil maken. Zijn muziek
bevat de speelsheid van cowboys en indianen: de viriliteit van John
Wayne maar evengoed het zalvende van de vredespijp. De melodieën,
die door hun enerzijds folky, anderzijds funky karakter blijven hangen als
een vlieg aan de tong van een kameleon, zijn het juiste bindmiddel voor
Cleymans’ geraffineerde teksten. Hij wil vertellen over zichzelf, over zijn
kijk op de maatschappij, en over niet te verwezenlijken dromen. Want
daar is het hoog tijd voor.
Met: Jelle Cleymans

Florejan Verschueren Piano 
Herwig Scheck Bas
Stijn Norga Gitaar
Jan-Kris Vinken Drums
Jan Cleymans Saxen

Website   www.jellecleymans.be

De Ludo’s
Jan De Smet (o.a. De Nieuwe Snaar) en Stoy Stoffelen (o.a. RVHG

& De Centimeters en Hugo Mathyssen & De Bomen) spelen met het
duo DE LUDO’s in een onuitgegeven, interactief en uiterst wendbaar
orkest(je) dat er een groot genoegen in schept om oude en nieuwe
hits naar hun vaardige handen te zetten.

De toeschouwer kan kiezen uit een hele waslijst songs die hij dan
persoonlijk kan en mag opdragen aan vriend of vijand. Hun
tweedaagse blitzoptredens op de weide tijdens het LOWLANDS fes-
tival van 2009 wordt nu al – door diegenen die erbij waren- als le-
gendarisch èn nooit gezien beschouwd.

Levende Jukebox
De ROADSHOW (Raf &…) tenslotte praat en speelt alles aan el-

kaar, en nodigt uit ten dans vanaf middernacht…

Ronny De Mulder
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SinaaiLeeft.be
Zoals aangekondigd in vorig nummer zijn we sinds enkele maanden terug te vinden op het internet.We

kregen al digitale bezoekers uit Spanje, Duitsland, U.S.A. en zelfs Rusland op bezoek. Maar laat het ons
eens in Sinaai houden.

Op onze site hebben wij ruimte voorzien om een  centrale agenda aan  te maken, waarin de activiteiten
van verenigingen en clubs maximaal gebundeld worden.
Indien je ook jouw activiteit daar wil terugvinden, aarzel niet ons een mailtje te sturen via ‘contact’ op onze
site.  Zo bouwen we samen aan die centrale agenda.

De redactie

Verlenging grafconcessies Tinelkerkhof
Zoals reeds aangekondigd in vorige nummers van Info Sinaai heeft het stadsbestuur ingrijpende veran-

deringsplannen met het Tinelkerkhof rond de kerk.  De herinrichting zal gebeuren met respect voor de kerk-
hofsfeer en met behoud van de grafzerken die onderhouden worden. Op die manier wordt in het dorp een
ruimte gecreëerd waar men sereen en aangenaam kan wandelen en verpozen.Als bezoeker of voorbij-
ganger kan je niet naast de vele bordjes kijken die aan de grafzerken staan. Deze maken de nabestaanden
er attent op dat de grafconcessies ondertussen verstreken zijn en nodigen hen uit om die te verlengen.

Hernieuwen kan voor een periode van 10 of 20 jaar, en wordt berekend aan 15 euro per persoon per jaar.  
Aanvragen tot verlenging dienen uiterlijk eind 2011 te worden ingediend bij het stadsbestuur. 
Families die eerder betaalden voor een eeuwigdurende concessie kunnen te allen tijde gratis een verlening aan-
vragen. Ambtshalve werd in het decreet van 10-2-2004 een eeuwigdurende concessie immers beperkt in de tijd.
Alle info is te verkrijgen op het stadhuis bij Carla Rogiers: dienst begraafplaatsen,

tel. 03 778 10 00 of GSM 0492 58 56 61 

Tinelmuseum - Tinelkring - Tinelmuseum - Tinelkring
De laatste maanden verschenen er verschillende cd's met daarop werk van en rond Tinel. Eric Hallein speelt in

de Roeselaarse Sint-Michielskerk de Orgelsonate en de Improvisata.. Ronny Plovie speelt in de Sint-Joriskerk van
Antwerpen o.a. de Improvisata en Joost Vermeiren (jawel, de zoon van "onze koster") speelt in onze kerk naast
werk van Oscar Van Durme, Felix Mendelssohn en Franz Liszt ook de Improvisata van Tinel. Wij zoeken naar een
mogelijkheid om die cd van Joost (en Peter Pieters) aan de geïnteresseerden te koop aan te bieden. Ook ver-
scheen de cd met de volledige werken van André Devaere, een van de meest getalenteerde studenten van Tinel.
Daarop vinden we zijn "Les Bourdons de Notre Dame de Courtrai", uitgevoerd door Ignace Michiels op het orgel
van de Sint-Salavatorkathedraal in Brugge. 
Andre Devaere droeg het werk op aan zijn leraar compositie Tinel.
Op do 18, vr.19 en zat. 20 augustus worden de Vlaamse Orgeldagen georganiseerd in Sint-Niklaas. Ook

Joost Vermeiren werkt daaraan mee. Er wordt een bezoek aan het Tinelmuseum voorzien, en op zaterdag
is er in de Collegekerk in Sint-Niklaas een doorlopende tentoonstelling en infobeurs, waaraan het
Tinelmuseum meewerkt.

Ondertussen hebben we contacten met prof. Eugeen Liven d'Abelardo uit Hilversum, die als dirigent van
de toenmalige BRT in de jaren '70 poogde Katharina uit te voeren. Wij hopen daar meer nieuws over te
hebben in onze volgende Tinelkrant.

In de maand juni zingt het Pools Radiokoor in Krakau o.l.v. Herman Engels Vlaamse muziek: een ken-
nismaking met onze muziek (Tinel is er natuurlijk bij) naar aanleiding van het Poolse voorzitterschap van de
Europese Unie in de tweede helft van dit jaar. Er wordt een cd-opname gepland van dit concert. Het project
is in goede handen, want de dirigent Herman Engels is een van de grote promotoren van de Vlaamse
romantische muziek en de cd-opname wordt verzorgd door Luc Famaey (van de Phaedra-reeks).
Meer info? Lees onze Tinelkrant.Het museum is open op de laatste zondag van de maand, van 14u30 tot
17u. Ook op kermisdag kan het museum bezocht worden. Meer inlichtingen? Mail devosjo@skynet.be

Of telefoneer naar Jef Blommaert of Miel Aerssens.
Jo De Vos
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Parochiale vormselcatechese
Jongens en meisjes uit Sinaai, geboren in 2000, kunnen zich op de pastorij door hun ouders laten inschrij-

ven voor de vormselcatechese. Breng bij de inschrijving het trouwboekje mee.
Inschrijvingsperiode: tot 13 augustus 2011.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de verantwoordelijke van de vormselcatechese: 

Danny De Rauw, tel. 03/ 772 59 51

INSCHRIJVINGSDATA VOOR
DE SINT-CATHARINASCHOLEN SINAAI

De inschrijvingen gebeuren in de Vleeshouwersstraat 2 voor de basisschool en Edgar Tinelstraat 29
voor de lagere school
VRIJDAG: 01 JULI 2011: 09.00u - 12.00u.    
WOENSDAG: 24 AUGUSTUS 2011: 09.00u - 12.00u.
DONDERDAG: 25 AUGUSTUS 2011: 14.00u - 17.00u.
VRIJDAG: 26 AUGUSTUS 2011: 09.00u - 12.00u.
of na een telefoontje  03/772.34.43 (Christel Deck - directeur basisschool)

03/772.50.00 (Geert Poppe - directeur lager school)
SIS -kaart meebrengen a.u.b.

Nieuws uit Toneelkring Baudeloo:
Het jeugdtoneel in een nieuw jasje!

Ben je tussen 10 en 18 jaar?      Woon je in Sinaai of omgeving? 
Hou je van toneelspelen?

Dan hebben we goed nieuws voor jou!! 
Vanaf september starten we met een wekelijks uurtje spelplezier: acteren, stemgebruik, bewegen,

zang,observeren … een uitgebreid aanbod zal de revue passeren, zodat we goed voorbereid aan de repeti-
ties voor ons eigen stuk kunnen beginnen. 

Vanaf januari wordt het aantal repetities dan wat opgedreven, zodat we in februari op de planken schitteren!
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar kridemulder@gmail.com met je naam, geboorte-

datum, adres en telefoonnummer, en je wordt op de hoogte gehouden!
TROELANT NIEUWS

De zomermaanden zijn naar gewoonte erg rustig in Troelant, omdat veel jongeren op vakantie zijn en/of
op festivals zitten. Maar daarnaast is het ook tijd voor grote voorbereidingen. Begin september sluiten wij
namelijk het jeugdhuisjaar af en gaat een nieuw werkjaar van start. Dit wil zeggen dat er nieuwe lidkaarten
moeten klaarliggen en dat iedereen hiervan op de hoogte moet zijn.

Verder is de werkgroep Troelantfeesten weer druk in de weer om de nodige voorbereidingen te treffen. Al
het materiaal moet tijdig worden gereserveerd, de affiche moet naar de drukker en moet vervolgens worden
verspreid, er moet volk worden opgetrommeld om te komen helpen, … Alleen met voldoende helpende han-
den kan het feest echt beginnen!

VANAF 1 SEPTEMBER TE KOOP
NIEUWE TROELANTSE LIDKAARTEN VOOR HET JAAR 2011-2012

VOOR EEN SCHRALE 4 € MAAK JIJ VAN JEZELF EEN ECHTE TROELANTER EN GENIET JE
VAN VELE VOORDELEN IN HET COOLSTE JEUGDHUIS VAN SINAAI EN OMSTREKEN.
VOORDELEN:
HET TWEEMAANDELIJKSE TIJDSCHRIFT “TROELANT ECHO”. ZO BLIJF JIJ OP DE
HOOGTE VAN HET REILEN EN ZEILEN IN JOUW JEUGDHUIS.
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* KORTING OP DE INKOM VAN DE SCHUIMFUIF. EEN NIET TE MISSEN SPEKTAKEL OP
ZATERDAG 24 SEPTEMBER.
* GRATIS NAAR ALLE OPTREDENS IN JOC TROELANT. LEER ALS EEN VAN DE EERSTE DE
BANDS VAN DE TOEKOMST KENNEN.
* GRATIS INKOM TIJDENS DE NIEUWJAARSFUIF. ETEN DOE JE THUIS, MAAR TOASTEN DOE
JE IN JOUW JEUGDHUIS.

* EN NOG ZOVEEL MEER, TE VEEL OM OP TE NOEMEN, … IN IEDER GEVAL, ZORG DAT JE ER
ALS EERSTE BIJ BENT EN HAAL ALLES UIT DE KAN!

!!!!LIDKAARTEN ENKEL TE KOOP BIJ DE BEROEPSKRACHT!!!!

23-24-25 SEPTEMBER 2011   TROELANTFEESTEN
VRIJDAG 23 SEPTEMBER BEERFEST III

KOM PROEVEN VAN VERSCHILLENDE BEKENDE EN ONBEKENDE BIEREN

ZATERDAG 24 SEPTEMBER      SCHUIMFUIF
VOLK, DRANK, MUZIEK EN SCHUIM

ZONDAG 25 SEPTEMBER SPITBURGERFESTIJN
BIJ-/NAKLETSEN TIJDENS EEN STEVIGE MAALTIJD

VRIJDAG 1 JULI:  SCHOOL’S OUT PARTY
ZATERDAG 9 JULI:  11-JULIVIERING OP DEN DRIES

DE KALENDER VAN JOC TROELANT IS STEEDS TE VERKRIJGEN OP WWW.TROELANT.BE
OP FACEBOOK KAN JE VRIEND WORDEN VAN TROELANT EN OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ALLE
ACTIVITEITEN!!!

PRETTIGE VAKANTIE!!!  GROETJES,JOC TROELANT

Woordkunst” Kunst Uit Sinaai”.
“ Kunst Uit Sinaai,” doet een oproep aan de inwoners van Sinaai die gedichten schrijven of  kunnen voordragen. 

De verborgen schrijvers en woordkunstenaars kunnen met mij contact opnemen, zodat zij deel kunnen nemen aan
de poëzie op zondagochtend  25 september 2011 om 10 u in de Kloosterkapel  van Sinaai tijdens het “Kunst Uit
Sinaai”-weekend.
Indien je je tekst niet zelf wilt brengen: wij hebben enkele mensen die voordragen.

Neem contact op met: Frans Orens Beukenlaan 32 Sinaai Tel : 09/ 296 90 94 (na 18 u)
e-mail : frans.orens@telenet.be

70-jarigen “ 1941 “
Beste leeftijdsgenoten,

Het is alweer 5 jaar geleden dat we elkaar ontmoet hebben. Dit jaar hebben we het geluk de gezegende
leeftijd van 70 jaar te mogen bereiken.

Graag willen we jullie uitnodigen om dit samen met ons te vieren met een feestmaal op zondag 2 oktober
2011 in feestzaal “TOON”, Wijnveld ”Duizend Appels “(bij de paters). Aanvang 12.30 uur.
Prijs deelname: 50 EUR per persoon, drank tijdens de maaltijd inbegrepen.

Gelieve te betalen voor 1 september aanstaande.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Paul De Greyt 03/ 772 39 78
Het feestcomité:   Andries J               De Greyt P.           Smet H.                Van Bosch M.

De Block G.          Ongena W.            Thuysbaert Chr.
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VOLKSSPORTFEESTEN
Vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus blazen we voor de 29ste keer verzamelen op de Dries voor onze

Volkssportfeesten. Wij hopen zoals in het verleden ook nu weer te mogen rekenen op de enthousiaste mede-
werking van heel het dorp; ieder op zijn manier: de ploegkapiteins als motor voor de straat- of wijkwerking; de
deelnemers aan de proeven, en uiteraard de supporters die voor de nodige ambiance moeten zorgen.
Wie binnen de straat- of wijkploegen graag bij de werking betrokken wordt kan contact opnemen met onder-

staande contactpersonen: 
wijk / straat      Naam/Voornaam adres/nr    
1 De Beek                         Creve Paul                                             Sinaaidorp 59
2 Den Baes                       Tansens Jo                                             Luitentuitstraat 6
3 Dorp                               Beeusaert Dirk                                       Dries 23
4 Duizend Appels               Mels Etienne                                          Populierenstraat 24
5 Elzenstraat                     Raes Dimitri                                            Elzenstraat 60

DebrieSteven                                         Elzenstraat 72
6 Helsvuurstraat                 De Cock Robert                                     Helsvuurstraat 12

Lutin-Smet Jozef                                    Helsvuurstraat 20
7 Hemelsbreedte                Dhaen Jeroen                                        Hemelsbreedte 54

Everaert Luc                                          Hemelsbreedte 58
8 Hooimanstraat                 Moens Patrick                                        Hooimanstraat 53
9 Kl. Roelandlaan               De RudderPeggy                                   Kl. Roelandlaan 42

Ceuppens Christel                                  Kl. Roelandlaan 64
10 Leebrug                        Piessens Luc                                         Leebrugstraat 58

De Bock André                                       Wapenaerteinde 70
Ingels Dirk

11Loverkenslaan                Van SteenackerWim                               Loverkenslaan 28
Van MeirvenneSam                                Loverkenslaan 23

12 Molenhoek                    CerpentierKris                                        Wijnveld 139
13 Molenstraat                   Verwulgen Patrick                                   Molenstraat 4
14 Neerstraat                     Van PouckeErwin                                   Neerstraat 27

Fonteyne Geert                                      Neerstraat 89
15 Stenenmuur                  Melens Carl                     Stenenmuurstraat 63
16Tinelstraat                      Van De Voorde Sven                              Edg. Tinelstraat 8

Willems Anja                                          Edg. Tinelstraat113
17 Zakstraat                      Van Belleghem Hendrik                           Zakstraat 88
18 Zwaanaarde                  Van Goethem Sarah                               Weimanstraat 21

EeckhoudtKim                                       Zwaanaardestraat 157

Momenteel zijn wij in onderhandeling om op zondag een old-timer-sportwagenrit op bezoek te krijgen op
de Dries, samen met een Vespa-club.  

Pure nostalgie die het bekijken waard is. Een suggestie als day-after - uitwaaier ?

Graag tot binnenkort, Peter Van Garsse  - Etienne Meul

Chiro Alleman 
Beste inwoners van Sinaai,

Ook in deze Info Sinaai is Chiro Alleman vertegenwoordigd! Zoals gewoonlijk hebben we u weer heel wat
activiteiten te melden, maar eerst nog een korte evaluatie van de voorbije maanden.
Dat de Chiro kan feesten, wist iedereen natuurlijk al langer. Maar dat ze ook feestjes kunnen bouwen,

hebben onze eigenste Aspi’s op 19 februari bewezen. De Aspillusion was immers een groot succes. Ook
onze ouderavond heeft het beste in onze leden naar boven gehaald. De toeschouwers kregen een flinke
dosis amusement voorgeschoteld en waren dan ook terecht trots op hun kleine en grote spruiten. 
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Ook het Ketirestaurant is intussen alweer gepasseerd. Deze samenwerking tussen onze Tiptiens en de
Kerels van Chiro Wij bracht heel wat mensen op de been. Degenen die niet aanwezig waren op hadden
ongelijk, maar wees gerust: volgend jaar volgt er ongetwijfeld nog een editie.

Indien u toch zin zou gekregen hebben in een waanzinnig eetfestijn, dan nodigen wij u van harte uit op
onze jaarlijkse barbecue! Deze gaat door op 26 juni en inschrijven kan via ons, de meisjeschiro. Zeker
komen dus is de boodschap! Dan kan u meteen met eigen ogen kennis nemen van de transformatie die ons
gebouw de laatste maanden heeft doorgemaakt, want we mogen eerlijk zeggen dat het een pareltje is
geworden. Nieuwe ramen, deuren, een spiksplinternieuw leidinglokaal,… Waarvoor dank, oudercomité!Na
de barbecue vliegen we de vakantie in. Dat wil echter niet zeggen dat we dan zullen stilzitten. Er zullen de
komende weken dan immers nog volop kampvoorbereidingen gemaakt worden, zodat we er voor iedereen
een spetterend kamp van kunnen maken! Dat kamp zal doorgaan van 21 tot 31 juli.Ook daar zullen we u
ongetwijfeld nog van op de hoogte houden.

Tijdens de vakantie zal er doorlopend Chiro gegeven worden. Nadat iedereen naar de schoolbanken
teruggekeerd is, vindt op 18 september de overgang plaats. Dan zullen de leden te weten komen wie hun
‘nieuwe’ leiding voor het werkjaar 2011-2012 zal zijn. Op 25 september volgt dan uiteindelijk onze startdag
waarop we hopelijk weer een heleboel nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dat nieuwe begin moet uiteraard
gevierd worden, wat we dan ook doen met onze ‘Green Edition’ op 8 oktober. Meer informatie hierover volgt
nog, maar zo kunnen jullie zich alvast beginnen voorbereiden op wat weer een knalfuif zal worden!
Zonnige groetjes en hopelijk tot op een van onze volgend activiteiten,

Chiro Alleman

24 uur stappen voor Sofhea.
Beste dorpsgenoten,

Zoals de voorbije jaren wil ik in dit nummer van Info-Sinaai wat
reclame maken voor onze ” 24 uur stappen voor Sofhea” .

Dit jaar is het reeds de 6de maal dat we ons inzetten  om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor vzw Sofhea, die dit goed kunnen
gebruiken in hun strijd tegen de gevolgen van leukemie.

Zoals velen nog wel weten gaat onze stapmarathon door tijdens
het laatste weekend van augustus, dit jaar is dit op 26 en 27
augustus. De start zal traditiegetrouw gegeven worden op vrijda-
gavond om 19u om dan 24 uur later op zaterdagavond om 19u vermoeid maar gelukkig door ondergete-
kende beëindigd te worden.

Onze startlocatie blijft dezelfde van vorig jaar, namelijk de turnzaal van de lagere school in de
Vleeshouwersstraat, recht tegenover het buurthuis. Hier kan je gedurende het ganse evenement terecht
voor een natje en een droogje.

Het programma voor vrijdagavond en -nacht blijft ongewijzigd, maar waarheen het wandelparcours op
zaterdag loopt is momenteel ( half mei ) nog in onderzoek, maar dit komt wel in orde. Vermoedelijk zullen
de afstanden terug 7, 15 en 20 km zijn.

Ook onze fietstocht om de Sinaaise natuur te ontdekken blijft behouden, kwestie van iedereen de kans te
geven om deel te nemen en onze actie te steunen.

De deelnameprijs blijft zowel voor het wandelen als voor het fietsen behouden op 2,50 €.
Op zaterdag is er dankzij de samenwerking met CM-Fit terug de obstakelbaan van CM waarop de kleinsten
zich naar hartenlust kunnen uitleven terwijl mama en papa wat napraten over de fijne wandeling of fietstocht.

Ik hoop jullie in grote getale te mogen verwelkomen op een van deze 2 dagen, je steunt er echt een heel
goed doel mee.

Tot op 26 en 27 augustus,
Sportieve groetjes, Luc Heyens 
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Info Sinaai sprak met Johan Verstraete, erenotaris.
Wij mochten op de koffie bij een gepassioneerd jurist die zijn laat-

ste blad nog lang niet beschreven heeft, en voor wie “recht” veel
meer is dan de letter van de wet, het is een middel tot billijkheid en
rechtvaardigheid.
Johan trad als notaris in de voetsporen van zijn vader Jan1, de
notarisklerk van wijlen notaris De Bock die in ’58 benoemd werd tot
diens opvolger.
1 Afkomstig van Eeklo uit een gezin met 9 kinderen. Vader was coiffeur-café-uitbater.
Was na zijn humaniora gaan werken, en studeerde buiten medeweten van zijn ou-
ders via middenjury voor notaris.
Zijn C.V.: 
Geboren te Sinaai op 13.08.1942 als derde kind in een gezin van vijf
kinderen.
Studies: Na de Grieks-Latijnse Humaniora aan het St.-Jozefcollege te Sint-Niklaas behaalde hij het diploma van
doctor in de rechten en licentiaat notariaat aan K.U. Leuven in 1966
Loopbaan: 1966-1969: Vorsermandaat Nationaal Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek (1966-1969) – met als
promotor prof. Roger Dillemans
1969 -1980: notarieel medewerker op het kantoor van vader
1980:Benoemd als notaris met standplaats te Sinaai (in opvolging van zijn vader Jan, die geboren werd in
1906) ; sinds 14/11/2003 geassocieerd met zijn dochter Annelies.
1990: Lid van het Comité voor Studie- en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen 
1993: Hoofddocent KULeuven, (vak: notariële akten en notariële praktijk ivm familie- en familiaal vermogensrecht)
2002: Hoogleraar KULeuven
2002-2008: Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van het Comité voor Studie- en Wetgeving van de KFBN.
2007: emeritus hoogleraar KULeuven
2009: stopzetting activiteit als notaris wegens bereiken leeftijdsgrens (67 jaar); erenotaris sinds 31-12-2009
2010: Lid Wetenschappelijk Comité Ventôsestichting van de KFBN.
VLN-Award 2010 “Meest verdienstelijke notaris”.
Gelukkige echtgenoot van Gisèle Renson, fiere vader van twee dochters (Annelies en Elke), twee klein-
zoons en drie kleindochters.

Tijdens zijn jeugd was Johan jarenlang actief in de scoutsbeweging.
Hij versterkte het sociale weefsel in het dorp door de oprichting van diverse verenigingen. Zo stond hij mee aan
de wieg van toneelgroep Baudeloo en de judoclub Troelant.
Hij organiseerde culturele happenings, was organist in de Minderbroederskerk van Sinaai (Paterskerk aan
Duizend Appels) en was actief in de plaatselijke natuurvereniging Leefmilieu Sinaai. Aan zijn tuin - waar hij zo
graag in vertoeft – is te zien dat de passie voor de natuur en de open ruimte nog steeds diep gekoesterd wordt.
“Rechtsbeoefening is meer kunst dan kennis”. Met deze oneliner wordt meteen de toon gezet van het gesprek. 

Vanzelfsprekend veronderstelt een goede uitwerking van (familie- ) regelingen in de eerste plaats een goede
kennis van de mogelijkheden en beperkingen die de wet biedt, kennis ook van de middelen die de praktijk heeft
bedacht, maar daarnaast vergt zij van de rechtsbeoefenaar een creatieve en vooruitziende geest; psychologisch
doorzicht, waakzaamheid, ervaring, aanleg, zin voor rechtvaardigheid en onpartijdigheid, en soms een flinke dosis
beginselvastheid en moed. Zelfs dan nog maakt men beoordelingsfouten. Maar steeds moet men zich realiseren
dat van de notaris, openbaar ambtenaar met een belangrijke maatschappelijke functie, het beste van zijn
mogelijkheden mag geëist worden. Elk contract, elk beding dat hij uitwerkt heeft impact op het wel en wee van de
rechtsonderhorigen. De mooiste juridische constructie kan moreel verwerpelijk en in sommige gevallen zelfs straf-
baar zijn. Daarom zal de notaris, en de praktijkjurist in het algemeen, in de eerste plaats aandacht besteden aan
het morele en deontologische aspect van zijn voorstellen.
Je bent vanuit het notariaat een kleine vijftig jaar bevoorrecht waarnemer geweest van maatschappelijke
ontwikkelingen. Vroeger kwamen veel mensen hooguit 2 à 3 keer in hun leven in contact met de notaris: als
deelgenoot van een nalatenschap; de meer begoeden voor een huwelijkscontract en of voor de aankoop
van een onroerend goed. Wat heb je zien veranderen?
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De mensen zijn zich – en dat is een zeer gelukkige ontwikkeling – veel meer bewust van hun rechten, en
de mogelijkheden die de wet hun biedt om zaken of conflicten te regelen. In brede zin zijn de mensen rijk-
er, en is er dus meer om te regelen, ook in termen van vooruitlopende regelingen op nalatenschappen bv.
Maar er zijn ook meer conflicten. Kijk naar het aantal echtscheidingen. De wet laat nu veel meer regelingen
toe waarin partijen zich kunnen vinden en waardoor vechtscheidingen vaak vermeden kunnen worden.

Als we sociologen mogen geloven hebben mensen die vandaag in een vaste relatie stappen 70% kans
dat het op termijn fout afloopt.  Dan kan je maar best goede afspraken regelen, zelfs van bij het begin. 
We ervaren ook duidelijk de invloed van het advies dat financiële tussenpersonen geven aan hun cliënten.
Bankiers, vermogensbeheerders, estate-planners hebben een nauwer contact met hun cliënten: zij hebben
een beter zicht op de inhoud van de portemonnee, hebben frequenter contact met de cliënten, weten waar
ze heen willen, wijzen op de mogelijkheden, en verwijzen door.

Het is trouwens opvallend hoeveel schenkingen onder levenden er gedaan worden tegenover vroeger.
Vroeger was het motto “kleedt je niet uit voor je gaat slapen”; vandaag zijn medioren en senioren sneller
geneigd om een deel van hun vermogen door te schuiven naar de jongere generatie, bv. om bouwplannen
te helpen ondersteunen. Wel zullen zij veel meer dan vroeger veiligheidskleppen inbouwen voor het geval
er iets zou mislopen (voortijdig overlijden, echtscheiding enz.).

Voor jezelf was het beroep van notaris alleen blijkbaar te beperkend? Je bent ook gaan publiceren en
doceren. Had je die uitdaging nodig?

Toen ik afstudeerde in ’66 kreeg ik een onderzoeksmandaat bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
onderzoek, en werkte ik ondermeer aan een doctoraatsverhandeling omtrent “Overeenkomsten over niet-
opengevallen nalatenschappen” met prof. Roger Dillemans als promotor. 
Toen mijn vader destijds overlast werd – en er in ’69 eigenlijk ook even onderdoor ging – toen moest ik niet
meer twijfelen: ’t is het ene of het andere, en van de ene dag op de andere heb ik met veel enthousiasme
gekozen voor het notariaat en ben ik van Leuven naar Sinaai gekomen.
En de rest is er dan bij gekomen. Ik ben blijven publiceren, en het contact met de universiteit onderhouden.
En op een bepaald moment moest er een vervanger gevonden worden voor het vak Familiaal
Vermogensrecht in de licentie notariaat.  Men heeft me toen gevraagd me kandidaat te stellen, en voilà zo
is van ’t een ’t ander gekomen. Maar je blijft maar in functie tot het jaar dat je 65 wordt, en dus ben ik sinds
2007 emeritus. Als notaris is het anders, daar mag je doorgaan tot je 67 wordt. 
Mijn vrouw, Gisèle Renson, zelf dochter van een wetenschapper, heeft mij steeds onvoorwaardelijk geste-
und in mijn wetenschappelijke ambities. Ik ben haar daar zeer dankbaar om. Mijn combineren van het nota-
riaat met het professoraat vergde ook van haar veel opoffering.
Wat heb je zien veranderen in Sinaai? Het boerendorp van je jeugd heeft een residentieel karakter gekregen.

Toen ik in ’69 in Sinaai begon, werden de bouwgronden (de villagronden) verkocht aan 150 fr. (3,75€) de vierkante
meter.  In ’99 –dertig jaar later – was dat 4.500 fr (112 €). Dat is maal 30 op 30 jaar! Een fantastisch rendement
natuurlijk. Er is wel een inzinking geweest, begin van de jaren tachtig. Op een gegeven moment heeft die zelfs tot
bijna een halvering van de prijzen geleid. De intresten waren toen gestegen tot 14 en 16%, wat een zeer ongun-
stige weerslag had op de vastgoedprijzen. Dat heeft niet zo lang geduurd: van ’80 tot ’83.
Op wereldniveau speelde de inval van de Russen in Afghanistan (en de vrees voor een groot internationaal con-
flict) daar een belangrijke rol in; in België de devaluatie van de Bfr. en vooral de flankerende beleidsmaatregelen. 
Wie toen geld had en durfde investeren, kocht zich rijk.

Er is hier ook nogal wat sociale woningbouw. Ere aan wie ere toekomt, het is voornamelijk onder impuls
en dynamiek van de toenmalige gemeentesecretaris Frans Coppens dat nogal wat projecten naar Sinaai
konden gehaald worden. Mensen die bouwden in de Dr. Haeltermanlaan (toen Guido Gezellelaan)
betaalden toen voor hun lening 1.100 fr /maand (27 €), en de mensen vroegen zich af wat die dan nog
tussen hun boterham konden leggen. Die mensen investeerden toen +/- 350.000 fr ( 9.000 EUR) en zijn nu
eigenaar van een pand van +/- 250.000 EUR.

Er zijn in die tijd nogal wat projecten geweest: Bellemansstraat, Beukenlaan, Klokke Roelandlaan,
Franciscuslaan, maar ook het privaat initiatief bloeide weelderig.
Daarbij kon je soms wel vragen stellen over de stijl, of precies het gebrek eraan. Het moet natuurlijk niet alle-
maal eenvormig zijn, maar laat ons zeggen dat we die tijd niet te veel last hadden van goede architecten.
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Laat ons zeggen dat sinds de jaren ’80, zeg maar ’90 daarin een kentering ten goede gekomen is. 
Mijn waarneming is ook dat we sinds de financiële crisis ook wat crisis gevoeld hebben in het onroerend
goed, maar dat die markt zich nu toch stabiliseert, zonder spectaculair te ontwikkelen.

Vroeger zegden de mensen ‘mijn onroerend is veel waard want het ligt rond de kerk’. Vandaag is dat niet
meer dé referentie. Vandaag spelen andere elementen: bv. bereikbaarheid E17, nabijheid van het station,
… Sinaai heeft wat dat betreft zeer goede kaarten. 
Weet je, toen ik gemeenteraadslid was (van ‘71 tot ‘76) stond de sluiting van het station van Sinaai op de
kaart2. De toenmalige CVP fractie dreigde met collectief ontslag indien dat zou gebeurd zijn. Ferdinand De
Bondt heeft zich daar toen achter gezet en zo hebben we het station kunnen behouden.
2 In 1991 stapten dagelijks gemiddeld 367 passagiers op in Sinaai; in 2000 nog 250. Volgens Wikipedia in 2009 dagelijks 295.

De vastgoedprijzen stabiliseren, op een toch wel hoog niveau. 
De lintbebouwing loopt dicht. Nieuwe bouwgronden worden voor jonge mensen quasi onbetaalbaar. De stad
concentreert zijn woonuitbreiding in het centrum. Hoe zie jij die ontwikkeling?
In het beleid van Sint-Niklaas is het de bedoeling dat Sinaai landelijk blijft. Moeten er dan nieuwe verkavelingen
komen? De vraag is of Sinaai moet volgebouwd worden. Ik zie de ontwikkeling eerder via inbreiding i.p.v. uitbrei-
ding.  Stukken die toch al ingesloten zijn door 3 straten en aansluiten bij het centrum, ja daar kan je over praten.
We spreken ook over steeds kleinere percelen, dat betekent dat de projectontwikkelaar per vierkante meter
hogere prijzen kan vragen.
Hoe dan ook, het wordt er niet goedkoper op!

Het is er inderdaad niet goedkoper op geworden, maar men bouwt dan ook met meer luxe en comfort.
Bovendien, sinds de jaren ’60, ’70 is de vrouw mee gaan werken, is het gezinsinkomen gestegen, en dus
ook de terugbetalingcapaciteit. Is de werkzekerheid verhoogd? Op termijn zeker wel. De rentevoeten zijn al
jaren kunstmatig laag. Gaat dat zo blijven? Wellicht zullen die stijgen, maar niet meer naar de excessen van
de jaren tachtig. Maar er is nog een ander aspect: de hulp van de ouders aan de kinderen. 
De ouders van onze twintigers en dertigers hebben vaak een spaarpotje opgebouwd of krijgen bij pensioner-
ing een rugzakje mee uit de groepsverzekering, en dat wordt – veel meer dan vroeger – bij leven
geschonken aan de kinderen om in het bouwproject te steken, al dan niet met juridisch-technische construc-
ties om het geschonken vermogen hoe dan ook in het familiebezit te houden. 
Trouwen, samenleven & echtscheiding als teken des tijds.

Nu is de wetgeving rond echtscheidingen veel versoepeld, en gelukkig maar.
Weet je, als je vroeger wou scheiden met onderlinge toestemming, moest je niet alleen van beide echtgenoten het
akkoord hebben, ook de toestemming van de ouders was nodig, en als de grootouders nog in leven waren,
moesten die ook hun zegen geven. Men kon niet meer scheiden als de vrouw meer dan 45 jaar oud was. En boven-
dien – als klap op de vuurpijl – als de ouders kinderen hadden, moesten ze de helft van hun vermogen aan de
kinderen overlaten. Daar kwam natuurlijk bij dat de vrouw meestal zeer afhankelijk was van haar man, waardoor
zij vaak gedwongen was haar lot in een mislukte relatie verder te ondergaan.

Gelukkig heeft men in de jaren zeventig echtscheiding door onderlinge toestemming versoepeld, waardoor
echtscheiding niet meer noodzakelijk via vaak bitsige procedures moest gerealiseerd worden.

Nu, anderzijds, is het zo dat men het tegenwoordig eerst eens uitprobeert vooraleer te trouwen. Vroeger wees
men met de vinger naar iemand die ging samenwonen. We leefden in een zeer christelijk, katholiek, eng denken.
Je mocht het toch niet overwegen om een kind te verwekken bij iemand waar je niet mee getrouwd was.
Iets helemaal anders: ooit politieke ambities gehad?

Ik ben opgekomen voor de gemeenteraad op aandringen van mensen die me voorhielden dat ik aan de
gemeenschap iets moest teruggeven voor de investering die de gemeenschap in mij gedaan had tijdens
mijn studies. Ik heb in de gemeenteraad gezeteld van ’71 tot ’76. In het vooruitzicht van de fusie met Sint-
Niklaas heb ik in overleg met mijn vrouw besloten om vaarwel te zeggen aan alle politieke ambitie.

Hoewel, ik ben ooit nog gevraagd al kabinetsmedewerker voor de eerste Vlaamse minister-president
Gaston Geens3 , en voor Leo Tindemans4 toen deze  minister van landbouw en middenstand was, maar het
voorbereiden en bijwonen van de vele vergaderingen, vaak in Straatsburg, was niet combineerbaar met mijn
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voornemen om notaris te worden.
3 Vlaamse Regering Geens I: 1981-1985
4 Lid Europees Parlement 1979-1981
Het beroep van notaris is een combinatie van openbaar ambtenaar enerzijds, en vrij beroep anderzijds. 
Tot op vandaag een vrij beschermd systeem met vaste tarieven. In Nederland bv. wordt er openlijk over de
erelonen onderhandeld. Hoe zie je die ontwikkeling?

Ik hoop dat ze lering trekking uit de ervaring in Nederland. De conclusie is dat vandaag de erelonen in Nederland hoger
liggen dan voordien. Bovendien is het zo dat een aantal zaken niet meer gedaan worden. Zaken die niet voldoende ren-
deren, daar geeft de Nederlandse notaris geen prijs voor.
Ik denk dat het belangrijk is dat cliënten vrij kunnen kiezen voor de beste zodat mensen die minder financiële mogelijkhe-
den hebben zich niet moeten tevreden stellen met “mindere goden”. De dienstverlening moet toegankelijk zijn voor
iedereen, en het mag niet zo zijn dat alleen diegene die het meest kan betalen zich tot beste notaris kan wenden.
Je doet het professioneel nu wat rustiger aan. Mogen wij weten hoe je nu je dagen vult?
(lacht) Ten eerste, zal je begrijpen dat ik me achter de schermen nog nuttig wil maken voor het kantoor van
Annelies. Ten tweede, ik geef ook nog voordrachten, lessenreeksen, studiedagen.
En, mijn cursus van destijds aan de universiteit, bestaat uit 3 delen, samen een 1000-tal bladzijden. De uit-
gever heeft me gevraagd dat te herwerken tot 1 boek, waarbij ik qua snelheid mag dansen op eigen ritme. 
Samen met enkele andere auteurs schrijven we momenteel aan een boek rond financiële planning, waar
naast het financiële aspect ook de juridische, fiscale, sociale en psychologische items belicht worden. 
Het is bedoeld als handboek en leidraad, leesbaar en bruikbaar voor de niet ingewijden. 
Hobby’s?
De tuin: we kunnen mateloos genieten van onze tuin en de rust die er heerst.
Muziek ook (n.v.d.r.: we zien een orgel, gitaar, piano en accordeon): klassieke muziek en wereldmuziek.

De redactie van INFO SINAAI (E.M.)
Atletiek :

Dat Sinaai leeft, dat weten wij al langer. Maar dat het joggen of lopen zo populair was in Sinaai, konden we niet
vermoeden. De joggingclub van Sinaai groeit langzaam maar zeker goed aan. Maar toch zijn er nog velen die drem-
pelvrees hebben of de verplichtingen tegenover een club een beetje vermijden, en de vraag is waarom ? 
Bij ons sluit je aan voor het genoegen van het lopen, omwille van de vriendschap en om het sociale gebeuren in

de sport met elkaar te delen.
Bij ons in de joggingclub “runningteamsinaai” moet niks, maar alles wat met lopen verbonden is mag wel!!

Wij zijn met Nieuwjaar officieel gestart als clubje en zijn op het ogenblik met +/- 70 aangesloten leden. Wij lopen in
4 verschillende groepen volgens het niveau van de groep.
Op 4 april zijn wij voor het eerst op Sinaai begonnen met een Start to Run, waarop 26 gemotiveerde mensen af-
kwamen en die zeker op 8 juni hun laatste les en het einddoel van 5 km zullen bereiken …dat is zeker….met daar-
na een diploma en drankje.
Wie info wil, kan terecht bij een van de bestuursleden; alle gegevens vind je op de website van de club : 
www.runningsteamsinaai.webs.com. Je vindt er ook een aantal foto’s van de werking!
Enkele uitslagen van de lopers of joggers uit Sinaai.
>Axel: 21/02/2011: 8 km: 3de plaats voor Didier Verlee // 5km: 9de plaats voor Matthieu Verlee en 18de plaats
voor Werner Heymans.
>Axel: 5 /03/2011: halve marathon: 30ste plaats voor Didier Verlee. 
>Oostende: 13/03/2011: BK crossloop: 6de plaats voor Vinnie Van Puyvelde (avlo).
>Geel: 13/03/2011:  Duathlon: 5km lopen-25km Mtb- 5km lopen: 63ste plaats Stefaan van Bogaert, 70ste plaats
Ivan Vincke, 76ste plaats Bart de Boom, 90ste plaats Didier Verlee
>Terneuzen: 19/03/2011: 11km: 14de plaats Didier Verlee
>Sas van Gent: 2/04/2011: 16km: 5de plaats Didier Verlee, 31ste plaats Joris Gysbrechts, 32ste plaats Danny
van Damme
>Westdorpe: 9/04/2011: 14,5km: 3de plaats Didier Verlee, 30ste plaats Danny Van Damme, 31ste plaats
Joris Gysbrechts
>Niel : 10/04/2011: 10km: 1ste plaats bij de dames voor Nathalie Michiels (avlo)

11



>Marathon van Zeeuws Vlaanderen: 16/04/2011: vertrek in Hulst en aankomst in Terneuzen: 400starters en een
35ste plaats voor Didier Verlee 
>Antwerpen: 17/04/2011: 10 miles: 14.500 starters: 430ste plaats voor Stefaan van Bogaert, 604ste plaats (11de
dame) Nathalie Michiels, 6560ste plaats Carl Melens, 8342ste plaats Eric Smet, 9084ste plaats Jan Thuysbaert,
>Nieuwkerken: 1/05/2011: 11km: .Danny van Damme liep een tijd van 48 min.
>Vinnie van Puyvelde liep de 1500 meter op het provinciaal kampioenschap en de 800 meter in de inter-clubwed-
strijd te Aalst en ging 2x voor winst…dus proficiat met deze 2 overwinningen.
>Eddy van Puyvelde werd 4de  op het BK op de 5000meter in de cat.40/45
>Beveren: 7/05/2011: 17plaats voor Christophe de Grande
>Verrebroek: 14/05/2011: op de 21 km een14de  plaats voor Danny van Damme; op de 14 km een 6de plaats voor
Christophe de Grande, 15de plaats voor Manu Varewijck, 48ste plaats voor Jan Thuysbaert; .op de 7 km een
40ste plaats voor Kurt Vercauteren, 42ste plaats voor Anja Schelfaut en 43ste plaats voor Franky Notenbaert.
>Gent: 15/05/2011: de Carrefour Stadsloop van Gent: 10km en.4600 starters: 172ste plaats voor Nathalie Michiels
(9de dame), 1654ste plaats Carl Melens, 1781ste plaats Koen Schietse, 2254ste plaats Ann Van Hende, 3947ste
plaats Sara van Poecke
Aan alle vernoemde lopers of joggers een dikke proficiat… Laat jullie uitslagen maar weten!

Sportieve  groeten van Werner Heymans
Sinaai Girls wint tegen Lierse:

derde Beker van België op rij !!!
Sinaai Girls heeft zaterdag 21 mei voor de

derde keer op rij de Beker van België in het
vrouwenvoetbal gewonnen. In het Brusselse
Koning Boudewijnstadion wonnen ze in de
finale met 1-2 tegen de vrouwen van Lierse.

Nadat de Girls de bekerfinale in 2009 won-
nen van Standard met 0-2 en in 2010 van
Anderlecht met strafschoppen mag de wissel-
beker definitief in Sinaai blijven.

Nog even de weg naar de Bekerfinale 2011
overlopen:
1/16de finales :
K. Achterbroek VV - Sinaai Girls 1-8
1/8ste finales :
Cercle Melle Ladies - Sinaai Girls 1-3
Kwartfinales : Sinaai Girls - Miecroob Veltem 4-0
Halve finales heen: Fémina White Star Woluwe-Sin. Girls 3-5, terug : Sin.i Girls - Fémina White Star Woluwe 3-1
Afwachten of onze Wase vrouwen het spelletje ‘4 op een rij’ ook in het voetbal kunnen winnen !

Tornooi FC Wijnveld 2011
FC Wijnveld organiseert zijn voetbaltornooi dit jaar op zaterdag 13 en zondag 14 augustus op het terrein

Wijnveld. In de voormiddag zijn er wedstrijden van de meisjes- en vrouwenploegen. Vanaf 14u begint het
tornooi van de heren. 

Gedurende het ganse weekend vindt er ook een petanque- en gaaiboltornooi plaats. Alle inwoners van
Sinaai worden hierop dan ook van harte uitgenodigd.

Uitbreiding jeugd- en provinciale ploegen
We zijn op zoek naar meisjes (vanaf 8 jaar) en vrouwen die graag willen voetballen. Zij komen terecht in

een toffe groep die tweemaal per week traint en zaterdag wedstrijden speelt in competitieverband. 
Deze speelsters kunnen dan doorstromen naar de derde nationale ploeg of de eerste nationale ploeg. 

Wie interesse heeft, kan steeds een aantal trainingen volgen alvorens aan te sluiten. 
Info: terryvanosselaer@hotmail.com of 0477/773 495
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Communicatie in wereldoorlog I
Op de vergadering van sectie WLD op 11 februari 2011 was Philippe ON8PV, naar aanleiding van de ver-

halen die hij reeds vertelde  aan Frank ON4AAC op 2 meter via de radio, te gast met een zeer interessante
voordracht over communicatie in wereldoorlog I. Philippe ON8PV is al jaren gefascineerd door deze materie
en presenteerde ons communicatiemateriaal dat gebruikt werd gedurende WO I. 

Om zijn voordracht te stofferen nam Philippe zijn tijd om zijn wagen vol te laden met apparatuur, die hij
gebruikte als om zijn voordracht te stofferen. Hij zoekt nog steeds in binnen- en buitenland naar verhalen en
apparatuur uit die periode. Philippe is ook medewerker bij de commissie andersvaliden van de UBA .
Gedurende 2 uur luisterden ruim 30 aanwezigen naar zijn boeiende verhaal.
Mochten er secties interesse hebben in deze voordracht, dan kunnen zij Philippe steeds contacteren. 
Hij vraagt geen vergoeding voor zichzelf, maar wel een bijdrage voor het goede doel.

Duits telegrafietoestel van Siemens-Halske, Berlijn.
(telegrafie = verre-schrijver). Bouwjaar is vermoedelijk 1890.

Opmerkelijk is de glazen bol ter bescherming van de
operator bij blikseminslag op één van de lijnen.
De aandrijving gebeurt niet elektrisch, maar door het
mechanisch opwinden van een veer. Is te vergelijken
met een uurwerk. 
De boodschap kwam op papier door middel van

strepen en punten (morse). 

Cursus voor radioamateurs
Wil jij ook kennis maken met een van de leukste en boeiendste hobby’s? Wil jij

ook contact leggen met andere radioamateurs wereldwijd? Wil jij ook vrienden
maken in afgelegen en exotische streken? Dan is het radioamateurisme zeker iets
voor jou! Tot voor kort kon je slechts een vergunning behalen na het afleggen van
een vrij technisch examen.

Onlangs is de wetgeving aangepast en werd de zogenaamde basisvergunning
ingevoerd. Om deze basisvergunning te behalen, richt de Waaslandse sectie van
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Mobiel Frans legertelefoontoestel.
Dit toestel diende voor gebruik in loopgraven. Het

Franse leger beschikte begin 1900 over de meest ge-
avanceerde TSF-technologie (TSF = telegraphie sans
fil, waarmee alle vormen van zowel draad- als draad-
loze communicatie aangeduid werden). Momenteel
zijn de Fransen nog altijd koploper in de militaire com-
municatie. De foto toont een modulaire veldtelefoon.

Mobiel Duits legertelefoontoestel.
Dit toestel werd gebruikt in loopgraven.
Uitzonderlijk aan dit toestel was de mogelijkheid om een
aantal opties aan te sluiten, onder andere een afluis-
teroor: een soort van zuignap met ingebouwde micro om
de ondergrondse gangen te kunnen beluisteren in voor-
bereiding van de mijnenslag van Mesen. 
Dit was de start van de Derde Slag van Ieper, gekend als
de Slag om Passendale.



de Koninklijke Unie van de Belgische Radioamateurs (UBA) een cursus in die je voorbe-
reidt om het instapexamen bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(BIPT) af te leggen. Aan het eind van deze cursus moet je een eenvoudige praktische proef
afleggen. Wie hiervoor slaagt, ontvangt een officieel certificaat dat je de toegang verschaft
tot het examen bij het BIPT.

Voor wie is deze cursus?
Iedereen ouder dan 13 jaar die interesse heeft om een vergunning te behalen om als radioama-

teur actief te zijn, kan zich inschrijven om de cursus te volgen. Er is geen specifieke voorkennis
nodig, alles wat u moet weten en kennen om voor het instapexamen te slagen wordt u aangeleerd
in de cursus.
Wanneer u slaagt voor de praktische proef aan het eind van de cursus, ontvangt u een attest
waarmee u zich bij het BIPT moet aanmelden om aan de examens te kunnen deelnemen.
Contacteer ons gerust voor meer informatie omtrent de  praktische schikkingen zoals data, uren, handboeken etc. 
Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven in ons clublokaal te SINAAI, voor details: download opleidingsschema.

Zie www.wld.uba.be
Voor inschrijvingen of meer informatie, bel na 19u naar het nummer 03/771 01 78 en vraag naar Luk

ON4BB, of stuur een e-mail naar on4bb@uba.be

Met de Mezenstraat op de fiets 
voor Kom op Tegen Kanker

Op zondag 25 september organ-
iseert de Mezenstraat voor de 9de
maal haar fietstochten ten voordele
van Kom op Tegen Kanker. 

Op het programma staan drie
prachtige mountainbikeritten (65, 50
en 30 km), een gezinsfietstocht (32
km, met een gewone fiets), en een
fietsbehendigheidsparcours voor kin-
deren.
Onderweg geniet u van onze uitmun-
tende bevoorradingen. 

Inschrijven en vertrekken kan u
tussen 7u30 en 10u in de kantine
van KFC Herleving Sinaai. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 5 EUR
voor volwassenen en 3 EUR voor
kinderen (tot 12 jaar). Wie ter plaatse
een verzekering wil afsluiten kan dat

voor 0,50 EUR. Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker.
Voor meer info kan u contact opnemen met één van de bewoners van de Mezenstraat, een bezoekje brengen

aan onze website op http://www.mezenstraat.net of mailen naar info@mezenstraat.net.
Op de woensdagen voorafgaand aan de fietstochten wordt op TV Oost ook een reportage van de 8ste editie uit-

gezonden in “TV Publiek”. U kan op die manier nagenieten (als u vorig jaar meedeed) of proeven van de sfeer
(als u dit jaar wil meedoen).

Met al onze vorige fietstochten kwamen reeds 9.200 fietsers opdagen om een sportieve prestatie te le-
veren voor het goede doel, goed voor een opbrengst van 46.300 EUR. Komt u dit jaar ook ?
Namens de Mezenstraat en het Mezenstraatcomité:

Mike NACHTEGAEL, Michel MEUL, Omer VAN PETEGHEM, Wilfried VAN HUFFEL, Adrienne ANNE
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Jeugdkoor Gaudeamus in Lourdes.
Op de eerste zondag van de paasvakantie,namelijk 10 april, vertrok ons jeugdkoor Gaudeamus na 3 jaar

opnieuw naar Lourdes in Frankrijk. Naast het bestuur gingen er ook een aantal ouders en sympathisanten mee.
De bus vertrok om 17u op de Dries in Sinaai en bracht de groep na een reis van ruim 15 uur veilig en wel

naar Lourdes. Eenmaal aangekomen namen we even de tijd om ons te verfrissen, waarna we meteen een
verkennende wandeling deden langs de heiligdommen. 

De kinderen waren vooraf in de bus goed
ingelicht over het leven van Bernadette
Soubirous, zodat ze de bedevaart goed kon-
den kaderen.

Tegen de middag werd onze groep nog ver-
sterkt door onze pastoor, erevoorzitter Herman
Coddens en Christiane Vercauteren, die de reis
met het vliegtuig hadden gemaakt.

De volgende dagen namen we deel aan ver-
schillende activiteiten: een eucharistieviering in
de Crypte, de internationale mis in de Pius X-
kerk, de Vlaamse mis.
Ook op de Sacramentsprocessie en de kaars-

jesprocessie ontbraken we niet.
Begeleid door onze pastoor deden we samen

de kruisweg, een moment waarop de kleinsten
ontwapenende, de ouderen iets meer indringende
vragen stelden over zin en onzin van het lijden.

Uiteraard hebben we ook heel wat andere
activiteiten gedaan. 

Zo bezochten we op maandagnamiddag de
“Pic du Jer” waar we met een kabelbaan
enkele honderden meters hoog getrokken wer-
den met uitzicht over de grote omgeving rond
Lourdes.

Op woensdag deden we een uitstap naar de
Pont d’Espagne. Een aantal onder ons beleef-
den spannende momenten in de bus…

Op donderdagavond werden alle rem-
men losgegooid in een quiz en bonte
avond, waaraan iedereen deelnam.

Op donderdagnamiddag bezochten
we samen nog de grot en deden we
heel wat kaarsen branden, zowel voor
onszelf, onze familie als voor het wel-
zijn van onze parochie.
Na een verblijf van 4 dagen zetten we op

vrijdagmorgen 15 april de terugreis in. 
De reis werd een ervaring met heel wat

kippenvelmomenten, intense vriendschap
en massa’s kleine dingen die we nooit
zullen vergeten.

We kijken al uit naar onze volgende reis
naar Lourdes…
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W.J.S. (Werkgroep jeugd Sinaai)
Gegroet jonge en iets minder jonge inwoners van ons geliefde dorp,

Het is alweer eventjes geleden dat je nog wat kon lezen over WJS (Werkgroep jeugd
Sinaai). Maar dat betekent niet dat wij stilzitten. Hoogstwaarschijnlijk ben je ons wel al
tegen gekomen zonder het echt te beseffen. 

Naast de gewone werking binnen onze jeugdbewegingen (Chiro Wij, Chiro alleman,
Scouts, KLJ , Speelplein Spenoazie en JOC Troelant) vinden wij met enkele enthousia-
stelingen nog de tijd om projecten op poten te zetten en samen te zitten om over alles wat de kinderen en jeugd
van Sinaai aanbelangt, te praten. Zo vormen we één stem en kunnen we mee het beleid van de stad sturen.

Enkele van onze grote projecten zullen zeker niet aan jullie voorbijgegaan zijn. Zo hadden we op 22 november
onze jaarlijkse KRISTUS KONING: een grote speldag waar met alle jeugdbewegingen van Sinaai samen werd
gespeeld op de Dries, en later op de dag de andere grote pleinen per leeftijdsgroep werden ingepalmd. Diegene
die vertrouwd zijn met deze activiteit herinneren zich waarschijnlijk vooral nog het boterkoeken-met-chocomelk-fes-
tijn. Op 12 maart kon je de beentjes losgooien op onze fuif, DE NACHT VAN DE SNOASE JEUGD.
Ook dit jaar weer bakje vol. Maar ook voor de iets jongere kinderen deden we ons best: de eerste mei kon je ons

vinden op SUPERVLIEG, het kinderkunstenfestival in samenwerking met de cultuurdienst van de stad, de ‘teken-
school’ en jeugdtoneel Baudelo. Voor een drankje aan onze bar ben je net te laat, maar het resultaat van ons
bouwatelier kan je nog eventjes bezichtigen op het schoolterrein in de E. Tinelstraat. Haast je wel, want voor je het
weet is onze mooie ruimteraket weer vertrokken.
Wij kijken nu al vooruit naar de komende kampen en gaan een spetterende zomer tegemoet. Maar niet getreurd,

ook na de zomervakantie zal je ons kunnen opmerken. 
In september slaan we de handen in elkaar met het oudecomité van de Catharinascholen voor alweer een nieuw
project. (Al verklappen we nu nog niet meer ?!) Hou dus goed jullie ogen open. 

Heel veel groeten, Het WJS-team

Scouts en gidsen Vlaanderen Sint-Fransiscus Sinaai.
De zomer is ingezet en dan gaan de scouts en gidsen van Sinaai weerom op kamp! 

Onze kapoentjes gaan weg van 6 tot 10 juli naar Oost- Nieuwkerke. Ze gaan op een waar festivalkamp!
Onze welpen vind je van 23 tot 30 juli in Baardegem. Zij beleven een stukje Hollywood op hun kamp. 
Deze twee jonge takken slapen in lokalen, aangezien zij nog een beetje klein zijn om in tenten te slapen.
De volgende takken slapen natuurlijk in tenten! Ze gaan naar de Ardennen, meer bepaald naar Luxemburg
(Saint-Léger). De jonggivers zullen daar een waar vluchtelingenkamp opzetten van 15 tot 25 juli. 
En de givers zullen als echte survivors in ware Baer Grylls stijl op kamp gaan van 18 tot 28 juli
Onze oudste tak mogen we niet vergeten! De jin trekt naar Griekenland; misschien hebt u ook wel een
steentje bijgedragen tot hun kamp door een fles wijn te kopen!.
Wij wensen vanuit de groepsleiding iedereen een fantastisch geslaagd kamp toe! 
Na de zomer start ook ons nieuwe werkjaar!
We starten opnieuw op zaterdag 17 september 2011 met onze overgang; overdag is iedereen welkom die

zin heeft om een kijkje te nemen of een spel spelen. En ’s avonds sluiten we dan af naar jaarlijkse gewoonte
met onze barbecue; inschrijven daarvoor kan op www.scoutssinaai.be 
Op deze site vind je natuurlijk nog veel meer over ons…
Graag sluiten we af met een tekstje dat aansluit bij ons jaarthema vuur:
Passie voor scouts, vuur in scouting. We doen het toch allemaal maar! Groepsleiding spendeert menig vrije avond

aan de administratie, ouders brengen steevast elke week hun kinderen naar de scouts.  Hoe je het ook draait of
keert, we zijn, net als miljoenen andere kinderen en jongeren over de hele wereld, besmet door het virus van scou-
ting. Elke vergadering opnieuw vinden we weer die passie om er iets onvergetelijks van te maken. We bezorgen
elkaar een fantastische tijd bij de scouts en gidsen! Want hoewel je je vast wel eens hebt afgevraagd waarom je in
godsnaam om 4 uur ‘s ochtends nog toiletten staat te dweilen, juist dan laat die ene medeleider door zijn spontane
imitatie van Britney Spears je de vermoeidheid op slag vergeten. Givers vinden, na een paar uur verdwalen nieuwe
moed door de niet aflatende stroom moppen van hun patrouilleleider. Samen komen we er wel, en dat willen dit
jaar extra in de verf zetten. Iedere passie en goesting in scouting geeft kracht en bevlogenheid! Met de woorden
van Raymond Van het Groenewoud klinkt het zo: Geef me vuur...nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur.

Een stevige linker van de groepsleidingploeg,  Niels – Jimm – Heidi 
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Zingen is gezond, wie zingt er mee ?
Dat zingen deugd doet, kunnen de mannen van Mannenkoor Gaudeamus elke week weer aan den lijve ondervin-

den. Zingen maakt je blij en vrolijk, is zeer gezond voor de longen en voor het hele lijf, en je hebt er zelfs achteraf
nog een hele tijd plezier aan.

Mannenkoor Gaudeamus is vooral bekend voor zijn Gregoriaanse gezangen en zijn Vlaamse liederenrepertori-
um, maar meer en meer worden er ook anderstalige liederen aangeleerd. Zo zingen onze zangers stilaan prob-
leemloos in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans en zelfs in het Russisch.

Er wordt elke donderdagavond duchtig gerepeteerd, zodat het oude en het nieuwe repertorium steeds klaar is
voor gebruik, want we houden het natuurlijk niet alleen bij oefenen. Dit jaar nog staan een concert voor onze erele-
den en sponsors, een 11-juli viering in Oostende en enkele concerten te Lokeren op het programma.

Onze 16de  2-jaarlijkse zangavond in 2012 wordt reeds voorbereid en zal waarschijnlijk zowel in Sint-Niklaas
als in Lokeren doorgaan.

Daarom doen wij nog eens een oproep aan alle mannen, jong en minder jong, die graag zingen om onze groep
te vervoegen. Nu we toch nieuwe liederen aanleren is het zeker het geschikte moment om als zanger te beginnen.
Alle stemmen hoog en laag zijn welkom.
Elke donderdagavond van 20 tot 22 uur is er repetitie in de grote zaal van het Sinaaise oud-gemeentehuis boven.

Kom gerust eerst even luisteren. 
Wie weet sta je volgend jaar samen met ons op het podium van de Stadsschouwburg(*)

Voor verdere inlichtingen: 
Jan Meganck 03/772 45 13 of Secretariaat Gaudeamus: Karel Uyttenhove – Zakstraat 82 -9112 Sinaai – 

secretariaat@gaudeamus.be - 0476-487 262
(* = een fantastische belevenis) 

REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI
Het jaar zit er bijna voor de helft op en de zomerperiode is heel druk voor de

Reynaertstappers. Zo hebben we op 3 juli onze tocht: FEL NATUREL OP STAP MET
URBANUS te Lokeren in samenwerking met de toeristische dienst van Lokeren.

Voor de eerste maal richten we ook een 50 km. In, waarbij de eerste 250 deelnemers
een T-shirt krijgen bij een pakket inschrijving. De prijs hiervoor bedraagt 8 EUR en op
iedere controlepost is dan gratis iets te eten of te drinken. De start heeft plaats in het

Jeugdcentrum Bergendries in de Tweebruggenstraat te Lokeren. 
Inschrijven kan vanaf 6u voor de 50 en 42 km. Van 7u tot 10u voor de 30 km en van 7u tot 11u voor de

23 km. De deelnemers aan de 17 km kunnen starten tot 13u en aan de 11 en 6 km tot 15u.  Hiervoor
bedraagt de inschrijving 1,50 EUR of 1,10 met lidkaart of met kansenpas.
De toeristische dienst zorgt voor animatie en Willy Linthout, de striptekenaar van de Urbanusstrips, komt zijn
boeken tekenen.
Dan volgt op 14 augustus onze 22ste  REYNAERT-Bokkentocht te Sinaai. Ook hier kan men vrij wande-
len tussen 7u30 en 15u. Er is eveneens keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. Op beide tochten is er CM-
afstempeling. De parcoursmeester doet  altijd zijn best om iedere keer iets nieuws te ontdekken.
Daarnaast gaan we naar Karinthië van 15 tot en met 24 juli. 
Ben je geïnteresseerd, vraag vrijblijvend inlichtingen.

Zoals U ziet, bij de Reynaertstappers is het altijd druk. Zoekt U nog een betaalbare hobby?
Aarzel niet en vraag inlichtingen bij de voorzitter, Marc Lauwaert, tel 0495/688 558 of op het secretariaat bij
Rita Heirbaut, tel. 03/772 46 03.

http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele

Judoclub Sinaai
- competitie: Op het tornooi van Evergem behaalden Steff Moorthamer en Louize Borms een 3de plaats
- gratis lessen : In september en oktober kan men genieten van 8 gratis lessen voor starters. De club werkt
mee aan het kansenpasinitiatief , dat betekent dat mensen die genieten van een tegemoetkoming slechts
20% van het lesgeld hoeven te betalen.
- er is geen training in juli en augustus 

www.judoclub troelant.be
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KLJ Nieuws
Stilaan sluiten we ons werkjaar af en we mogen zeggen dat het een geslaagd jaar was! We willen graag

iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan ons feestweekend. De BBQ, de ouderavond en de
Low Budget Party, ze waren allemaal een succes dankzij jullie aanwezigheid, bedankt!

De echte afsluiter van ons werkjaar wordt natuurlijk ons kamp. Dit jaar trekken we naar Offagne in de
provincie Luxemburg, van 11 tot 21 juli. We hopen alvast op mooi weer en dan wordt het vast weer geweldig!
Ondertussen zijn we ook al aan het oefenen voor onze sportfeesten. Wimpelen, vendelen, dansen, het zal
ons weer de hele zomer bezighouden. Hopelijk mogen we ook dit jaar vele prijzen binnenhalen.

In september beginnen we dan met frisse moed aan ons nieuw werkjaar. Het startschot wordt gegeven op
zondag 11 september aan ons lokaal aan het OCMW in Sinaai. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte
welkom! We hebben elke zondag activiteit van 14u tot 17u. Kom gerust eens een kijkje nemen!
Voor meer informatie rond onze werking kan u steeds terecht bij onze voorzitter:
Adriaan Schelfaut – Kruisstraat 111 – 9111 Belsele-Puivelde – 0485/353 198

KERMISPROGRAMMA’S 2011: Sinaai Centrum
Vr 08 juli: wielercriterium
Za  09 juli: wielerwedstrijd

Vanaf 19u Feest Vlaamse Gemeenschap – afzonderlijk artikel
Zo 10 juli: kindernamiddag met animatie op de Dries 

Wielerwedstrijd
18u: wielerwedstrijd voor inwoners. Nadien optreden van covergroep Dias

Ma 11 juli: 21u Luc Steeno 21u50  Hard2Handle
Vuurwerk Na het vuurwerk nog 1 u optreden van Hard2Handle

Koninklijk Feest- en Sportcomité Molenhoek organiseert in 
samenwerking met Gemeentebelangen Zwaanaarde en Leebrug

27ste FORMIDABELE KLEIDUIFSCHIETINGUITREIKING VAN PRIJZEN EINDLAUREATEN
Zaterdag 09 juli 2011 vanaf 14u   Zondag 10 juli 2011 vanaf 10u

Terrein: Zwaanaardestraat 62         Ruime parking
19ste KAMPIOENSCHAP VAN SINAAI GAAIBOLLEN

Terrein: Zwaanaardestraat 62
Zaterdag 09 juli om 20u – GAAIBOLLING Kampioenschap Sinaai

50 EUR gratis en drie trofeeën voor de meeste punten – inleg 2 EUR
WIE WORDT DE SINAAISE KAMPIOEN GAAIBOLLEN 2011 ?

Iedereen van harte welkom! Door uw deelname of bezoek steunt u de deelnemende sportcomités.

Vrijdag 15 juli  2011
14.30 u Schieting op de liggende wip (100 euro gratis)
21.00 u Party met DJ Dirk Stoops (inkom 3 euro)
Zaterdag 16 juli  2011
9u – 17u Garageverkoop in de wijk Stenenmuur
15.00 u 8de Grote prijs Luc Van Poucke (Elite z/C) met medewerking van Constructie De Greyt
16.00 u Telegeleide helikoptershow aan de feesttent
19.00 u BARBECUE
21.00 u Optredens van Giovanni en  Bart Kaëll (gratis inkom)
Zondag 17 juli  2011
9.00 u Kloefkensschieting
8.30-10.30u Mountainbike-tocht over 28 of 50 km
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13u – 15u 4de Proeverkestocht (gezinsfietstocht over 25 km)
20.00 u Gaaibolling ( met 75 euro gratis)
Maandag 18 juli  2011
9.45 u Gebedsdienst in feesttent voor de overledenen v/d wijk
10.30 u Ontvangst gepensioneerden en KinderanimatieGratis tombola voor de inwoners van de wijk
15.00 u Schieting op de liggende wip ( 100 euro gratis)
15.00 u        7de Grote Prijs DRC (voor Elite z/C) met medewerking van GIEC

Meer info:www.stenenmuurfeesten.be

Kon.Feest- en Sportcomité Molenhoek
Vrijdag 22 juli : 15u: Schieting in de tent op twee wippen, 75 EUR gratis

20u:Gaaibolling op 2 banen in de tent, prijzen 75 EUR gratis
Zaterdag 23 juli : 15u: Wielerwedstrijd voor beloften

12de grote prijs: Woonidee Paul interieurinrichting. 
“Ereprijs”Werner Maes en Zoon Centrale verwarming.

Inschrijving vanaf 13u45  in de feesttent  Vertrek om 15u aan de tent  Prijsuitdeling in de feesttent, Hulstbaan 222
19u: Mosselfestijn vanaf 19u tot 21u

Inschrijving tot 22 juli bij – 0485/554 922 (Vercauteren Gilbert) - 0477/302 348 (Peter Poppe) – 0486/901 120
(Hans Haelewyn) of  bij een bestuurslid

Na eetfestijn: Discobar “De Jos” die ons zal vermaken, gevolgd door :Optreden van de imitator van ANDRE HAZES
Optreden van de Charmezanger PAUL SEVERS + danseressen INKOM GRATIS

Zondag 24 juli : 9u15: Kloefkensschieting in de tent op twee wippen,  50 EUR gratis
15u: Wielerwedstrijd voor Juniores 1ste Grote Prijs Café Luitentuit (96 Km – 12 rondes) 

Inschrijving, vertrek en uitbetaling in Luitentuit
21u: Discobar “De Jos” gevolgd door : Optreden van de zangeres CORINA
Optreden van de Vlaamse schlagerzangeres LINDSAY INKOM GRATIS

Maandag 25 juli : 9u30: Gezellig samenzijn in de tent voor 60-plussers van de wijk
15u: Wielerwedstrijd voor elite z.c. + beloften.  14de grote prijs bouwwerken Franky Van Aelst

Inschrijving vanaf 13u45  in de feesttent  Vertrek om 15u aan de tent  Prijsuitdeling in de feesttent, Hulstbaan 222
15u: Schieting in de tent, 50 EUR gratis

SINAAI-LEEBRUG
Vrijdag 29 juli: 19.30 u: Tiende grote GAAIBOLLING MEMORIAL Eddy MOENS

met 100 EURO gratis en 3 trofeeën – men bolt op 2 banen.
Zaterdag 30 juli: 15.00 u: SCHIETING met 50 EURO gratis (Ware Vrienden).

15.00 u: WIELERWEDSTRIJD voor ELITE ZONDER CONTRACT + BELOFTEN
Grote Prijs traiteur PASSIE VOOR ETEN Ereprijs bouwonderneming Guido De Bock

112 km – 14 ronden van 8 km – 670 EURO prijzen en talrijke premies.
18.00 u: EUCHARISTIEVIERING voor de overledenen van de wijk.

19.00 u: 16de GROTE KERMISBARBECUE – met gratis tombola voor de aanwezige 
deelnemers (hoofdprijs: ballonvaart)- inschrijven vóór 25 juli.

21.00 u: GROOT VOLKSFEEST met discobar DIESEL GRATIS TOEGANG.
Zondag 31 juli: 08.00u: MOUNTAINBIKETOCHT zomereditie Ronde van het Waasland, 3 afstanden.

09.15 u: SCHIETING met 50 EURO gratis 
14.30 u : Kinderanimatie (ballonnen en grimage)

15.00 u: GAAIBOLLING met 50 EURO gratis, 3 trofeeën en talrijke surprises.
De ganse namiddag pannenkoeken aan democratische prijzen.

16.00 u: LOOPKOERSEN voor jongens & meisjes van 4 tot 14 jaar (7 categorieën).
20.00 u: Tweede haantjeskaarting van de Leebrug (bieden & whisten) in rustige omgeving.

Maandag 1 augustus: 09.30 u: HERDENKINGSMOMENT voor de overledenen van de wijk 
gevolgd door GRATIS KOFFIETAFEL voor de gepensioneerden van de wijk.

15.00 u: SCHIETING op de liggende wip, met 50 EURO gratis (Ware Vrienden).
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15.00 u: WIELERWEDSTRIJD voor ELITE ZONDER CONTRACT + BELOFTEN
Grote Prijs VERVOER THUYSBAERT 112 km – 14 ronden van 8 km – 670 EURO prijzen en talrijke premies.

Gans het weekend: GRATIS SPRINGKASTEEL voor de JEUGD
De palmen worden geschonken door ceremonieën JOZEF VAN DAELE

INSCHRIJVEN BARBECUE: VÓÓR 25 JULI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam en adres: ……………………………………………………………………..
…………. x  kindermenu’s aan 5,00 EURO (worst) 
…………..x  kleine menu’s aan 9,00 EURO (saté + worst)
…………..x volwassenmenu’s aan 12,50 EURO (saté + worst + kip)
…………..x  Big Buck - menu’s aan 16,00 EURO (saté + worst + kip + kotelet)
Strookje afgeven bij bestuursleden of een telefoontje aan P. Notenbaert (03 772 37 95) of A. Moens (03 772 39 86)

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Sinaai
In de verlofperiode geniet iedereen van welverdiende rust , ook muzikanten van de harmonie om er daar-

na met volle moed weer aan te beginnen. Ons eerste optreden in Sinaai is op 24 september om 15u op de
Dries; die dag bakken we naar jaarlijkse gewoonte pannenkoeken ten voordele van onze harmonie,
iedereen van harte welkom.
We zijn nog steeds op zoek naar muzikanten jong of oud om onze groep te vervoegen. Wie zich geroepen

voelt kan voor meerdere inlichtingen steeds terecht bij het bestuur of andere muzikanten of op e-mail 
rogerlaureys@hotmail.com

Het bestuur

Dag lieve Spenoazi-vriendjes!
Hebben jullie ook al zo’n zin in de zomer? Wij ook! En wat voor een

zomer zal het wel weer niet worden!
We zijn blij dat we mogen terugblikken op een geslaagde paaswerking.

De paparazzi overvielen het plein en prins Albert heeft zijn vader gelukkig
teruggevonden.

Een tijdje geleden hebben we al onze kopjes samen aan het denken
gezet en hebben we weer ongelofelijke zomerthema’s uitgedacht!

18 tot 22 juli: Justin Bieber in the town! 
25 tot 29 juli: Mega Vis komt in opstand!
1 tot 5 augustus: Gestrand in de woestijn
8 tot 12 aug.: Help! Mijn buurman is een Viking Kubber!
15 tot 19 aug.: Oma en Opa spelen Jumanji
22 tot 26 aug.: De TV-strijd: Powerrangers of Kung fu Panda?
Natuurlijk gaan we ook deze zomer op uitstap.
29 juli: Plankendael!
12 augustus: waarschijnlijk kabouterbos (kleuters), piraten-
tocht (6-10), vlottentocht en oriëntatieloop (+10)
25 augustus: speelstad, binnenspeeltuin Antwerpen (-10),
pretpark? (+10)
Hier nog eens alle praktische informatie op een rijtje.
Wanneer? zomerwerking: 18 juli - 26 augustus (elke werkdag)
Voor wie? voor alle 6- tot 15-jarigen (in augustus zijn er ook 3 weken kleuterwerking). Wij zijn een inclusief
speelplein, dus kinderen met een beperking zijn meer dan welkom! Wel graag vooraf verwittigen.
Waar? achter JOC Troelant, Wijnveld 12, Sinaai
Inschrijven? Iedere dag vanaf 13u (vooraf inschrijven is niet nodig en van wachtlijsten is er al helemaal
geen sprake)
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Prijs? Voor 2,50 EUR (2 EUR vanaf het 2de kind, 1,50 EUR
vanaf het 3de kind, 1 EUR vanaf 4de kind) kan uw kind ge-
nieten van spetterende activiteiten, begeleiding en animatie
van onze ervaren animatoren, een koek en drankje en
vooral heel veel plezier!
Activiteiten? van 13u30 tot 17u30
Naopvang? Tot 18u is er naopvang (op aanvraag)

Tot op het speelplein!!
De leiding van Speelplein Spenoazi

De belevenissen van Eufrasie de boommarter
Ik schrijf dit artikel over de boommarter te Sinaai naar aanleiding van de voordracht over deze diersoort, die begin

dit jaar door het instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) gegeven werd. 
Boommarters kunnen vooral verward worden met de steenmarter (die echter nog niet in onze streek voorkomt, al

komt hier hoogstwaarschijnlijk de komende jaren verandering in) en de algemeen voorkomende bunzing. De boom-
marter is een lang en slank zoogdier dat zich vlug en lenig door bomen verplaatst. De boommarter is qua formaat
even groot als een huiskat. De vacht is bruin en hij heeft een opvallende gele, soms bijna witte, keelvlek. Zijn dieet
bestaat uit insecten, vogels en eieren, kleine zoogdieren (van muis tot konijn) en aas en af en toe een eekhoorn.
In de nazomer en herfst eet de boommarter veel bessen en vruchten.
Boommarters behoren tot de zeldzaamste zoogdiersoorten in Vlaanderen, en het bosreservaat ‘De Heirnisse’ en

de Fondatie behoren tot de weinige plaatsen in Vlaanderen waar ze voorkomen. Het is ook het eerste gebied in
Vlaanderen waar met zekerheid voortplanting van boommarters werd vastgesteld. In juli 2000 werd een eerste-
jaarsmannetje dood gevonden op de Weimanstraat. In juni 2004 sneuvelde daar ook een zogend wijfje, kort na-
dien werden er jongen gefilmd door Paul Vercauteren. 
(Wie een marterachtig verkeersslachtoffer vindt, kan dit melden aan het INBO, die dit dier dan komen ophalen voor
verder onderzoek. Meer info: http://www.inbo.be en doorklikken Kenniscentrum > Fauna > Zoogdieren >
Marterachtigen > Marternetwerk).

Sindsdien houdt het INBO er de vinger aan de pols, en vanaf het najaar van 2008 zijn ze gestart met intensief
fotovalonderzoek met als doel een zicht te krijgen op de aantallen en voortplanting. Een fotoval werkt via een foto-
camera met bewegingsdetector, de dieren worden gelokt met een geurstof. De dieren worden dus niet gevangen
maar gefotografeerd. Zo kwam aan het licht dat de boommarters zich in 2009 met succes voortgeplant hebben
in het gebied, en dat er in de zomer minstens 4 dieren aanwezig waren: een ouderpaar met minstens 2 jongen.
In 2010 werden de fotovallen opnieuw in stelling gebracht. Dit maal was er slechts 1 foto van een volwassen dier,
en geen jongen. Vermoedelijk is er vorig jaar geen voortplanting geweest.
Om de dieren nog beter te kunnen opvolgen, trachtte men er één te vangen en een zendertje aan te doen. Op 4

augustus zat een tweedejaarswijfje (geboren voorjaar 2009) in de val, en prompt kreeg ze de naam Eufrasie. 
Ondertussen werden een aantal opmerkelijke vaststellingen gedaan. De Moervaart, ca. 20 m breed, die het

bosreservaat Heirnisse scheidt van het private bos de ‘Vettemeers’ blijkt geenszins een begrenzing te zijn van het
leefgebied van Eufrasie! Zo maakt ze zeer regelmatig uitstapjes van enkele dagen naar de Vettemeers, waarna ze
telkens terugkeert naar de Heirnisse. Tegen de verwachting in is de Moervaart dus geen begrenzing van het leefge-
bied van onze boommarter. De verwachting was dat ze regelmatig de straat zou oversteken naar de Fondatie, wat
tot nu toe geen enkele keer is voorgevallen. Eufrasie’s favoriete perceel is het  natste dat er te vinden is! 
Het betreft een halfopen moerasruigte, afgewisseld met dichte wilgenstruwelen. Ze blijkt ook belangstelling te

hebben voor de kanaaldijken van Moervaart en Kanaal van Stekene. De ruigtevegetaties op en langs deze dijken
bieden dan ook een rijk gedekte tafel: watervogels en ratten aan de waterzijde en konijnen aan de landzijde. 
Voorts is het opvallend hoe vaak Eufrasie dagactief is. 

Ook de komende jaren zal het INBO Eufrasie en haar soortgenoten verder blijven onderzoeken. Wie hiervan op
de hoogte wil gehouden blijven kan zich inschrijven op hun nieuwsbrief via marternieuws@inbo.be. 
De voorgaande nieuwsbrieven, met extra info en foto’s vind je terug op:

www.inbo.be/docupload/4483.pdf     www.inbo.be/docupload/4533.pdf
Tom Neels
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Oudercomité Sint-Catharinascholen presenteert:
Vie-Tesken: het dorpsspel

Sinaai is een landelijk dorp met een ruim
aanbod aan sociaal en cultureel gebeuren
voor jong en oud.

Wij, het Oudercomité van de Sint-
Catharinascholen, vinden dat er terug meer met
de fiets aan deze activiteiten moet kunnen wor-
den deelgenomen…. en dit op een veilige
manier.

‘Koning Auto’ moet dus op een of andere
manier duidelijk gemaakt worden dat niet zij
koning zijn van de weg maar dat de weg van
en voor  iedereen is.

Kinderen, jong en oud, moeten terug een veilig gevoel krijgen  op straat, zodat ouders met een gerust
geweten hun kinderen kunnen laten fietsen naar vriendjes, jeugdbeweging, bib, sportvereniging, enz.
Na de opstart in september 2008, waarbij Vie-Tesken het levenslicht zag, heeft Vie-Tesken niet stil gezeten.

Hij verscheen en verschijnt nog steeds in het openbaar op tal van plaatsen, feesten en happenings.
Nu voor zijn 3de verjaardag wil Vie-Tesken nog eens uit de

bol gaan en dit samen met jullie, jong en oud. 
Samen met het stadsbestuur, scouts, chiro, klj, wjs, ouder-

comité St-Catharinascholen, politie, middenstand, Thuysbaert
organiseert Vie-Tesken op zaterdag 24 september 2011 vanaf
13.30 u een groots dorpsspel rond verkeer en veiligheid.

Deelname GRATIS
Inschrijven niet nodig; gewoon naar De Dries tussen 13.30u
en 15.30u komen.
Het wordt een spel voor jong en oud waar iedereen wat uit
kan leren en waar iedereen zich mee kan amuseren.

Vie-Tesken Verkeersteam

CHIROJONGENS “WIJ” SINAAI
Beste lezer,

Ons werkjaar is weer voorbij gevlogen. We kunnen
terugkijken op fantastische zondagen vol sport en spel en
veel plezier. Vooraleer wij ons werkjaar afsluiten,  gaan
we natuurlijk eerst nog met de hele bende op kamp. 
We gaan dit jaar  van 11 tot 21 juli naar Oostmalle.
We hebben daar een mooi speelterrein met een bos en

een grote speeltuin ter beschikking. Het belooft weer een
onvergetelijke 10-daagse te worden. De jongste onder
ons komen wat later op kamp, namelijk vanaf de
bezoekdag die zal doorgaan op zaterdag 16 juli. 
Voor hen is dit al een zeer groot avontuur!
Naast onze zondagse werking hebben we zeker niet stil
gezeten. We hebben namelijk onze sanitaire blok eens

flink onder handen genomen. Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we begonnen met de sloophamer. Kort daarna kon-
den we mortel beginnen maken voor de wederopbouw. De toevallige voorbijganger zal gezien hebben, dat we kon-
den rekenen op verschillende helpende handen. Daarom willen we dan ook iedereen van de ouders bedanken, die
zijn of haar steentje is komen bijdragen! Als alles wat meezit, zullen de werkzaamheden achter de rug zijn, wan-
neer dit nummer verschijnt. We willen ook het stadsbestuur en het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) bedanken
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voor de verbouwingssubsidies, die we zullen krijgen om dit project te kunnen financieren.
Samen met deze verbouwing, zijn we ook zeer verheugd met de komst van het nieuwe speeltuig op het speel-

terrein naast onze lokalen. We hebben al kunnen vaststellen dat het speeltoestel zeer in trek is bij de kinderen van
Sinaai. We zijn zeer opgetogen, omdat het stadsbestuur toch wel een mooie investering heeft willen doen in de
speelmogelijkheden voor de jeugd.
Omdat we dit niet zomaar onopgemerkt kunnen laten voorbijgaan, organiseren we op vrijdagavond 1juli een offi-

ciële inhuldiging van het speeltoestel en onze nieuwe sanitaire ruimte. 
Alle sympathisanten zijn dan ook van harte welkom vanaf 19u.30, om samen met ons het glas te heffen.
Tijdens de maand juli hebben we geen Chirowerking, aangezien we dan op kamp zijn. Vanaf de maand augustus
staan we weer paraat voor onze jongens en op zondag 18 september geven we de aftrap van ons nieuw werkjaar.
Meer informatie hierover, krijgen jullie ongetwijfeld later nog wel. U kan ons altijd vinden op:  www.chirowij.be.

Vriendelijke  Chirogroeten! De hele leidersploeg van Chirojongens “Wij” Sinaai.

OPSTELWEDSTRIJD DAVIDSFONDS:
Junior Journalistwedstrijd 2011  “Milieu-Natuur”

In het vorig nummer van Info-Sinaai kon u reeds het winnende opstel van de Junoir Journalistenwedstrijd
2011 lezen. Op bovenstaande foto de winnaars: Staand van l. n. r. Jana Meyskens, Dries Ausloos en Jorn
Floren. Zittend van l. n. r. Merel De Tender, de laureaat Laura Van Nieuwenhuyze en Anne-Sofie De Rop.

WAT LEEFT IN DE VERENIGINGEN?
Activiteiten van Landelijke Gilde Sinaai van 1 juli tot 30 september 2011
Een overzicht van onze komende zomeractiviteiten. Meer details (plaats, aanvangsuur,…) vind je steeds op
onze website www.landelijkegildesinaai.be
Zondag 3 juli : Gezinsfietstocht
Zondag 18 september : Tractorwijding en Dag van de Landbouw.
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Activiteitenkalender KAV-Sinaai-centrum
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus blijven we werken aan onze conditie. Wie graag eens een
tochtje meefietst , is altijd welkom op vrijdagnamiddag bij Marianne, Edgar Tinelstraat 8. We vertrekken om
13u30. De tocht is een 25-tal km lang en brengt je langs ongekende paadjes van Sinaai en omgeving. 
September: Maandag 5/9 om 13u30: kaarten in de bovenzaal
Vanaf dinsdag 20/9 om 20u: wekelijks yoga in de conferentiezaal
Zaterdag 24/9: promotie en voorstelling programma op de jaarmarkt.
Vanaf vrijdag 2/9: elke week fietsen van 13u tot 15u30.Vertrek bij Marianne
21 september: infoavond: voorlezen; durven en doen

Programma Davidsfonds Sinaai periode juli-september 2011
* van 4 juni tot 18 september: Davidsfonds Zomerzoektocht in de Rupelstreek 

(meer info en inschrijvingen: http://www.davidsfonds.be/)
* zaterdag 9 juli: 85ste Guldensporenviering op de Dries met op het programma:

- 19u: Zonder Zorgen (info: www.zonderzorgen.tk )
- 20u30: Jelle Cleymans en groep met “Naakt doe ik de afwas”  (info: www.jellecleymans.be )
- 22u30: De Ludo’s (Jan De Smet en Stoy Stoffelen) met “Levende Jukebox”
- 00u: Bal met “De Roadshow”

* zondag 25 september om 14u - Dries: bezoek tentoonstellingen“Kunst uit Sinaai”
Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt steeds u terecht op het
secretariaat (Raf Demeyer 03/296 31 58) of op onze website www.davidsfondssinaai.be .

Agenda radioamateurs: Parochiaal Centrum SINAAI ( vanaf 20.00 uur)
12 augustus : ledenvergadering, Voorbereiding op SSB FD
19 augustus : Workshop
3-4 september : SSB Phone velddag; verzamelen aan het FD QTH om 09u30. 

Velddag adres: Hamstraat, Boot & Ski Club te Waasmunster
Iedereen is welkom, ook voor het opzetten en/of afbreken van de antennes en de shack, 

deelname cat 160/80/40 m
Operatoren en  loggers mogen zich melden bij Luk ON4BB,Via on4bb@uba.be

9  september : ledenvergadering
16 september : Workshop
18 september : BMA contest: wie doet ermee om een molen te activeren ? 

Info bij Frank on4aac (vanaf  14 september) Telt ook mee voor secties rangschikking UBA contesten. 
Voor eventuele aanpassingen zie WLD kalender op de www.wld.uba.be

Schuttersvereniging De Ware Vrienden
Schietingen liggende wip:
Vrijdag      1 juli    19u30    Zaterdag   9 juli   15u       Dinsdag   12 juli  15u    Woensdag 13juli 15u
Zondag 24 juli     15u       Zaterdag 30 juli   14u30 (Leebrug)     Maandag    1 augustus 15u(Leebrug) 
Vrijdag 5 aug.  19u30    Zaterdag 13 aug. 15u      Zondag  28 aug. 15u     Vrijdag  2 sept  19u30
Zaterdag 13 sept 15u       Zondag 28 sept 15u 
Schuttersvereniging KLW De Eendracht
Gewone - & kermisschietingen. Gaan door in het lokaal – Cafe De Boogscheut bij Helena Leeman
Vleeshouwerstraat 28 – tenzij anders vermeld.
Zondag 3 juli     15 u  15€ gratis           Zondag      10 juli   9u15   25€  gratis
Maandag  11 juli 15u   25€ gratis           Donderdag   14 juli   15u   125€ gratis - 2 wippen – Café Climax
Vrijdag 15 juli 14u30 100€ gratis – 2 wippen  - Stenenmuur
Zondag 17 juli 9u15 25€ gratis – Stenenmuur
Maandag 18 juli 15u   100€ gratis – 2 wippen – Stenenmuur
Zondag 7 aug.   15u    375€ gratis – lokaal Ons Vermaak
Maandag  29 aug. 15u 25€ gratis      Zondag   4 sept.    19u 15€ gratis 
Maandag  26 sept.   15u 25€ gratis – lokaal
Voor al deze schietingen is er een inleg van 3.5 €; terug 3€
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