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REDACTIONEEL
Wie al eens door Sinaai wandelt of fietst komt op straathoeken en kruispunten regelmatig de zeshoekige

rood-witte toeristische bordjes tegen met de aanduiding “Landschapsroute Sinaai”.  Een wat ongewone
naam voor een fietsroute en misschien wel een unicum in het kluwen van de vele fietsroutes in het Vlaamse
landschap.  Speciaal is ook dat deze route bijna uitsluitend door Sinaai loopt.
Op initiatief van de Werkgroep Leefmilieu Sinaai werd ze uitgestippeld, in kaart gebracht en van een lijvige

brochure voorzien over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de verschillende landschapstypes
die men tijdens de tocht kan waarnemen.

De aanleiding tot deze realisatie was het Europees Jaar voor Natuurbehoud 1995 dat slechts om de 25
jaar wordt georganiseerd.  Het wordt dus wachten tot 2020 naar de volgende editie en mogelijks een nieuw
initiatief hier ter plaatse.

Om de bewegwijzeringen de andere kosten te kunnen betalen kon de werkgroep rekenen op de steun van Aminal,
het stadsbestuur van Sint-Niklaas, de Commissie voor Bevordering van Toerisme, Toerisme Vlaanderen, de
Gewestelijke VVV Land van Waas, de Sinaaise dorpsraad, de sportwerkgroep, de culturele raad en de jeugdraad.
Na verloop van tijd bleken er evenwel enkele wijzigingen nodig aan het parcours door het afsluiten van

enkele wegen, de slechte staat van bepaalde dreven en de verharding van de dijken van de Stekense vaart.
Daarom besloot de werkgroep om de brochure met kaart van de route, te herwerken en aan alle

dorpsgenoten te bezorgen.De brochure zit nu, als uitneembaar  deel, in het midden van deze Info-Sinaai.
Neem ze eruit dan kan je bij gelegenheid en zo vaak je maar wil de route volgen, genieten van de verschil-

lende landschapstypes en ze met elkaar vergelijken.Langs de route staan ook verschillende borden met
informatie over het landschapstype en de plaatselijke fauna en flora.

De werkgroep dankt de redactie voor het gratis verspreiden van de brochure.
Extra exemplaren zijn te verkrijgen op de gemeentehuizen en de toeristische diensten.
Ook op onze site www.Sinaaileeft.be vind je meer informatie.

Zoek het niet te ver ! Geniet van de natuur in uw eigen dorp ! Maak vrienden en kennissen warm om
samen met U de groene long van Sint-Niklaas te ontdekken.

Met hartelijke groeten, de redactie.

11 juli-viering,
Dit jaar met veel eerbetoon èn een meisje van plezier.

De hoofdschotel voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap dit jaar in Sinaai is een heus WIM DE
CRAENE Tribute.  Met “Liedje van mijn vader”  krijgen we een avondvullend programma rond het repertoire
van Wim De Craene, gebracht door zijn zoon RAMSES DE CRAENE, MATTHIEU & GUILAUME en DELLA
BOSIERS met begeleiding van 6 topmuzikanten.

LIES LEFEVER en DE ROAD SHOW zullen het publiek opwarmen en daarna ten dans uitnodigen.
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WIM DE CRAENE 1950 – 1990
De legendarische singer/songwriter Wim

De Craene liet ondanks zijn veel te korte car-
rière een schat aan teksten en muziek na.
Reeds op jeugdige leeftijd vervoegt hij als
zanger de Wetterse folkgroep ‘Ja’. Eind jaren
zestig trekt hij voor een poosje naar
Nederland waar hij bevriend raakt met de
grote Ramses Shaffy. In o.m. Amsterdam
doet Wim een reeks optredens die zijn origi-
naliteit en voeling met het Nederlandstalige
lied overduidelijk laten blijken.

Hij debuteert pas echt in 1973 met een
eerste album. Op 25 jarige leeftijd brengt hij
“Alles Is Nog Bij Het Oude” uit, een plaat die
tot het einde der tijden het bewijs zal leveren

dat we hier met een geniaal kunstenaar te maken hadden. “Tim… van hieraf moet je gaan…” en “Mensen
van 18” zijn slechts enkele van de vele pareltjes uit dat album.
Het jaar 1975 was zijn meest succesvolle jaar als artiest. Tim (van zijn album “Alles is nog bij het oude” ),

“Rozane”  (uit zijn album “Brussel” ) en zijn duet met  Della Bosiers, “Mensen van 18” , werden hits.
Wim De Craene bleef voortdurend zichzelf en zijn muziek heruitvinden en het leek alsof hij zijn tijd steeds

ver vooruit was. Hoewel vaak gekopieerd door anderen was hij de enige en in ieder geval de eerste die met
branie elementen uit jazz, funk en rock vermengde met epische, poëtische, Nederlandstalige teksten.
Getuige daarvan een mijlpaal in zijn loopbaan, het album ‘Kraaknet’ uit 1983.

Wim De Craene kreeg na zijn dood meer erkenning dan tijdens zijn leven. Zijn liedjes worden nog steeds
veel gedraaid en nummers als “De Kleine Man”, “Tim”, “Rozane”, “Mensen Van 18” en “Breek Uit Jezelf” wor-
den vandaag erkend als klassiekers.

In de jaarlijkse eindejaarshitparade 100 Op 1 op Radio 1, waarbij luisteraars hun favoriete Belgische muziek
kunnen kiezen, staan “Rozane” en “Tim” al sinds de eerste editie uit 2002 hoog genoteerd. “Tim” heeft zelfs
nog nooit de top 10 verlaten.

RAMSES DE CRAENE
Zijn (van hier af moet je gaan… )  zoon RAMSES, werd geboren
in 1974 en is genoemd naar de mentor van zijn vader Ramses
Shaffy. Hij  kwam in de muziekwereld terecht als dj Looney
Tune (Bonzaï- label). Ramses De Craene ontving in december
2010 een gouden plaat voor de verkoop van meer dan 10.000
exemplaren.
“Ik raakte in de ban van beats na de new beat in 1988. Mijn
vader vond house of andere vormen van dance niet goed, maar

hij liet me vrij in wat ik wilde doen.”
Vindt Ramses dat zijn vader destijds voldoende erkenning kreeg voor zijn muziek? “Daar zijn al veel dis-

cussies over gevoerd. Feit is dat ik nu méér erkenning krijg met dit project dan hij destijds. Het is een beet-
je als het verhaal van Ann Christy: die wordt tegenwoordig ook meer gedraaid dan toen.”

MATHIEU & GUILLAUME
Mathieu & Guillaume is een Vlaams zangduo, bestaande uit de broers Mathieu en Guillaume Engels. Ze

zijn afkomstig uit Antwerpen. Mathieu (1985) is de leadzanger, gitarist en tekstschrijver, Guillaume (1988)
speelt de mondharmonica en neemt de tweede stem voor zijn rekening. Hun repertoire bestaat uit
Nederlandstalige nummers, zowel eigen materiaal als covers en is een mix van folk, kleinkunst en kwali-
tatieve pop.  
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Het duo begon in Antwerpen als live act onder de naam Mathieu Engels en de Teckels, dat hen lokaal veel
lof opleverde. Ze werden bekend bij het grote publiek door hun deelname aan “X Factor” in 2008. 

Ze brachten covers van onder meer Kommil Foo, Bart Peeters en Frank Boeijen en eindigden uiteindelijk
op een vierde plaats. Een jaar later kregen ze door Maurice Engelen een contract aangeboden bij het nieuw
opgerichte platenlabel SonicAngel. Hun eerste single, “Komen en gaan”, behaalde de Ultratop. 
Het nummer is een Nederlandstalige cover van Rise 'n Fall van Craig David. 
Hun tweede single, “Ik heb je lief’”, was een cover van Stef Bos. 

Hun debuutalbum “Kleinste sterren” verscheen in mei 2010.  Derde single was “De tijd”.

DELLA BOSIERS
Della Bosiers (Mortsel, 11 november 1946),

geboren als Adèle Bosiers, is een Vlaamse zan-
geres. Haar bekendste nummers zijn “Fleur de
Buda’”, “Horizontaal’” en “Jefke”.  Ze werd eind
jaren 1970 bekend op de Vlaamse televisie als
panellid in de televisiequiz de “Wies Andersen
show”.

Als zangeres werd ze opgemerkt door Ramses
Shaffy en Thijs van Leer en daarna was ze veel
te zien in Nederland. In 1971 bracht ze haar
eerste album “Della Bosiers” uit. Drie jaar later
volgde “Kwartetten”.  In 1975 zong ze het duet
‘Mensen van achttien ‘ met Wim De Craene op
diens album “Alles is nog bij het oude”. 

In het kader van de actie “Kom op tegen
kanker”  maakte ze de singles “Er is nog zoveel
te doen”  en “En toch...’”.

LIES LEFEVER
Een geval apart.
Daar staat ze dan.

Net een verlegen negerinnetje.
Bijna schattig.

Slecht van oog, ook nog.
Lies heeft alles om vanzelf compassie te krijgen.

Tot ze haar mond opendoet.
Zij heeft namelijk een groot bakkes. 

Omdat zij haar plaats niet wil kennen in de samenleving
Lies Lefever voorziet u non-stop van liedjes op een niet eens echt dure gitaar.
Wat anderen met woorden zeggen, zingt zij in liedjes. Gevaarlijk simpel, over alles
en niets. Met snedige bindteksten en al. Lies heeft boodschap noch bedoeling. Zij
wil gewoon een meisje van plezier  zijn. Zonder seks en zonder nattigheid. Maar
wel voor u. Voor uw buurman. Uw bomma. Tot en met uw schoonmoeder. Komt dat
zien!

Toen de vrienden van Lies Lefever het wel gehad hadden met haar humor, besloot ze haar actieterrein uit
te breiden. De eerste twijfelachtige stappen in de comedy zette zij in het Antwerpse Comedy Café The
Joker, alwaar zij opviel door haar eenvoudige doch zeer humoristische liedjes. Fokke - uitbater van The
Joker - had het ook gezien. En... plots ging het snel. Binnen de comedy wereld vond Lies haar eigen plek-
je bij Bone Bookings en werd op het podium als het ware één met haar gitaar. Dat zij als kind alle platen van
Urbanus grijs draaide, valt niet te ontkennen.
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Lies trad reeds op met, en leerde veel bij van Henk Rijckaert, Bart Cannaerts, Nigel Williams, Iwein Segers,
... Tijdens de Gentse Feesten vormde zij samen met onder andere Jovanka Steele ‘the leading ladies of
comedy’. Toen Lies voor het eerst met Kamagurka speelde sloeg de vonk in allerlei richtingen meteen over
en tot dusver is het niet gestopt. Benieuwd waar dat gaat eindigen. 

Zelfs ”De Laatste Show” en “De Slimste Mens” hebben haar al ontdekt en ook kranten en tijdschriften
(De Morgen, P-magazine, ...) weten haar te vinden. 
“De Rode Loper”: http://www.een.be/programmas/de-rode-loper/kamagurka-en-zijn-nieuwe-poulain

Lies Lefever is 29 jaar en moeder van twee geweldige kinderen. Zij werkte eerder voor Radio 2, was freelance
journaliste voor De Morgen en Vacature Magazine, maar stort zich nu vol overgave op haar comedy carrière. Haar
stek op het internet: www.hoofdstukacht.be. Lies noemt zichzelf een neger, omdat ze dat ook is.
DE ROADSHOW
Feestbeest(en) van eigen bodem. 

Tot op 7 juli op de Dries! Ronny De Mulder

Vernieuwde landschapsfietsroute
De landschapsfietsroute, die in 1996 door de Werkgroep Leefmilieu Sinaai werd uitgewerkt met als doel al

fietsend de veelzijdigheid en de waarde van het Sinaaise landschap te ontdekken en te ervaren, is
vernieuwd. Er gebeurden enkele wijzigingen aan de route om de berijdbaarheid het jaar door te verbeteren
zonder afbreuk te doen aan de belevingskwaliteit, in tegendeel. Er wordt nu deels gebruik gemaakt van de
fietspaden langs de Molenbeek, Stekense Vaart en de spoorweg. Vanaf 1 juli staan 7 nieuwe infoborden
opgesteld met het huidige routeplan en informatie rond het plaatselijke landschapszicht.

Middenin dit nummer van Info Sinaai kan je twee uitneembare pagina’s terugvinden met daarop de
aangepaste fietsroute en een tekst over het Sinaaise landschap. 
Op de website www.sinaaileeft.be kan je de tekst en de kleurenversie van de kaart downloaden. Je kan

er tevens de uitgebreide landschapsbrochure van Sinaai terugvinden. 
We hopen dan ook dat vele Sinaainaren deze zomer met de fiets nog eens op verkenning gaan. Onderweg

vind je op de infoborden nog uitgebreidere info terug. 
Werkgroep Leefmilieu Sinaai

Junior Journalistwedstrijd 2012:

“JJW gaat virtueel”
Resultaten van de plaatselijke voorronde in Sinaai

Dit jaar namen 103 leerlingen uit het 5de  en 6de leerjaar individueel deel aan de Junior Journalistwedstrijd
van het Davidsfonds.

14 opstellen werden geselecteerd om beoordeeld te worden door de plaatselijke jury.  
Tiny De Mulder, Marijke Samyn en Garry Vercauteren beoordeelden deze werken en kwamen tot volgende
eindbeslissing:  
Astrid De Tender uit 6G werd met haar opstel “Was het een droom of niet?” unaniem verkozen tot plaat-

selijke laureaat. Haar opstel werd doorgestuurd naar het Nationaal Secretariaat van het Davidsfonds en
nam dus deel aan de nationale wedstrijd.  

De plaatselijke jury kende ook 5 speciale prijzen toe:
- het opstel met de meest zinvolle inhoud: Lise Demeyer 6P
- het opstel met de rijkste woordenschat en de meest afwisselende zinsbouw: Melanie De Wilde 5ZWTH
- het opstel met de meest doordachte opbouw: Febe Coppens 5ZWTH
- het opstel met de meest verzorgde lay-out: Lobke Van Puyvelde 6G
- het opstel met de mees correcte spelling: Lara Vispoel 6P
Van harte proficiat aan alle winnaars!
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De prijsuitreiking vond plaats op maandag 12 maart in het kader van de Jeugdboekenweek 2012. 
Alle deelnemers kregen als aandenken een Davidsfonds-balpen. De plaatselijke Davidsfonds- afdeling
schonk een pak extra prijsboeken aan de laureaat en aan alle andere speciale prijzen. 

Het bestuur van de Davidsfondsafdeling Sinaai dankt de directies van de Sint-Catharinascholen, de
leerkrachten en de juryleden voor hun gewaardeerde medewerking. 

Laureate Astrid de Tender (links) samen met de winnaressen van de speciale prijzen:
Febe Coppens, Melanie De Wilde, Lara Vispoel, Lobke Van Puyvelde en Lise Demeyer

Was het een droom of niet?
Jasper, een jongen van 14, zit op zijn laptop. Hij moet een paar thema’s opzoeken voor school en komt

toevallig op een chatsite. Jasper maakt een account aan op de site en krijgt direct een vriendschapsverzoek.
In dat vriendschapsverzoek staat dat ze een meisje is en dat ze Eline Tueel heet. Jasper denkt even na,
maar aanvaardt uiteindelijk toch het vriendschapsverzoek.

De volgende ochtend kijkt Jasper naar zijn mails op de chatsite. Hij heeft een mail van Eline.
“Gaan we even chatten met de webcam? xxx Eline”
“Oké,” denkt Jasper, “Eventjes kan geen kwaad.” Jasper sluit
zijn webcam aan op zijn laptop en ziet Eline nu ook zitten. Na
een paar minuutjes te hebben gechat met Eline, begint het
beeld van zijn laptop wazig te worden en valt het uit. Maar even
later begint ook zijn webcam raar te doen.
Opeens: “Floep!” Jasper wordt opgezogen door de webcam.
Plots staat hij bij Eline, die hij nog herkende.
“Sorry, dat het zo’n ongemakkelijke reis was”, zei ze.
“Euh, ik heb een vraagje: Waar zijn we ergens?” vraagt Jasper
aan Eline.”We zijn op de planeet Virtus”, zegt Eline. “Je moet eigenlijk iets doen voor ons. We worden al
maanden gepest door de Twitters. Jij moet 2 opdrachten vervullen. 

Er zijn 2 krachten waar de Twitters niet tegen kunnen: water en de kleur blauw. Die 2 krachten moet je verdi-
enen door de opdrachten goed uit te voeren. Nog iets, de Twitters kunnen elk moment beginnen aanvallen.”
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“Dan zal ik maar gauw beginnen!” zegt Jasper zelfzeker.
“Hier, dit bakje flitst je van de ene opdracht naar de andere”, zegt Eline.
“Oké, here we go!” roept Jasper en drukt op de knop van het bakje.
Eén flits later is Jasper in Davidsfonds. Een land waar hij de kracht water moet vinden. 
Opeens, na een tocht van ongeveer 2 uur, ziet hij een monsterachtige kraan met tanden.
“Een kraan zonder water? Dat kan echt niet”, denkt Jasper.
Opeens verschijnen er letters in de lucht: “LAAT DE KRAAN WENEN EN JE KRIJGT DE WATERKRACHT!”
“Ik moet iets droevigs vertellen”, denkt Jasper. Jasper gaat naar de kraan en begint te vertellen:
“Kraan, ik weet niet hoe je heet, maar ik moet je iets vertellen: Ik ben hier in naam van de planeet Virtus. Ik moet
de waterkracht hebben, anders gaat die planeet verdwijnen, want de Twitters willen die planeet aanvallen...”

Plots begint de kraan te wenen. “Het is gelukt”, denkt Jasper. Hij voelt zich opeens raar; de waterkracht
dringt in hem door! Daarna drukt Jasper op het knopje om naar de 2de opdracht te gaan.
Deze keer is hij in het land Junior Journalist. Hier moet hij de kleur blauw vinden. Nu komt hij de opdracht
direct tegen! Een hond, die groter is dan hem, bewaakt een kooitje met de kleur blauw erin. Er komen plots
terug letters in de lucht: “VERSLA DE HOND!” staat er deze keer.
Jasper heeft al een idee: “Er is een groot ravijn, dus... Als ik me voor het ravijn zet en de aandacht trek,

komt de hond op me af en spring ik op het laatste moment weg!”
Dus zo gezegd, zo gedaan! Jasper zet hem voor het ravijn en de hond komt op hem af. Jasper springt weg
en “BAF!” daar ligt de hond met sterretjes rond zijn hoofd.
Het kooitje, met blauw erin gaat vanzelf open! Jasper begint hem terug raar te voelen, de kracht blauw trekt

in zijn lichaam! Jasper drukt terug op de knop die hij van Eline had gekregen. Nu is hij terug in Virtus.
Hij ziet Eline in paniek wegrennen. Op datzelfde moment vallen de Twitters aan.
“BAF!” Jasper is geraakt nog voor hij iets kon doen!
“Tuutuut!” 
Jasper ligt in zijn bed en die verdomde wekker gaat af!   Er is nog 1 vraag: “Was het een droom of niet?”

KVLV SINAAI VROUWEN MET VAART!
2012 is voor KVLV het jaar om ieders talent te ontdekken en in actie te zien. 
Iedereen heeft talent, alleen ben jij de laatste die jouw eigen talenten ziet. 
Het gaat immers vanzelf dat kan toch geen talent zijn. Jawel, dat is het.
Waar ben ik goed in, wat vind ik leuk, waar krijg ik energie van, ... Dat is talent.
Laatste info steeds te vinden op onze website www.kvlvsinaai.centerall.com
Overzicht van onze zomeractiviteiten:
Zomerfietstochten 2,16 en 30 juli vertrek Dries om 19u30 - 13 en 27 augustus vertrek Dries om 19u.
Zaterdag 25 augustus ZOMERREIS FLORIADE NEDERLAND. De Floriade Wereld Tuinbouw Expo vindt
plaats om de 10 jaar. In 2012 heeft Venlo de eer om dit te presenteren. Het thema luidt Living Nature.
Floriade 2012 toont de hoogtepunten van de natuur in vijf hoofdthema’s en dit op liefst 66 hectare: 
Relax & Heal, Green Engine, Education & Innovation, Environment en World Show Stage. 
Je kunt dit unieke spektakel aan een voordelig tarief bezoeken dankzij KVLV.
Woe 12 september: namiddagkookles - Groenten in de kijker. Wist je dat geroosterde bloemkool heel lekker
is? En wortelen uitstekend samengaan met komijn? Zelfs kinderen zijn verzot op gewokte spruitjes met ker-
rie. In deze kookles geven we groenten net dat ietsje meer door smaakvolle combinaties of verrassende
bereidingswijzen. Parochiezaal 13u30
Zat 15 september: dag van de landbouw
Do 13,27 september - 11,25 oktober: CURSUS BREIEN VOOR BEGINNERS – 
Parochiezaal 19.30u inschrijvingen welkom bij christa.van.der.sypt@telenet.be
Elke dinsdagavond (buiten de schoolvakantie) organiseren we 1 uurtje yoga; start 20uur Parochiezaal
Elke woensdagavond lopen we samen 30min – 5km; start 18u30 Sporthal – Finse looppiste

KVLV bestuur
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ACW-kaasavond  weer groot succes
17.833 euro voor “Kom op tegen kanker”.

Het ACW-Sinaai blikt tevreden terug op de 23° editie van zijn solidariteitsactie voor “Kom op tegen kanker”.
Dankzij deze actie kan het ACW-Sinaai 17.833 euro overmaken aan “Kom op tegen kanker”.

Dit betekent dat Sinaai zich weer gul heeft opgesteld. De verkoop van wijn/keukenhanddoeken was een
groot succes. Maar ook de traditionele kaasavond sprak aan. Naast de vele vaste bezoekers van de
kaasavond trok de aantrekkelijke affiche veel andere mensen aan zodat vervroegd een stop van de kaarten-
verkoop werd ingevoerd (want ook het comfort van de bezoekers en de veiligheid blijven belangrijk). 
En het werd op zaterdag 23 maart 2012 weer een gezellige, sfeervolle avond in Zwaanaarde. Een goed
gevulde zaal, een lekker en verzorgd buffet en ambiance bij de optredens van Gino Verano, The Sunsets
en De Romeo’s … meer moet dat niet zijn.

Aan allen die hun steentje bijdroegen tot het welslagen van deze 23 °editie “een dikke merci”. 
En leg alvast zaterdag 23 maart 2013 vast in uw agenda voor de 24° editie van de ACW-kaasavond voor
“Kom op tegen kanker”.

Het ACW-bestuur Sinaai.

KAV HEET VOORTAAN
“FEMMA”.

De naamsverandering is het logische gevolg van een
uitgebreid herbronningsproces. Ons huis kreeg een
grondige opknapbeurt.

En met de nieuwe naam hebben we nu ook een nieuwe voordeur. Dat betekent niet dat we nu plots een
compleet andere organisatie zijn, maar met de nieuwe naam willen we onderstrepen dat onze vereniging
ook een stap wil zetten naar jonge mensen, naar mensen met een andere culturele achtergrond…

Je zal zien dat ook de aktiviteiten een opfrisbeurt krijgen. Natuurlijk zullen alle vertrouwde bijeenkomsten
niet verdwijnen. Wat goed is, moet immers niet veranderen.

Wil je graag op de hoogte blijven, je kan ons nu ook vinden op facebook. 
Even zoeken naar Femma Sinaaicentrum en je kan vriend worden van onze vrouwenbeweging.
Wil je meer info dan kan je altijd contact opnemen met 
Marianne De Sy, marianne.de.sy@skynet.be of 03/772.58.25 in de Edgar Tinelstraat 8.
Dit staat alvast op ons programma:

Juli en augustus: elke vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 maken we een fietstochtje van ongeveer
30 km langs landelijke wegen. Onderweg voorzien we een pauze om iets te drinken. 
We vertrekken stipt in de Edgar Tinelstraat 8 bij Marianne.

Zaterdag 29 september:  Ook dit jaar zijn we weer van de partij tijdens de jaarmarkt op de Dries. Kom
gerust eens langs voor meer informatie over Femma. Er is voor iedereen een kleine attentie.

60-jarigen aan het feest
In het najaar gaan de 60-jarigen van Sinaai nog eens aan het feest.  Tien jaar geleden – op hun vijftigste

– deden ze het al eens eerder.
Wie graag deelneemt is van harte welkom.  Uiteraard hebben de klasgenoten van toen een andere moti-
vatie dan diegenen die later in het dorp zijn komen, maar ook zij zijn uiteraard van harte welkom.
Als ’t mee zit hebben we als “medioren” nog wat jaartjes te goed, en dan is de kans groot dat we als leef-
tijdsgenoten mekaar al eens tegenkomen. Ons isoleren lijkt geen goede strategie.
De komende weken wordt een concreet aanbod uitgewerkt.
Wie er graag bij wil zijn kan zich nu al vrijblijvend melden bij:
Etienne Meul Helsvuurstraat 30   9112  Sinaai   e-mail: etienne.meul@telenet.be
Marc Poppe Katharinastraat  3 marcpoppe@skynet.be
Betty Ongena Tinelstraat  sin@hotmail.com
Gilbert Vercauteren             Hulstbaan 77

Wij contacteren jullie zodra het concrete aanbod is uitgewerkt. 
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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 7de maal dat we ons inzetten om zoveel

mogelijk geld in te zamelen voor vzw Sofhea, die dit goed kun-
nen gebruiken in hun strijd tegen de gevolgen van leukemie .
De voorbije jaren ging onze stapmarathon door tijdens het laat-

ste weekend van augustus. Dit jaar zijn we één week
opgeschoven wegens het opschuiven van de volkssportfeesten.

Bijgevolg zal onze 24 uur doorgaan op 31 augustus en 1 september. De start zal traditiegetrouw gegeven
worden op vrijdagavond om 19.00 u om dan 24 uur later op zaterdagavond om 19.00 u vermoeid maar
gelukkig aan te komen. 
Onze startlocatie blijft dezelfde van vorig jaar. 

Dit is 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. Ik heb al iets in gedachte, 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.

Ook de deelnameprijs blijft zowel voor het wandelen als voor het fietsen behouden op 2,50 €.
Op zaterdag zal, dankzij de samenwerking met CM-Fit, terug de obstakelbaan van CM opgezet worden,
waar de kleinsten zich naar hartelust kunnen uitleven terwijl mama en papa wat napraten over de fijne wan-
deling of fietstocht. Ik hoop jullie in grote getale te mogen verwelkomen op een van deze 2 dagen, u steunt
er echt een heel goed doel mee.

Tot op 31 augustus of 1 september,
Sportieve groetjes,Luc Heyens

Wielerwedstrijden Gemeentebelangen tijdens kermis.
In navolging van onze succesvolle organisatie inzake de MTB-rit Ronde van het Waasland op 01 April 2012
en met de ondersteuning van onze gewaardeerde sponsors organiseren we terug :

2 wielerwedstrijden voor "elite zonder contract en beloften".
Dit op zaterdag 07-07-2012 om 15uur & maandag 09-07-2012 om 15uur.

Start & Aankomst : Dries (thv Cafe Climax bij Nancy) te Sinaai.
Dit jaar geen openingscriterium op vrijdag wegens wegeniswerken in de Vleeshouwersstraat. 
Sportieve groeten vanwege het Kon. Sportcomité Gemeentebelangen Sinaai en hopende U te mogen
begroeten op één van onze organisaties. 

Wielerwedstrijd inwoners van SINAAI
Op zondag 8 juli 2012 is er opnieuw de jaarlijkse wedstrijd voor inwoners van ons dorp, in organisatie van

sportcomité WAOD Sinaai.
Iedereen kan deelnemen als je aan volgende voorwaarden voldoet: je hebt geen vergunning bij één of

andere wielerbond, je bent minstens 18 jaar, je hebt een reglementaire koersfiets (geen mountainbike!), je
moet een valhelm dragen en je woont in Sinaai.
Ook dit jaar kunnen de dames in een apart klassement strijden voor de titel, maar nu zullen ze (slechts) twee
ronden rijden.

ALLE DEELNEMERS HEBBEN PRIJS!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRAKTISCH: De wedstrijd wordt gereden op zondag 8 juli 2012. 
Start om 18u00 aan café CLIMAX.
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Afstand: 35.2 km = 4 ronden langs Dries, Hulstbaan, Leestraat, Leebrugstraat, Zwaanaardestraat,
Sinaaidorp en Dries  
De eerste  ronde wordt achter de auto gereden aan een gemiddelde snelheid van 30 km/u. Nieuw dit jaar is
dat we na twee ronden het peloton terug zullen opvangen zodat iedereen wat langer samen blijft

inschrijvingen: Individuele inschrijvingen de dag zelf vanaf 17u00 in CAFE DE CLIMAX
Prijsuitreiking na de wedstrijd in cafe De Climax
Mogen we toch ook onze andere wedstrijden even vermelden: 

Zondag 8 juli om 13u30: liefhebbers A en B WAOD  8 ronden of 70.4 km en
om 16u00: De grote prijs Gino Verberckmoes 6 ronden of 50.2 km

Wie meer info wenst kan zich altijd wenden bij :
Benny Smet, Molenstraat 6, Sinaai (tel:0498 11 36 19).

Johan De Witte, Sinaaidorp 58,S inaai.
Aimé De Vijlder, Vleeshouwerstraat 52, Sinaai (tel:03/772.50.13).

Dirk van Puyvelde, Wijnveld 69, Sinaai.
CAFE DE CLIMAX Dries

Met dank voor de interesse, het bestuur van WAOD-afdeling Sinaai.

KERMISPROGRAMMA STENENMUUR
Vrijdag 13 juli

14.30 uur Schieting op de liggende wip 100 euro gratis
21.00 uur Road show met verrassingsact

Parking voorzien, toegang via de Hooimanstraat
Zaterdag 14 juli

08.00 uur tot 16.00 uur : Doorlopend garage verkoop in de wijk Stenenmuur
14.00 uur : 9 ste Grote prijs Luc Van Poucke voor elite z/c, met medewerking van Constructie De Greyt

16.00 uur Telegeleide helicoptershow aan de feesttent
19.00 uur Barbecue

21.00 uur Optreden Rudi Jones     22.00 uur optreden Marco Kimsen
23.00 uur optreden Mike Dreamer en cheerladers     24.00 uur Giovanni

Parking voorzien, toegang via de Hooimanstraat
Zondag 15 juli

09.00 uur Schieting op de liggende wip
8.30 uur tot 10.30 uur Mountainbike-tocht over 28 of 50 km. Inschrijven in de feesttent

Tussen 13.00 uur en 14.30 uur 5 de Proeverkestocht
15.00 uur Eerste stratenloop over 4 - 8 - 12 km

20.00 uur Gaaibolling met 75 euro gratis
Parking voorzien, toegang via de Hooimanstraat

Maandag 16 juli
9.45 uur Gebedsdienst in de feesttent voor de overledenen van de wijk, 

daarna ontvangst gepensioneerden en kinderen
15.00 uur Schieting op de liggende wip 100 euro gratis

15.00 uur 8 ste Grote prijs DRC voor elite z/c met medewerking van GIEC
Parking voorzien, toegang via de Hooimanstraat

Kon. Feest- en Sportcomité Molenhoek Sinaai
KERMISPROGRAMMA 2012

Vrijdag 20 juli
14.30 uur: Schieting in de tent op twee wippen, € 100,00 gratis

20.00 uur: Gaaibolling (kampioenschap Sinaai) op 2 banen in de tent, prijzen +€ 75,00 gratis

Zaterdag 21 juli
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor beloften 13de grote prijs: 

Werner Maes en Zoon Centrale verwarming.  “Ereprijs” Woonidee Paul interieurinrichting
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Inschrijving vanaf 13.45 uur in de feesttent.   Vertrek om 15.00 uur aan de tent
Prijsuitdeling in de feesttent, Hulstbaan 222

19.00 uur: Mosselfestijn vanaf 19.00 uur tot 21.00 uurInschrijving tot 20 juli bij – 
0485/554922 (Vercauteren Gilbert) – 0479/629950 (Vercauteren Tommy) – 

0486/901120 (Hans Haelewyn) of aan bestuurslid.
Na eetfestijn : Discobar die ons zal vermaken gevolgd door :

Optreden van de zangeres EVELINE &  Optreden van de zangeres TRISHA INKOM GRATIS

Zondag 22 juli
09.15 uur: Schieting in de tent op één wip, € 50,00 gratis

14.30 uur: Gaaibolling op 1 baan: 50€ gratis
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor Juniores  2de Grote Prijs Café Luitentuit    

Inschrijving, vertrek en uitbetaling in Luitentuit
21.00 uur: Discobar gevolgd door Optreden van de muziekgroep SWOOP INKOM GRATIS

Maandag 23 juli
09.30 uur: Gezellig samenzijn in de tent voor 60-plussers van de Wijk 

14.30 uur: Schieting in de tent op twee wippen, € 100,00 gratis
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite z.c. +  beloften. 15de grote prijs bouwwerken Franky Van Aelst

Inschrijving vanaf 13.45 uur in de feesttent
Vertrek om 15.00 uur aan de Feesttent, Hulstbaan 222.Prijsuitdeling in de tent.

Kermisprogramma 2012 SINAAI-LEEBRUG
Vrijdag 27 juli

19.30 u: Elfde grote GAAIBOLLING MEMORIAL Eddy MOENS
met 100 EURO gratis en 3 trofeeën – men bolt op 2 banen.

Zaterdag 28 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 – 690 EURO prijzen en talrijke premies.
18.00 u: EUCHARISTIEVIERING voor de overledenen van de wijk.

19.00 u: 17de GROTE KERMISBARBECUE – 
met gratis tombola voor de aanwezige deelnemers (hoofdprijs: ballonvaart)- inschrijven vóór 23 juli.

21.00 u: GROOT VOLKSFEEST met discobar GRATIS TOEGANG.
Zondag 29 juli

08.00 u: 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 (9 categorieën).

20.00 u: Derde haantjeskaarting van de Leebrug (bieden & whisten) in rustige omgeving.
Maandag 30 juli

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).
15.00 u: WIELERWEDSTRIJD voor ELITE ZONDER CONTRACT + BELOFTEN 

Grote Prijs VERVOER THUYSBAERT 112 km – 14 ronden van 8 km – 
690 EURO prijzen en talrijke premies.

Gans het weekend: GRATIS SPRINGKASTEEL voor de JEUGD
De palmen voor de wielerwedstrijden worden geschonken door ceremonieën JOZEF VAN DAELE
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INSCHRIJVEN BARBECUE: VÓÓR 25 JULI!

Naam: …………………………………………………………

adres: ……………………………………………………………………..

…………. X  kindermenu’s aan 5,00 EURO (worst) 
…………..X  kleine menu’s aan 10,00 EURO (saté + worst)
…………..X  volwassenmenu’s aan 13,50 EURO (saté + worst + kip)
…………..X  Big Buck - menu’s aan 18,00 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)

30ste Volkssportfeesten:  24 en 25 augustus.
Straks is het weer zover: na het rondje wijkkermissen schuiven de verlofmaanden al aardig door.  

Maar geen nieuw schooljaar zonder eerst onze inmiddels traditionele volkssportfeesten af te werken.
Wat ooit echt kleinschalig begon is dank zij jullie massale belangstelling uitgegroeid tot een sociaal

gebeuren dat binnen het dorp op de handen wordt gedragen, en dat men ons buiten het dorp op vele plaat-
sen benijdt. 

Voor deze 30ste editie kregen de ploegen zelf de keuze om een ‘best of’ samen te stellen uit een lijst van
alle eerder gespeelde proeven.Dat belooft dus.
Ook dit jaar weer kunnen wij beroep doen op het gebruik van de CM-Fit-obstakelbaan.Uitkijken maar of het

groot of klein wordt dat erop zal spelen. 

Wie graag deelneemt kan contact opnemen met de ploegverantwoordelijke uit zijn of haar omgeving.  
Wij geven hieronder het lijstje van 2011.
wijk / straat Naam Voornm  adres nr E-mail adres telefoon
De Beek Creve Paul                    Sinaaidorp 59    creve.paul@worldonline.be

Den Baes Tansens Jo                    Luitentuit6         jo.tansens@skynet.be

Dorp BeeusaertDirk               Dries23             DirkBe@gimv.be                           0495 59 72 74

Duiz.Appels MelsEtienne                 Populierenstr.24
wimvanhese@telenet.be               0476 32 90 71
kristel.ongena@gmail.com

Elzenstraat RaesDimitri                  Elzenstr.60         dimitriraes@gmail.com
Debrie Steven               Elzenstr. 72        sdebrie@telenet.be

Hemelsbr.    Dhaen Jeroen               Hemelsbr. 54      jeroen_dhaen@hotmail.com          0478 39 42 52
Everaert Luc                 Hemelsbr. 58       everaert.l@gmail.com  

Hooimanstr.  Moens Patrick              Hooimanstr. 53   moens.depauw@busmail.net         0497 54 25 35

Kl.Roelandln De Rudder Peggy         Kl.Roelandln 42  ph.cornu@telenet.be                    0496 04 35 63
CeuppensChristel         Kl.Roelandln 64  christel.ceuppens@skynet.be        0496 68 88 02

Leebrug  Piessens Luc                Leebrugstr. 58     info@woonterminal.be
De Bock André              Wapenaert. 70
Ingels Dirk                                              dirk.ingels@skynet.be

Loverkensln Van Steenacker Wiml     Loverkensl. 28   wim.van.steenacker@telenet.be
Van Meirvenne Sam      Loverkensl. 23    samvanmeirvenne2@hotmail.com
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Molenhoek Cerpentier Kris              Wijnveld 139      kris.cerpentier@gmail.com            03 789 95 36
Cerpentier Tim                                        cerpentier_tim@yahoo.com

Molenstraat Verwulgen Patrick         Molenstr. 4
bart.en.krista.glorie@skynet.be
bvanhese@hotmail.com

Neerstraat Van Poucke Erwin          Neerstraat 27     erwin.vanpoucke@gmail.com
Fonteyne Geert             Neerstraat 89      geert.fonteyne@gmail.com

Stenenmuur Melens Carl                  Stenenm. 63       carl.melens@gmail.com

Tinelstraat Van De Voorde Sven      Tinelstraat 8       sven.van.de.voorde@skynet.be
Vercauterer Thomas       Tinelstraat 25     fomervercauteren@hotmail.com

Zakstraat Van Belleghem Hendrik  Zakstraat 88        hendrik.vanbelleghem@minfin.fed.be
hildevanbastelaere@gmail.com

Zwaanaarde Van Goethem Sarah      Weimanstr 21      sarahvangoethem@telenet.be
Eeckhoudt Kim              Zwaanaarde157  kimmyeeckhoudt@gmail.com 

Graag tot straks op den Dries.
Peter Van Garsse & Et. Meul

SPENOZI
Hey daar!

Eindelijk is er een beetje zon gespot! En meteen is dat
vakantiegevoel daar. En als we vakantie zeggen, zeggen we
meteen ook Speelplein Spenoazi. Want ook deze zomer staan we
er weer helemaal! 

Laten we ook nog eens even terugblikken naar een paar weken
geleden: er werd goe gespeeld in de paasvakantie! Voor het
eerst sinds lange tijd werd er weer hevig getimmerd op Spenoazi .

De kampen schoten uit de grond! Afgezien van het nog sombere weer ging de plus 12 verschillende keren
op verplaatsing spelen, het mag ook eens iets anders zijn he.

Ook in de zomer gaat ons bouwdorp er zijn. Voor ieder is er wat wils: ploeteren in de zakbak, racen met
de go-cars, tuinieren in de moestuin, verkleden als hollywood-
sterren en nog zo veel meer!

Naast al dat speelgeweld, hebben we nog onze weekthema’s
en die zijn dit jaar om jullie vingers van af te likken! Een
overzichtje:
23 – 27 juli: Iemand een glaasje melk van de knuffelkoe?!
30 juli – 3 augustus: Tijdreizen is mogelijk!
6 – 10 augustus: Scottie & The Highland Games
13 – 17 augustus: Peter Precies en Total Perfection
20 – 24 augustus: Creme de la creme!
27 – 31 augustus: De kippige dromedaris met 2 bulten
Naar goede gewoonte gaan we ook 3 maal op uitstap! 
Op vrijdag 3 augustus trekken we naar de zee. Zonnecrème,
zandbergen, zeeschelpjes, ztrandbal, zpelletjes en nog duizend
andere ‘z’-dingen.
Op vrijdag 17 augustus gaan de kleuters zich uitleven in een
giga binnenspeeltuin in Antwerpen, de plus 12 gaan de avon-
tuurlijke tocht: vlottenbouwen. De uitstap voor de middengroep
moet nog bepaald worden.
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Op donderdag 30 augustus gaan we met de
kleuters naar het BoudewijnSeapark en de rest
gaat naar Bellewaerde!
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 (vanaf 13
augustus zijn ook kleutertjes welkom!). Wij zijn een
inclusief speelplein, dus inclusieve kinderen zijn
meer dan welkom! Wel graag vooraf verwittigen.
Waar? achter JOC Troelant, Wijnveld 12, Sinaai
Inschrijven? Iedere dag vanaf 13u (op voor-
hand inschrijven is niet nodig en van wachtlijsten
is er al helemaal geen sprake)
Prijs? 2,50 euro (2 EUR vanaf het 2de kind, 1,50 EUR vanaf het 3de kind, 1 EUR vanaf 4de kind) kan uw
kind genieten 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 6uur is er naopvang (op aanvraag)

PS: bezoek ook eens onze helemaal vernieuwde website!  Tot op het speelplein!
Groetjes, de animatoren van Spenoazi

CHIRO ALLEMAN
Beste chiroliefhebbers,

Ondertussen loopt dit chirojaar langzaam op z’n eind, maar de zomermaanden hebben sowieso nog leuke
momenten in petto. Onze jaarlijkse BBQ eind juni is ook reeds achter de rug en was opnieuw een groot suc-
ces. We willen jullie dan ook allemaal bedanken dat jullie bij ons zijn komen smullen en genieten.
Ondertussen hebben jullie dan ook eindelijk de foto’s kunnen bekijken van vorig jaar op bivak. 
Deze zijn eveneens verkrijgbaar op DVD, zo kan je er later ook nog van genieten! Wij kijken, hopelijk samen
met jullie, al uit naar de volgende editie van onze BBQ!

De zon begint te schijnen, de vogeltjes fluiten en de bivakkriebels beginnen al te komen. De zomer is begonnen
en Chiro Alleman staan te springen om op bivak te vertrekken. De leiding brengt alles in gereedheid om er een
fantastisch kamp van te maken in Velzeke, deelgemeente van Zottegem. Dit jaar gaan we op kamp van 22 tot 31
juli en de afwezigen zullen zeker ongelijk hebben! Het worden weer fantastische dagen waar we ons met de hele
chiro eens even volledig smijten, zotte activiteiten doen en allemaal om ter best verkleed zijn.
Vervolgens in augustus rusten we even uit van dit, ongetwijfeld onvergetelijk, kamp. Daarna maken we ons

klaar voor onze jaarlijkse uitstap, dit op zondag 12 augustus. Dan gaan de jongsten naar Puyenbroeck en
de ouderen gaan met de trein naar de zee. Wij hopen alvast op goed weer en een talrijke opkomst!
In september nemen we voldaan afscheid van het oude chirojaar en beginnen we aan het nieuwe. Er wordt

dan zowel van afdeling als van leidsters veranderd. Onze overgang gaat dit jaar door op zondag 16 septem-
ber. Zij die moeten overgaan naar een oudere afdeling zullen ook dit jaar opnieuw een proef moeten onder-
gaan. Daarnaast zullen ook de leidsters die dit jaar hun chirocarrière afronden, klaarstaan met overheerlijke
pannekoekjes voor alle leden. Nieuwe leden kunnen eveneens op dat moment voor de eerste keer naar de
chiro komen en ingeschreven worden. Dus vriendinnetjes, zusjes of nichtjes zijn dan ook steeds welkom, wij
zullen ze alvast met open armen ontvangen!

Kortom, het was al een pracht van een chirojaar en het zullen nog fantastische zomermaanden worden.
Wij willen jullie alvast bedanken voor jullie aanwezigheid op alle activiteiten en hopen om jullie ook het vol-
gende chirojaar te mogen verwelkomen. 

Een warme zomergroet
Van de leiding van Chiro Alleman Sinaai
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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 barbecue en de Low Budget
Party, ze waren een succes dankzij jullie aanwezigheid, bedankt!

De echte afsluiter van ons werkjaar wordt natuurlijk ons kamp. Dit jaar trekken we naar Sint-Lenaarts, in
de provincie Antwerpen, van 11 tot 21 juli. We hopen alvast op mooi weer en dan wordt het vast een
geweldig kamp vol met mooie momenten!
Ondertussen zijn we ook al aan het oefenen voor onze sportfeesten. Wimpelen, vendelen, dansen, het zal ons

weer elke zondag in de zomervakantie 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 9 september en dat aan ons lokaal aan het OCMW in Sinaai. Op die dag organiseren wij onze start-
activiteit waarop alle kinderen vanaf 6 jaar van harte welkom zijn! De kinderen kunnen op die namiddag ken-
nismaken met wat KLJ Sinaai is en wat wij zoal doen.
We hebben natuurlijk ook nog steeds 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 – 0485/35.31.98

CHIRO “ WIJ “
Zoals gewoonlijk heeft Chiro ‘Wij’ de afgelopen maanden niet stilgezeten. Naast onze wervelende zondag-

namiddagwerking heeft ook de muziekkapel meer dan gewoonlijk van zich laten horen. Na een aantal weken
intens oefenen, zijn we namelijk met groot en klein onze kunsten ten toon gaan spreiden op festivals in
Zwijndrecht en het verre Sint-Truiden, helemaal “in de Limburg”. Ook onze jongste muzikanten hebben daar
zeker een ferme indruk achtergelaten.

In Limburg zullen ze overigens nog niet het laatste van ons gehoord hebben. Binnenkort is het immers
weer van dat, de Chiro trekt met heel z’n hebben en houden op kamp! Dit jaar trekt onze Chirocaravaan
helemaal naar Bree, waar we met heel de groep de omliggende streken gaan verkennen. Met een beetje
geluk lopen we daar zelfs Kim Clijsters tegen het lijf. De hele leidingsploeg is al druk bezig met de voorberei-
ding, zodat het voor iedereen een spetterende ervaring kan worden. Want we nemen echt iedereen mee,
van de jongste spruiten tot de oude(re) leden.

Die leidingsploeg is dit jaar ook stevig uitgebreid. Met acht zijn ze, de nieuwe leiders, die dit kamp of ficieel
en met veel feestgedruis zullen worden ingewijd. Samen met die acht (Louis, Cederic, Alexander, Pepijn,
Cederic, Wannes, Pieter en Victor) telt onze leidingsploeg nu twintig leiders, die elke zondag weer met volle
goesting paraat staan om de jeugd van Sinaai een spetterende namiddag te bezorgen.

Na het kamp staat alweer een zeer belangrijke dag op de kalender. Op 23 september begint immers het
nieuwe werkjaar. Deze startdag is hét ideale moment voor geïnteresseerden, om kennis te maken met  de
Chiro en er dan eventueel lid van te worden. Elk jaar opnieuw is dit begin een feestelijke activiteit, waarbij
in spelvorm de nieuwe leiders gezocht worden en “WIJ” meteen ook vele nieuwe gezichtjes mogen  ver-
welkomen. Niet enkel alle jongens, maar ook de volwassenen kunnen zich op die dag naar onze lokalen
begeven. Om te genieten van een pannenkoek met een drankje en op die manier te ontdekken hoe leuk het
hier wel is. Iedereen die eens wil proeven van de Chiro is dus zeker welkom, maar geen paniek, het eerste
jaar in de Chiro is helemaal gratis!

Het volgende werkjaar staat overigens helemaal in het teken van onze 70ste verjaardag en dat zullen ze
hier in Sinaai geweten hebben. Ter ere van 70 jaar Chirojongens organiseert ‘Wij’ immers een fantastisch
feestweekend. Dan nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de vele activiteiten die dat weekend
gepland zijn, maar daarover zal Sinaai gedurende het komende jaar zeker meer te weten komen.
Om af te sluiten nog het volgende: Ben je of ken je een stoere knaap , een toffe gast, dan ben je bij ons

elke zondag vanaf 14 uur welkom!
Nog vele Chirogroeten,

Chirojongens ‘Wij’ Sinaai Vleeshouwersstraat  4b (Achter de sporthal) 9112 Sinaai  0498/48.2
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OP BEZOEK BIJ LISA VERSCHUEREN
SINAAIS TURNTALENT  MET BELGISCHE PLOEG IN EUROPESE FINALE.

Begin mei verraste de Belgische dames turnploeg vriend en vijand
door vooralsnog een finaleplaats af te dwingen op het Europese kam-
pioenschap in Brussel. Hun prestatie kreeg dan ook meer dan
terecht veel lof op de nationale zenders en in de nationale pers.
Wat velen niet weten is dat een van de finalisten van Sinaaise bodem is,

en dat was voor de redactie reden genoeg om aan te bellen in de
Hemelsbreedte om dit toptalent de waardering te geven die ze verdient.
Trainingsinformatie
Club: Sportiva Sint-Gillis-Waas
Centrum: Topsportcentrum Gent
Coach(es): Chiara Thys, Joke Mertens (club), Yves Kieffer en Marjorie
Heuls (centrum)
Aantal trainingsuren / week: 32

Vorig jaar zette ze al een mooie prestatie neer op één van de meest
toonaangevende Internationale wedstrijden: Gymnix Challenge in
Montréal. Zij eindigde 9de plaats in de balkfinale (12 finalisten).
Op het Test Event (januari 2012) in Londen maakte ze deel uit van
het team dat net de teamselectie voor de Spelen miste. Ze zette er samen met haar ploeggenoten wel de
beste Belgische teamprestatie ooit neer!

Lisa nam op het EK 2011 in Berlijn voor het eerst deel aan een grote internationale competitie bij de
senioren. Op het EK voor junioren eindigde ze met het team 11de.

Lisa zette via het kleuterturnen haar eerste stappen in het turnen bij Ritmica Belsele. Later is ze
overgestapt naar Kracht & Geduld in Sint-Niklaas. 

Omdat het niet goed meer klikte met de trainer is ze overgestapt naar Sportiva in Sint-Gillis Waas, waar
ze tot vandaag is bij aangesloten.
In het vierde leerjaar kon ze in Dendermonde aan een basisopleidingscentrum voor turnen beginnen, maar

dat heeft ze toen niet gedaan.
In het tweede middelbaar trok ze naar de topsportschool in Gent, maar na zes maanden keerde ze terug

omdat de combinatie met de studies niet lukte.  Dat was ASO, en ze deed TSO.  In het derde middelbaar is
ze echter teruggegaan, en is ze gebleven. 
Wat is voor jezelf het hoogtepunt van je carrière ?
“Dat ik WK’s en E.K.’s heb mogen meedoen,  en dan nu die finale in Brussel met de Belgische Ploeg in de
Europese finale. Dat was super.”
Sinds je prille start is er wellicht een evolutie tussen je kunnen en je voorkeuren.  Hoe kijk je daar
zelf op terug ?
“De grondoefeningen zijn altijd mijn basis geweest.
Vroeger  kon ik totaal geen brug.  Nu op het E.K. heb ik alleen brug gedaan.  En mijn balk is ook goed.”
Wat doe je nu liefst?
“Ik doe eigenlijk alle toestellen graag, maar brug is mijn beste toestel.””
Zit dat turnen wat in de genen ? Is er een familiale aanleg ?

De vader neemt het hier even over. Hij had in zijn tijd ook een passie voor atletiek (vnl. sprintnummers &
verspringen), maar in die tijd was daar geen belangstelling voor.De moeder vult aan: en we hebben samen
nog acrobatische rock & roll gedanst.
En om het gezinscirkeltje rond te maken: ook de jongere dochter Esther heeft de turnmicrobe in haar bloed.

Ook zij mag naar de topsportschool in Gent, maar ze heeft er bewust voor gekozen om daar nu nog niet op
in te gaan.
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Hoe ziet een week aan de top-
sportschool eruit ?

“ ’s Zondsavonds zit ik al op internaat
aan de Voskenslaan.

Maandagmorgen moeten we vroeg
opstaan: om kwart voor acht  begint de
eerste training, tot half elf.  Om elf uur
begint de les.  Vier lesuren per dag. Van
kwart voor vier tot zeven uur trainen we
weer.  Dan eten we op het internaat.
Van kwart voor acht tot negen uur zitten
we in de studie, daarna is er nog wat
ruimte voor ontspanning.

Dit is ook het regime voor dinsdag,
donderdag en vrijdag.

Woensdagvoormiddag krijgen we 4 uur
les. In de namiddag start de training om
kwart voor twee en eindigen we om zes u. 

Vrijdagavond kom ik tegen +/- zeven uur naar huis. Zondag om15u terug trainen. Dat betekent dus 30 à
32 uur trainen per week.”
Geeft die zware fysieke belasting niet te veel blessureleed ?
“Dat valt eigenlijk nogal mee. Ik ben wel al 2 keer geopereerd aan mijn ellebogen.”
Hoe zit het met de omkadering op school en in de wedstrijden ?
“Er is een diëtiste, maar die heb ik niet echt nodig om mijn gewicht op peil te houden.
De dokter komt iedere dinsdag naar de zaal.  De kinesisten zijn dagelijks beschikbaar.  Er is ook een psy-
choloog die werkt aan de groepsgeest, ons leert omgaan met stress, met successen, maar ook, en vooral
met verliezen, samen met de trainer.”
Hoe gaan jullie om met de prestaties van andere gymnasten ? Wordt dat bewust geobserveerd,
bekeken, ontleed ?
De trainer verplicht ons om op YouTube naar de prestaties van de andere gymnasten.
We bekijken ook onze eigen prestaties.”
Jullie moeten op een beperkt aantal seconden jullie oefening uitvoeren.
Hoeveel opwarming gaat daar aan vooraf ?
“Vijf keer twintig minuten; dus 100 minuten.
Twintig minuten voor de algemene opwarming, en dan twintig minuten per toestel. “
Waar heeft je carrière je tot nu toe
gebracht in de wereld ? 
“Canada, Japan (W.K. 2011), China,
Frankrijk, London, Birmingham, Berlijn,
Corsica, Zwitserland, Griekenland.
Jammerlijk hebben we ons niet kunnen
plaatsen voor de Olympische Spelen in
London.
De grote droom is nu om ons te kunnen
plaatsen voor Rio De Janeiro.”
Heb je nog een raadgeving voor
iemand die je in je sporen zou willen
volgen ?

“Vooral niet opgeven. Volhouden; blij-
ven afzien. Moeilijk gaat ook !”
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Lisa in gezelschap van haar ouders Danny Verschueren - Monique
D’Hanis en zus Esther.

Fier werden de krantenartikels getoond van de jongste prestaties. 



De manier waarop deze 16-jarige topgymnaste het zegt dwingt respect af. Als ze gespaard mag blijven
van fysieke letsels horen en zien we die later nog. 

Misschien zelfs samen met haar zus, of met de andere Sinaaise turnbelofte Jene Van Kerckhove (zie
afzonderlijk artikel).
We wensen haar alvast veel succes in een competitiewereld waar je er inderdaad vaak “alleen voor staat”.

Die mentale weerbaarheid zal van pas komen.
Namens de redactie: Et. Meul & Georges Tallir

Nog meer turnnieuws: 
Jene Van Kerckhove 5de plaats Belgisch kampioenschap

Uit de Sinaaise klei is naast Lisa Verschueren nog meer hoogstaand turn-
talent gesproten. We stellen u Jene Van Kerckhove voor, een topsgym-
naste die op 21 april met branie een 5e plaats wist te bemachtigen op het
Belgisch kampioenschap. Speciaal voor Info Sinaai is ze hierover in de pen
gekropen. 
Hieronder haar relaas :
Het is allemaal begonnen toen ik hier in Sinaai op woensdagnamiddag aan

kleuterturnen deed en al vrij snel zagen de lesgevers dat er meer in mij zat.
Toen ik 6 was, stapte ik over naar de prekeurgroep en op mijn 8ste was
maakte ik al deel uit van de keurgroep en turnde ik mijn eerste wedstrijd.

Intussen ben ik al 3 jaar actief bij Turnkring Kerels in Waasmunster en heb
al heel veel wedstrijden achter de rug. Zo ben ik vorig jaar op het Belgische
kampioenschap in Malmédy 4de geworden, maar mijn allermooiste moment
was in Frankrijk. Daar heb ik in een ploeg aan wedstrijden deelgenomen en
mochten we naar het Frans Kampioenschap. De wedstrijden in Frankrijk
voelen heel anders dan in België. Hier is het altijd muisstil, maar bij de

Fransen is er veel ambiance. Uiteindelijk zijn we daar dan derde geworden. 
Maar op het Belgisch kampioenschap in Malmédy is het dus uiteindelijk allemaal begonnen ….

Na 3 voorrondes en het Vlaams kampioenschap waar ik constant alleen moest turnen zonder enige tegen-
stand van de gymnasten (topsporters) uit Gent, de meisjes van Gent waren ofwel geblesseerd ofwel net niet
klaar voor de wedstrijd die volgde…, plaatste ik me na het Vlaams kampioenschap voor het Belgisch kam-
pioenschap 2011. 

Buiten een beetje pech aan de brug met ongelijke leggers heb ik als enige clubgymnast (andere deelne-
mers waren topsporters) een puike prestatie neergezet die de headcoach van de Belgische ploeg, toen nog
beloften, Sofie Naert, in het oog was gesprongen.
Net voor de grote vakantie van 2011 zijn we dan aangesproken geweest door Sofie Naert. Sofie zou bij het

begin van het volgend seizoen, na de zomer, in Gent een aantal trainingen plannen waarbij alle juniors
mochten deelnemen met oog op een eventuele selectie en een verdere samenwerking met topsport en Sofie
Naert. Na een selectieproces van een maand of twee en vele trainingen in Gent bleef ik alleen over als club-
gymnast, voor een verdere samenwerking. Van nu af mocht ik altijd met de 6 topsporters van mijn leeftijd
meetrainen.
Enkele dagen daarop kregen we te horen dat ik mee mocht op stage in samenwerking met het BOIC in

Vittel, wat resulteerde in een positief verslag voor een verdere samenwerking .
De maanden die daarop volgden zijn we elke woensdag en zondag in Gent gaan trainen. Zonder enige vri-

jstellingen van school was dit toch wel een zware ervaring.
In de kerstvakantie volgde een stage in Mons. Daar heb ik voor het eerst opgemerkt dat dit soort werk wel

iets voor mij was. In de mate van het mogelijke zijn wij tussen de voorrondes door blijven trainen in Gent.
En zo ging het maar verder ….

Tijdens de krokusvakantie kwam het bericht van Sofie dat ze mij graag bij de preselectie zou hebben met
een eventuele selectie tot het Europees kampioenschap. 

17



Maar bij de 2de voorronde kwetste ik me  aan de brug met
ongelijke leggers toen ik tijdens een reuzenzwaai van de
legger schoof en lelijk ten val kwam. Dit koste me enkele
weken gedwongen rust … maar geraakte ik toch nog net op
tijd klaar tegen het Vlaams kampioenscha.

In overleg met Sofie  zijn we overeengekomen om deze
wedstrijd te laten varen en ons klaar te stomen voor een
eerste selectiewedstrijd in Gent. Op 31 maart.

Na nog heel wat foutjes geturnd te hebben, omdat ik nog
niet echt volledige oefeningen had kunnen turnen door mijn
rugblessure, heb ik toch een knappe prestatie neergezet
waar iedereen tevreden over was. Sofie heeft toen ook
beslist dat ik mee kon op stage naar Thessaloniki
(Griekenland).

Grote voorbereidingen, zoals een intens dieet en zware
trainingen, hebben deze 2 weken Griekenland extra zwaar
gemaakt Op het einde van de 2de week hebben we dan
daar ook nog een wedstrijd geturnd.
Na deze wedstrijd, besloot Sofie dat ik nog een extra week-

je stage mocht doen in Gent.
Na al deze stages, die dus 3 weken geduurd hebben en met

enkele kilo’s minder kon ik me klaar stomen voor het Belgisch
kampioenschap, op 21 april in Sint-Niklaas, waar ik eindigde op
de 5 de plaats. Daar is dan ook de beslissing gevallen dat mijn
selectie voor het EK net aan mijn neus voorbij glipte. 

Blij maar ook teleurgesteld…. 
Ik had een heel toffe en grote ervaring achter de rug, met ups en downs, teleurstellingen en goede

momenten, zeer intensieve trainingen maar ook tijd voor plezier en ontspanning (al was deze zeer beperkt)
maar ondanks dat kan ik nu de gewone draad terug oppakken, en me nu verder op mijn studies in het SJKS
te concentreren.

Jene

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

Zo hebben we op 1 juli onze 20ste Molsbroektocht te Lokeren met de 2de x een
afstand van 50 km. Je kan starten tussen 6 uur en 8 uur.

De inschrijfprijs voor de 50 km bedraagt 8 € en op iedere controlepost is dan
gratis iets te eten of te drinken. Met een volle controlekaart heb je ook recht op een
GRATIS T-SHIRT.
Voor de andere afstanden is de inschrijving 1.50 € of 1.10 met lidkaart of met

kansenpas. Hier kan je starten tussen 7.30 uur en 15 uur.
Dan volgt op 12 augustus onze 23ste  REYNAERTS-Bokkentocht te Sinaai. Ook hier kan men vrij wan-

delen tussen 7.30 uur en 15 uur. Er is eveneens keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. De parcours-meester
doet  altijd zijn best om iedere keer iets nieuws te ontdekken.

Ondertussen gaan we naar Arzl van 21 tot en met 29 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 0495688558 of op het secretariaat bij Rita Heirbaut, tel. (03)7724603.
http: / /users.skynet .be/reynaertstappers.belsele
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SINAAI-GIRLS

KOM ER BIJ !
Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder ?

Voetbal je graag ?
Wens je met deze meisjes 2x in de week te trainen 

en in het weekend een wedstrijdje te spelen ?

Neem dan contact op met onze jeugdcoördinator: jurgendebondt@telenet.be of 0486 491 410
Kalender evenementen:
11 en 12 augustus: Tornooi FC Wijnveld-Sinaai Girls

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012 organiseert FC Wijnveld-Sinaai Girls haar jaarlijkse voetbal-
tornooi. Ook de buurtbewoners worden naar goede gewoonte uitgenodigd op de kaarting, petanque en gaai-
bollingwedstrijd.
18 en 19 augustus: Jeugdtornooi WB-Sinaai Girls

Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2012 organiseert WB-Sinaai Girls haar jeugdtornooi voor gewes-
telijke gemengde ploegen U7, U8, U9, U10 en U13 meisjesploegen. Inschrijven kan tot 15 juli 2012.

Wij hopen u op beide evenementen te mogen ontmoeten !
Voor meer en recent nieuws: http://www.sinaai-girls.be

ATLETIEK
Start to Run 2012 weer een groot succes voor RTS (runningteamsinaai)

2012 was weer een groot succes voor de Start To Runners. De laatste week van de maand Maart start-
ten 75 deelnemers aan een nieuwe cursus. De jongste deelnemer was 10 jaar en de oudste 62, alle gene-
raties waren dus vertegenwoordigd. De lopers hebben 10 fantastische weken doorgebeten, vele avonden in
koud en slecht weer, maar toch ook altijd in een gezellige sfeer .

Wat waren wij als bestuursleden en begeleiders toch fier dat er op de trainingen telkens meer dan 85%
van de ingeschrevenen aanwezig waren op de afspraak.
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Het einde werd met groot succes bereikt op 30 mei, waar onze deelnemers na 5km lopen een diploma in
ontvangst mochten nemen bij een droogje en een natje. Daarna werd er nog gezellig nagepraat over alles
wat het lopen in groep zo aangenaam maakt.
Proficiat aan alle deelnemers vanwege het RTS bestuur…Matthieu, Werner, Didier, Peggy en Frank en ook

een dank aan de begeleiders die de Start to Runners, in verschillende groepen mee hielpen begeleiden …
Etienne VPH, Jurgen S, Sarah VL,Wim D, Els B.
Ps.: Op zondag 15 JULI, gaat er een 1ste RTS-joggingloop door in samenwerking  met de Stenemuur ker-

mis. Er zijn 3 afstanden. Start om 15 uur. Iedereen kan deelnemen!
Enkele uitslagen van de lopers uit Sinaai:

* Zaterdag 3 Maart - ½ marathon in Axel - Jochen Hollebosch (RTS) in 1u42 
* Zondag 4 Maart - ½ Marathon van Parijs - Ann Van Hende, Kristien Van Bunder en Koen Schietse in
1u54 en Kris Roggeman 2u08 (allen RTS)
* Zondag 4 Maart - 10 miles van Oostende naar Brugge - Erwin Van Cauwenberghe 1u 03
* Zondag 18 Maart - 1/2 marathon Van Sluis - Erwin  Van Cauwenberghe 1u 25
* Zondag 18 Maart - DVV stadsloop in Dendermonde waar 17 lopers van Sinaai aan de start stonden - in
de 3km stonden 150 starters : 83e plaats Joke Vandevoort en 128e Els Bammes. - Op de 10km waren
1550 starters : 85e Michel Penne, 131e Nathalie Michiels .(4de dame), 289e Gino Van Eetvelde, 
396e Peter van Hoye, 410e Adriaan Beirnaert, 477e Dominik Beirnaert, 711e Luc Lahuye, 
713e Wim Duerinck, 783 Veronick Maes, 804e Koen Schietse, 871e Kris Roggeman, 1043e Eric Smet,
1189e Anja Schelfaut, 1202e Etienne Van Bunder, 1448e Guy Billet.
* Zaterdag 24 Maart - Sas van Gent 8,5km – 5e plaats voor Didier Verlee.
* Zondag 25 Maart - ½ marathon van Venlo(nl) 5520startrs : 52e plaats Eddy van Puivelde in 1u12 (4plts
+ 45 masters)
* Zaterdag 31 Maart - de 25 km van Hulst ( zware wedstryd door de vele wind in de polders) : 
13e plts Didier Verlee, 32e Michael Penne, 37e Jochen Hollebosch en 51e plaats voor Gino van  Eetvelde
* Maandag 9 April - Eeklo-run 5km - 1st plaats voor Nathalie Michiels
* Zondag 15 April - Marathon  Rotterdam - Erwin Vancauwenberghe 3u17 
* Zaterag 21 April - Westdorpe 8,7km - 2plaats Didier Verlee
* Zondag 22 April - 10 miles van Antwerpen waar 18 RTS’ers van Sinaai aan deelgenomen hebben.
Proficiat aan Didier Verlee in 1u02, Michael Penne, Stefaan van Bogaert, Peter van Hoye, Dennis Pijl,
Veronick Maes, Wim Duerinck, Jordi Buyle, Matthieu Verlee, Jurgen Sanders, Carl Meles, Johan Braem,
Koen Schietse, Ann Van Hende, Kris Roggeman, Sarah Van Laere, Etienne Van Bunder en Linda Poppe.
Bij de marathon liep Gino van Eetvelde binnen in een tijd van 3u37.
In de Ladies-run deden ook 3 RTS’ers mee: Nancy  D’herinne, Joke Vandevoort, Els Bammes 
Proficiat aan elk van die grote RTS-groep voor jullie prestatie. Deelname is al een overwinning op zich !
* Dinsdag 1 Mei - loop van de WALO in Nieuwkerken - op de 10 km een 58e plaats voor Danny Van
Damme en op de 5km Lieve Van Eynde in 22 min.
* Dinsdag 1 Mei DVV-stadsloop in Knokke - In de 3,8km 370 starters en 199 plaats voor Joke Vandevoort
en 253 plaats voor Betty van Mele
In de 10,2 km waren 2500 starters: een 176 plts voor Nathalie Michiels (6e plts dames),
37e Peter van Hoye, 596e Es Yves, 678e Matthieu Verlee, 844e Wim Duerinck, 1067e Koen Schietse,
1115e Jurgen Sanders, 1225e Tessa Vanderstijlen, 1274e Luc Lahaye, 1754e Etienne van Bunder
(+60), 2104e Linda Poppe, 2350e Cecar Weyn.(+65)
* Zaterdag 12 Mei - Verrebroek Run - op de 7km een 60e plaats voor Ost Pascale
* Zondag 13 Mei - Dendermonde een trio-triatlon waar de club RTS een 3e plaats behaalde met als zwem-
mer Joris Gysbrechts, fietser Laurens Meersman en loper Didier Verlee.
* Zondag 20 Mei - Melsele Aardbeienrun - op de 5km 160 starters: een 3plts voor Didier Verlee, 47e Jordi
Beyle, 49e Matthieu Verlee, 96e Claudia Paelinck, 155e Wim Duerinck en Els Bammens. Op de 10km
240 starters: een 153e plaats van Johan Braem
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* Zondag 20 Mei – DVV-run in Gent: op de 10km 4100starters een 88e plaats voor Michael Penne, 366e
Dominick Beirnaert, 450e Adriaan Beirnaert, 500e plaats Peter Van Hoy, 1867e Koen Schietse. 
Ook een dikke proficiat aan alle andere Sinaaise atleten en joggers waar ik spijtig genoeg de uitslagen nog
niet van in mijn bezit had …

Sportieve groeten, Werner Heymans 

ACTIVITEITENKALENDER
Programma Davidsfonds Sinaai periode juli-september 2012
Zaterdag 7 juli om 19.00 uur - Dries: 86ste Guldensporenfeest met optredens en dans                              

- opwarmingsact:  zangeres Lies Lefever 
- hoofdact: “Wim De Craene Tribute” door zoon Ramses De 

Craene, zangduo Mathieu & Guillaume en Della Bosiers
- ten dans:  De Road Show(feestbeesten van eigen bodem)     

Juli - september: Davidsfonds zomerzoektocht in het Waasland (vertrek en aankomst in Sint-Niklaas)
Zondag 23 september om 14.00 uur - Dries: bezoek aan de tentoonstellingen van het  evenement“Kunst
uit Sinaai” op de verschillende locaties.
Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt u steeds terecht op het
secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58) of op onze website www.davidsfondssinaai.be .

SCHIETINGEN
Schutersmaatschappij “De Eendracht” 
zondag 1 juli om 15 u
maandag 9 juli om 15 u
zondag 5 augustus om 15 u deze gaat door in “Ons Vermaak”,
maandag 27 augustus om 15 u
zondag 2 september om 15 u 
maandag 24 september om 15 u 
op alle schietingen is er 25 euro gratis !!

Schutersmaatschappij " De Ware Vrienden Sinaai "
06 juli : schieting om 19.30 uur
11 juli : schieting om 15.00 uur
14 juli : schieting om 15.00 uur
22 juli : schieting om 15.00 uur
28 juli : schieting om 15.00 uur OP DE LEEBRUG (KERMIS)
29 juli : schieting om 09.15 uur OP DE LEEBRUG (KERMIS)
30 juli : schieting om 15.00 uur OP DE LEEBRUG (KERMIS)
03 aug : schieting om 19.30 uur
11 aug : schieting om 15.00 uur
26 aug : schieting om 15.00 uur
07 sep : schieting om 19.30 uur
08 sep : schieting om 15.00 uur
23 sep : schieting om 15.00 uur
Al deze schietingen , behalve Leebrug , gaan door bij Pascal en Ankie in zaal " Bokkenhof "
Wijnveld te Sinaai ( aan het station ) elke schieting 20 euro gratis

Kermisschietingen te Sinaai ingericht door het Verbond van Sinaai 
( De Ware Vrienden / Sinaai - Eendracht  / Ons Vermaak Puivelde)

13 juli : schieting om 15.00 uur op 2 wippen 100 euro gratis tent " Stenemuur "
16 juli : schieting om 15.00 uur op 2 wippen 100 euro gratis tent " Stenemuur "
20 juli : schieting om 14.30 uur op 2 wippen 100 euro gratis tent " Molenhoek"
22 juli : schieting om 09.15 uur op 1 wip  50  euro gratis tent " Molenhoek"
23 juli : schieting om 14.30 uur op 2 wippen 100 euro gratis tent " Molenhoek"
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Wat staat waar in Info nr. 3 van 2012
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KLJ Nieuws                                                                blz.14
Chiro “Wij”                                                                   blz.14

Op bezoek bij LisaVerschueren                                    blz.15
Turnnieuws Jene Van Kerckhove                                  blz.17
Wandelclub Reynaertstappers                                      blz.18
Sinaai Girls                                                                 blz.19
Atletiek - Start to Run                                                  blz.19

Activiteitenkalender:
- Davidsfonds                                                              blz.21
- Schietingen                                                              blz.21
- Stenenmuurloop                                                       blz.22


