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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 24 augustus 2014!

Vakantie in eigen dorp.

Als het lenteweer als voorhapje mag gezien worden van een zomers hoofdmenu, staan ons heerlijke
tijden te wachten. Laat ons hopen.

Voor velen wenkt de quasi zonzekerheid van een zuiderse vakantie uit veiligheid om die paar weken
vakantie toch niet in een Belgische plensbuienzomer te moeten doorbrengen, of gewoon om eens
enkele weken in een echt andere omgeving door te brengen met het gezin of met vrienden. Het is
hen van harte gegund.

Maar ook in onze eigen streek zijn er uiteraard vakantietips bij de vleet. De kust, de Ardennen, Lim-
burg, een of andere kunststad, het platteland Gentse of Lokerse feesten, kortom voor iedereen wat
wils.

Bij het inzoomen zien we ook in ons eigen dorp tal van mogelijkheden om er de riem eens af te leg-
gen.
Dit nummer van Info Sinaai brengt traditiegetrouw een aanbod van de traditionele kermissen, 11-juli-
viering, volkssportfeesten, nationaal kampioenschap voor boeren en boerinnen, …
Iedere week wordt er wel ergens gevierd en gefeest, of  wordt er gekoerst.
En om bij de sport te blijven: de voetballers van FC Herleving Sinaai promoveren naar tweede pro-
vinciale.  Ook daar is vanaf augustus weer een en ander te beleven, net als op het Wijnveld waar de
vroegere Sinaai Girls terugkeren naar hun eigen grasmat. 

In het kader van de viering van zijn 85-jarig bestaan organiseert de Gezinsbond van 1 juli tot 15 sep-
tember een FIETSZOEKTOCHT in samenwerking met Gezinsbond Sint-Niklaas en dienst Toerisme
Sint-Niklaas. Talrijke mooie prijzen zijn te winnen. De tocht is 38 km lang, dus een geknipt uitje op
een zonnige middag.

Als bijlage aan deze editie van Info Sinaai vind je een uitnodiging van Werkgroep Leefmilieu Sinaai
om gedurende de maanden juli, augustus of september 2014 de landschapsroute langsheen de ver-
schillende Sinaaise landschappen te fietsen. Wie de in 2012 vernieuwde landschapsroute fietst en
een vragenformulier juist invult maakt kans op een waardevolle prijs.

De redactie
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Dorpsraad

Openbare werken

Fietspad Weimanstraat: schepen Hanssens:

Al enkele jaren is er sprake van een fietspad in de Weimanstraat. Wij wilden de stand van zaken
wel eens kennen, en vroegen schepen Carl Hanssens om ons die toe te lichten.
Het project is een zogenaamd “Fietsfondsdossier” i.s.m. stad Sint-Niklaas en de gemeente Ste-
kene; wordt voor 40% gesubsidiëerd door de provincie Oost-Vlaanderen en voor 40% door het
Vlaams Gewest.

Het wordt een dubbelrichtingfietspad van 2,50 m breed dat in een natuurgebied komt, en dat heeft
zo zijn gevolgen: het ingenomen natuurgedeelte moet gecompenseerd worden, en specifiek voor
de bescherming van de daar levende boommarters worden er luchtbruggen voorzien t.h.v. weg-
versmallingen tot 3m waarbij de boomkruinen tegen elkaar komen (zie voorlopige ontwerpplan-
nen).
Het wegprofiel dat momenteel 6 m bedraagt wordt herleid naar 5 meter, en er zal over heel de
lengte  snelheidsbeperking van 50 km/u worden ingevoerd. 

Stand van zaken
- Startnota/projectnota zijn afgewerkt 
- Ontwerpdossier is opgemaakt, nog op te nemen in dossier:

+ Compensatiegebied voor inname natuurgebied => afspraak met de landbouwraad 
voor compensatie

+ Overeenkomst met ANB voor opstal
+ Overeenkomst met VMM, afdeling water voor opstal voor brug
+ Onteigeningen opstarten

- Aanvraag subsidie bij deputatie in kader van fietsfonds (eerst ontwerpdossier (incl. bestek) goed-
keuren in gemeenteraad)

Het dubbel fietspad stopt t.h.v. Fondatiebeek vanwaar er voorlopig twee enkele richting fietspaden
worden voorzien, omdat daar het rio-dossier start nl. (Zwaanaardestraat/Leebrugstraat/ Weimans-
traat).
Stekene heeft veel geïnvesteerd o.a. brug over de vaart en pad achter de woning t.h.v. de vaart.

Sinaaidorp fase 2: opvolging
Eind januari is er een overleg geweest tussen stadsbestuur en dorpsraad over de opmerkingen/ad-
viezen. Verschillende adviezen werden weerhouden en doorgegeven aan het studiebureau, dat
deze gaat verwerken in het definitieve plan.
Zo zal onder meer de plaats van de “toegangspoorten” en de parkeermogelijkheid langs het gras-
plein voor Schoenen De Vos bekeken worden en aangepast. 
Als het ontwerp klaar is wordt het voorgelegd aan de Dorpsraad.
I.v.m. de parkeermodule in de Vleeshouwersstraat is er reeds overleg gepleegd met het OCMW en
dit zal worden opgenomen in fase 2 Sinaaidorp.

Varia
Luitentuitstraat:
Dankzij het goede weer zijn er geen vertragingen opgetreden. De aannemer heeft steeds gezorgd

DORPSRAADNIEUWS
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AUTOBEDRIJF

EUROSTER b.v.b.a.
Onafhankelijk invoerder van nieuwe

en tweedehandse Duitse klassewagens
specialiteit demowagens

Chris t’JAMPENS
Gentsebaan 57 - 9100 St.-Niklaas

Tel. 03/776 47 28 - Fax 03/766 07 97
www.eurostergarage.be

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT bvba

Keizerstraat 69
9112 SINAAI
tel: 03/773 53 00
Fax 03/773 29 78

Info@keysershof.be
www.keysershof.be

Prachtig geleden aan de Moervaart te Sinaai
Voor al uw feesten tot 220 personen

Ruime parking
Gezellige brasserie met dagverse suggesties

Openingsuren: Maandag gesloten
Zaterdag open vanaf 18.00 u
Zondag doorlopend van 11.30 tot 22.00 u

Andere dagen open van 11.30 tot 15.00 u en van 18.00 tot 22.00 u

brasserie - feestzalen

Zondagmiddag “Oma’s retro buffet” 25 euro p/p

Waaslandlaan 26  9160 Lokeren
Sierhekkens en afsluitingen

Metalen trappen en leuningen
Staalconstructies tot 10 ton

Alle las-, en herstellingswerken
(ook in inox en alluminium)

Knip- en plooiwerken
staal 3m x 10mm dik, inox 3m x 6mm dik

Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
constuctie.degreyt@skynet.be
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voor een goede ontsluiting van de straat.
I.v.m. de opmerkingen rond de verkeersdrempels: de hoogte van de drempels blijven, alleen zal de
opkant steiler worden gemaakt..
De afwerking van fase 1 (begin via Hulstbaan)geeft reeds een idee hoe de straat wordt.
Het bushokje in de Hulstbaan is verwijderd en komt op een ander plaats.

Parkeren langs de dries:
Langs de zijde van de boerenmarkt is een belijning aangebracht (schuin langs rijrichting) waardoor
een reglementaire situatie is ontstaan.
Opmerkingen: 
- fietsers moeten langs de wagens gedeeltelijk terugrijden. 
- een paaltje is verdwenen
- de paaltjes zijn niet verlicht 

Sociaal:

Opvolging OCMW-site

Overzicht:
Vorig jaar werden de bewoners van het OCMW-rusthuis Sinaai verhuisd naar Belsele. Hiermee slo-
ten de deuren van het rusthuis en werd er eind 2013 nagedacht over de toekomst van de site “Ter
Beke”.
Via de bespreking binnen een werkgroep met deelnemers van elke betrokken partij werd een eerste
ontwerp gemaakt. Begin januari 2014 kwam er een uitgebreide inspraakprocedure met inbreng van
de hele bevolking, wat resulteerde in verschillende opmerkingen en aanbevelingen. Deze werden
meegenomen door het studiebureau en verwerkt in het eindrapport.
Het volledige eindverslag zelf is beschikbaar op de website van het OCMW, met name op
http://www.ocmwsintniklaas.be/het-ocmw/bouwprojecten-ocmw/site-ter-beke.

Op de vergadering van april kwam Buurtbedrijf Drietakt vzw zich voorstellen.
Omdat ze wellicht ook voor u of ons iets kunnen betekenen willen we hun werking graag
onder uw aandacht brengen. 

Wie zijn zij?
1 Buurt- en nabijheidsdienst
2 Dienstverlening aan huis
3 Voor inwoners van groot Sint-Niklaas
4 Samenwerkingsverband tussen: Stadsbestuur Sint-Niklaas, OCMW, Groep Intro, Mo-clean, Den

Azalee, Jomi, Echo-project en Unizo
5 Team: Voorzitter: Christel Geerts / Coördinator: Hilde Soetens / P-team verantwoordelijke: Naoual

Achaibi / Mf-team verantwoordelijke: Freja Van Acoleyen

Wat doen wij voor particulieren?
POETSEN (Momenteel ENKEL IN SINT-NIKLAAS)
- huishoudelijke hulp: afstoffen, stofzuigen, dweilen, ramen lappen, strijken, kleine dringende bood-

schappen …
- Wekelijks of tweewekelijks: 3u of 4u
- Prijs? via het systeem van de dienstencheques (d.d. 2014: €9/uur)
- Fiscaal aftrekbaar: 30%

DORPSRAADNIEUWS
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www.sportdietistdidierverlee.webs.com

Kom even langs wanneer u:
- uw kilo’s niet voor even kwijt wil, maar

voor levenslang;
- maag- en/of darmproblemen hebt;

- een glutenvrij en/of lactosebeperkt dieet
dient te volgen;
- vegetariër bent;

- als sporter uw voeding wilt optimaliseren
bij de inspanning;

- enz.

U ontvangt een persoonlijk voedings- en
bewegingsadvies op maat.

dietistdidier@gmail.com/ 0494 71 12 94
Neerstraat 18 - 9112 Sinaai

Wijnveld 294, 9112 Sinaai (bij het station)
tel. 03/772.32.28

open: van dinsdag tot vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.00 u.
zaterdag doorlopend van 9.30 tot 18.00 u.

WEBSITE: www.mariameirte.be

Thuisverzorging in:
* Medische pedicure

( met terugbetaling 
voor +60 jaar.)

* Gelaatsverzorging 
* Manicure 
* Ontharing  
* Make-up

Voor afspraak kan u telefoneren
naar

03/772.67.99
GSM 0476/41.70.43

Annaert
Nauwstraat 23 - 9111 Belsele

tel. 03/776.65.69 - Fax 03/766.74.00
G.S.M. 0495/24.65.69

Hobbycenter D’Haese

Doorlopend open van 9 tot 18u00
zondag & maandag gesloten

Hulstbaan 318     9112 Sinaai
tel: 09/348.85.58   
webwinkel: 

www.hobbycenterdhaese.be

C
or
in
ne
 S
ne
ye
rs

DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie
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PROJECT: 
ook organiseren van ‘POETSEN IN DE DEELGEMEENTEN’ onder dezelfde voorwaarden als poet-
sen in Sint-Niklaas. Er wordt gezocht naar poetsvrouwen uit Sinaai die halftijds of voltijds werken,
momenteel 1 persoon => bij ziekte of verlof is geen vervanging mogelijk

KLUSSEN (enkel in sint-niklaas en de deelgemeenten)
- hulp bij het klussen: schilderen, behangen, kleine reparaties, meubels monteren, ophangen van

kaders, schilderen van tuinhuis …
- Prijs: Kansenpas: €10/uur/persoon; Zonder kansenpas: €16/uur/persoon; 

Forfaitaire prospectiekost: €7
VERHUIZEN (heel het waasland)
- hulp bij het verhuizen: inpakken, uitpakken, meubels demonteren en monteren, lampen of kaders

ophangen, opruimen van zolder of kelder …
- Verhuisploeg van 4 polyvalente medewerkers + 1 instructeur + verhuiswagen
- Prijs: kansenpas: €90/halve dag; zonder kansenpas: €220/halve dag; ladderlift: €100 (vanaf 3e

verdieping, prijs op aanvraag); verkeersborden plaatsen: €10/adres; forfaitaire prospectiekost: €7
TUINONDERHOUD (enkel in sint-niklaas en de deelgemeenten)
- hulp bij het tuinieren: gras maaien,onkruid wieden, hagen scheren, verticuteren, spitten (kleine

oppervlaktes), tuinafval ophalen …
- Prijs: kansenpas: €10,5/uur/persoon; zonder kansenpas: €12,5/uur/persoon; forfaitaire pros-

pectiekost: €7
GRAFONDERHOUD (enkel op de begraafplaatsen van sint-niklaas en de deelgemeenten)
- hulp bij het onderhouden van graven: reinigen van de zerk,onkruid en vuil verwijderen, knippen

en snoeien van beplanting, grond bewerken, grind wassen …
- Prijs: 1x/jaar: éénpersoonsgraf €25, tweepersoonsgraf €40, familiegraf €60

2x/jaar: éénpersoonsgraf €45, tweepersoonsgraf €75, familiegraf €110

Hoe hulp aanvragen?
U kan op verschillende manieren een aanvraag indienen voor huishoudelijke hulp, de klusjesdienst
of de verhuisploeg:

U kan steeds bij hen langsgaan op kantoor in de Regentiestraat 42. Ze zijn elke werkdag aanwezig
van 08.30 uur tot 12.30 uur. Indien u in de namiddag wenst te gaan, belt u best eens vooraf om te
kijken of er iemand aanwezig is. Breng uw rijksregister- en bankrekeningnummer mee, zo kunnen
ze u snel verder helpen.
U kan hen ook telefonisch bereiken op het nummer 03/766.13.40 of mailen info@drietakt.be.

Vooraleer u bij ons komt voor huishoudelijke hulp, dient u zelf eerst dienstencheques aan te vragen.
Om deze te kunnen krijgen dient u zich eerst in te schrijven bij Sodexho nv, de beheerder van het
systeem (02/547.54.95).

32ste Volkssportfeesten 22-23 augustus - Dries Sinaai
Op 22 en 23 augustus e.k. willen we ons dorp nog eens mobiliseren voor onze inmiddels traditionele
volkssportfeesten.
Naar jaarlijkse gewoonte is de sportieve strijd tussen wijk- en straatploegen de format om mensen
bij mekaar te brengen.  Niet alleen in en rond de arena op de Dries.  
In de voorbije meer dan dertig jaar hebben burendrinks en/of heuse wijk- en straat-bbq’s hun vaste
plaats gevonden in de agenda’s van de buurtcomités, en is dat Sinaais middel geworden om elkaar
beter te leren kennen en waarderen. Een formule die ons tot ver buiten de stadsgrenzen wordt be-
nijd; want dit kan blijkbaar alleen in Sinaai.
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Koen De Corte

0476 38 74 74

Hulstbaan 165 - 9112 Sinaai
BIV nr. 506 308

info@dcs-vastgoed.be
www.dcs-vastgoed.be

Uw lokale ervaren makelaar aan huis
Gratis waardebepaling

Bij verkoop zorgen wij voor alle documenten
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We zullen het natuurlijk leuk vinden om ook dit weer jaar een ruim deelnemersveld te mogen be-
groeten. Wie zich graag mengt in de debatten kan zich via de ploegverantwoordelijke van de wijk
aanmelden. Een aanrader voor alle inwijkelingen: integratie verzekerd.
Hieronder geven wij een overzicht van de contactpersonen. 

Adressenlijst kapiteins zeskamp

Een organisatie van Dorpsraad Sinaai via Sinaai Leeft Vzw met medewerking van onze vaste part-
ners Stad Sint-Niklaas en CM Christelijke Mutualiteit.
Namens Volkssportfeesten, Etienne Meul & Peter Van Garsse

Wereldwinkelnieuws - OXFAM
Toen in januari het filiaal van de Oxfam Wereldwinkel Belsele geopend werd in Sinaai, was het span-
nend afwachten of dit een succes zou worden. En ja, heel wat inwoners vonden op zaterdagvoor-
middag al de weg naar Sinaaidorp 11. Wekelijks komen er nieuwe mensen langs die de “heerlijke”
producten ontdekken waar de boeren uit het zuiden een “eerlijke” prijs voor krijgen. 
Kom gerust eens kennis maken en ontdek onze koffie, choco en chocolade, suiker, honing, wijn
enz. Elke maand is er trouwens een toffe promotie. 

Open op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30

11

DORPSRAADNIEUWS

            
 

                
  

              
                  

I                
               

                
          

 
                

  
W                

        
 

         
 

      
       
wijk / straat Naam Voornaam adres nr E-mail adres telefoon 
De Beek Van Buynder Karel Sinaaidorp  63 Karelvanbuynder@hotmail.com   

Den Baes Vercauteren Martina Luitentuitstraat 58 martinavercauteren@telenet.be   

Dorp Beeusaert Dirk Dries 23 DirkBe@gimv.be 0495 59 72 74 

Duizend Appels Annaert Peggy Wijnveld 89     

  Van Hese Wim     info@winmvanhese.be   

Elzenstraat Raes Dimitri Elzenstraat 60 dimitriraes@gmail.com 0479 88 56 24 

  Vancauwenberghe  Erwin Elzenstraat 6 erwin.vancauwenberghe@gmail.com 0476 88 10 35 

Hemelsbreedte Dhaen  Jeroen Hemelsbreedte 54 jeroen_dhaen@hotmail.com 0478 39 42 52 

  Group Sander Hemelsbreedte 46     

Hooimanstraat Moens Patrick Hooimanstraat 53 moens.depauw@busmail.net   

Kl. Roelandlaan Vercauteren Stefan Klokke Roelandlaan 44 stefan.vercauteren@live.be 0479 49 04 76 

Leebrug Heirwegh Nick Leebrugstraat  22A den_boer@hotmail.com   

Loverkenslaan Van Steenacker Wim Loverkenslaan 28 wvs-interieur@telenet.be 0476 46 97 64 

  Van Meirvenne Sam Loverkenslaan 23 samvanmeirvenne2@hotmail.com   

Molenhoek Cerpentier Kris Wijnveld 139 kris.cerpentier@gmail.com 03 789 95 36 

  Cerpentier Tim Zakstraat 60 cerpentier_tim@yahoo.com   

Molenstraat Verwulgen Patrick Molenstraat 4     

Neerstraat Fonteyne Geert Neerstraat 89 geert.fonteyne@gmail.com   

Stenenmuur Melens Carl Stenenmuurstraat 63 carl.melens@gmail.com 0486 97 62 72 

  Meesters Stijn Stenenmuurstraat 64 stijn@axland.be 0494 70 65 83 

Tinelstraat Van De Voorde Sven Edg. Tinelstraat 8 sven.van.de.voorde@skynet.be   

  Vercauteren Thomas Edg. Tinelstraat 25 fomervercauteren@hotmail.com   

Wijnveld Claes Bart Wijnveld 52 info@wijnveld.be 0497 45 49 89 

  Baeckelandt Claudia Wijnveld 41 clo.b@telenet.be 03 772 69 90 

  Belis Jan Wijnveld 16 jan.belis@ugent.be 0479 23 51 00 

Zakstraat Van Belleghem Hendrik Zakstraat 88 hendrik.vanbelleghem@minfin.fed.be 03 772 42 47 

Zwaanaarde Van Iseghem Isabelle Weimanstraat 19 isabelle.vaniseghem@gmail.com 0473 85 14 48 
 

              
       

SOLIDARITEIT
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Hobbyvoeders - tuinzaden
meststoffen - brandstoffen

AVEVE
Hugo

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

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

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/772.17.59
fax 03/772.17.60

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

VERSCHELDEN
B.V.B.A.

Lokerse Baan 52
9111 Belsele

Tel. 03/772.13.35
www.kachelsverschelden.be

THUYSBAERT
B.V.B.A.

VERVOERONDERNEMING

ZAKSTRAAT 27    9112 SINAAI
TEL. 03/772.27.64    Fax 03/772.21.37

debbie.thuysbaert@skynet.be

TOM
JOOS

Sanitair - Ontstoppingen
Rioolreinigen - Cleaning

"Kwaliteit  =  
onze troef"
Adres: 

Hooimanstraat 2a, 9112 Sinaai
Tel:  03 772 66 63  

GSM:  0495 53 61 83
Fax:  03 722 06 14

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

DRUKKERIJ
St.-Katharina

firmakaartjes * adreskaartjes * brieven * facturen * bons *
kleurflyers * omslagen * affiches * brochures * rouwwerk * 

geboorte * huwelijk * kers- en nieuwjaarskaarten * 
eindejaarsfolders... - kwaliteit aan voordelige prijzen

O
FF

SE
T

D
IG

IT
AL

 P
R

IN
TI

N
G

SINAAIDORP 40
9112 SINAAI

tel. 03 772 22 61
www.drukkerijstkatharina.be
info@drukkerijstkatharina.be

KACHELS - INBOUWHAARDEN
SIERSCHOUWEN - SPEKSTEENKACHELS
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Programma Davidsfonds [juli - sept. 2014]
Zondag 01 juni – 15 september: Davidsfonds Zomerzoektocht in Midden-Limburg 

Van zaterdag 31 mei tot en met zondag 14 september 2014 is de 28ste Davidsfonds Zomerzoek-
tocht te gast in Midden-Limburg,meer bepaald de streek rond Hasselt en Genk. Het infokantoor
van Toerisme Hasselt is de startplaats. Daar kan je vanaf zaterdag 31 mei ook een deelnemings-
pakket kopen. Een pakket kost € 19 (€ 14 met Davidsfonds Cultuurkaart) en bevat: 
• een brochure van de Klassieke zoektocht of de Gezinszoektocht met de parcoursbeschrijving,
de zoektochtvragen, fijne waardebonnen ...

• een folder met alle praktische info (fietsverhuur, parkeren aan de startplaats, een activiteitenka-
lender van de regio), een overzicht van alle horecazaken die jou als zoektochter een extraatje
schenken ...

• een gloednieuwe reisgids over Midden-Limburg ter waarde van € 17,50 met leuke adresjes,
must-sees, toffe streektips ...

Zaterdag 12 juli vanaf 19.00 uur: 88ste Guldensporenviering op de Dries 

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: plein gaat open voor het publiek
20.00 uur: optreden van Soetkin Collier
21.15 uur: officiële opening
21.45 uur: optredens Halve Neuro en Slongs Dievanongs 
23.00 uur: rustige muziek

Zondag 28 september -14.00 uur: Dorpshuis aan de Dries: culturele wan-
deling met bezoek aan de activiteiten en tentoonstellingen van Kunst uit Si-
naai rond het thema “Oorlog en Vrede”.

We steunen uiteraard onze Sinaaise kunstenaars (waaronder ook heel wat leden!) en zijn steeds be-
nieuwd naar hun recentste realisaties.  Zij zullen ons zelf te woord staan bij het bekijken hun werken
tijdens onze wandeling. 
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.

“Junior Jounaliste schrijft over oorlog en vrede” 
Naar jaarlijkse gewoonte werkten de plaatselijke Davidsfondsafdeling en de directie en leerkrachten
van de Sint-Catharinascholen ook nu weer samen om de Sinaaise leerlingen van de derde graad
lager onderwijs te laten deelnemen aan de Junior Journalistwedstrijd 2014.  Deze wedstrijd stond
n.a.v. de herdenking van de eerste wereldoorlog in het teken van “oorlog en vrede”.

De plaatselijke jury, bestaande uit Marijke Samyn, Tiny De Mulder en Garry Vercauteren, bekroonde
het beste werk met de hoofdprijs. Dit jaar was Joke Verschelden uit klas 6P de winnares met het
stelwerk “De snoepjesoorlog”.  
De plaatselijke jury kende, naast de hoofdprijs, ook 5 speciale prijzen toe: voor het opstel met:
- de meest zinvolle inhoud: Jora Van Stichelen  ZW5  
- de rijkste woordenschat en de meest afwisselende zinsbouw: Sebastian Du Mongh  6G    

VERENIGINGEN
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Sinaai
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Was uw auto in onze

car-wash

Wassen zonder krassen d.m.v. Amerikaanse textiellappen!
CITY CAR-WASH, Gentsebaan 73/b    9100 Sint-Niklaas     

tel. 03/765.94.44
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- de meest doordachte opbouw: Yuna Muyldermans   5H    
- de meest verzorgde lay-out: Marie Samyn  5L      
- de meest correcte spelling: Myrte Nijs  6G   
Op de prijsuitreiking van woensdag 26 maart 2014 (tijdens de jeugdboekenweek) schonk de plaat-
selijke Davidsfondsafdeling een heel pak boeken aan alle laureaten. Bovendien kregen alle deel-
nemende leerlingen een Davidsfondsbalpen, zodat ze kunnen blijven schrijven! En wie schrijft, die
blijft…
Het opstel van de lokale Junior Journalist-laureaat werd intussen doorgestuurd naar het Nationaal
Secretariaat van het Davidsfonds. Daar werden de inzendingen van de laureaten uit heel Vlaanderen
en Brussel door de professionele jury beoordeeld.  Op zondag 27 april werden de vier nationale
laureaten van de Junior Journalist-wedstrijd 2014 bekendgemaakt tijdens een knallende finale op
Festival aan Zee in De Panne.

Raf Demeyer
secretaris DF Sinaai

Winnend opstel van de Davidsfonds Junior Journalistwedstrijd 2014 
over het thema “Oorlog en Vrede”.

De snoepjesoorlog - Joke Verschelden

Ooit, lang geleden, leefden de gummibeertjes en de cola’s gelukkig
samen, maar op een dag kwamen de toverbollen die vrede verpes-
ten. Ze vertelden slechte dingen over de cola’s tegen de gummi-
beertjes, die geloofden er niet veel van. Maar wat ze niet wisten,
was dat ze tegen de  goedgelovige cola’s juist hetzelfde hadden ge-
zegd, en die geloofden natuurlijk elk woord van wat die verraders
allemaal zeiden. Daardoor begonnen de colasnoepjes allemaal foute
dingen te zeggen over de gummibeertjes. Toen deze dat hoorden
werden ze woedend, zo woedend dat ze de cola’s begonnen uit te
schelden, uit te lachen, te vernederen… De cola’s deden daarom
juist hetzelfde, maar dan met de gummibeertjes, en dat was het
begin van een oorlog die heel lang heeft geduurd….

Jaren later was er nog geen verschil met vroeger, de gummibeertjes
wisten nog altijd niet waarom de cola’s zo grof deden tegen hen, en
de cola’s dachten juist hetzelfde over de gummibeertjes.  Maar de
beertjes waren wel slimmer, ze huurden dun spionnen in: de spek-
ken. ’s Nachts zouden de spekken zich verkleden in cola’s, en zo
zouden ze te weten komen wat voor slechte dingen die colasnoep-
jes allemaal over hen zeiden. Maar hun gedachte was fout: de cola’s zeiden geen slechte dingen over
hen, integendeel. Ze waren aan het huilen en tussen het snikken door zei één van de cola’s: “Alweer een
dag voorbij zonder vrede, wat hebben we fout gedaan dat de gummibeertjes zo boos op ons zijn?”  De
gummibeertjes stonden versteld van wat de spionnen kwamen vertellen, de bevelhebber geloofde er
niet veel van en zei: “Allemaal flauwekul: op het slagveld zijn ze zo hard al iets, en dan zouden ze, ’s
nachts als niemand kijkt, huilen? Nee, dat kan niet!” Eén van de soldaten vulde hem aan en zei: “Ik geloof
er ook niet veel van, overdag staan ze altijd paraat om ons neer te schieten met hun suikergeweren, en
’s nachts kunnen ze niet zonder ons! Dat vind ik toch maar raar hoor.”

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

    

BTW BE 0810 043 7333

 16

MEKANIEKERKEN  
ERIK

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen
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“Maar geloof ons nu toch”, verdedigden de spekken zich. “Nee, nee,nee, het kan niet!” antwoordde de
bevelhebber weer. “Wel, als je ons toch  niet gelooft, waarom gaan jullie dan zelf niet mee?” De bevel-
hebber ging op het voorstel van de spekken in en duidde nog een soldaat aan die samen met hem naar
de cola’s zou gaan.  Daar zagen ze tot hun grote verbazing inderdaad wat de spekken hadden gezegd:
de colasnoepjes waren inderdaad helemaal niet boos! De soldaat kon er niet meer tegen en wou bijna,
zomaar, opeens, vrede sluiten met de cola’s, maar gelukkig kwam daar de redder in nood aanrennen:
de GUMMI-KONING!  Hij had het verhaal gehoord van de andere soldaten toen hij even de bevelhebber
wou spreken. En gelukkig maar, want anders had hij een van zijn beste soldaten moeten ontslaan.  Want
vrede sluiten zonder de koning vond de koning zelf maar raar.

Na een lange babbel met veel gesnik, gesnotter en emoties, kwamen ze tot een besluit: WRAAK OP DE
TOVERBOLLEN!  Eén van de cola’s was zo gelukkig dat ze hem in de cel moesten stoppen, ander zou
hij iedereen doodknuffelen. Een ander vond die vrede maar niets, hij miste de suikergeweren wel!  Uit-
eindelijk gingen de cola’s en de gummibeertjes in één groep naar de toverbollen en vochten tot die ver-
raders smeekten om vergeving. Thuis gekomen vierden ze 3 dagen en 3 nachten feest, want ze leefden
weer in vrede samen.  En de toverbollen hadden wel geleerd dat er niet te spotten valt met colasnoepjes
en gummibeertjes!

Werkgroep Leefmilieu Sinaai nodigt uit 
Fiets de landschapsroute Sinaai en win.
Werkgroep Leefmilieu Sinaai nodigt iedereen uit om gedurende de maanden juli, augustus of sep-
tember 2014 de landschapsroute langsheen de verschillende Sinaaise landschappen te fietsen.
Wie onze in 2012 vernieuwde landschapsroute fietst en een vragenformulier juist invult maakt kans
op een waardevolle prijs.
De wedstrijdformulieren (1 formulier per persoon) dienen ingeleverd te worden ten laatste op 30
september 2014 bij:

• Franki Saman, Leebrugstraat 44, 9112 Sinaai of 
• Benny Saman, Zakstraat 74, 9112 Sinaai

Wedstrijdformulieren zijn te bekomen op bovenstaande adressen, in de inkomhal van het dorpshuis,
bijgevoegd bij dit nummer van info-Sinaai en op de website www.sinaaileeft.be.
De prijsuitreiking met gratis vertoning van een natuurfilm zal doorgaan op donderdag 9 oktober te
20 u Dorpshuis, Dries, Sinaai. Er zijn bijkomende prijzen bij lottrekking onder de aanwezige deel-
nemers. 
Lees alles over de landschapsfietsroute Sinaai op de website www.SinaaiLeeft.be onder de rubriek

wandelen en fietsen. Je vindt er ook een routeplan. 
Raadpleeg de natuurverenigingen Natuurpunt en vzw Durme voor meer in-
formatie over en het beheer van de natuurgebieden de Moervaartmeersen
en Astgemete www.natuurpunt-zuid-waasland.be en de Fondatie
www.vzwdurme.be.
De landschapsfietsroute start aan het dorpshuis en is aangeduid met on-
derstaande wit/rode zeshoekige bewegwijzering.

Werkgroep Leefmilieu Sinaai.

Spellenclub “De Bokkensprong” 
De komende maanden ben je van harte welkom op één van onze spelavonden in de zaal van café
“De Climax”. Wij spelen op vrijdag 20 juni, vrijdag 15 augustus en vrijdag 19 september. We starten
telkens om 19 uur.  De eerste keer is de toegang GRATIS.

VERENIGINGEN
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

Hulstbaan 94     9112 Sinaai
tel. 03/772 52 21  www.SINKIN.be
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Landelijke Gilde Sinaai

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN VOOR BOEREN
EN BOERINNEN

Landelijke Gilde Sinaai heeft de eer om op zondag 24 augustus de 10de editie te organiseren
van het Belgisch kampioenschap wielrennen voor boeren en boerinnen.

Rond dit kampioenschap bouwen we een gans programma op met verschillende wedstrijden in
de vorm van een criterium. Hiervoor zal het centrum van Sinaai verkeersvrij zijn tussen 11 en 19
uur. Dit is alvast het programma.

Op de website www.bk.landelijkegildensinaai.be vind je alle info over dit evenement.

Meer info kan ook via:
landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095.
Namens Landelijke Gilde Sinaai, Peter Van Garsse

Tinelmuseum
In de laatste Tinelkrant kan je lezen over drie inspecteurs van de Vlaamse muziekscholen, Karel
Miry, Edgar Tinel en Paul Gilson. Het is een verhaal van drie merkwaardige figuren op hun
inspectietochten... We hebben het ook over een heel merkwaardige brief waarin Tinel het heeft
over een totaal onbekend werk... En we vertellen over die Deutscher Friedenssang nach Tinels
Schlusschor aus dem Oratorium Franziskus: een aparte invalshoek aansluitend
bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.  Een reeks verhalen bij en rond Tinel en zijn muziek.
Voor 5 Euro (of meer?) word je lid van de Tinelkring en krijg je de Tinelkrant thuis (naast kortingen
bij concerten en de aankoop van cd’s). Je kan hiervoor terecht bij Jef Blommaert of Miel Aerssens.

Ondertussen zoeken wij naar mogelijkheden om de Kollebloemen uit te voeren. Dat aanvoelen
van de dreiging van de Eerste Wereldoorlog is een heel ontroerend werk geworden. Het is nu wel
het ogenblik om daar naar te luisteren.
En de plannen om cd’s met Tinels pianomuziek op te nemen krijgen vaste vorm. Op verschillende

VERENIGINGEN

11.15 uur – 12.30 uur wielerkoers voor toeristen i.s.m. TTC

12.45 uur – 13.50 uur wielertoeristenkoers voor leden Landelijke Gilden en KLJ

14.10 uur prijsuitreiking

14.15 uur – 15.20 uur Belgisch kampioenschap voor boerinnen en boeren(50+), leden KVLV

15.25 uur prijsuitreiking

15.30 uur – 16.35 uur Belgisch kampioenschap voor boeren (-50)

16.45 uur prijsuitreiking

17.00 uur – 17.30 uur ludieke koers

17.40 uur prijsuitreiking

17.45 uur – 18.50 uur wielerkoers voor recreanten i.s.m. TTC

vanaf 17.30 uur barbecue met volksfeest
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai
03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

Smeesters Edgard

VERLEE
* Plaatsing

nieuwbouw
* Sanitair
* Centrale verwarming
* Elektriciteit

Grote keus in
Pelletkachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

Tel. 03/772 34 00
Fax 03/722 03 19

Nieuwe- en occasie
banden

Schokbrekers
en uitlaten

Iedere dag open van 9u tot 20u

Hulstbaan 59 9112 Sinaai
tel. 03/772 58 29

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

Verbouwingen, afbraakwerken, gyproc
In- en verkoop oude bouwmaterialen

tschuurke-sinaai.be
Tel. 03/772.17.51    

GSM 0477/30.23.48
E-MAIL: tschuurke@skynet.be

Nieuwbouw
Renovatie
Parlofonie
Videofonie
Domotica
Ventilatie

SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

GSM : 0496/ 04 35 65
Tel. 03/ 772 36 66
Fax. 03/ 772 10 29

ALLE  VERPAKKINGEN

Tel.03/772 64 48
GSM 0476/63 16 13

Zwaanaardestraat 38
9112 Sinaai

Algemene  ELECTRICITEITSWERKEN
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plaatsen speelt het pianoduo Mephisto in de loop van volgende maanden werk van Tinel.
We proberen ook in Sinaai het werk te laten uitvoeren.
Het Tinelmuseum kan je bezoeken elke laatste zondag van de maand, van 14.30 tot 17 uur. 
Dat wordt dus: 13/7 (kermis!), 27/7, 31/8, 28/9 en 26/10. 
Je kan ook altijd een afspraak maken met Miel Aerssens of met ondergetekende.

Jo De Vos - devosjo@skynet.be

SVV / Viva-Sinaai 
op bezoek in de Oxfam - wereldwinkel in Belsele

Op maandag 19 mei werden we met onze groep verwacht in de Oxfam-wereldwinkel in Belsele
voor een Fairtrade home-avond met als thema CHOCOLADE.

We werden door de vrijwilligers bijzonder hartelijk ontvangen en werden verrast met vele lekkernijen
gemaakt met de OXFAM-producten:

• Chocoladefondue met fruit
• Curry van kip met tomaten-, chocolade- en kaneelsaus
• Mousse van witte chocolade met brie
• Chocolademousse met roze peper
• Koffie of thee met Brownies en nog menige zoetigheden uit de winkel

Dit alles vergezeld van enkele lekkere wijntjes of fruitsap.

We kregen een zeer interessante powerpointpresentatie over Fairtrade, Oxfam - wereldwinkels en
de partners / producenten waardoor ons duidelijk werd hoe Oxfam een beter en “eerlijker” inkomen
geeft aan de boeren in het zuidelijk halfrond. 
De interesse was groot en de vragen en antwoorden kwamen vlot.
Het was een leerrijke, gezellige en vooral ook lekkere avond en een aanrader voor alle andere ver-
enigingen.

We maakten kennis met de OXFAM - vrijwilligers, waaronder onze Sinaaise Guyssy Matthynssens.
Zij is de nieuwe OXFAM - ambassadrice voor Sinaai  en opent sinds kort elke zaterdagvoormiddag
de plaatselijke Oxfam-Wereldwinkel  bij haar thuis, Sinaaidorp nr. 11.

PROGRAMMA:  in juli en augustus genieten we van het verlof. Maar op vrijdag 19 september is
alvast een bedrijfsbezoek gepland. 

Veva ROBYN - SVV / VIVA - Sinaai

feMma leeft!
Vrouwen blijven niet stilstaan!

FeMma kiest er voor om zoveel mogelijk vrouwen plaatselijk samen te brengen, vrouwen die elkaar
in hun buurt kunnen ontmoeten  om samen  leuke dingen te doen, samen iets bij te leren, zich te
ontspannen, te sporten...
Weet je wat zo heerlijk is aan feMma? Al die plaatselijke activiteiten worden getrokken door vrijwil-
ligers, door vrouwen zoals jij.

VERENIGINGEN
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI
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Misschien dacht je dat jonge vrouwen hun gading bij ons niet vinden, integendeel! We gaan samen
op zoek naar een aanbod en aanpak op ieders maat.
FeMma is er voor vrouwen met veel en met weinig tijd. Jong of oud, mollig of slank, blank of zwart,
bankdirecteur of buschauffeur, alleenstaand of aan het hoofd van een kroostrijk gezin, iedereen
hoort erbij.
Jij doet toch ook mee?
Meer info bij je plaatselijke teamverantwoordelijke:
Marianne De Sy, Edgar Tinelstraat 8,Tel. 03/772 58 25 - Marianne.de.sy@skynet.be of op de
www.femma.be

Hier alvast ons zomerprogramma:
Workshop countrydansen in Troelant op 13 juni van 20.00 tot 22.00
Tijdens de grote vakantie gaan we fietsen of wandelen op vrijdagavond. 
Vertrek om 19.00 in de Tinelstraat 8.
• Wandelen: 11 en 25 juli,8 en 29 augustus.
• Fietsen: 4 en 18 juli, 1 en 22 augustus.
• Bezoek aan de wereldwinkel met proevertjes: dinsdag 9 september om 19.30.
• Kookworkshop: woensdag 17 september om 19.00 in de parochiezaal
Zoals elk jaar kan je ons ook vinden op de jaarmarkt op 27 september.
Graag een seintje als je eens wil komen proeven van onze activiteiten.

FeMma  kleurde de parochiezaal roze tijdens het lentefeest. De leden die al jarenlang trouw aan-
wezig zijn, trokken voor de gelegenheid hun roze outfit aan. 

Gezinsbond Sinaai 
De gezinsbond bestaat dit jaar 85 jaar en dat moet gevierd worden! 
Van 1 juli tot 15 september kan je deelnemen aan een FIETSZOEKTOCHT die georganiseerd wordt
door de Gezinsbond Sint-Niklaas in samenwerking  met de dienst Toerisme Sint-Niklaas. De tocht
is 38 km lang  en men kan starten in Sinaai en in Sint-Niklaas. Er zijn bovendien talrijke mooie
prijzen te winnen.

Deelnameprijs leden Gezinsbond 3€ - niet-leden 5€.
Formulieren zijn te bekomen op het secretariaat bij Marleen De Caluwe, Edgar Tinelstraat 96, 9112
Sinaai – tel. 03/772.52.97 of op de dienst toerisme, Grote Markt te Sint-Niklaas.

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

Lochristi:
Bosdreef 1F

tel. 09/326 03 98

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48

BAETEN Kristof
BEIRNAERT Geert
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly
DUTHOY Robert
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MISSINNE Stefaan
MOYAERT Lydie
WILLEMSEN Emilie
PYPE Pierre
REYCHLER Peter

SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN HOECKE Marjolijn
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans

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

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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Scouts Sint-Fransiscus Sinaai 
Laatst hoorde ik iemand zeggen wat is dat toch steeds met die scouts die sluiten elke communi-
catie af met stevige linker… 

Wel hieronder kan u lezen wat de betekenis daarvan is… 

De scouts- en gidsengroet is één van onze meest gebruikte symbolen. De drie vin-
gers wijzen op de drievoudige scouts- en gidsenbelofte: de belofte tegenover
zichzelf, de andere en de wereld of god. De pink onder de duim wijst op de
dienstbaarheid van elke scout of gids: de sterke beschermt de zwakke. Vroeger
staken mensen ook al hun rechterhand op om te tonen dat ze geen wapen bij had-
den. De scouts- en gidsengroet is geen militaire groet, geen groet van onderge-
schiktheid, maar een teken dat je het goed meent met elkaar.

Bij kabouters en welpen is het gebruikelijk om twee openstaande vingers te tonen
in plaats van drie gesloten vingers bij hun groet. Hun belofte is immers eenvoudiger
dan de latere beloftes bij gidsen en verkenners of leiding. Hun belofte concentreert

zich op het ‘ik’ en op ‘de ander’, daarbij is er nog geen plaats voor de wereld of god. De kabouter-
en welpengroet staat zo symbool voor de beide gespitste oren van de kabouter of welp.

Wereldwijd schudden scouts en gidsen elkaar ook de linkerhand,
met de pink omlaag zodat je elkaars pinken en duimen inhaakt. De
dapperste Ashanti in Afrika gaven elkaar ook een linkerhand, en je
moest daarvoor redelijk koelbloedig zijn, want dan moest je je schild
even neerleggen.

Hopelijk zijn alle misverstanden op deze manier uit de wereld geholpen…
“Stevige linker” de leidinsploeg scouts Sinaai

KLJ Sinaai
Nu we bijna op het einde van ons gewone werkjaar komen, kijken we met plezier terug op de af-
gelopen maanden. Het waren aangenaam drukke maanden, waarbij we onze zondagen vol plezier
met de leden konden combineren met een fantastisch feestweekend! De barbecue was weer een
klassiek succes dankzij onze trouwe eters! Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid, wij appre-
ciëren dit heel erg.
Onze Low Budget Party was weerom een mooie afsluiter van ons weekend op de sportterreinen.

Met de zomer in de buurt voelen we het natuurlijk al
kriebelen om op kamp te vertrekken, dit jaar is onze
kampplaats in Erembodegem. Op 11 juli vertrekken we
samen voor een week vol spel en plezier, de +16 blijft
zelfs nog 3 dagen langer. Elke dag staat er een ander
land op het programma, want het thema is ‘Reis rond
de wereld’. Hopelijk zitten onze Rode Duivels dan nog
steeds in Brazilië! We hopen op stralend weer en dan
is het kamp al op voorhand geslaagd. We laten jullie al-
leszins weten hoe het geweest is in de volgende editie

JEUGD
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van Info Sinaai.
Onze gewone werking stopt in de zomervakantie, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we gaan
stilzitten. Zoals gewoonlijk doen wij elke zondag mee aan sportfeesten, waarin wij tegen andere klj
afdelingen strijden in verschillende disciplines zoals vendelen, wimpelen, dansen, piramidebouwen
en lopen. 

Op zondag 17 augustus organiseren wij zelf ook een sportfeest op de sportterreinen te Sinaai. Het
middagprogramma start rond 13 u en dit is echt een spektakel voor de toeschouwers. Kom zeker
eens een kijkje nemen, je zal het je zeker niet beklagen! 
Aan dit sportfeest hangt ook een heel weekend vast met onder andere een Poolparty en een been-
hespavond, meer info zal hierover binnenkort in je brievenbus vallen. 
Het belangrijkste nieuws mogen we natuurlijk niet vergeten!
Ben jij of ken jij een enthousiaste jongen of meisje en minstens 6 jaar oud? En zoek jij een plezierige
bezigheid op zondagmiddag? Wij bieden jou zelfs meer dan dat. In de KLJ maak je vrienden voor
het leven, je amuseert je er te pletter, kortom je beleeft er de tijd van je leven! 
Aarzel niet langer en kom in september naar onze startdag! Ben je nog niet helemaal overtuigd,
kom dan gewoon vrijblijvend eens proberen! 

We zien jou graag op zondag 14 september om 13:30u voor onze startdag! 

Vragen? Check zeker onze site www.klj-sinaai.be , daar kan je ook doorklikken naar onze Face-
book-pagina.

Onze hoofdleider kan je ook altijd contacteren: 
Aaron Lutin-Smet -  0475 62 60 3

Chirojongens WIJ 
De zomervakantie staat voor de deur: voor de  jongeren is dit zowat de mooiste periode van het
jaar! En ook Wij kijken met veel goesting uit naar de komende weken. Van 12 tot 21 juli gaan we
namelijk 10 dagen lang op bezoek bij onze noorderburen. Met al onze chirovriendjes gaan we dan
op kamp in Breda om ons er geweldig te amuseren! De nieuwsgierigen kunnen op 12 juli de kamp-
plaats komen bekijken op de bezoekdag. Die dag verwelkomen we iedereen op de kampplaats en
beginnen we aan ons 10 dagen durend avontuur. Wij zien er alvast naar uit om in Breda het beste
van onszelf te geven om er weer een spetterend feest van te maken met heel de bende.  

Wanneer iedereen na het kamp bekomen is en nog genoten heeft van de rest van de vakantie, is
het op 14 september tijd voor het begin van een nieuw en spetterend chirojaar. Deze startdag is
het ideale moment voor nieuwe leden om bij de Chiro te komen. Elk jaar is dit nieuw begin een
feestelijke activiteit waarop niet enkel de nieuwe leiders gezocht zullen worden, maar ook vele
nieuwe gezichtjes worden verwelkomd. Dit jaar zullen er ook nieuwe leiders worden verwelkomd:
Lorenzo en Dries zullen vanaf dan de leidersploeg versterken. Niet enkel alle jongens, maar ook
volwassen kunnen zich op die dag naar onze lokalen begeven om te genieten van een pannenkoek
en een drankje en om eens te kijken hoe leuk het hier wel niet is. Iedereen die eens wilt proeven
van de Chiro is dus zeker welkom, maar geen paniek, het eerste jaar in de Chiro is helemaal gratis!
Als je ’t mij vraagt: Chiro!
Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!

Veel chirogroeten,
Chirojongens ‘Wij’ Sinaai
Vleeshouwerstraat 4b (Achter de sporthal)
www.chirowijsinaai.be 
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Maggy and the Young Ones

Boekje_Sinaai_juni_2014_DEF_Opmaak 1  12/06/14  21:25  Pagina 27



            
            

             
            

          
          
              

   
        

          
             
        

      
         

            
       

  

          
           

             
            

             
            
             

          
           
             

 

Inhoud
Disselingen blz.  35
Etienne De Meester

Lijst der lotelingen in 1907 blz.  35
Jos Daems

Maggy and the Young Ones blz.  37
Jos Daems

Werking Sinaaise sportraad voor de fusie blz.  41
Etienne De Meester

Drie eeuwelingen te Sinaai tussen 1845 en 1870 blz.  43
Etienne De Meester

Davidsfondsafdeling “Land van Waas” blz.  44
Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1976 blz.  46
Etienne De Meester en Georges Tallir

Lijst der lotelingen 1907 blz.  48

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

34

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
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Disselingen
Dialect
Enkele mensen hebben gevolg gegeven aan onze oproep om mee te werken aan
het verzamelen van Sinaaise dialectwoorden. We sluiten nu de rij van woorden die
beginnen met de letter “A” en publiceren deze in ons volgend nummer van Sinaïek.
Vóór 1 oktober verwachten we uw woorden die beginnen met de letter “B”.

Tentoonstelling
We blijven onze vraag naar oorlogsmateriaal voor onze tentoonstelling van september
herhalen. Onlangs vonden Regi en Rita De Permentier-Bolsens nog een interessant
document van een soldaat uit WO 1 dat ze ons bezorgden. Wie is de volgende?

Schenkingen
Georgette D’Hooghe: enkele geschiedenisboeken
Christiane Vercauteren: twee schildjes van de schuttersmaatschappij “De Vlaamsche
Wacht”
Alfons Van Hooydonck: gegevens en zakenpapieren over de smid Julien Baes
Marc Tirez: een oude stafkaart en tijdschriften van de O.K. K. Land van Waas
Hans Van Poucke: een wielertruitje van wielerclub “Rijdt Lustig”
Raf Van Mieghem: twee boeken over Groot-Sint-Niklaas
Ronny De Mulder: een inventaris van het oud-archief van Sinaai

Rechtzetting
In de lijst van overleden Sinaainaren werd een verkeerde sterfdatum van Patrick De
Bock meegedeeld, de juiste is 4 november 2013.

Etienne De Meester

35

België nam in 1830 het Napoleontische dienstplichtsysteem over. Ieder jaar werden
uit de 19-jarigen (na 1847 de 20-jarigen) dertienduizend rekruten geloot, die vervol-
gens een dienstplicht van twee à drie jaar moesten vervullen. De loting vond steeds
plaats in februari en de lotelingen moesten uit een tamboer of legertrommel hun
nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor
het district), dan moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Trok men
een hoog nummer, dan had men meer geluk en werd vrijgesteld. Zij die over
voldoende financiële middelen beschikten, konden zich vrijkopen door hun lot aan
een minder vermogende te verkopen. In november 1909 werd de loting afgeschaft.
Op bladzijde 48 staan de namen van de lotelingen lichting 1907 van het militiekanton
Sinaai.

Jos Daems
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Augustus 1969: de stand van André Beirens op de ambacht- en neringbeurs te Sinaai was de ideale
plaats voor een rustpauze. vlnr. Etienne De Keyzer, Chris Vermeiren, Dirk De Witte, Marian
Wojtulewski, Jacqueline Van Rompu  en Maggy Wojtulewski

MMaaggggyy
aanndd 

tthhee
YYoouunngg OOnneess
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Maggy and the Young Ones
Ine Daems, leerlinge van het 5e leerjaar in 2013, had om zich voor te bereiden voor
een spreekbeurt een interview met haar mémé Maggy Wojtulewski. Dit artikel is
gebaseerd op haar gegevens.
Jozef Wojtulewski (° Bialystok 29 juli 1914 - † Sinaai 14 augustus 1989) landde in 1944 met
de 1e Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek in Normandië. Als onderdeel
van het Canadese Eerste Leger stootte Maczeks divisie door, via België en Nederland,
tot in Duitsland. Tijdens een rustpauze te Sinaai, waar de eenheid van Jozef haar
tenten opgeslagen had in een weide aan de ouderlijke woning van Magda De Weirdt
(° Sinaai 4 juli 1922), werd hij verliefd op haar. Hij beloofde om na de oorlog terug te
komen, wat Magda eerst niet geloofde. Maar in 1945 stond Jozef terug voor haar deur
om definitief in Sinaai te blijven; zij huwden dan ook dat zelfde jaar te Sinaai op
9 augustus 1945. Het gezin kreeg drie kinderen: Marian (° Lokeren 9 mei 1946), Maggy
(° Sint-Niklaas 2 mei 1953) en Margot (° Sint-Niklaas  22 augustus 1956). 

Dat er liefde voor de muziek in het gezin aanwezig was bleef niet lang verborgen.
De 8-jarige Maggy ging met haar jongere zus Margot pianolessen volgen bij kleuterjuf
Florida Van den Broeck. Deze lessen kreeg Maggy tot haar 13 jaar. Haar broer Marian
kocht in die periode een gitaar en leerde liedjes te spelen van de radio. In deze prille
beginperiode begeleidde Maggy hem met haar stem. Marian besloot daarop in 1966 met
enkele vrienden een groepje op te richten en zijn zus zou het vocale gedeelte op zich
nemen. Het orkestje oefende die periode in de ouderlijke woning en moest om tien
uur stoppen met hun repetities. 

Tijdens de  viering van het 750-jarig
bestaan van onze  parochie in 1967 werd
er een speciale avond ingericht onder de
naam “Spelevaren”. Iedereen die een
hobby had mocht deze, begeleid door
een peter, tonen aan het publiek. Onze
jonge muziekanten spoorden Herman
Coddens aan deze taak op zich te
nemen. Robert Verstraeten (drums),
Chris Vermeiren (ritmegitaar), Dirk De
Witte (basgitaar), Marian (sologitaar -
groepsleider) en Maggy (zang) stapten
die avond op het podium en hun eerste
optreden was een feit. Hun repertoire
bestond nog maar uit een een tiental
liedjes die ze goed kenden, maar
iedereen was die avond zo in de wolken
dat er wel een vervolg moest komen.

‘s Anderendaags kregen ze het voorstel om op te treden tijdens de het schoolfeest. Vanaf
dat ogenblik waren “Maggy and the Young Ones” geboren. Ondanks de primitieve
muziekinstalatie die ze hadden, kregen ze nog aanbiedingen. Op het einde van die
maand mei mochten ze het huwelijk van Willy Heyninck opluisteren. Maggy, die nog 

1967 - Hun eerste optreden in de parochiezaal
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maar 14 jaar was, werd wel onmiddellijk na het optreden naar huis gebracht: zij moest
s’anderendaags naar school. In juni mocht de groep dan optreden tijdens het
schoolfeest in de Vleeshouwersstraat; de openingsdans werd ingezet door de directrice
Zr. Ildefons met E.H. Alfons Van Zandycke. Maggy stond als 14-jarige versteld: niet
van de dans maar van oei, die drinken ook een pintje. 

Na het schoolfeest werd de band versterk met Etienne De Keyzer (drums) en Jacqueline
Van Rompu (orgel). Vanaf dan kwamen er regelmatig contracten binnen en moesten
ze ook een lokaal vinden waar ze konden repeteren. Want ze konden de buren niet
langer lastig vallen met hun “LAWAAI”. Gelukkig kwam het gemeentebestuur ter
hulp en mochten ze twee maal per week de kelder van het Troelant als repetitielokaal
gebruiken. Dit bracht wel extra werk mee, omdat ze regelmatig eerst het water dat
er in de kelder stond moesten wegscheppen. Maggy, die nog school liep, moest wel
van haar ouders eerst en vooral zorgen voor goede resultaten, maar dat was voor
haar geen probleem want ze zong zo graag en had er alles voor over. Een optreden
in de Sint-Antoniuskring op Duizend Appels bleef in haar herinnering,  omdat ze toen
werden begeleid door de saxofoon van Frans Strobbe.

In een later stadium begonnen ze met de oprichting van een fanclub, geleid door
Hubert Van Gremberghen, Luc Van Damme en hun conferencier Willy Vermeiren. Het
zenuwcentrum van dit gebeuren lag ten huize Wojtulewski. Overal waar ze optraden
in Sinaai, Stekene, Eksaarde, Belsele, Puivelde, Waasmunster kreeg de fanclub steeds
meer leden en telde in de topperiode 1500 betalende leden. “Maggy and the Young Ones”
hadden zelfs roadies die hen begeleidden, Etienne Coppens, Luc Van Damme, Nestor
Van Nerum, Hubert Van Gremberghen en Jozef Wojtulewski. De groep probeerde
altijd de liedjes van de hitparade te spelen, maar stilaan kwam de vraag of ze geen
eigen melodie konden maken.

Door het enthousiasme van hun fanclub deden ze in 1969 mee
aan de zangwedstrijd ‘Beat en Popsterren’. Via de halve
finale in Zulte gingen ze rechtstreeks naar de finale te
Wevelgem in zaal ‘Cortina’, waar één van de juryleden
Will Tura was. Ze wonnen er de tweede prijs, een stereo-
installatie. Deze werd verkocht en met de opbrengst trokken
ze naar Bert Cleysen en zijn echtgenote Hélène Lauwers uit
Beveren, de eigenaars van de opnamestudio 'Flora Records'
te Brussel. Hun eerste singel was geboren,  "Vergeef me" -

"Denk niet aan morgen" op tekst en muziek van Marian werd op vinyl uitgebracht
(Label: Flora Records - 136 - 1969). Er werden ongeveer 5000 exemplaren van deze
single verkocht.

Door het contact van Dirk De Witte met zanger John Larry
en diens drummer Roger Van de Merle konden ze samen-
werken met producer Al Van Dam. Hun tweede single
“Weet Jij” - “Shalalalala” ook op tekst en muziek van Marian
werd opgenomen in de ‘Decca Studio's’ te Brussel. Deze single
zag het daglicht in 1970 onder het label “Elf Provinciën”
(Release Nummer 115/37034 Y) en er werden circa 7000 stuks
van verkocht. Het kleedje op de hoes was een geschenk 
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van een Tunesiër die in het Wijnveld woonde.

Om de verkoop van de plaat te stimuleren werden ze op kerstavond 1970 geïnter-
viewd in het programma ‘Vragen staat vrij’, dat geprensenteerd werd door Radio
2-icoon Jos Baudewijn. Er volgde ook een TV-optreden in het programma “Binnen
en Buiten”, dat gepresenteerd werd door  Mike Verdrengh en René Van der Speeten.
Het aantal optredens dat hieruit voortvloeide was enorm: tot 120 keer per jaar kon
men hen gaan bewonderen in gans Vlaanderen, zelfs Limburg was in de ban van
“Maggy and the Young Ones”. Helaas komt er aan alle mooie liedjes een einde en
voor hen was dat in 1972: het begin van de discobars. Enkele groepsleden wilden een
ander genre muziek spelen en begonnen met een nieuwe band onder de naam “Sym-
pathie”. “Maggy and the Young Ones” werkte in een beperkte bezetting de contracten
af. Dit betekende niet dat ze plots verdwenen, FM Sinaai bleef op algemene aanvraag
hun singles grijsdraaien. 

Twintig jaar later, in 1992, kregen ze het verzoek om met een paar groepsleden nog
eens op te treden. Dit kende zoveel succes dat ze besloten terug te gaan repeteren
en zo kon de groep nog enkele keren hun muziek op het podium uitvoeren. Dit
gebeurde  o.a. met Zwaanaarde Kermis, op het Heieinde te Lokeren en op de Dries
te Sinaai. Vele oude trouwe fans beleefden hier weer hun jeugd en waren gelukkig
met deze laatste optredens en het einde van “Maggy and the Young Ones”.

Jos Daems

vlnr. Chris Vermeiren, Etienne De Keyzer, Jacqueline Van Rompu, Marian Wojtulewski, Dirk De Witte
en Maggy Wojtulewski
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1970 - De winnende ploeg van de Molenhoek

1971/1972 - Tijdens het damesvoetbal hielden Elza en Oswald Thuysbaert Etienne De Meester en Jos
Andries goed in het oog.
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Werking Sinaaise sportraad voor de fusie
De Gemeentelijke Sportraad van Sinaai werd opgericht op 18 febru-
ari 1970, het jaar waarin nagenoeg elke gemeente een sportgang-
maker aanduidde in het kader van de nationale campagne
“Sportbiënnale 70”. Het was een initiatief van Prof. Dr. Frans Van
Mechelen, toenmalig minister van Nationale Opvoeding en Neder-
landse Cultuur, Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven.

In onze gemeente aanvaardde schepen van sport Arthur Baeckelandt het voorzitter-
schap, René Van Britsom werd ondervoorzitter, Jos Andries schatbewaarder en sport-
gangmaker Etienne De Meester secretaris.

Tijdens het eerste werkjaar organiseerde de kersverse sportraad een zeskamp tussen
zes wijkploegen op het voetbalveld van F. C. Herleving Sinaai. In 2014 is dit nog altijd
het evenement waarrond de jaarlijkse volkssportfeesten worden georganiseerd.
Sedert 1983 gebeurt dit samen met de dorpsraad en weken de organisatoren uit naar
de Dries van Sinaai. Bij de eerste edities bleek de ploeg van de Molenhoek de sterkste

In september 1970 startte Nele Maes met een turncursus voor dames in het zaaltje
van de meisjesschool. Toen de sportgangmaker het van haar overnam werd het
damesturnen uitgebreid naar het schooltje van de Leebrug en naar de zaal van de
vroegere jongensschool van Klein-Sinaai. Uiteindelijk zorgde Hilde Bruyninckx voor
de voortzetting van het turnen in het centrum en dat houdt nu nog altijd stand.

In 1971 en 1972 zorgde de sportraad voor het sportief gedeelte op het volksfeest van
de basisschool op de wijk Leebrug. Het hoogtepunt hier was damesvoetbal met een
plaatselijke ploeg tegen de rest van de gemeente, telkens met veel toeschouwers, veel
hilariteit en ambience.

Tegen buurgemeente Eksaarde organiseerde de raad tweemaal een intergemeen-
telijke sport- en spelontmoeting. Het ging er bij momenten heftig aan toe.

Belangrijk in 1972 was de inrichting van een noodturnzaal voor de plaatselijke
scholen en de verenigingen in de vroegere kapel van de zusters Maricolen aan
de Vleeshouwersstraat. Hierdoor kon voor het eerst een bijzondere leerkracht
lichamelijke opvoeding worden aangeworven. Het zaaltje bleef in gebruik tot de
opening van de sporthal in 1980.

Ook vanaf 1972 organiseerden de sportraadsleden in maart een sportavond
waarop de “Prijs voor sportverdienste” van het voorbije jaar werd toegekend. De
laureaten waren: André Sertijn (judo) voor het jaar 1971, Patrick Joos (wielrennen)
voor 1972, atletiekclub Belsi voor 1973, Willy Laureys (atletiek) voor 1974 met Miel
Puttemans als eregast en tenslotte Judoclub Troelant voor het sportjaar 1975.

In 1973 en ’74 werkte de raad mee aan de sportontmoetingen tijdens de twee verzus-
teringen, eens uit en eens thuis, met de Nederlandse gemeente Heumen-Malden.
Telkens namen heel wat verenigingen hieraan deel.

In het vijfde werkjaar (lustrumviering) pakte de raad uit met een fototentoonstelling
“Sport in Sinaai” op het gemeentehuis. Om de plaatselijke sportverenigingen nog
meer in de kijker te plaatsen verspreidde de raad een reeks clubfoto’s.
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Meermaals lag de sportraad aan de basis bij de oprichting van nieuwe sport-
verenigingen: volleybalclub Sibok in 1972, wielertoeristenclub Rijdt Lustig in 1973
en de Linievissers in 1974. Tijdens de bestuursperiode 1970-1976 groeide het aantal
clubs tot bijna dertig. Ook liet de Gemeentelijke Sportraad zich niet onbetuigd bij het
organiseren van nationale activiteiten opgezet door Bloso, o. a. de Sportbiënnale, het
Olympisch Minimum, de gezinskilometer, Sportreal, Sportiva, ... .

Na de fusie met Sint-Niklaas bleef de SR als sportwerkgroep actief met recreatief vol-
leybal voor dames en heren (Sport+club), tennislessen in de sporthal en vooral met
de jaarlijkse zeskamp in de maand augustus. 
Naast de reeds genoemde personen behoorden nog anderen tot de Gemeentelijke
Sportraad: Arnold Ott, Theo Verschueren, Marcel Van den Bossche, Jozef Naudts,
Firmin Seghers, Eddy Van den Bossche, Georges Tallir en vanuit Klein-Sinaai Willy
Martens en Julien De Witte.

Etienne De Meester

Patrick Joos ontving de “Prijs voor Sportverdienste 1972”.
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Drie eeuwelingen te Sinaai tussen 1845 en 1870
In de 19e eeuw was “oud” worden niet vanzelfsprekend. Toch leefden er in de periode
1845 tot 1870 drie eeuwelingen in onze gemeente. Hun namen vonden we terug in het
boek “Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen” van De Potter
en Broeckaert. Etienne Bogaert raadpleegde zijn genealogisch bestand en vond nog
meer gegevens over twee van hen.

Pieter De Wilde
Geboren te Sinaai op 13 februari 1744 en er
overleden op 13 februari 1845 (101 jaar)
Hij bleef ongehuwd tot zijn 72e jaar tot hij
trouwde met Joanna Carolea Van Doorne.
Ze kregen twee kinderen waarvan we
alleen Augustin (°1818 en † 12.01.1906)
terugvonden.

ouders
Egidius De Wilde (°1712 Sinaai) en Johanna
Maria Van Uytvanck (° circa 1726 Sinaai)
grootouders
Johannes De Wilde (°1664 Sinaai) en Catharina Van Osselaer (°1690 Sinaai)
overgrootouders
Petrus De Wilde (°1623 Sinaai) en Petronilla Prycker (°1632 Sinaai)
Als 100-jarige nam hij nog deel aan een ringsteking en reed hij te paard naar
Zeveneken.

Constantijn Vermeiren
Geboren te Moerbeke op 23 december 1768.
Overleden te Sinaai op 20 april 1854 (100 jaar en 3 maanden).
Geen andere gegevens gevonden.

Jacobus Emmanuël Van Onderbergen
Geboren te Sinaai op 8 september 1768
Gehuwd met Joanna Maria Smet (°1776 te Sinaai) op 5 maart 1801
Datum van zijn overlijden niet gevonden, maar we weten wel dat ter gelegenheid
van zijn jubeljaar in 1868 een groot feest gegeven werd.

voorouders van zijn echtgenote: 
ouders
Petrus Franciscus Smet (°1743) en Maria Catharina Van Doorsselaer
grootouders
Egidius Smet (°1704) en Maria Poppe (1701)
overgrootouders
Petrus De Smedt (1663) en Petronilla Baert

Etienne De Meester
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Davidsfondsafdeling “Land van Waas”
telde 26 Sinaaise leden in 1914

In ons eerste jaarboek (2005) kan je lezen dat de Davidsfondsafdeling Sinaai ontstond
in 1830. Wel was er reeds een Consciencekring actief in onze gemeente maar de
werking hiervan viel stil tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het uitbreken van die
oorlog bestond er wel een afdeling van het Davidsfonds in het Land van Waas met
leden uit volgende gemeenten: Sint-Niklaas, Belsele,Beveren, Burcht, De Klinge,
Doel, Elversele, Haasdonk, Kallo, Kemzeke, Kieldrecht, Meerdonk, Melsele, Nieuw-
kerken, Sinaai, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Stekene, Verrebroek, Vrasene, Waas-
munster en Zwijndrecht.

Tot het bestuur behoorden:
voorzitter: E. H. Kan. Amaat Joos, bestuurder van de Bisschoppelijke Normaalschool

van Sint-Niklaas
ondervoorzitter: H. Segers, nijveraar uit de Zamanstraat te Sint-Niklaas 
secretaris-schatbewaarder: Fr. Vydt, stadsontvanger, eveneens uit de Zamanstraat
leden:   E. H. Arthur Verstraeten, bestuurder van het Sint-Jozefsgesticht, Sint-Niklaas

E. H. Eugène De Hovre, leraar aan het Klein-Seminarie, Sint-Niklaas
E. H. Karel De Leenheer, leraar aan de Normaalschool, Sint-Niklaas
E. H. Frans De Hovre, leraar aan het Sint-Jozefsgesticht, Sint-Niklaas
E. H. Gustaaf Heyvaert, bestuurder van het klooster, Zwijndrecht
Alfons Verwilghen, advocaat, lid van de bestendige afvaardiging, Sint-Niklaas
Dr. M. Palms, geneesheer, Beveren
Dr. Karel Heyndrickx, voorzitter van de Katholieke Gilde en van “Den 

Vlaamschen Kring”
Jan De Smedt, leraar aan de Normaalschool, Sint-Niklaas
Jozef Verstraeten, burgemeester, Sinaai
Dr. Theo Loos, geneesheer, Waasmunster
Hendrik Heyman, secretaris, leraar en voorzitter van de toneelafdeling, 

Sint-Niklaas

Bij het begin van WO I telde de Wase afdeling van het Davidsfonds 784 leden waar-
van 335 uit Sint-Niklaas en 449 uit de andere gemeenten. In elk van deze gemeenten
was er ook een adres waar de plaatselijke leden hun boeken konden afhalen. Voor
Sinaai was dat bij schilder Désiré Van Weymersch.

Volgende Sinaainaren waren in 1914 lid:
1) E. H. Jan Baptist Ponnet, pastoor
2) E. H. Edward Sterck, onderpastoor
3) E. H. Cyriel Reynaert, onderpastoor
4) E. H. Kamiel Van Britsom, schoolopziener
5) E. H. Camiel Van der Massen, bestuurder van het klooster 
6) Jozef Verstraeten, burgemeester
7) Clément De Bock, notaris
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8) Polydoor De Groote, bloemist
9) Henri De Walsche, hoofdonderwijzer in Klein-Sinaai

10) Edmond De Smedt, veearts
11) Reimond Haelterman, geneesheer
12) Hector Hemelaer, onderwijzer
13) Jan Lecocq, gemeentesecretaris
14) Romain Melchers, hoofdonderwijzer
15) Désiré Moens, onderwijzer Zwaanaarde
16) Polydoor Raemdonck, rentenier
17) Karel Schelfaut, schepen
18) Aloïs Stevens, organist
19) Emiel Van de Sompel, bloemist
20) Kamiel Verschraege, bloemist
21) Désiré Van Weymersch, schilder
22) Gustaaf Weyn, drukker
23) Alfons Weytens, geneesheer
24) Edward De Beule, gemeenteraadslid
25) Jan De Beule, olieslager
26) Domien De Witte, landbouwer Klein-Sinaai

Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1976
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
11  Maria De Geest (77j), w.v. Alfons Van Bocxlaer, Kernemelkstraat, † Eksaarde
15  Emiel Vercauteren (87j), w. v. Augusta Baeke, Hellestraat, † Sinaai
19  Achiel Poppe (78j), e. v. Anna Maria Goethals, Zwaanaardestraat, † Sinaai
31  Leontine De Belie (81j), ong., Vleeshouwersstraat, † Sint-Niklaas

-februari
01  Hilaire De Backer (73j), e. v. Magdalena Braem, Hellestraat
03  Maria Mertens (79j), e. v. Julianus Van Driessche, Stationsstraat
17  Jozef De Vos (70j), e. v. Emma De Decker, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas
20  Georges (Joris) Poppe (58j), e. v. Angela Van Remoortere, † Sint-Niklaas

-maart
01  Lucien Vercammen (41j), ong. Leebrugstraat
04  Gunther Maes (1m), Stationstraat, † St-Niklaas
11  Clothilde Van Damme (90j), ong. Leebrugstraat
15  Maria Smet (81j), ong. Molenstraat, † Sinaai
24  Anna Van Noot (76j), kloosterlinge
27  Honoré Van Osselaer (72j) w. v. Laura Smet, † Waasmunster

-april
14  (Anna) Eliza Roels (81j), w. v. Emiel Van Driessche, Hulstbaan, † Sinaai
17  Gustaaf Vercauteren (84j), w. v. Octavie Bussens, Zwaanaardestraat, † Sinaai
20  Jozef De Wolf (55j), e. v. Hilda Staessens, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
22  Jan De Wilde (73j), e. v. Augusta Ongena, Leebrugstraat, † Lokeren

-mei
04  Paulus Poppe (48j), ong. Hulstbaan, † Sinaai
08  Adolf Cornu (72j), e. v. Zulma Laureys, Puiveldestraat, † Sint-Niklaas
12  Elodie Baeke (83j), w.v. Achiel Bal, Stationstraat, † Sinaai
18  Maria Weytens (72j), ong. Dries, † Sinaai
22 Raymond Van der Cruyssen (81j), w. v. Anna Sturm, Vleeshouwersstraat
27 Cyriel Van Wetteren (84), e. v. Maria Smet, † Sinaai

-juni
05  Constantin Van Waes (84j), w.v. Livina De Clerck, † Sint-Gillis-Waas
10  Lucia De Vos (70j), w. v. Alfons Bracke, Cadzandstraat, † Sint-Niklaas
17  Maria Smet (65j); e.v. Gerard Polfliet, Cadzandstraat, † Sinaai
19  (Maria) Leontine Verbeke (84j), e. v. Frans Smet, Luitentuit, † St-Niklaas

-juli
01  Oscar Minnebo (70j), e. v. Josephine Herman, Dorpsstraat, † Sinaai
05  Jeaninne Baecke (57j), e.v. August Schietse, Dorpsstraat, † Gent
06  Karel (Louis) Van Bocxlaer (88j), w.v. Katharina Van Bocxlaer, 

e.v. Josephine Vercammen, Leebrugstraat, † Sinaai      
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08  Emiel Onbekent (62j), e. v. Henriette Smet, Molenstraat, † Sinaai
12  Alfons Ongena (73j), e. v. Maria Windey, Hondsneststraat, † Sint-Niklaas
18  Marie-Jeanne Clarisse (25j), e.v. Norbert Maertens, Molenstraat, † Sint-Niklaas
30 Georges Mets (60j), e. v. Robertine Van Osselaer, † Sint-Niklaas

-augustus
14  Henri Ongena (81j), ong. Eindestraat, † Sinaai
12  (Octavie) Helena Ferket (87j), ong. Dorpsstraat, † Sinaai
18  Willy Dierick (36j), e.v. Rachel Van De Putte, Hellestraat, † Gent
25  Gustaaf  Van Hoorde (75j), e. v. Philomena Goossens, † Sint-Niklaas

-september
04  Martha Windey (72j) w. v. Gustaaf  Daele, † Mechelen
04  Alfonsine Westhoven (89j),
04  Omer Moens (81j), e. v. Rachel De Smedt, Leebrugstraat, † Sinaai
08  Petrus De Meester (73j), w. v. Angela De Baere, Stationsstraat, † Sint-Niklaas
20  Petrus Varewijck (75j), e. v. Maria Van Puyvelde, Hulstbaan, † Eksaarde
21  Nobels Alfons (52j), e. v. Maria Van den Broeck, † Gent
24  Remi Van Bocxlaer (60j), ong. Hulstbaan, † Sint-Niklaas
26  Irma Eyerman (84j), w. v. Cyriel Moens, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas

-oktober
08  Maria De Cock e.v. Achille Lenaerts, † Sint-Niklaas
12  Leo Speelman (71j), ong. Tinelstraat
26  Martha Van Hooste (68j), e.v. Cyriel Van Marcke, Weimanstraat, † Sinaai
28  Maria Creve (69j), ong. Cadzandstraat, † Sint-Niklaas

-november
11  Martha Rooms (71j), w. v. Gerard Beirnaert, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas
12 Josephina Mathijs (68j.) e. v. René Bogaert, † Antwerpen
16  Maria Van De Putte (74j), w. v. Alfons Rooms, Dorpsstraat, † Kapellen
16  Oscar Bussens (89j), e. v. Maria Vercauteren, Zwaanaardestraat, † Lokeren

-december
02  Anna Smet (72j), e. v. Henri Durinck, Molenstraat, † Sint-Gillis-Waas
10  Aloïs De Geest (75j), e. v. (Romanie) Augusta  Verwulgen, Hooimanstraat, † Sinaai
11  Albert Ferket (71j), e.v. Zulma Verbeke, Luitentuit
11  Emiel Baert (72j), e.v. Henriette Van Driessche, Vleeshouwersstraat, † Sinaai 
21  Edmond De Bock (78j), w. v. Leonie De Vos, Molenstraat, † Sint-Gillis-Waas

Etienne De Meester en Georges Tallir
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Chiromeisjes Alleman
Hier is Chiro alleman alweer! Nog enkele weken en we vertrekken weer op kamp. Van maandag 21
juli tot donderdag 31 juli verblijven we met de hele groep, jongen en oud, in het mooie Avelgem.
De oudste afdelingen vertrekken al enkele dagen op voorhand want zij gaan ook dit jaar weer met
de fiets. Op zondag 27 juli vindt de bezoekdag plaats en kunnen mama’s, papa’s, broers en zussen
hun chiromeid komen bezoeken op de kampplaats. Dat is dan ook de moment waarop de nieuwe

leiding gewijd zal worden. Ondertussen is de
leiding al op verkenning geweest en kunnen
ze zeggen dat het is er bijzonder mooi is. Het
belooft dus alweer een topper te worden! 

Ook zijn onze twee super hoofdleidsters terug
van hun buitenlandse stages, we hebben ze
heel erg gemist en zijn das ook enorm blij hen
weer in de leidingsploeg te kunnen verwelko-
men! 

Verder komt het einde van het jaar bijna in zicht. Het zijn de laatste momenten samen in de afdeling
met de huidige leidsters want begin September zit de hele leidingsploeg samen en wordt de leiding
herverdeeld! Spannend! Ook hebben we ook een heleboel nieuwe leiding die de leden vast met
hun open armen zullen ontvangen! 

Sint-Catharinascholen 
De Sint-Catharinaschool staat te popelen om het nieuwe schooljaar te star-
ten met een heleboel kapoenen.
Onze inschrijvingdata voor het schooljaar 2014-2015 zijn:
- maandag 30 juni
- dinsdag 1 juli
- maandag 25 augustus
- dinsdag 26 augustus
Al die dagen van 09.00u tot 12.00u in de Vleeshouwersstraat 2 voor de basisschool en Edgar Ti-
nelstraat 29 voor de lagere school.
Past het niet op die dagen, neem dan gerust telefonische contact op voor een afspraak:
03/772.34.43 (basisschool) of 03/772.50.00 (lagere school)
Voor meer info: bekijk even onze leuke website WWW.SCS-SINAAI.BE.
IEDEREEN WELKOM, alle juffen en meesters, directeur Christel Deck en directeur Geert Poppe.

JOC Troelant
Stilletjesaan gaan de deuren van ons jeugdhuis in het Wijnveld dicht. In alle rust bereiden wij de
overgang naar onze nieuwe locatie op de site Ter Beke voor. Samen met de dorpsgemeenschap
willen wij ook de komende jaren diverse jongeren een kans geven om creatief om te gaan met hun
talenten.  Hiervoor blijven zij welkom en hiervoor zullen wij als jeugd-
huis vanaf september 2014 klaar staan in een nagelnieuwe instuif.

Deze instuif gaan wij samen met onze vrijwilligers in de zomerva-
kantie kant-en-klaar maken voor een heus openingsweekend in sep-

JEUGD
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Patron aan het fornuis

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten:
op dinsdag en woensdag
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tember.  Velen van jullie zullen al weten dat dit doorgaat in het weekend van 19 tot 21 september.

Als jeugdhuis zijn wij samen met de dorpsraad, werkgroep jeugd Sinaai, speelpleinwerking Spe-
noazi en de diverse verenigingen fier dat wij op vrijdag 19 september de nieuwe gebouwen officieel
zullen openen.  We zullen dit ook op een feestelijke manier organiseren. We geven hieronder alvast
een voorsmaakje.

18u verzamelen aan JOC Troelant (Wijnveld)
19u in stoetvorm en onder begeleiding van het trommelkorps van Chiro Wij en de vendeliers 

van de KLJ trekken wij naar het nieuwe ontmoetingscentrum
19u30 onthulling nieuwe logo ontmoetingscentrum Troelant
20u toespraak van diverse prominenten 

Aansluitend is er een receptie met mogelijkheid om rond te gaan in het nieuwe gebouw. Tijdens
deze receptie voorzien we ook een fotovoorstelling.  
Voor deze fotovoorstelling zijn we nog opzoek naar foto’s uit de oude doos.  Hiervoor mag je steeds
contact opnemen via jeugdhuistroelant@gmail.com

Op zaterdag 20 en zondag 21 september staan er nog twee activiteiten op programma ter gele-
genheid van het openingsweekend. Deze activiteiten zijn terug te vinden op onderstaande 
affiche.

JEUGD
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

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

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

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

Molenstraat 4
9112 Sinaai

tel.: 03 772 59 12
GSM: 0496 84 67 57

Patrick
VERWULGEN
Interieur Meubelmakerij
ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Spenoazi
De zomer staat voor de deur en dat betekent maar één ding:
SPEELPLEIN! We zijn alvast weer druk aan het voorbereiden ge-
slagen om er een geweldige periode van te maken.

Laat me eerst nog eens vertellen over deze paasvakantie, eentje
die de geschiedenisboeken is ingegaan op drie manieren. 
1. Nog nooit zijn er gemiddeld over de hele paasvakantie zoveel

kindjes komen spelen als afgelopen vakantie. Met bijna 40
waren ze! Super! 

2. We zijn met maar liefst 46 spruiten op uitstap geweest naar Puyenbroeck! Ook daar schrokken
ze even toen ze ons de speeltuin zagen bestormen. 

3. Het was de laatste keer in het oude Troelant! 
Ja u leest het goed, deze zomer zitten we al in het nieuwe Troelant, tussen de sporthal en de
jongens-chiro, jiihaa!

Tijd voor wat concrete info over de zomerwerking.
WANNEER:
Volledagwerking: 21/7 tot 8/8. Inschrijven tussen 8u30 en 9u45, ophalen tussen 16u30 en 17u30.
Halvedagwerking: 11/8 tot 29/8. Inschrijven tussen 13u en 13u30. Ophalen om 17u30 (vroeger op-
halen niet mogelijk!)
VOOR WIE: alle 3 tot 15 jarigen, en dat heel de vakantie! Ook kinderen met een beperking zijn wel-
kom. Graag vooraf eens contact opnemen.
WAAR: Vleeshouwerstraat 4, tussen de sporthal en de jongens-chiro 
PRIJS: Volledagwerking 5 euro, halvedagwerking 2,5 euro. Per kind van hetzelfde gezin 0,5 euro
korting per kind, zowel voor volledag als halvedag.

Zoals elke zomer gaan we ook op uitstap. Dit zijn de komende uitstappen:
Vrijdag 1/8: 
3-15 jarigen:Rozebroek + Blaarmeersen: Ravotten in het nieuwste zwembad van Gent en de speel-
tuinen in de Blaameersen. Gent, here we come!
Vrijdag 15/8: 
3-9 jarigen: Mega Speelstad. Twee jaar geleden zijn we er al eens geweest en dat was Ge-wel-dig!
10-15 jarigen: Vlotten/kajaktocht: niets leuker dan een dagje in het water varen!
Donderdag 28/8: 
3-7 jarigen: Boudewijn Seapark: Dolfinarium en pretparkattracties: kan het beter?!
8-15 jarigen: Bobbejaanland: want klassiekers moet je bewaren!

Om af te sluiten graag nog een woordje over onze afsluiter van de zomer: de viering van ons 25
jarig bestaan! Op vrijdag 29 augustus gaan we voor de aller aller laatste keer terug naar het oude
Troelant en houden daar een feest om u tegen te zeggen. De kinderen zijn opnieuw vanaf 13u wel-
kom, maar de speelpleindag wordt opgefleurd met zotte springkastelen, Djembé- en grafitti- work-
shop en een optreden van JEUK om maar enkele dingen op te noemen. ’s Avonds is iedereen
welkom op de receptie, BBQ, het optreden van Karree Konfituur en een gezellige babbel om die
fantasische zomer af te sluiten. We zorgen ook dat er een tentoonstelling staat van wat er de afge-
lopen 25 jaar wel niet allemaal gebeurd is op Spenoazi. Zeker het bezoek waard. 

Tot op het speelplein!
Groetjes, De animatoren van Spenoazi
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Slagerij Maes 
Vleeshouwersstraat 36  9112 Sinaai       

Tel. 03/772.33.39

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

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

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890
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Reynaertstappers vzw
De zomerperiode is heel druk voor de Reynaertstappers. Zo hebben we op 6 juli onze 1ste Maro-
beltocht te Lokeren met de 4de x een afstand van 50 km. waarvoor je kan starten tussen 6 uur en
8 uur.
De inschrijfprijs voor de 50 km  bedraagt 9 € en op iedere controlepost is 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. Ieder uur wordt er een rugzak verloot onder de inschrijfkaar-
ten.
Dan volgt op 10 augustus onze 25ste REYNAERTS-Bokkentocht die tevens Provinciale wan-
deldag Oost Vlaanderen is. Ook hier kan men vrij wandelen tussen 7.30 uur en 15 uur. Er is even-
eens keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. De parkoermeester doet  altijd zijn best om iedere keer
iets nieuws te ontdekken. Er is een obstakelbaan voor kinderen en een gratis degustatie van het
biertje Brasserie Le Forte van brouwerij Bockor.
Ondertussen gaan we naar Auffach in de Wildschönau van 19 tot en met 27 juli. Ben je geïnte-
resseerd, 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 68 85 58 of op het secretariaat
bij Rita Heirbaut, tel. (03)772 46 03 - www.reynaertstappers.be

Atletiek Sinaai!
De Lopers Van de Maand

Deze keer richten we de spotlight op  meerdere RTS-leden (runningteamsinaai) en lopers uit Sinaai
die aangesloten bij een andere club . Het SSP wintercriterium van Zeeuws-Vlaanderen bracht ver-
scheidene weken en in meerdere wedstrijden een paar duizend lopers (joggers) op de been in het
grensgebied met Nederland waar men met een opgelegd klassement over een aantal  vooropge-
stelde wedstrijden de prijzen kon verdelen. Enkele Sinaaise lopers hebben hierbij hun beste beentje
voorgezet en gingen her of der ook met een overwinning aan de haal.  Zo waren er overwinningen
voor Michael en Laurenc Penne (rts) en Christophe de Grande (acw) zonder eindklassement. Er
waren ook overwinningen voor Didier Verlee  met eindklassement. In het eindklassement van het
SSP-criterium waren in totaal  6 genomineerden leden van RTS: 
- min 25 D: een 2plts voor Claudia Paelinck / + 25 D: 1plts voor Emmy de Bruyne / + 35 D: 3pls
voor Veronique Pardaen / min 25 H: 1plts voor Didier Verlee / + 25H: 3plts Joakim Van Gasse   / +
55 H: een 8plts voor Werner Heymans waarbij ook een speciale  prijs voor zijn deelname aan alle
vooropgestelde wedstrijden van het wintercriterium (waarvoor enkel 13 op de 2300 deelnemers
genomineerd waren)
Enkele Speciale uitslagen van het voorjaar 2014
. 22 Februari de 25km van Terneuzen: 1plts voor Christophe de Grande (1u37) 
. 8  Maart : op de 10,4km- 2 plts Didier Verlee / op de 5km - 2plts Michael Penne
. 29 Maart op de 1km - L Penne / op de 3km - plts Michael Penne / op 12 km - ereplaats voor Piet

Perre / op de 25km - 7 plts Christhope de Grande, 11 plts Erwin Vancauwenberghe, 20 plts Sofie
Claus ( podium 2 Dame ), ook Danny van Damme en Ruben Beirnaert volgden nog in een prima
tijd.

. 13 April  de marathon van Rotterdam: Erwin Van Cauwenberghe 2u59.

.  27 April  de marathon en de 10 miles van Antwerpen brachten een 40 tal rts-lopers op de been
om een mooi resultaat te behalen. Hiervoor een dikke proficiat aan alle Rts-ers en lopers van Si-
naai die daar gelopen hebben! 

33
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

maandag: gesloten
di-vrij: 8u - 12u15 en 13u30 - 18u00

zaterdag: 7u - 18u00
zondag: 7u - 12u30

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/772 12 35

Du Barry Mady
Pralines - Doopsuiker

Geschenken
Ed. Tinelstraat 9 9112 Sinaai

tel. & fax 03/772 63 68
Open:

di.: 13u30 tot 17u30
wo.-do.-vr: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 17u30

za.: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 16u
Gesloten: zondag & maandag

COOLS Stefan
Ed. Tinelstraat 137 9112 Sinaai

GSM 0476 241 320  fax 03/772 38 81
e-mail: schilderwerken.cools@telenet.be

Alle behang, - schilder, -en
decoratiewerken.
Vloerbekleding en 
spuitwerken
Italiaanse stucktechnieken

Vercauteren b.v.b.a.
ZWAANAARDESTRAAT 137

9112 SINAAI

Brandstoffen
03 772 36 22

Tankstation
03 772 53 91

VM Consult
Accountancy & Tax

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Bezoek onze nieuwe website: www.vm-consult.be

Evert Van Mele
Erkend Accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40 B
9112 Sinaai

0477/62 27 95
info@vm-consult.be
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. 4 Mei in Luik het Belgisch Kampioenschap 10 km op de piste: een bronzen plak voor Eddy van
Puivelde (3plts) 

3de  RTS-Stenemuurloop op 19 juli 2014!!!
Alle joggers en lopers  en supporters zijn van harte welkom. De start is om 15 uur voor afstanden
van 3,5, 7 of 10,5km in het landelijke sinaai.
Er kan ingeschreven worden vanaf 13h30 in de feesttent van de Stenenmuur (thv Stenenmuurstraat
nr. 10). Inschrijvingsgeld is 5 euro (voor alle afstanden) en voor elke deelnemer is er een aandenken
en een gratis tombola. Er zal ook een tijdsklok aanwezig zijn (met uitslag).
Parking is voorzien via de hooimanstraat en douches zijn beschikbaar op ong. 500 meter van de
aankomstplaats.
Meer info op www.runningteamsinaai.webs.com, www.stenenmuurfeesten.be of bij de RTS-
bestuursleden. Al wie loop- of podium-uitslagen heeft mag ons dat gerust laten weten.

Sportieve groeten, Werner heymans.!!

Girls Football Academy Sinaai
Enkele jaren geleden ging Sinaai Girls samenwerken met Waasland-Beveren met het oog op deel-
name aan de BENE-league.
Na 3 overwinningen op rij in de Beker van België werd Sinaai Girls omgevormd tot Waasland Be-
veren-Sinaai Girls.
Beide elftallen die in de nationale reeksen uitkomen, verlieten het familiale Wijnveld en gingen op
Puyenbeke (Belsele) trainen en wedstrijden spelen.

Aangezien de samenwerking niet volstond om deel te nemen aan de BENE-league, moest Sinaai
noodgedwongen verder in 1e Nationale.
Vorig seizoen bleek dit nog succesvol met de finale in de Beker van België tegen RSC Anderlecht
als toppunt!

Maar ondertussen bleek het familiale karakter van Sinaai Girls bij de elftallen op Puyenbeke te ver-
wateren. Onder andere hierdoor bleven de gewenste resultaten dit seizoen uit.
Op het Wijnveld zat men ondertussen niet stil. Er werd op 5 jaar tijd een jeugdopleiding opgebouwd
die startte met 1 jeugdploeg en momenteel bestaat uit 8 jeugdploegen (van U7 t.e.m. U15).

GFA Sinaai werkt verder aan de toekomst
Na evaluatie werd er besloten om de eerste elftallen terug te trekken
uit Puyenbeke om zo terug volledig in te zetten op het familiale ka-
rakter van deze vereniging.

Er wordt gekozen voor 1 eerste elftal dat uit zal komen in 2e Na-
tionale.
De jeugdploegen zullen rond dit elftal gepositioneerd worden zodat
er een goede binding is tussen alle ploegen. Dit primeert aangezien
men op het Wijnveld zoveel mogelijk eigen jeugdspeelsters wil laten
doorgroeien naar het 1e elftal.
Dit nieuwe project zal de naam ‘GFA Sinaai’ dragen. Dit staat voor Girls Football Academy Sinaai.

We build our future together!
Evenementen GFA Sinaai
Try-Out meisjesvoetbal op zaterdagvoormiddag 9 augustus van 10u00 tot 13u00

SPORT
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

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

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

OPENINGSUREN:
Woensdag, donderdag

en vrijdag van 7.00u tot 12.15u
en van 13.00u tot 18.00u

zaterdag van 7.00 tot 18.00u
zondag van 7.00 tot 15.00u

MAANDAG & DINSDAG
GESLOTEN

DRIES
9112 SINAAI

Tel.03/772 32 46

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

“STEEDS ZONDER AFSPRAAK”

HAARMODE

RENOVATIE ANTIEK - MEUBELEN
Schatting - Herstelling - Verkoop

Aanvaard herstelling alle meubelen
Herbiezen - Herrieten

Herstofferen alle zitmeubelen

PRO-RUSTICO
Roger Beirnaert-Van Damme

Keizerstraat 34  B 9112 Sinaai-Waas
tel. 03/772 37 55
BTW BE 0591 016 248

ARCH ITECTENBUREAU

A R C A D
Wijnveld 2 B-9112 Sinaai-Waas

Delouw tel 03 766 28 38
D’hont 0475 71 02 40
Berthels arcad@pandora.be

BE 432 832 509

36
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Alle meisjes geboren tussen 1999 en 2009 kunnen gratis kennis maken met GFA Sinaai. 
Je hoeft hiervoor nog geen voetbalervaring te hebben!
Inschrijven kan via onze website www.sinaai-girls.be

Tornooi FC Wijnveld op zaterdagnamiddag 9 en zondagnamiddag 10 augustus
Naar jaarlijkse gewoonte vindt in het weekend van 9 en 10 augustus het jaarlijkse Walivo heren
voetbaltornooi plaats. Vanaf 14 uur kan men gaaibollen en vinden er wedstrijden plaats op het
Wijnveld. Iedereen van harte welkom!

Wie vragen heeft over de Try-Out / het project GFA Sinaai of hier mee wenst in te stappen kan con-
tact opnemen met:
Jürgen De Bondt Tel. 0486 49 14 10
Sportief Verantwoordelijke jurgendebondt@telenet.be

Schutterskalender

SPORT
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Schutterskalender “Ware Vrienden Sinaai” 
Vrijdag 04 juli /  19.30 uur
Zaterdag 12 juli /  15.00 uur
Woensdag 16 juli /  15.00 uur  
(met stadstoelage)
Zondag 20 juli /  15.00 uur
Vrijdag 01 augustus / 19.30 uur
Zaterdag 02 augustus / 14.30 uur 
(tent Leebrug / 50 euro gratis)
Zondag 03 augustus / 9.15 uur 
(tent Leebrug / 50 euro gratis)
Maandag 04 augustus / 14.30 uur 
(tent Leebrug / 50 euro gratis)
Zaterdag 09 augustus / 15.00 uur
Zondag 24 augustus / 15.00 uur
Vrijdag 05 september / 19.30 uur
Zaterdag 13 september / 15.00 uur
Zondag 28 september / 15.00 uur

Al deze schietingen gaan door in zaal “Bokken-
hof” (cafe Marentak)
Wijnveld 308, Sinaai. - Telkens 20 euro gratis

Schutterskalender “Sinaai Eendracht”
Zondag 6 juli / 15.00 uur
Maandag 14 juli / 15.00 uur
Zondag 03 augustus / 15.00 uur
Maandag 25 augustus / 15.00 uur
Zondag 07 september / 15.00 uur
Maandag 22 september / 15.00 uur

Al deze schietingen gaan door in cafe “de Boog-
scheut”, Vleeshouwerstraat 28, Sinaai
Telkens 25 euro gratis

Schutterskalender “Ons Vermaak”
Zaterdag 05 juli / 15.00 uur
Zondag 20 juli / 15.00 uur
Zondag 17 augustus / 15.00 uur
Zaterdag 23 augustus / 15.00 uur
Zaterdag 06 september / 15.00 uur
Zondag 21 september / 15.00 uur
Maandag  29 september / 15.00 uur

Al deze schietingen gaan door in cafe
“Brouwershuis”, Kruisstraat 2, Puivelde
Zondagschietingen telkens 50 euro gratis
Maandag en zaterdagschietingen telkens
37 euro gratis

Kermisschietingen ingericht door de 3 maat-
schappijen in samenwerking met de Feest-
comités

Schutterskalender “Ons Vermaak”
Vrijdag 18 juli / 14.30 uur 
(tent Stenenmuur / 100 euro gratis)
Maandag 21 juli / 14.30 uur 
(tent Stenenmuur / 100 euro gratis)
Vrijdag 25 juli / 14.30 uur 
(tent Molenhoek / 100 euro gratis)
Zondag 27 juli / 9.15 uur  
(tent Molenhoek / 50 euro gratis)
Maandag 28 juli / 14.30 uur  
(tent Molenhoek / 100 euro gratis)

Iedereen welkom, vanwege het bestuur vh
Verbond van Sinaai
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Ontwerp,
coördinatie en uitvoering

Katharinastraat 8  9112 Sinaai
Tel: 03 772 34 65

GSM: 0473 53 49 84

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Voor frieten
lekker en fijn

moet ge bij Rudy zijn

Standplaats:
Dries 46  Sinaai

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

FRITUUR RUDY
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Lisa Verschueren Belgisch kampioene turnen
seniores
Onze dorpsgenote Lisa Verschueren is zaterdag 5 april
in Mechelen  Belgisch kampioene turnen geworden bij
de seniores. Met 53,199 punten liet de 18-jarige Oost-
Vlaamse van Sportiva Sint-Gillis-Waes haar clubgenote
en topfavoriete Laura Waem (52,432 punten) achter zich. 

Lisa maakte in mei ook deel uit van de Belgische ploeg
waar ze op een knappe 6de plaats eindigden.  Lisa viel
daar van de balk met een pirouette. “Niet eens een moei-
lijk deel. We waren goed bezig en zaten echt in het ritme van de wedstrijd. We werkten drie goede
toestellen af en dan gebeurde het. Ik ben ontgoocheld, maar anderzijds haalden we wel weer de
teamfinale. We keren dan ook terug met een gemengd gevoel. Slecht was het zeker niet, maar ie-
dereen beseft dat er meer inzat’, aldus onze Belgische kampioene.

Judoclub troelant
*Opening nieuw judolokaal
De werken die gestart zijn in juni zullen rond 25 oktober eindigen.
Onze 60 leden zullen samen met andere sportclubs gebruik kunnen maken van het nieuwe judo-
lokaal.
Het nieuwe gebouw maakt deel uit van de sporthal Ter Beke.
Deze realisatie is de bekroning door de inzet van vele mensen.
Het nieuwe judoseizoen dat begint op 3 september zal dus nog starten in jeugdhuis Troelant.
*Gratis initiatie
Men kan in sept en oktober 8 keer gratis komen meetrainen.
De club zorgt voor een judopak
*Weekend
Van 9 tot 11 mei zijn een 40-tal van onze judokas een weekend gaan sporten in het bloso sport-
centrum van Herentals.
Buiten judo was er tijd voor muurklimmen, vlottenbouw, ….
*Competitie
O-VL kampioenschap sen. Jeroen
van Walsem behaalde een 5e plaats
Jeugd:
Tornooi Kruishoutem
1e plaats: Seppe Nijs
2e plaats: Suy Victor - Buysrogge
Emely – Geerts Thor
3eplaats: De Clercq Axel – Maes
Rune – Vantienen Tibo – Gryson Art-
huur
Tornooi Wachtebeke
1e plaats: Suy Victor – Emely Buysrogge
2e plaats: Ward Belis
3e plaats: De Clercq Axel – Geerts Thor – Arthuur Gryson – Dries Catfolies – Tuur Bonne
Tornooi Evergem

SPORT
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

40

Wijnen
Wim & Nadine Tel.: 03 254 28 33

Krijgsman - Notenbaert Fax: 03 569 01 62

Edgar Tinelstraat 91 Gsm: 0472 38 34 18

B-9112 Sinaai (Sint-Niklaas) info@krygsman.be

Sinaai TAXI Fernand
Voor uw kleine of grote rit
Bel nu! Tel. 0495 57 46 66
e-mail: fernand_vael@telenet.be
FERNAND VAEL - B-SINAAI (St-Niklaas)

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

Voegwerken
Gevelrenovatie
Vochtwering

* Gratis prijsofferte
* Meer dan 15 jaar ervaring
* Aanspuiten van ramen en
deuren met siliconen
Cris Gevers

Weimanstraat 1A  9112 Sinaai
Tel/Fax 03/296 87 48 GSM: 0479 306 477

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94

Bestellen kan ook via
www.krijgsman.be
www.nuvonet.be
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SPORT

1e plaats: Geerts Thor
2e plaats: Suy Victor – Seppe Nijs – Pieter Jan Dhooge
3e plaats: Ward Belis – Tibo van Tienen – Tuur Bonne – Vic Moerman
Info 03/7721001

Sinaai Kermisprogramma 2014
Vrijdag 11 juli:
19.00 uur: avondcriterium voor beloften georganiseerd door koninklijk sportcomité Gemeentebe-
langen vzw.

Zaterdag 12 juli:
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd door koninklijk
sportcomité Gemeentebelangen vzw. (Afstand: 112 km. Vertrek en aankomst: Dries.)

19.30 uur: open kampioenschap golfbiljart georganiseerd door biljartclub Herleving in café Climax,
Dries 33

Traditioneel volksfeest op de Dries
20.00 uur: opening
20.15 uur: Soetkin Collier en Trio Dhoore
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Pfafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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21.30 uur: optreden Halve Neuro en Slongs Dievanongs
Doorlopend: Discobar
02.00 uur: einde
Organisatie: Dorpsraad Sinaai (vzw Sinaai Leeft) en diverse 

verenigingen i.s.m. de stad Sint-Niklaas
Zondag 13 juli: 
13.30 uur: wielerwedstrijd voor liefhebbers a en b georganiseerd door sport-
comité W.A.O.D. Inschrijving en uitbetaling: café Climax. Vertrek en aankomst:
Dries. Afstand: 14 ronden van 5 km.
16.00 uur: Clown Joki Doki. Na de show krijgt ieder kind een zakje
snoep.
16.00 uur: wielerwedstrijd voor toeristen en inwoners Waasland georganiseerd door 

sportcomité W.A.O.D. Inschrijving en uitbetaling: café Climax. 
Vertrek en aankomst: Dries 33. Afstand: 10 ronden van 5 km.

18.00 uur: wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai georganiseerd door sportcomité 
W.A.O.D. Inschrijving en uitbetaling: café Climax. Vertrek en aankomst: 
Dries. Afstand: 5 ronden van 5 km, voor de dames 3 ronden van 5 km.

Maandag 14 juli:
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd door 

koninklijk sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33.

Muzikaal programma, grasplein Dries
21.00-22.15 uur: Paul Michiels, live
23.00-23.20 uur: muzikaal vuurwerk
23.20-00.00 uur: Sergio

SCHUTTERS- EN BOLDERSPRIJSKAMPEN
Zaterdag 12 juli:
15.00 uur: 1e kermisschieting op liggende wip georganiseerd door 

de kon. Liggende wipmaatschappij Ware Vrienden in zaal
Bokkenhof, Wijnveld 308. 

Maandag 14 juli:
15.00 uur: 1ste kermisschieting georganiseerd door de koninklijke liggende wipmaatschappij 

De Eendracht in café De Boogscheut, Vleeshouwersstraat 28.

Woensdag 16 juli:
15.00 uur: 2e kermisschieting op liggende wip georganiseerd door de kon. liggende 

wipmaatschappij Ware Vrienden in zaal Bokkenhof, Wijnveld 308. 

Gedurende de kermisweek, vanaf zaterdag 12 juli tot en met zondag 20 juli 2014, is er voor de
cafés in Sinaai geen sluitingsuur. Tijdens de wijkkermis is er voor de cafés in de respectieve wijken
geen sluitingsuur.

KERMISPROGRAMMA 2014 WIJK STENENMUUR
Vrijdag 18 juli:
14.00 uur: schieting op liggende wip. 
18.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract.
21.00 uur: optreden John Tura.
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BANK & VERZEKEING
Dries 2
9112 Sinaai
Tel: 03/722 94 00
Fax: 03/722 94 01

UIT SYMPATHIE

VAN HENDE
Zwaanaardstraat 149

Sinaai
tel.: 03/772 26 27

www.annvanhende.be

° Kappers- & schoonheidsartikelen
° Geschenk- & decoratieartikelen

° Gelnagels& schoonheidsverzorgingen
°  M o d e a c c e s s o i r e s

P & I b.v.b.a.
Kerkstraat 6  9111 Belsele

Tel. 03/210 95 50
Fax: 03/210 95 51

Van Hoecke - D’haen
Leestraat 27
9112 Sinaai
Tel. 03/722 15 19
fax 03/722 15 20

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

alu. constructie’s - ramen -deuren - veranda’s

KEUKENS - BADKAMERS - INTERIEURBOUW
FABRIEK & 1500 M2 SHOWROOM
* MAATWERK
* Een perfecte plaatsing, afwerking en naverkoopdienst door gespecialiseerde vakmensen.
* Specialisten in totaalrenovatie met o.a. eigen loodgieter, vloerder, elektricien.

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
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Zaterdag 19 juli:
08.00 – 16.00 uur: - rommelmarkt in de E. Tinelstraat.

- garageverkoop in de wijk Stenenmuur.
15.00 uur: stratenloop in samenwerking met RTS, 3,6 km, 7,2 km en 10,8 km.
19.00 uur: barbecue. 
Optredens
21.00 uur: Yasmine (talent van eigen bodem)
22.00 uur: Danny Fabri 
23.30 uur: Michaël Lanzo
Tussendoor The Road Show

Zondag 20 juli:
08.30 – 10.30 uur: mountainbiketocht over 28 of 50 km. Inschrijven in de feesttent.
11.30 – 13.00 uur: sneukeltocht. Vertrek aan de feesttent.
20.00 uur: gaaibolling.

Maandag 21 juli:
09.45 uur: gebedsdienst voor de overledenen van de wijk in de feesttent. Iedereen welkom.

Daarna ontvangst van de gepensioneerden en kinderen. Gratis tombola voor de
inwoners van de wijk. Kinderanimatie.

15.00 uur: schieting op liggende wip.
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften. 

KERMISPROGRAMMA 2014 WIJK MOLENHOEK
Vrijdag 25 juli:
14.30 uur: schieting op 2 wippen in de tent, 100 EUR gratis.
20.00 uur: kampioenschap gaaibolling van Sinaai op 2 banen in de tent, prijzen en 75 EUR

gratis.

Zaterdag 26 juli:
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften, 15de grote prijs Werner 

Maes en Zoon centrale verwarming, ereprijs Woonidee Paul interieurinrichting. 
Inschrijving vanaf 13.45 uur en prijsuitdeling in de feesttent, Hulstbaan 226. 
Vertrek: aan de tent.

19.00 uur: mosselfestijn. Inschrijven tot 23/07 bij Gilbert Vercauteren 0485 554 922, Tommy
Vercauteren 0479 629 950, Hans Haelewyn 0486 901 120, Patricia Maes 
0474 376 853 of bij een bestuurslid dat je kent.

21.00 uur: optreden van schlagerzangeres en schlagerzanger Corina en Herbert (Ment TV) .
Inkom gratis in verwarmde tent.

Zondag 27 juli:
09.15 uur: schieting op één wip in de tent, 50 EUR gratis.
15.00 uur: kinderanimatie met clown Tobi’s Hocus Pocus show en dieren. Voor elk kind gratis

pannenkoek en geschenkje. Springkasteel aanwezig.
15.00 uur: wielerwedstrijd voor Juniores, 4de grote prijs Café Luitentuit. Inschrijving en uit-

betaling in en vertrek aan Café Luitentuit.
21.00 uur: Vlaamse zanger Kurt Crabbé, discobar gevolgd door optreden van David 

Vandyck. Inkom gratis in verwarmde tent.

FEEST
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Maandag 28 juli:
09.30 uur: gezellig samenzijn in de tent voor de 60-plussers van de wijk.
14.30 uur: schieting in de tent op twee wippen, 100 EUR gratis.
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften. 1ste grote prijs 

verbouwingswerken Danny De Coster. “Ereprijs” Droomtuinen Antoon Lombaert
– Hulstbaan 207 Sinaai. Inschrijving vanaf 13.45 uur in de feesttent. vertrek aan 
en prijsuitdeling in de tent, Hulstbaan 226. 

KERMISPROGRAMMA 2014 WIJK LEEBRUG
Vrijdag 1 augustus:
19.30 uur: 13de grote gaaibolling memorial Eddy Moens met 100 EUR gratis en 3 trofeeën 

– men bolt op 2 banen.

Zaterdag 2 augustus:
15.00 uur: schieting met 50 EUR gratis. (Ware Vrienden).
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften. Grote prijs bloemerie Sandra.

Ereprijs bouwonderneming Guido De Bock. Afstand: 112 km – 14 ronden van 
8 km. 690 EUR prijzen en talrijke premies.

18.15 uur: eucharistieviering voor de overledenen van de wijk.
19.15 uur: 19de grote kermisbarbecue met gratis tombola voor de aanwezige deelnemers 

(hoofdprijs ballonvaart) - inschrijven bij bestuursleden of een telefoontje aan 
P. Notenbaert (03 772 37 95) of A. Moens (03 772 39 86) vóór 28/07.

21.00 uur: groot volksfeest met discobar New Line, gratis toegang.

Zondag 3 agustus: 
08.00 uur: mountainbiketocht: zomereditie Ronde van het Waasland, 3 afstanden.
09.15 uur: schieting met 50 EUR gratis + extra’s.
14.30 uur: kinderanimatie (ballonnen en grimage).
15.00 uur: gaaibolling met 50 EUR gratis, 3 trofeeën en talrijke surprises. De ganse namiddag

pannenkoeken aan democratische prijzen.
16.00 uur: 100ste loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar (9 categorieën).
17.30 uur: Prijsuitreiking van tekenwedstrijd voor kinderen; thema: 100 jaar Leebrugkermis.

Maandag 4 agustus:
09.30 uur: herdenkingsmoment voor de overledenen van de wijk gevolgd door gratis 

koffietafel voor de gepensioneerden van de wijk.
15.00 uur: schieting op liggende wip met 50 EUR gratis + extra’s.
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften. Grote prijs Vervoer 

Thuysbaert. Afstand: 112 km – 14 ronden van 8 km. 690 EUR prijzen en talrijke 
premies.

Gans het weekend gratis springkasteel voor de jeugd.

Alle activiteiten hebben plaats in een tent op de koer van de school, Leebrugstraat en zijn gratis
toegankelijk.

FEEST
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Interview met Mike Nachtegael
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 besloot de redactie van Info Sinaai om onze burge-
meester en onze Snoase schepenen via dit forum aan het woord te laten. In dit nummer spreken we
met Mike  Nachtegael, Voorzitter van het OCMW en Schepen voor Financiën.

Mike is opgegroeid in de Sinaaise Mezenstraat, en is via de gemeenschaps-
school “Kouterbos” in Waasmunster en het Sint-Lodewijkscollege te Loke-
ren  aan de Universiteit van Gent beland. 
Jobtitel: Voorzitter OCMW en Schepen voor Financiën van de stad Sint-Ni-
klaas
CV: 
- 1998 / Master in de Wiskunde / Universiteit Gent
-  2002 - 2008 / Doctor-assistent / Universiteit Gent
-  2008 – nu / Gastprofessor / Universiteit Gent
-  2011 – 2012 / Schepen voor Financiën / Stad Sint-Niklaas

-  2013 – nu / Schepen voor Financiën en OCMW-voorzitter / Stad Sint-Niklaas

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Ik kom niet uit een politiek nest. Ik heb in Gent wiskunde gestudeerd en was aan de universiteit ge-
bleven met een doctoraatsbeurs.
Na ruim  2 jaar aan de universiteit zat dat doctoraatsonderzoek eigenlijk heel goed en had ik nood
aan een hobby. Ik was wel geïnteresseerd in politiek, volgde dat ook een beetje, en mijn moeder
stelde mij voor om in dat terrein eens af te tasten.
Ik ben mij dan in 2000 gaan aandienen bij Freddy Willockx en na een gesprek van een tiental mi-
nuutjes zag die daar wel iets in zitten. Die heeft mij ook direct ingeschakeld in de partijwerking en
zo ben ik direct beginnen meedraaien in de verkiezingscampagne van 2000, zonder zelf op de lijst
te staan, want die was al veel eerder gevormd. Na de verkiezingen ben ik partijsecretaris geworden,
een schitterende manier om heel die partijwerking en haar mandatarissen heel goed te leren kennen.
Later ben ik voorzitter geworden van de Huisvestingsmaatschappij. Een zeer leerrijke ervaring
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 werd ik verkozen en in 2011 mocht ik Urbain Vercauteren
opvolgen als schepen van financiën. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd mijn man-
daat verlengd en uitgebreid met het mandaat van OCMW-voorzitter.

Als super-schepen combineer je 2 zware jobs. Een beheersbaar agenda en dubbele pre?
Dat laatste zeker niet.  Ik word betaald als OCMW-voorzitter, en ben dan ook automatisch schepen
– in mijn geval aangevuld met mijn bevoegdheid voor financiën – maar ik ontvang uiteraard maar 1
wedde.
Vanuit mijn aanloopperiode naar het schepenmandaat van financiën heb ik met Urbain veel ervaring
kunnen opdoen, zodat ik het domein wel onder de knie had tegen 2012. Mijn wiskundige achter-
grond is ook een enorm voordeel. Bovendien zijn er vanuit het OCMW heel veel raakvlakken met fi-
nanciën. En het afgelopen jaar ben ik zeer goed ingewerkt geraakt in alles wat met onze sociale
dienstverlening en ouderenzorg te maken heeft.  Maar toegegeven, het is best druk maar ook zeer
boeiend, vooral omdat we met zeer concrete zaken bezig zijn.

Als ik die constante honger naar domeinuitbreiding zie, zit hier dan een toekomstig parle-
mentslid voor ons? 
Dat weet ik niet, en dat is niet vanzelfsprekend. Met de provinciale kieskring is het erg moeilijk om
vanuit Sint-Niklaas verkozen te worden. Vanuit Sint-Niklaas zal ik mijn stemmen wel halen, maar die
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zijn op zich onvoldoende om verkozen te raken.  Dan moet ik aan naambekendheid in de provincie
kunnen werken, of mijn partij moet in een opwaartse golf terecht komen zodat je met lijststemmen
een duw in de rug krijgt. Maar vandaag is het mijn ambitie niet. 
Het niveau van Sint-Niklaas is héél concreet, en dat vind ik bijzonder interessant en we kunnen het
lokaal financieel en sociaal beleid heel goed sturen. 

Is een terugkeer naar de academische wereld nog een optie?
Ik ben nu nog altijd deeltijds verbonden aan de universiteit. Politiek is begonnen als een hobby, en
nu een voltijdse job.  De focus ligt op Sint-Niklaas.

Het OCMW rusthuis in Sinaai is nog maar enkele maanden ontruimd, en de Prive pakt uit met
belangrijke uitbreidingsplannen van Huize Dries. Wentelt het OCMW daarmee zijn zorgpakket
niet af op de zorgbehoevende zelf?
Neen dat denk ik niet. De optie om Sinaai te sluiten is al veel eerder genomen, en was mijns inziens
rationeel omdat een rusthuis met 50 bedden niet efficiënt kan zijn.

Betekent dat dan dat  het OCMW Sinaai los laat? Neen, integendeel.
De zwaar zorgebehoevende zal altijd terecht moeten in een rust- en verzorgingstehuis. Voor het
OCMW zal dat Belsele zijn. Wij willen op de OCMW–site in Sinaai alternatieve woongelegenheid
creëren voor senioren o.m. door  het bestaande gebouw te transformeren in 24 appartementen via
de huisvestingsmaatschappij. Daar zal ook een dienstencentrum worden ingericht met een ruim
dienstenaanbod voor de Sinaaise senioren. Het is duidelijk de bedoeling dat de site een zorgsite is
en blijft, evenwel in een andere vorm dan vroeger.  

De burgemeester zei in een vorig interview “Sinaai is de deelgemeente die het meest dorp is
gebleven. Een opportuniteit of een bedreiging?
Zeker geen bedreiging. Sinaai is de groene long van Sint-Niklaas en een heel charmant dorp met
een eigen identiteit en we moeten er alles aan doen om dat de koesteren en te bewaren.

Die charme trekt blijkbaar ook kapitaalkrachtige inwoners aan als je de evolutie van de vast-
goedprijzen ziet. Is dat onder controle de houden? 
De praktijk wijst uit dat de markt daar speelt en dat de prijsevolutie  moeilijk onder controle te houden
is, ook al doen we inspanningen om op diverse manieren een aanbod te voorzien.
Zo zullen we op de OCMW site in Sinaai door herverkaveling van de gronden een grondaanbod
voor m.i. 40 à 50 prive-woningen kunnen aanbieden.

Hoe kijkt u naar de werking van de dorpsraden die als niet-verkozenen zich toch mengen in
de politiek.
Sinaai wordt daar altijd als voorbeeld gegeven  van hoe het goed marcheert; hoe het goed  kan wer-
ken.  Sinaai is altijd zeer constructief geweest, actief op veel domeinen via verschillende werkgroe-
pen, vaak zelfstarter om nieuwe initiatieven op gang te schieten. Het valt mij ook op hoe breed de
thema’s die de dorpsraad aanbrengt gedragen worden door de bevolking, en dat maakt het ook
voor ons politieker des te concreter en interessanter. 

Nog iets beleidsmatig als uitsmijter? 
2013 was ongetwijfeld HET belangrijkste jaar voor deze bestuursploeg. We zijn erin geslaagd om
een lijvig, maar zeer concreet meerjarenplan op te stellen met ambitieuze doelstellingen, en dat  bin-
nen een streng financieel kader en met een sociale inslag zonder de belastingen te moeten verhogen. 

Interview
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Adam ........................ brood en banket .....................36
American Soft Wash. car-wash .................................14
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................51
Arcad ........................ architectenbureau ...................36
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................6
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................28
Carl Steur CSI........... interieurinrichting ....................38
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................34
Danika....................... dienstencheques ....................46
Dany’s Style.............. kapsalon .................................36
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................30
De Greyt Eddy .......... constructie ................................6
De Roeck.................. bouwonderneming..................36
De Ster...................... taverne ....................................28
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................36
De Vos ...................... schoenen ................................24
De Waele Tom .......... brood en banket .....................38
D’Haese.................... hobbycenter..............................8
Divinus...................... wijnhandel...............................30
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................30
Du Barry Mady ......... pralines-doopsuiker ................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Euroster .................... autobedrijf.................................6
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........44
Frituur Rudy.............. frituur.......................................38
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................40
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........52
Ivens Mireille............. interieurarchitect .....................38
Jamaza ..................... Websites Webwinkel Apps......46
Joos Tom.................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................44
Keysershof................ brasserie-feestzalen..................6
Klimaterra ................. warmtepompen.......................42
Krijgsman.................. wijnhandel...............................40

Maes Dirk ................. slagerij.....................................32
Maes Werner ............ warmte techniek .....................32
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......24
Palermo .................... kapsalon .................................18
Pro Rustico............... renovatie antiek-meubelen .....36
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................30
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........20
Sinkin........................ kleding ....................................18
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................34
Smeesters Edgard.... bandencentrale .......................20
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................32
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................40
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................40
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................42
Van Hende ................ mode-accessoires ..................44
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................44
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Van Laere Jo............. architecte ................................32
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........34
Verlee........................ doe het zelf .............................20
Verlee Didier ............. sportdiëtist ................................8
Verschelden bvba..... kachels verwarming ................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........30
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............34
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......30
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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VERKOOP OF VERHUUR?

03.772.76.86
mail: info@apex.be

Professionalisme met kennis van zaken!
steeds welkom: SINT-NIKLAAS (BELSELE), Lokerse Baan 13 (N70)

Maan-, dins-, donder- & vrijdag: 10u tot 12u30 // 14u tot 18u

Woens- en zaterdag: op afspraak

Andere uren of liever bij U thuis? Bel vrijblijvend 03 772 76 86Andere uren of liever bij U thuis? Bel vrijblijvend 03 772 76 86

ons aanbod treft U ook op:

www.APEX.be
Bart DE TROYER, zaakvoerder, erkende vastgoedmakelaar
fax: 03 211 05 35  -  ondnr  0425 046 674  -  biv 503 376

bijkantoren te TEMSE: 03 369 76 86 & LOKEREN: 09 395 76 86
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