
 
    

   

    
    

Verschijnt driemaandelijks
juli - augustus - september
Afgiftekantoor: 9112 Sinaai

P910179
Info Sinaai - vzw Sinaai Leeft 

Katharinastraat 6 - 9112 Sinaai

SINAAI

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:49  Pagina 1



Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:49  Pagina 2



Inhoudstafel
Redactieraad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Redactioneel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Sinaai leeft! Dorpsraadnieuws  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Speelbos Sinaai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Herinnering aan Paul Vercauteren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11 Juli viering - Raymond Van Het Groenewoud  . . . . . . . . . . . . . . 11
De volkssportfeesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. Solidariteit: Hoeve Oswald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3. Verenigingen Davidsfonds
- Junior Journalistenwedstrijd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- Programma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Werkgroep Leefmilieu Sinaai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wereldwinkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gaudeamus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4. Jeugd Jeugdkoor Gaudeamus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sint-Catharinascholen Sinaai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Jeugdtoneel Baudeloo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Chiro Alleman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
KLJ           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Chirojongens Wij  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Spenoazi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. Sport Reynaertstappers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
KWB-Jogging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Judo         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vallen zonder zorgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Atletiek     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Boogsport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Girls Football Academy Sinaai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6. Feest Sinaaidorp kermis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Stenenmuur kermis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Molenhoek kermis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Leebrug kermis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Feest 60-jarigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Feest 65-jarigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7. Interiew Ballonvaarder Geert Ivens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

INFO-SINAAI 2015 JAARGANG 44 NR. 3
V.u.: Vzw Sinaai Leeft  

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:49  Pagina 3



REDACTIERAAD
E. Aerssens, M. Beirnaert, A. Bogaert, E. Creve, R. De Clercq, R. De Mulder, J. Meganck, 
E. Meul, E. Ringoot, G. Tallir, B. Van Poecke, A. Verschelden, S. Verschelden.
Alleen de auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Opname betekent niet dat de redactie ak-
koord gaat met de inhoud of strekking.

Secretariaatsadres: Eric Creve, Katharinastraat 6, Sinaai – e-mail:  info@sinaaileeft.be
Info Sinaai staat ook integraal online op www.sinaaileeft.be/info-sinaai

Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 24 augustus 2015!

Bij deze valt het zomernummer van onze 44ste jaargang in je bus.

Gedurende al die jaren draait “den info” op de inzet van vrijwilligers, en één van de pioniers neemt
van ons afscheid.
Andre Verschelden, die er bij was van het eerste uur, trekt zich na bijna 45 jaar terug uit onze re-
dactieraad. De gang van het leven heeft bepaald dat Andre niet langer Sinaainaar is, en eens je de
voeling kwijt bent kan de pen die ook niet meer weergeven.
In een van de volgende nummers hopen wij met hem uitgebreid te kunnen terugkomen op zijn
inzet, motivatie, ups en downs.

Vanuit de redactieraad houden wij eraan Andre nu al nadrukkelijk te danken voor zijn tomeloze
inzet, en wensen wij hem nog vele goede jaren in zijn nieuw habitat.

Laat het voor ons allen – lezer en redactieraad – een uitnodiging zijn om de vlag door te geven aan
een jongere generatie.  Zou er een mooier eerbetoon bestaan dan hem te vervangen door twee
jonge redactieleden?  Die moeten er toch zijn in Sinaai?
Komaan mensen:  “Yes, we can !”.  Let's  do it!  We kijken uit naar jullie reactie.  Neem gerust con-
tact met een van de redactieleden, of meldt je interesse via onze site of via info@sinaaileeft.be.

De aansluiting met de sociale media willen wij graag onderzoeken en een kans geven. Het zou leuk
zijn daar ervaringsdeskundigen – zeg maar frequente gebruikers – als raadgevers of medewerkers
aan onze zijde te hebben.

Daag ons uit voor een verkennend gesprek; wij kijken er naar uit.

De redactie.
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Dorpsraadnieuws

Herinrichting Sinaaidorp Fase 2 

De kogel is door de kerk; het ei is gelegd: de uiteindelijke plannen van de herinrichting Sinaaidorp
fase 2 mochten het daglicht zien. Dat was dus meteen de hoofdbrok van onze vergadering van
april.

Het blijkt moeilijk om hier schetsen en plannen tot hun recht te laten komen, dus proberen we u in
een beschrijvende tekst de nodige uitleg te verschaffen.  Maar geen nood, wie de plannen wil zien
kan terecht op onze website www.sinaaileeft.be onder de rubriek dorpsraad/verslagen/april 2015.

De werken kaderen in een  rio-project voor gescheiden waterafvoer.
De eerste fase van de totaalherinrichting Sinaadorp Fase 2 loopt van aan de sporthal, langs de
voetbalkantine, onder het schoolstraatje, onder de straat Dries naar de Hulstbaan tot voor het kruis-
punt met Wijnveld, waar het naast huisnummer Hulstbaan 30 (aan het bushokje) in het veld gaat. 
De oude riolering wordt vervangen en vanaf het verkeersplateau Wijnveld/Hulstbaan wordt de bo-
vengrond herlegd.
Tot huisnummer 15 -14 komt een asfaltweg van 6m breed met langs beide zijden een fietspad van
1,5m.
Op  diezelfde plaats komt een wegversmalling en een verhoogd plateau dat dienst doet als sas of
inrijpoort.. 
Het plateau wordt 3 m lang en 12cm hoog met een aanrij-hellingsgraad van 4%, en wordt aange-
legd met langwerpige kasseien met een platte bovenkant en opgevoegd met slappe mortel. Het
fietspad langs de onpare kant komt na de verkeersplateau op de rijbaan achter de wegversmalling
zodat fietsers veilig op de rijbaan kunnen komen (vanaf daar gemengd verkeer!). De wegversmalling
zal worden afgebakend met boordstenen, en op het plateau komt een zebrapad.

Ter hoogte van huisnummer 25 komt langs beide zijden een verhoogde opstapplaats voor het bus-
verkeer tussen rijbaan en fietspad (de bushalte verschuift dus!). 

Langs de Dries richting Vleeshouwersstraat verschuift de rijbaan  vanaf Schoenen De Vos richting
de bomen en komt er in de langsrichting een zone voor kort-parkeren  voor de huizen (9 plaatsen).
De parkeerplaatsen haaks op de Dries verdwijnen.
Voor de school blijven enkele kort-parkeerplaatsen behouden, terwijl het voortuintje van het buurt-
huis omgevormd wordt naar een parkeerzone met 19 parkeerplaatsen (inrit Vleeshouwerstraat
naast huisnummer 12).

Aan bakkerij Adam komt er een wegversmalling voor een veilige oversteek naar de voetweg richting
Troelant. Hierdoor ontstaat een smal sas waarin de auto's mekaar niet zullen kunnen kruisen.  Op
de versmalling heeft het uitgaand verkeer richting Puivelde voorrang op het inkomend.
Zo ontstaat voldoende ruimte om zowel langs de zijde van kapsalon Dany’s Style als voor bakker
Adam het voetpad te verbreden. De voetwegel achter de school zal verhard worden in monoliet.

Voor de glasbol moet nog een oplossing gezocht worden (mogelijkheid voor een ondergrondse
oplossing?).

Ook aan het kruispunt Sinaaidorp/Zwaanaardestraat/Neerstraat/Zakstraat wordt een verhoogd pla-
teau in asfalt aangelegd. Voor de plateau komt een verhoogde opstapplaats voor busgebruikers

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 gelegen 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

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

6

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:49  Pagina 6



(idem Hulstbaan). Tussen de beide plateau’s is de asfaltbaan 6m breed.
Er komt een dubbel fietspad van 2,5m breed dat achter de bomen loopt langs de onpare huisnum-
mers. Langs de pare huisnummers worden parkeerplaatsen langs de rijbaan voorzien. Tussen de
rijbaan en het fietspad is een strook van ongeveer 1,5m voorzien waarop de bomen worden geplant,
langs de andere zijde komen de bomen tussen de parkeerstroken te staan. Thv huisnummer 49 -
54 start een tweede plateau met een wegversmalling (idem Hulstbaan). Tegenover huisnummer 42
komt een extra parkeerruimte (9 plaatsen), ook voor huisnummer 42-40 komen er parkeerplaatsen.
Thv huisnummer 22-28 komen er 7 parkeerplaatsen en aan de overzijde tussen huisnummers 21
– 9 komen er11 plaatsen. 
De snelheid evolueert van 70km/uur in de Zwaanaardestraat over 50 km/uur tussen de beide pla-
teau’s naar 30 km/uur na de wegversmalling. 
De bovengrond tussen het plateau tot deTinelstraat zal  aangelegd worden met langwerpige kas-
seistenen. De voetpaden worden in platines gelegd. 
De mogelijke fietsdoorsteek achter de huizen richting Hulstbaan is niet opgenomen in het plan
maar kan in de toekomst nog wel bekeken worden. 
Grove timing: Bouwvergunning is aangevraagd. Na het bouwverlof aanbesteden om eind dit jaar
te starten met de werken. Heraanleg kasseien langs de Dries wordt eventueel opgenomen bij de
werken. 

Er zijn nog verschillende werken gepland in de omtrek die op elkaar moeten afgestemd worden nl.
de werken thv het zuiveringsstation en het rio-project in Puivelde (dat ongeveer gelijktijdig start!).
Belangrijk zal zijn hoe de verkeersafwikkeling kan gebeuren. 
De werken zullen in fasen verlopen en starten aan de Hulstbaan. Hoe alles verder gefaseerd zal
worden besproken met de aannemer eens die is aangesteld.
Er worden nog verschillende vergaderingen gepland ter opvolging van de komende werken.

Begrinding van de dries.

Een aantal dagen per jaar wordt onze dries geconfronteerd met zijn natuurlijke beperkingen: bij
zwaar regenweer komt hij deels onder water te staan.
Als er rond die periode dan ook nog activiteiten zijn (bv. Kermis, circus, feesten,..) dan is dat niet
alleen oncomfortabel, maar komt hij er ook beschadigd uit.

Daarom is besloten om de driehoek Ster/Huis Moens langs de kant van de winkels te “begrinden”.
Op zich een huiveringwekkend woord als we de quasi-onschendbaarheid van onze dries in het
achterhoofd hebben.
Het is de bedoeling om door een technische ingreep én de bereidbaarheid én de waterdoorlaat-
baarheid te verbeteren.  Laat duidelijk zijn: het wordt geen parking, en verkeer zal enkel toegelaten
zijn – en dan nog in beperkte mate – naar aanleiding van activiteiten.
Naar het evenbeeld van de ingreep in het stadspark zal de bovenste 30 cm worden afgegraven en
vermengd met een kleine lavakorrel, om dan opnieuw te worden ingezaaid.

Er wordt ook nog onderzocht of de beoogde zone – of bij uitbreiding heel de dries - niet kan ge-
draineerd worden. De afvoerpijpen richting riolering zijn immers al gestoken bij de heraanleg van
Sinaaidorp fase 1. Ook een nivellering zou natuurlijk een dankbare interventie zijn.

Maar zoals je wellicht weet is de Dries beschermd, en dus doe je niet wat je wil.
Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed moet hiervoor zijn toelating geven, ook al zal het eindre-
sultaat eenzelfde uitzicht geven dan voor de werken.

DORPSRAADNIEUWS
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www.aankoopsportvoeding.be
www.sportdietistdidierverlee.webs.com

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

lang;
- maag- en/of darmproblemen hebt;

- vegetariër bent;
- als sporter uw voeding wilt optimaliseren bij de in-

spanning;

U ontvangt een persoonlijk voedingsadvies op maat.

U kunt bij Didier ook sportvoeding (High5, Power-
bar, 3Action en Beet-It) en Herzog Compressiekou-

sen (bevordert o.a. herstel na inspanning)
verkrijgen, 

meer info via bovengenoemde websites.

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

C
or
in
ne
 S
ne
ye
rs

DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie
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DORPSRAADNIEUWS

Mogelijks wacht ons nog een sleuvenonderzoek in het kader van een onderzoek naar historisch
erfgoed.

Hagelstorm 9 juni 2014

De federale ministerraad heeft op vrijdag 3 april 2015 de hagelstorm van maandag 9 juni 2014 er-
kend als ramp. Inwoners die schade leden kunnen een aanvraag indienen tot financiële tussen-
komst bij het rampenfonds vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad.  Die
publicatie is ondertussen gebeurd.

U vindt alle informatie op www.sint-niklaas.be/stormschade of bij de medewerkers op het deelge-
meentehuis.

Nieuw speelbos in Sinaai
De gemeenteraad van Sint-Niklaas besliste op 27 maart 2015 over de aankoop van 1,6 hectare
grond voor de ontwikkeling van een nieuw speelbos in Sinaai.
De aankoop is de eerste stap in de verwezenlijking
van RUP Ter Beke. Het ruimtelijk uitvoerend plan
Ter Beke werd eind 2014 goedgekeurd door de pro-
vinciale deputatie. Het plaveit de weg voor de rea-
lisatie van een speelbos van ongeveer 8 hectare
nabij de dorpskern van Sinaai.
Het stadsbestuur heeft 275.000 EUR veil voor drie
percelen tegenover de lokalen van Chiro Wij. Deze
bieden ruimte aan het nieuwe lokaal voor KLJ Si-
naai en ongeveer 14.000 m² nieuw speelbos. De
aankoop van de percelen wordt deels gefinancierd
met subsidies van het Agentschap voor Natuur en
Bos.
De akte van de aankoop werd eind april verleden. Na het beëindigen van de pacht op 1 januari
2016 gaat het stadsbestuur van start met de aanleg van het bos. Het ontwerpplan wordt ontwikkeld
via een participatief traject met lokale verenigingen, scholen en WJS, de jeugdraad van Sinaai.
De aankoop kadert in de doelstelling van het stadsbestuur om een speelbos te realiseren in iedere
deelgemeente. In 2014 kocht het stadsbestuur 3,2 hectare speelbos nabij de wijk ‘Wallenhof’ te
Nieuwkerken en 2 hectare te bebossen percelen in stadsbos Puitvoet. Na het uitvoeren van een
archeologisch onderzoek wordt speelbos Mierennest te Belsele uitgebreid met 1,6 hectare.

In memoriam: Paul Vercauteren
Op 4 mei 2015 overleed natuurbeschermer, vogelkenner, kunstenaar en familieman, Paul Vercau-
teren, na een slepende ziekte.
Bij de begrafenis werd Paul door zijn kinderen de kerk binnengedragen terwijl de zang van de nach-
tegaal klonk. De talrijke aanwezigen werden er stil van. Vooraan in de kerk brachten de kleinkinderen
veldbloemen bij de kist. Het was duidelijk, hier werd afscheid genomen van een volbloed natuur-
man.

De liefde voor de natuur had Paul meegekregen van zijn vader die als boswachter dagelijks in de
Fondatie de ronde deed. Hij leerde er de vogels kennen zoals niemand het hem voordeed. Hoeveel

9
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Koen De Corte

0476 38 74 74

Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai
BIV nr. 506 308

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

Uw lokale ervaren makelaar voor verkoop en verhuur.
Gratis en vrijblijvende waardebepaling voor verkoop
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er waren van elke soort, waar en wanneer ze hun nest
hadden gebouwd was voor Paul geen geheim. Als vo-
gelringer gaf hij ruim een halve eeuw zijn bevindingen
door aan het K.B.I.N. Regelmatig publiceerde hij in vak-
tijdschriften de resultaten van zijn bevindingen en moest
tot zijn spijt vaststellen dat de populatie in de Fondatie
jaar na jaar achteruitging.

Zijn inzet voor het natuurbehoud vertaalde zich ook op
het politieke terrein, waar hij als gemeenteraadslid in de

laatste legislatuur van de zelfstandige gemeente Sinaai strijd leverde tegen de plaag van de illegale
weekendverblijven. Na vele jaren is Paul, als conservator van de Fondatie van Baudelo, er in sa-
menwerking met v.z.w. Durme en het stadsbestuur van Sint-Niklaas in geslaagd deze koterij te ver-
wijderen uit het ondertussen tot stiltegebied uitgeroepen natuurgebied.

Wie al eens bij Paul langs kwam kon ook zijn andere talenten bewonderen. Hij speelde accordeon
en maakte schilderijen, maar hij sneed ook met vaardige hand tientallen inlandse vogels uit een
zachte houtsoort op ware grootte en beschilderde ze in hun natuurlijke kleuren. Een unieke verza-
meling nu sommige van deze vogels niet meer of veel minder in de Fondatie te vinden zijn.
Sinaai, v.z.w. Durme en Vogelbescherming Vlaanderen verliezen met Paul een gedreven conserva-
tor, een onovertroffen vogelkenner en vogelringer en een goede vriend. Wij zijn hem daarvoor dank-
baarheid verschuldigd. Hij zal in onze gedachten verder leven.

11-juli-viering
RAYMOND: +65 en schandalig content
Echte rockers gaan nooit met pensioen, zeker niet wanneer ze Raymond van het Groenewoud
heten. 65 werd hij dit jaar, de man die zijn volk in het Vlaamse leerde rocken, van heel veel muziekjes
houdt, al sinds 1972 de podia afschuimt en, tegen wil en dank, bij leven reeds tot een legende uit-
groeide.  Tel er de jaarringen op de tekening die Karl Meersman ons voor de affiche uitleende (n.a.v.
35 jaar op de planken in 2007) maar eens op na.

Wie (ik alvast niet) was er bij toen hij in 1976 in het oud-Troelant werd aangekondigd als “een soort
Armand-muziek”, met de illustere Stoy Stoffelen en Jean Blaute in het voorprogramma, of vele
jaren later in 1999 toen hij samen met De Dolfijntjes de tent op de Dries in brand stak? Wie (ja ik
beken) zag het niet ooit licht worden op een van die vele memorabele slot optredens van de Gentse
Feesten op Sint-Jacobs (*), waar hij meer bisnummers bracht dan tijdens de show zelf?

*Bij het ter perse gaan vernamen we dat Raymond dit jaar uitzonderlijk nog eens de Gentse Feesten
zal afsluiten... en dat hij nog een plek zoekt om ne keer te oefenen...

Bijna een halve eeuw bewijst hij dat je, ook in je moedertaal, net zo scherp uit de hoek kunt komen
als Lou Reed of Serge Gainsbourg. Zijn invloed valt nauwelijks te overschatten: zonder hem geen
Frank Vander linden (De Mens), geen Stijn Meuris (Noordkaap, Monza...), geen Luc De Vos
(Gorky/Gorki).

Toen we lazen dat Raymond blijkbaar graag back to basics gaat, terug “naar de plekken waar hij
het publiek, haast letterlijk, kan ruiken”, contacteerden we eind 2014, zonder al te veel hoop, zijn
manager.  Quasi onmiddellijk kregen we als antwoord “Er zijn een aantal aanvragen voor 11 juli
2015, maar ik zou dit wel aan jullie kunnen toewijzen. We hebben ooit op Den Dries van Sinaai ge-
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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 - 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
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SINAAIDORP 40
9112 SINAAI

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

KACHELS - INBOUWHAARDEN
SIERSCHOUWEN - SPEKSTEENKACHELS
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speeld in september 1999. Leuk"... We moes-
ten wel nog even wachten tot het concert in De
Casino (12 maart) was uitverkocht om het
nieuws bekend te maken.  Het was uiteindelijk
Raymond zelf die zijn publiek daar uitnodigde
voor een volgende keer... “tot in Sinaai!”

Op 11 juli 2015 komt RvhG dus voor de derde
keer op rij naar Sinaai, deze keer samen met
zijn zoon Leander, Pieter van Bogaert en de
oudgedienden Mich Verbeelen en César Jans-
sens.

Anekdotes
(op 25/10/1972 bij zijn debuutoptreden in de Beursschouwburg in Brussel) “… moest zijn bomma
op het podium staan met applausbordjes...” (Lieven Van den Broeck)… “Hij maakte Pete Town-
shendachtige bewegingen, bokkensprongen...” (Marc Didden)

“Raymond wou vooral geen kleinkunst spelen, het moest daar zo ver mogelijk van verwijderd
zijn... het moest iets worden zoals The Beatles maar dan in het Nederlands...” (ex-manager Lieven
Van den Broeck)

“... (in 1972) wou hij zijn kin laten opereren. ‘Niet doen’, zei ik, 'niemand heeft dat. Dat geeft u ca-
chet, zo zullen ze u onthouden.” (Eva Mentens)

10 sleutelsongs
Zanger, muzikant, componist, acteur, producer, Van het Groenewoud is van vele markten thuis. De
tien mijlpalen uit zijn carrière, volgens Bart Steenhout:

1. ‘Maria, Maria, ik hou van jou’ (1972)
Na een periode in het feestorkest van zijn vader en als begeleider van John Verminnen, maakt Ray-
mond van het Groenewoud zijn debuut met Louisette, de eerste groep in Vlaanderen die rock-'n-
roll brengt in het Nederlands. Daarmee verzet de artiest zich expliciet tegen het Amerikaanse
cultuurimperialisme en de hegemonie van de Angelsaksische norm. “Ik heb het altijd betreurd dat
ik in een land leef waar eigenheid niet al te fel wordt aangemoedigd”, zegt hij hierover. Raymond
beseft dan al dat zijn liedjes niet per se ergens over hoeven te gaan, zo lang ze maar goed ‘bekken’
en een zekere graad van opwinding uitstralen. Bij onze noorderburen heeft Peter Koelewijn het
hem, ruim een decennium eerder, al eens voorgedaan met The Rockets. Louisette, waar ook Eric
Van Neygen deel van uitmaakt, is zijn tijd ver vooruit en houdt het slechts drie singles vol, maar de
toon is gezet. Later zal Raymond de podia afschuimen met bands als Bien Servi, The Millionaires,
De Centimeters, De Vlaamse Mustafa's en De Straffe Mannen, maar ‘Maria’ prijkt vandaag nog
altijd op zijn setlist.

2. ‘Bierfeesten (Als ik dit maar heb)’ (1975)
Twee jaar na zijn eerste solo-lp, neemt Van het Groenewoud in Nederland ‘Ik doe niet mee’ op. De
plaat wordt verguisd... maar ze bevat ook deze verborgen parel. De zanger, die zich vaak manifes-
teert als de geestigste van de klas, blijkt ook een donkere kant te hebben. Daarvan getuigt het
even druilerige als snijdende ‘Bierfeesten’, een voorafspiegeling van de periode waarin hij regel-
matig in lawaaierige feesttenten voor een lallend publiek aantreedt. Het is een rockballad en dus
nadrukkelijk geen chanson...
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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

Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Fax 03 772 60 52

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!
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3. ‘Meisjes’ (1977)
In volle punkperiode scoort Raymond zijn eerste grote hit: het op een ruige gitaarrif gebouwde
‘Meisjes’ gaat, alleen al in Vlaanderen, zo'n 75.000 keer over de toonbank. De song is een ode aan
het andere geslacht - “Meisjes zijn ‘t allermooist op aard”-, maar er zit een dubbele bodem in: de
dames der schepping maken ons immers tegelijk “kapot”. Ook de zinsnede “ze komen zelden klaar,
meneer”, valt niet overal in goede aarde. Van het Groenewouds ironie wordt dan ook vaak verkeerd
begrepen...”Ik schep er behagen in het tegengestelde te beweren van wat ik precies bedoel”, aldus
de artiest. “Dat lokt al eens misverstanden uit, maar daar heb ik me allang bij neergelegd”. Dank zij
‘Meisjes’ mag hij in 1978 en 1979 het podium van Torhout/Werchter op.

4. ‘Vlaanderen boven’ (1978)
In dit ludieke spotlied zet Raymond van het Groenewoud een reeks clichés over de regio waar hij
woont op een rijtje. De manier waarop hij de Vlaamse volksaard schetst, vertoont gelijkenissen met
die van Pieter Breugel uit de zestiende eeuw en past dus perfect in een traditie van ironisering en
zelfrelativering. Bij Raymond vloeit het geld in het zwart, is de vuist zonder kracht, staat de kerk in
het midden, is de pik een houweel en zijn de buiken omvangrijk. ‘Vlaanderen boven’ is een karika-
tuur en door zijn speelsheid voor iedereen herkenbaar, maar er zit duidelijk ook affectie in. In 2002
wordt ‘Vlaanderen boven’ door de Vlaamse regering zelfs uitgeroepen tot officiële feesthymne.
Dat het om een vrolijk nummer gaat dat door iedereen kan worden meegebruld, draagt daar uiter-
aard toe bij.

5. ‘Je veux de l’amour’ (1980)
Ook Nederland is intussen voor de bijl gegaan. In 1980 brengt Raymond van het Groenewoud deze
bewerking van een nummer van de Canadese zanger Robert Charlebois in wereldpremière tijdens
Pinkpop in Geleen. 'Je veux de l'amour' handelt over het feit dat artiesten altijd op zoek zijn naar
liefde en bevestiging, maar ondanks hun populariteit soms een eenzaam bestaan leiden...

6. ‘Cha cha cha’ (1981)
Als zoon van Nico Gomez, die er jarenlang een orkest op nahield waarmee hij Latijns-Amerikaanse
dansmuziek speelde, is Raymond van het Groenewoud opgegroeid met uiteenlopende muziek-
soorten en van de weeromstuit heeft hij weinig geduld met muzikaal snobisme. “Het spelen met
diverse genres heeft me altijd gefascineerd”... Het oeuvre van Raymond getuigt dan ook van een
verbluffende veelzijdigheid. De artiest springt achteloos van hardrock naar soukous, van tango naar
gospel, van reggae naar funk, van ska naar rembetica. En ook de chachacha kent voor hem geen
geheimen.

7. ‘Wat een fijne dag’ (1986)
“Waarom ik liedjes schrijf? Om over te brengen wat ik in het dagelijkse leven niet gezegd krijg”, zegt
Raymond wel eens. De man heeft weliswaar gevoel voor humor en houdt van een fikse portie ab-
surdisme en frivoliteit, maar net zo goed is hij een somberman en een piekeraar. Het verschijnsel
‘cafard’ is hem niet vreemd. “Eeuwige positivisten zijn een ras dat ik niet vertrouw”, verzucht hij.
“Telkens wanneer het mij meezit in het leven, koester ik een zekere achterdocht”. ‘Wat een fijne
dag’ zou Raymonds tegenhanger van ‘Perfect Day’ kunnen zijn, met wanhoop, ontreddering en
duisternis als hoekstenen. De song is later gecoverd door Stijn Meuris.

8. ‘L’étranger c’est mon ami’ (1994)
Een protestzanger is Raymond nooit geweest. “Ik wil de wereld niet veranderen, ik wil alleen mijn
eigen wereld beter maken”, vertelt hij desgevraagd. Maar dat neemt niet weg dat je in veel van zijn
songs maatschappelijke betrokkenheid herkent. In het luchtig verpakte ‘L’étranger c’est mon ami’,
geschreven op een moment dat het Vlaams Blok en het bijhorende gedachtegoed in Vlaanderen
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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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zienderogen veld wint, neemt de zanger openlijk stelling in tegen vreemdelingenhaat. Maar de oor-
spronkelijke impuls komt van Carl Huybrechts, die hem vraagt een lied te schrijven over voetbal-
racisme. Later zal Raymond ook bewust de controverse opzoeken in ‘Weg met Amerika’ (2005),
naar aanleiding van de door president Bush gedirigeerde militaire invallen in Afghanistan en Irak.
9. Twee meisjes (1995)
Eén van Raymond van het Groenewouds dromerigste én populairste nummers, oorspronkelijk uit
de cd ‘Ik ben God niet’. In de ‘100 op 1’-lijst van Radio 1 werd het door de luisteraars al vijf maal
tot het Beste Belgische lied gebombardeerd, en inderdaad: het toont de artiest op het topje van
zijn kunnen. Raymond heeft intussen de leeftijd bereikt waarop hij liever toeschouwer dan deelne-
mer is. Hij neemt nu ruimschoots de tijd om, zoals een impressionistische schilder, tafereeltjes te
observeren en ieder detail in zich op te nemen. “Ik word steeds vaker een filmer van wat ik zie”,
zegt hij. “Tegenwoordig laat ik liever de anderen praten, zonder dat ik nog de drang voel mij in het
gesprek te mengen. Ik weet steeds meer de traagheid te appreciëren. Ook wat niet flitsend is, kan
op je aandacht aanspraak maken.”

10. ‘Aan de meet’ (2011)
Raymonds recentste cd, ‘De laatste rit’, is een productie van Admiral Freebee en laat een artiest
horen die almaar vaker lijkt te zweren bij onthechting. Hij staat stil bij zijn eigen sterfelijkheid en
aanvaardt die ook: “Ik heb zowat elke rit verloren / En toch denk ik, ik ben gereed / Want als je
sterft, word je herboren / Ik zal zo blij zijn aan de meet”. Maar hoewel Raymond onderhand de pen-
sioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, denkt hij voorlopig niet aan ophouden: “Ik weet dat ik over
bepaalde talenten beschik en voel me moreel verplicht er iets mee te doen. Want wat voer ik in
godsnaam anders uit? Je kunt toch geen 24 uur per dag koffie drinken?”

En dan hebben we het nog niet gehad over ‘Je moest eens weten hoe gelukkig ik was’, ‘Bleke
Lena’ en ‘Mijnheer de postbode’973), ‘Ik wil de grootste zijn’ en ‘Gelukkig zijn’ (1975), ‘Trek het je
niet aan’ en ‘Brussels by Night’ (1979), ‘Stapelgek op jou’ (1985), ‘Intimiteit’ (1988), ‘Ik ben de man’
(1990), ‘Liefde voor muziek’ (1991), ‘Help de rijken’ en ‘In mijn hoofd’ (1998) tot en met het meest
recente ‘Schandalig content’ (2015).

Biografie
De zanger werd geboren als zoon van Amsterdamse ouders. Zijn vader, Josef van het Groenewoud,
vluchtte in 1947 naar Brussel om aan de dienstplicht en met name deelname aan de politionele
acties in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, te ontkomen. In België verwierf hij als gitarist en
orkestleider bekendheid onder de artiestennaam Nico Gomez. Aanvankelijk woonde het gezin in
de Hoogstraat, later verhuisde het naar Schaarbeek.

In 1980 verhuisde hij naar Brugge en brak ook in Nederland door met een optreden op het Pink-
popfestival en in de vroege jaren 90 profiteerde hij mee van de heropleving van de Nederlandstalige
pop in de beginperiode van Tien om te zien. Hij was van midden jaren 90 tot en met 2005 de vaste
afsluiter op de Gentse Feesten. 

In 2005 liet Raymond van het Groenewoud van zich horen met het anti-Amerikaanse nummer "Weg
met Amerika”, een protest tegen de politiek van George W. Bush en de Amerikaanse invallen in
Afghanistan en Irak. Dit controversiële nummer werd niet zo geapprecieerd door een deel van de
publieke opinie. Er werd een klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Ra-
cismebestrijding.

In 2008 nam hij samen met Stef Kamil Carlens en Zita Swoon de Wappersong op, een protestsong
over het project van de Lange Wapperbrug in Antwerpen,.
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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 
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Raymond is sinds 2009 de partner van gewezen nieuwsanker en journaliste Sigrid Spruyt. 

• In 2002 werd zijn nummer “Chachacha” opgenomen in de eregalerij van de Vlaamse klassiekers
van Radio 2.

• In 2004 ontving hij een Zamu Award voor zijn volledige carrière.
• Medio 2007 raakte bekend dat het Vlaams Parlement de gouden erepenning voor het genre

kleinkunst aan Van het Groenewoud toekende.
• In 2010 werd hij opgenomen in de Radio 2-eregalerij voor een leven vol muziek, een carrière-

prijs.

Tegen Beter Weten In

Het voorprogramma wordt verzorgd door Tegen Beter Weten In, een - naar ze zelf beweren - licht
gestoord doch zindelijk akoestisch duo uit het Antwerpse.

Gitarist Robin Van Araignien en zanger Timothy Van de Gejuchte doen hun ding voornamelijk in
het Nederlands. Niet uit overtuigde voorliefde voor de eigen taal maar eigenlijk uit gemakzucht
(moge hij die de Engelse 'thr' heeft uitgevonden een pijnlijke dood sterven!).

Een optreden van hen is als het ware een emotionele rollercoaster, geen onderwerp of gevoel wordt
uit de weg gegaan (u bent bij deze gewaarschuwd!). Maar één ding is zeker: nadat de laatste noot
is uitgestorven, overheerst hetzelfde gevoel van intens welbehagen als op een luie zondagochtend
in foetushouding onder uw warm donsdeken. 

Ze houden het simpel: een microfoon voor de ene en een gitaar voor de andere. Weer die gemak-
zucht want hoe meer materiaal, hoe meer gesleur natuurlijk. Een kazoo wordt ook wel eens ter
hand genomen, maar die is gelukkig op broekzakformaat. 

Bij hen was er geen jarenlang onweerstaanbaar verlangen om ooit samen op een podium te staan.
Er was eens (nog totaal niet zo heel lang geleden) een verjaardagsfeestje, een andere lokale band
die daar zou optreden en bij hen na een paar Duvels een gevoel van 'dat kunnen wij ook wel'. Er
werden op dat feestje dus enkele nummers gespeeld en het publiek zag tot hun (= publiek én op-
tredend duo) grote verbazing dat het goed was. Uzelf amuseren op een podium, een schare dol-
enthousiaste toehoorders en regelmatig een verse Duvel die werd aangereikt tussen twee nummers
door, dat was wel voor herhaling vatbaar. 

Dus werd er geschreven en gerepeteerd zodat een veroveringstocht buiten de eigen dorpsgrenzen
niet lang op zich liet wachten. Door de keuze voor het Nederlands zal die veroveringstocht niet
veel verder kunnen reiken dan Vlaanderen, maar zo erg is dat ook weer niet want in pakweg Aus-
tralië hebben ze toch geen Duvel.. 

“Veelbelovend vind ik het. Songs die stuk voor stuk ergens over gaan. En wat meer is: jullie klinken
als 1 (ik dacht bij het luisteren 1 gitarist-zanger te horen).” 
(Raf Walschaerts / Kommil Foo).
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

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

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Pellets & Kachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

Tel.: 03/772 34 00
Gsm: 0475 57 97 56

info@doehetzelfverlee.be

‘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

GSM 0476/63 16 13
www.wimvanhese.be

Algemene  ELECTRICITEITSWERKEN
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Volkssportfeesten 2015
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt op de Dries de 33ste editie plaats van de Volkssport-
feesten.
Dit jaar mogen we 17  ploegen verwelkomen in de arena. De organisatie is volop bezig in het be-
denken van de proeven om er weer een spannende strijd van te maken.
Heb je zin om mee te doen met je straat of wijk, neem dan contact op met jullie kapitein. Hij zal je
dan uitnodigen voor de oefenavonden.

MEER INFO? volkssportfeesten@sinaaileeft.be

Hoeve Oswald  
Het is 1 mei 2013, een zonnige vakantiedag, Onder de kerselaars in bloei, staat een lange tafel met
daaraan een 20-tal mensen. Het lijkt wel een tafereel uit een Italiaanse film maar het is beeld van
een hofstede in Sinaai. Net voor de boerderij zal verkocht worden komt de familie Poppe nog een
keer met z’n allen naar het ouderlijk huis van vader Oswald.
Misschien was het toen dat we voor het eerst dachten : “Dit is een ideale locatie voor een vakan-
tiewoning”.
Nu 2 jaar later begint ons project vorm te krijgen.  
Meer nog, het wordt niet zomaar een vakantiewoning, het wordt een vakantiewoning met zorg. Dit
betekent dat alle kamers over de noodzakelijke infrastructuur beschikken om zorgbehoevende
mensen op te vangen.  Verder wordt, indien nodig, ook medische assistentie georganiseerd. Hoewel
de infrastructuur op maat gemaakt is van andersvaliden is iedereen welkom: families, jeugd- en
sportverenigingen, scholen of seniorengroepen.

De vakantiewoning zal een capaciteit van hebben van 20 tot 24 bedden.
Op het gelijkvloers zullen 5 slaapkamers met elk een individuele badkamer komen. Op de verdie-
ping worden de eet- en leefruimte met aanpalend terras ingericht.

DORPSRAADNIEUWS
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wijk / straat Naam adres E-mail adres telefoon

De Beek Van Buynder Karel Sinaaidorp 63 9112 Sinaai Karelvanbuynder@hotmail.com
Den Baes Vercauteren Martina Luitentuitstraat 58 9112 Sinaai martinavercauteren@telenet.be 0476 293 729
Dorp Beeusaert Dirk Dries 23 9112 Sinaai DirkBe@gimv.be 0495 59 72 74
Duizend Appels Annaert Peggy Wijnveld 89 9112 Sinaai

Van Hese Wim info@winmvanhese.be
Elzenstraat Raes Dimitri Elzenstraat 60 9112 Sinaai dimitriraes@gmail.com 0479 88 56 24

Vancauwenberghe Erwin Elzenstraat 6 9112 Sinaai erwin.vancauwenberghe@gmail.com 0476 88 10 35
Hooimanstraat Moens Patrick Hooimanstraat 53 9112 Sinaai moens.depauw@gmail.com

jokemoens86@hotmail.com
Kl. Roelandlaan Vercauteren Stefan Klokke Roelandlaan 44 9112 Sinaai stefan.vercauteren@live.be 0479 49 04 76
Leebrug Heirwegh Nick Leebrugstraat 22A 9112 Sinaai den_boer@hotmail.com 0473 669 474
Loverkenslaan Van Steenacker Wim Loverkenslaan 28 9112 Sinaai wvs-interieur@telenet.be 0476 46 97 64

Van Meirvenne Sam Loverkenslaan 23 9112 Sinaai samvanmeirvenne2@hotmail.com
Molenhoek Cerpentier Kris Wijnveld 139 9112 Sinaai kris.cerpentier@gmail.com 03 789 95 36

Cerpentier Tim Zakstraat 60 9112 Sinaai cerpentier_tim@yahoo.com
Molenstraat Verwulgen Patrick Molenstraat 4 9112 Sinaai
Neerstraat Fonteyne Geert Neerstraat 89 9112 Sinaai geert.fonteyne@gmail.com
Stenenmuur Melens Carl Stenenmuurstraat 63 9112 Sinaai carl.melens@gmail.com 0486 97 62 72

Meesters Stijn Stenenmuurstraat 64 9112 Sinaai stijn@axland.be 0494 70 65 83
Tinelstraat Van De Voorde Sven Edg. Tinelstraat 8 9112 Sinaai sven.van.de.voorde@skynet.be

Vercauteren Thomas Edg. Tinelstraat 25 9112 Sinaai fomervercauteren@hotmail.com
Wijnveld Claes Bart Wijnveld 52 9112 Sinaai info@wijnveld.be 0497 45 49 89

Baeckelandt Claudia Wijnveld 41 9112 Sinaai clo.b@telenet.be 03 772 69 90
Belis Jan Wijnveld 16 9112 Sinaai jan.belis@ugent.be 0479 23 51 00

Zakstraat Van Belleghem Hendrik Zakstraat 88 9112 Sinaai hendrik.vanbelleghem@minfin.fed.be 03 772 42 47
Zwaanaarde Van Iseghem Isabelle Weimanstraat 19 9112 Sinaai isabelle.vaniseghem@gmail.com 0473 85 14 48
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI
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We hebben deze keuze gemaakt
omdat men van op de verdieping
een schitterend uitzicht over de Si-
naaise velden heeft. In de tuin komt
een speelterrein dat ook geschikt is
voor kinderen met een beperking. Er
zullen ook hoevedieren zoals scha-
pen en geitjes zijn in een aanpalende
weide.

Het is de bedoeling om volgende
zomer écht van start te gaan.

Hoe het allemaal precies zal lopen wordt ook voor ons nog best spannend.  
We krijgen in ieder geval sinds de aandacht in de media heel wat positieve reacties.

Hans en Conny

Tarik Rotthier uit 5L 
Laureaat Junior Journalist-wedstrijd Davidsfonds 2015  

De Gouden Tapschoentjes

Er was eens één paar tapschoentje, gouden tapschoentjes. Die waren al maanden aan het oefenen
voor de première. De schoentjes zaten aan de voeten van Elisabeth, zij keek er dan ook naar uit.
De lessen waren niet gemakkelijk. De leerlingen zaten dan ook al in de hogere groep. Nog 1 week
en dan was  er de première:  spannend!!  Natuurlijk moest er elke dag geoefend worden van ’s
ochtends tot ’s avonds. De tapschoentjes hadden al ook elk een naam, de linker tapschoen heette
Lisa en de rechter tapschoen heette Lola. De juf keek er ook naar uit en was druk in de weer.
MAANDAG  maakte Lisa heel wat fouten. Ook Elisabeth zelf dacht niet logisch na, het was een
ramp!  Elisabeth deed haar uiterste best, maar het lukte niet. De juf had het gezien. Ze ging naar
Elisabeth en zei dat concentratie erg belangrijk is. Elisabeth was helemaal in de war, maar de juf
bleef haar steunen en dat vond ze tof.  DINSDAG was Lola fout. Ze was moe en lui. Elisabeth con-
centreerde haar ook niet  Nu zag Dafne het ook, dat was haar vriendin. Ze ging naar haar haar toe
om haar vriendin te helpen.  Dafne vroeg wat er scheelde. Elisabeth was de laatste tijd niet bij de
les.  De  première was zaterdag al, nog maar 3 dagen.  Deze keer had Lisa veel geoefend en was
Lola fout. Erg, want dat zijn nog maar een paar dagen om te oefenen. En toch was er een gezellige
sfeer: iedereen had er zin in! Vooral Elisabeth.  WOENSDAG was de sfeer al wat gezakt: iedereen
was zenuwachtig.  Behalve Elisabeth. Zij had deze keer geen fouten gemaakt, door veel te oefenen.
De juf vond het heel fijn. Lisa en Lola hadden allebei nog geen fout gemaakt. Iedereen was tevreden.
DONDERDAG was het pas echt veel oefenen. Het was erg warm in de zaal en buiten ook, wel 32
°C. Echt warm toch?  Elisabeth was nu héél zenuwachtig en extra veel oefenen was nodig, want
morgen was er generale repetitie, spannend. VRIJDAG werd de spannendste dag: Lola was ver-
dwenen! Elisabeth was in paniek. Iedereen was op zoek naar Lola, in alle hoeken werd gezocht
maar…  geen Lola te vinden. Dan moest men op zoek naar een vervanger; die werd gevonden.
Het was Lila. Maar Elisabeth was niet gelukkig. Lila was nog niet zo goed getraind. En de lessen
gingen snel. Ze bleef maar oefenen, nee het lukte niet.  Ze begon ervan te zweten en ging haar
handdoek halen.  Ze nam de handdoek en wie lag daaronder…?? Inderdaad, daar was Lola.  Eli-

SOLIDARITEIT
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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

SMET Peter
VAN DEN BOSSCHE Norma
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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sabeth was dolgelukkig. Iedereen terug aan de slag,
want morgen is de grote dag: de première! ZATERDAG:
eindelijk was het zover.  Iedereen was zenuwachtig. De
zaal zat vol. Lola en Lisa waren mooi opgeblonken. Eli-
sabeth had haar mooiste dansoutfit aangetrokken,
haar haren op een dotje.  Iedereen was op zijn mooist.
Het doek gaat open. Groot applaus!! Laat de show be-
ginnen. Alles loopt zoals gepland. De juf was apetrots!
Na 2 uur heeft iedereen genoten van een prachtige
show. Het doek valt, de spots gaan uit.  Het applaus
blijft duren!  Lola en Lisa blinken van geluk.  Eind goed,
al goed.  

Proficiat Elisabeth, Lola en Lisa en Lila!  Bedankt juf en
vriendinnen: het was een zalige tijd. 

Programma juli– september 2015

• zaterdag 11 juli om 20 uur - Dries: 89ste  Guldensporenviering 

• juli tot en met zondag 20 september – Geraardsbergen: Davidsfonds
Zomerzoektocht

• zondag 27 september om 14.00 uur – Dries: Culturele wandeling  in het
kader van ‘Kunst uit Sinaai’. Wij bezoeken ook de tentoonstelling van
heemkring Den Dissel in het Dorpshuis.

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.

VERENIGINGEN

Sinaai

25
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       nr. 3 - 2015

D  

VERENIGINGEN

Programma juli– Werkgroep Leefmilieu Sinaai
Natuurfotografie avond in Sinaai voor iedereen.

Je hoeft echt niet naar verre uithoeken te reizen om prachtige natuurbeelden te zien. Je deur uit-
stappen en naar de fotoreportage van natuurfotograaf Fons Huysmans komen kijken in het
Dorpshuis volstaat om de wondere wereld van de natuur van dichtbij te zien. De kracht en de sfeer
die de beelden van deze internationaal gelauwerde fotokunstenaar uitstralen zijn verbazingwek-
kend. Door gebruik te maken van fotostacking, scherpstelling op tientallen afstanden, wordt een
fotoscherpte bereikt die de kwaliteit van het menselijk oog benadert. Natuurpunt gebruikt vaak zijn
beelden in publicaties.

Als eerbetoon aan onze vrijheidsboom op de Dries, toont hij deze avond een reeks foto’s rond de
natuurlijke rijkdom van de eik met tekst en stem van Marc Van Linthout.
Fons Huysmans kan het niet laten om zijn voorliefde te tonen voor de boeiende verscheidenheid
in kleur, grootte en camouflagekunst van de nachtvlinders.
Herfstbeelden sluiten de beeldavond af.
Na de pauze licht hij mondeling toe hoe iedere amateurfotograaf - en zijn we dat niet allemaal? -
sfeer brengt in zijn foto’s. Hij antwoordt op vragen en geeft graag technische tips rond materiaal-
keuze, belichting, macro’s, enz. De vraag, hoe maak ik de beste foto’s met het toestel dat ik heb,
kan zeker aan  bod komen. Hij heeft ons alvast één tip verklapt: je hoeft geen duur toestel te hebben
om prachtige foto’s te maken.

Datum:  8 oktober 2015  20 u 
Plaats: Dorpshuis, Dries Sinaai
Toegang: gratis

Wereldwinkelnieuws 
Oxfam wereldwinkels staan voor producten voortkomend uit eerlijke handel, dit betekent dat de
cacao-,koffie-, wijnproducenten enz. in het zuiden een “faire” prijs krijgen voor hun grondstoffen
zodanig zelfs dat via dat fair trade programma niet alleen de boeren er beter van worden maar hun
ganse gemeenschap, via de aanleg van waterputten, scholenbouw en zoveel meer.
Door deze producten te kopen steunen wij dus ook al deze projecten.
Dat deze choco, koffie, wijn enz. ook lekker is, is mooi meegenomen en dat er zo een winkel is in
ons dorp, gewoon top!

Je wist dat nog niet? Kom dan vlug eens vrijblijvend een kijkje nemen!

Elke zaterdag van 9u30 tot 12u30, Sinaaidorp 11 (tel.03/7724513)
van harte welkom!

Mannenkoor Gaudeamus 
Springlevend

Na de luisterrijke viering van het 40-jarig bestaan van het Mannenkoor Gaudeamus in 2014, heeft
het koor weer volop de draad van de activiteiten opgenomen.
In het weekend van Hemelvaart staarden de mannen van Gaudeamus samen met de mannen van
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SINAÏEK
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De “Schaapherder”
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Inhoud
Disselingen blz.  34

Etienne De Meester
Herdenkingsplaat voor soldaat Henri Reyns blz.  35

Georges Tallir

Inhuldiging standbeeld “De Schaapherder” 4 juni 1990 blz.  41
Georges Tallir

Woorden uit het Sinaais dialect: letter D blz.  44
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1973 blz.  47
Etienne De Meester en Georges Tallir

Bidprentje van Jozef De Bock blz.  48

Disselingen / Schenkingen
Robert Duthoy: Registers van het leerwezen, bijgehouden door wijlen Jozef Maes.
Freddy Poppe: documenten van de K.W.B., eigendomsakten van de familie Poppe +
foto’s om op te slaan
Marc De Block: documenten van de Middenstand, van de St-Jozefskring en chiro
Wij
Walter Vermeiren: schriften met nota’s (technische beschrijvingen) van weverij
Weytens
Bernadette Claus: eigendomsakten van de familie van dokter Claus.

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.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28   9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Herdenkingsplaat voor soldaat Henri Reyns
° Sinaai 20 maart 1892   † Oostvleteren 17 mei 1915

Op zondag 17 mei 2015 werd aan de muur van het kerkhof in Daknam een
gedenkplaat aangebracht ter gedachtenis van de in Sinaai geboren Henri Reyns.
Honderd jaar geleden op, 14 mei 1915, werd hij door een krijgsraad van het Belgisch
leger, de krijgsraad van de 6e Leger Divisie, ter dood veroordeeld voor weerspan-
nigheid in tegenwoordigheid van de vijand.
Drie lagen later, op 17 mei 1915, verscheen hij voor het vuurpeloton, dat de executie
uitvoerde in Oostvleteren. Het peloton, onder bevel van een adjudant, bestond verder
uit 12 van zijn strijdmakkers van de 1ste Carabiniers.

In de bevolkingsregister van 1890 vinden we de familie Reyns terug in de Wijngaard-
straat nr 61 (nu Tinelstraat), de omgeving van de kapel in de Tinelstraat.

Samenstelling van het gezin Reyns:
Reyns Pieter, landbouwer ° Sinaai 16 april 1822 † 19 januari 1907, gehuwd in Belsele
op 22 juni 1853 met Huygens Juliana ° Belsele 24 febuari 1829 † Sinaai 13 mei 1897.

Kinderen:
Reyns Louise, kantwerkster, ° 3 januari 1861, huwde met Jozef De Wolf
Reyns Maria Clementine, ° 24 december 1865, naar Daknam verheuisd op 3 februari 1900

Kleinkinderen:
Reyns Edward, ° Sinaai 23 februari 1883,  zoon van Louise (gew. De Wolf op 5 mei 1892)
Reyns Henri, ° Sinaai 20 maart 1892, zoon van Maria Clementine 

Maria Clementine Reyns huwt op 31 januari 1900 met weduwnaar Petrus Van Driessche
uit Daknam en vormt een nieuw samengesteld gezin. Henri kwam zo terecht in een
kroostrijk gezin, wonende in de Kerkstraat 39, de omgeving van “Daknamstatie”.

Samenstelling van het gezin Petrus Van Driessche – Maria Clementine Reyns:
Van Driessche Petrus, ° Eksaarde 9 juli 1860, † Daknam 28 januari 1939, gehuwd te
Sinaai op 31 januari 1900 met Reyns Maria Clementine, ° 24 december 1865, † Daknam
23 juli 1928.

Kinderen:
Van Driessche René Franciscus ° Daknam 21 maart 1886
Van Driessche Livinus Oscar ° Daknam 17 april 1887
Van Driessche Isidoor Marie ° Daknam 5 juli 1888
Van Driessche Irma Pharailde ° Daknam 16 november 1889
Van Driessche Emiel Joannes ° Daknam 12 april 1891
Van Driessche Arthur Eldie ° Daknam 19 maart 1899
Reyns Henri, ° Sinaai 20 maart 1892
Van Driessche  Gerard Henri ° Daknam 9 januari 1901
Van Driessche  Paula Alfonsina ° Daknam 10 april 1904
Van Driessche  Marie Amelberge ° Daknam 16 juni 1905

  
  

      
 

        
 

        
     

      
     

      

  
         
          

    
          

       

       

       
       

             
  

    
  
  

  
               

             
           

    

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:49  Pagina 29



              
              
            

           

               
      

          
         
          

             
           
             
             

              
           
              

              
            
              
          
            

          
    
       

   
             
          
              
   

     
            
          

  

             
           
                   

      

             
           

                   
  

           
           

 

36

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:49  Pagina 30



37

Henri Reyns werd militievrijwilliger op 29 juli 1910, maar ging pas op 3 oktober 1910
in actieve dienst bij de carabiniers. Op 14 maart 1912 ging hij met onbepaald verlof
en werd fabrieksarbeider. Met de mobilisatie van 29 juli 1914 werd Henri opnieuw
onder de wapens geroepen. Op 31 juli 1914 volgde de algemene mobilisatie.

Op 4 augustus 1914 brak de oorlog uit en Henri nam deel aan de gevechten rond
Luik en kwam terecht in een ziekenhuis.
Na opnieuw geschikt bevonden zijn voor de loopgravendienst vervoegde hij op
3 april 1915 zijn eenheid, het 1ste Regiment Carabiniers, 4e Bataljon, 3e Compagnie.
Het regiment was op dat moment gekantonneerd te Reninge en omgeving.

Kort na zijn aankomst moest soldaat 2e klas Henri Reyns zich samen met zijn com-
pagnie naar de voorste strijdlijn begeven, zich installeren in de loopgraven en
wachten op een aanval. Die kwam er. Eens de vijand dicht genoeg genaderd was
sprongen de carabiniers met de bajonet op het geweer uit de loopgraven en gingen
het lijf aan lijf gevecht aan. Tot viermaal toe greep dit bloederig gebeuren plaats waar-
bij ontzettend veel slachtoffers vielen. Als de overlevenden werden afgelost, zei hij
op de terugweg tegen een kennis “ik ga niet meer terug, ik durf nie meer”.

Het gedrag van Henri Reyns veranderde van de ene dag op de andere. Het oordeel
van zijn rechtstreekse oversten was vernietigend: “Het gedrag en de wijze van dienen
van soldaat Reyns is zeer slecht. Hij stelt zijn angst verantwoordelijk voor zijn gebrek aan
ijver en de plicht in de uitvoering van de militaire dienst.”
Maar het ging van kwaad naar erger, de gepleegde inbreuken waren niet min:
meerdere onwettige afwezigheden, het kwijtspelen van een deel van zijn uitrusting
en wapens, en uiteindelijk desertie.
Deze grove fouten brachten hem voor de krijgsraad.

De Krijgsraad te velde.
Op 14 mei 1915 verscheen Henri Reyns voor de krijgsraad van de 6e Leger Divisie.
De openbare zitting vond volgens het proces verbaal plaats te Oostvleteren.
De eis van de militaire auditeur was om de beklaagde te veroordelen tot de doodstraf
voor de gepleegde feiten.
Dezelfde dag werd het vonnis uitgesproken:
Gezien de procedure ten laste van Henri Reyns, geboren te Sinaai op 20-3-1892,
soldaat 2e klas van de lichting 1910 van het 1ste Regiment Carabiniers, 3e Bataljon,
4e Compagnie, beschuldigd van:

– In bevolen dienst, zich opzettelijk onthouden te hebben van gevolg te geven aan
het bevel van zijn compagniecommandant om zich naar de loopgraven te begeven
en dit in het zicht van de vijand en dit op 12 april 1915, 23 april 1915, 27 april te
Pollinkhove en op 19 april te Reninge.

– Desertie in tegenwoordigheid van de vijand door op 27 april te Pollinkhove zijn
compagnie zonder toestemming te hebben verlaten toen die zich naar de loopgraven
begaf, en meer dan 3 dagen afwezig te zijn en dit van 27 april tot 1 mei 1915, dag van
zijn vrijwillige terugkeer.

– Na een onwettige afwezigheid zijn wapens en uitrustingsstukken niet terug te
hebben meegebracht, zonder te kunnen bewijzen dat hij ze kwijtspeelde ten gevolge
van overmacht.
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De beklaagde werd schuldig bevonden aan alle de hem ten laste gelegde feiten en
veroordeeld, uit hoofde van preventie, tot de doodstraf. De executie diende uitgevoerd
te worden door frontaal opgestelde militairen van zijn regiment.

Een gratieverzoek van de veroordeelde aan Koning Albert werd ook ter advies
voorgelegd aan de divisiecommandant van de 1ste Carabiniers. Zijn motivering:

“Ik sluit mij aan bij dit ongunstig advies (van de militaire leden van de krijgsraad)
en vraag de uitvoering van het vonnis.
Het uitvoeren van de doodstraf heeft voor gevolg gehad dat het ontbreken in de loop-
graven sterk is gedaald. Wanneer ik 2 of 3 dergelijke voorbeelden per regiment zou
kunnen stellen dan zou deze epidemie volledig eindigen.
Oostvleteren 14-5-1915 get. De divisiecommandant.”

Er werd geen rekening gehouden met zijn gratieverzoek. Het kon moeilijk anders,
de eensgezindheid onder de leden van de krijgsraad en daarbij het ongunstig advies
van de divisiecommandant deden de opperbevelhebber van het Belgisch Leger, kon-
ing Albert I, totaal negatief reageren op het door Henri Reyns ingediende gratiever-
zoek. Op de begeleidende brief met advies schreef hij: “Rejeté” (verworpen) get. Albert.

Op 17 mei 1915, drie dagen na zijn veroordeling werd Henri in de vroege ochtend
naar de plaats van terechtstelling gebracht. De executie had plaats op 800 meter ten
noorden van de kerktoren van de gemeente op de weide naast een hoeve in de Boter-
weg te Oostvleteren.

Henri Reyns was de negende en tevens de laatste in de rij Belgische militairen die
voor weigeren van bevel of desertie in zicht van de vijand werden terechtgesteld.
Korte tijd na zijn executie verscheen er een order die bepaalde dat de doodstraf voor
desertie nog zou uitgesproken worden, maar niet meer uitgevoerd.
Helaas, voor de 23-jarige Henri Reyns kwam deze maatregel te laat. Of lag zijn executie
aan de basis van deze verordening? Onbevestigde berichten brachten het verhaal dat
de twaalf soldaten van het vuurpeloton opzettelijk misten en dat de bevelvoerende
adjudant het genadeschot gaf. In de loop van de dag trokken de soldaten luid pro-
testerend en met hun wapens zwaaiend door het dorp, de overheden hielden zich
schuil, uit vrees voor hun leven. Om de gemoederen te bedaren bedacht men de maat-
regel van niet uitvoering van de doodstraf. Ook zou Koningin Elisabeth enige druk
hebben uitgeoefend tegen de uitvoering van de doodstraf.

Toch nog erkend als oorlogsslachtoffer?
Tijdens de plechtigheid in de kerk van Daknam zei Marcel Pieters, dat de kans bestaat
dat Henri Reyns alsnog erkend zal worden als oorlogsslachtoffer, iets wat moeder
Reyns tot het einde van haar leven probeerde te bekomen.
“Paul Breyne, de commissaris-generaal voor W.O. I – herdenking, heeft professor
Horvat van de Koninklijke Militaire School belast met het onderzoek van de dossiers
van alle gefusilleerde Belgische soldaten; eind juni zou er de afronding kunnen zijn.
De hoop bestaat dat België erkent dat deze negen terechtgestelde soldaten ook oor-
logsslachtoffers zijn.”

Dat Henri Reyns onder de aandacht gebleven is, is in grote mate de verdienste van
Marcel Pieters, voorzitter van de Lokerse Souvereinen; voor de samenstelling van dit 

38
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artikel werd er uitvoerig geput uit zijn bijdrage in hun tijdschrift van 2004 nr. 2 onder
de titel “ Omtrent de tijdens W.O. I gefusilleerde Henri Reyns uit Daknam”.

Ook in het jaarboek 2014 van de heemkring Den Dissel “Sinaaise soldaten in de
Groote Oorlog” werd Henri Reyns besproken.

Georges Tallir

39

Burgemeester Filip Antheunis en Marcel Pieters, voorzitter van de Heemkundige Kring De Souvereinen,
bij de gedenkplaat.
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Op weg naar het beeld herkennen we vlnr. Marcel Rollier, Gust Smekens, Hilaire Van Guyse, Freddy
Willockx, Theo Meert, Guido Van der Linden, Greta Vercauteren, Nelly Maes en Georges Anthuenis. 
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Inhuldiging standbeeld “De Schaapherder” 4 juni 1990
Reeds in 1988 werd binnen de Sinaaise Dorpsraad de mogelijkheid onderzocht om
in het dorp een kunstwerk te plaatsen. Daartoe werden een aantal verkennende
gesprekken gevoerd tussen de Dorpsraad en V.Z.W. Kunst in de Stad.
Beeldhouwer Frans Heirbaut, inwoner van de wijk Zwaanaarde, had in gips een
beeld vervaardigd van z'n gebuur schaapherder “Jef” Smekens. Het werd ten-
toongesteld en opgesteld voor het buurthuis tijdens een editie van “Kunst uit Sinaai”.
Menig dorpsgenoot had reeds een definitieve bestemming in gedachte.

Ter gelegenheid van de Sinksenkermis 1989 op Zwaanaarde werd het beeld nog eens
aan het publiek voorgesteld. Het wijkcomité van Zwaanaarde nam toen het initiatief
om in samenwerking met het stadsbestuur en de stichting “Kunst in de Stad” het
mooie beeld van “De Schaapherder” in brons te laten gieten en het op een passende
plaats op te stellen. Aan dergelijk project hangt een prijskaartje, het wijkcomité moest
een flinke som bijdragen om de financiering rond te krijgen. Er werd een beroep
gedaan op de Sinaaise bevolking voor geldelijke steun. Frans Heirbaut maakte een
ets die gedrukt werd op 30 exemplaren en verkocht werd voor 5.000 fr 't stuk. Ook
vervaardigde hij een aantal bas-reliëfs van de schaapherder.
Met nieuwjaar 1990 kon het wijkcomité fier melden dat alle gelden bijeengebracht
waren voor de verwezenlijking van het beeld dank zij de verkoop van etsen, bas-re-
liëfs en geldelijke steun.
Heel de wijk Zwaanaarde  was in de ban van hun “Schaapherder” die een promi-
nente plaats zou krijgen op het kruispunt van Zwaanaardestraat, Leebrugstraat, Keizer-
straat en Weimanstraat. De stad Sint-Niklaas zorgde voor de aanleg en verfraaiing
van het kruispunt en plaatste de sokkel.

Zwaanaarde 1987
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Het wijkcomité vlnr. Guido Van der Linden, Gust Smekens, Hugo Pieters, Lucien Beirnaert, Marcel
Rollier, Hilaire Van Guyse en Paul Poppe.

Nelly Maes, Yolande Vercauteren,
Frans Heirbaut, Gust Smekens en
Theo Meert
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Een jaar na zijn overlijden (5 april 1989) kon “Schaapherder” Jozef Smekens in
gezelschap van zijn trouwe herdershond definitief zijn plaats innemen, gezicht naar
het noorden gericht, het gebied waar hij zijn schapen zo dikwijls liet grazen. Het
beeld werd gegoten door bronsgieter Dirk De Groeve uit Hansbeke.
De onthulling van het kunstwerk had plaats op maandag 4 juni 1990; met geen acade-
mische zitting maar met een heus volksfeest werd  het gebeuren gevierd. Wel waren
er toespraken van burgemeester Freddy Willockx, Theo Meert, voorzitter van “Kunst
in de Stad” en van de secretaris van het feestcomité “De Zwaan” Marcel Rollier.
Voor de mensen van het Sportcomité Zwaanaarde kwam de droom uit, het beeld
van ”hun” kunstenaar-beeldhouwer Frans Heirbaut had een definitieve bestemming
gevonden op “hun” Zwaanaarde waar het thuis hoorde.
Na 25 jaar is het beeld niet meer weg te denken van het pleintje, het is een herken-
ningspunt voor menig passant.
Met dank aan de leden van het Sportcomité van Zwaanaarde anno 1990 voor hun
doorzettingskracht, die de verwezenlijking van het project mogelijk maakte.

Georges Tallir

Jozef “Jef” Smekens met zijn trouwe herdershond Nelly
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Woorden uit het Sinaais dialect met “D”
We zijn op onze ontdekkingstocht naar het Sinaaise dialect bij de letter D aanbeland.
Zet u schrap voor de zelfstandige naamwoorden!
Daguur: dagloon
Daklieëst: lijst van de dakgoot
Dakvuister: dakvenster
Dal: betonnen tegel (van het Franse dalle)
Damblauns: ijsroom met chocolade - de eigen uitspraak van 'dame-blanche'
Dammer: werktuig om aarde aan te stampen
Damsvielo: damesfiets
Danzjereus: gevaarlijk (van het Franse dangereux)
Dapperen: diarree - hij zit met den dapperen
Dau-dau: slapen (kindertaal - van het Franse dodo)
Daug: duw
Dauns: dans
Daunskuuërde: danskoord
Dauver: daver, trilling, beving - ik zat met den dauver op mijn lijf
Deegoetant: weerzinwekkend (van het Franse dégoutant)
Deefo: fout, gebrek (van het Franse défault)
Deekapotabel: cabriolet (van het Franse décapotable)
Deekoroaësie: ereteken, decoratie
Deepanneur: takelwagen
Deepisch: telegram, spoedbericht (van het Franse dépêche: mededeling)
Deginsten: degene daar
Deiëremonde: Dendermonde
Dein: strook effen gemaakte grond (voor een treknet bij vogelvangst)
Deksel: lakens en dekens op een bed
Dekstiën: steen boven op een muur
Dempput: zinkput voor afvalwater
Dendeeën, dendienen: die daar
Desing: patroon, tekening op behangpapier (van het Franse dessin)
Dessel, ook dijzel: dissel
Destel: distel
Desseiër: dessert
Deugenut: deugniet
Deuregat: deuropening
Deurjauger: slokop
Deurweiërder: deurwaarder
Devie: bestek, kostenraming (van het Franse devis)
Devuuëren: zijn best doen (van het Franse devoir: plicht)
Dieëg: deeg
Dieël: deel, part
Dieëling: deling, erfenis
Dieësem: zuurdeeg
Dieksjoneir: woordenboek (van het Franse dictionnaire
Dienst: kerkelijke plechtigheid
Dienstduunden: plaatsvervanger
Dieperik: diepe put - hij viel in den dieperik
Dieplom: diploma
Diepoo: opslagplaats (van het Franse dêpot)
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Dierizjent: dirigent
Dijstag: dinsdag
Dipper: iemand die dubt, die lang nadenkt
Distelvink: putter
Doddeleir - doddereiër: stotteraar
Dodden: bolvormige vod of prop
Doef: slag of stoot - iemand nen doef geven
Doewoan: douanier
Dok: duw - hij gaf mij nen dok
Dolleken: dwergspitsmuis, genoemd naar de gelijkenis met een klein stenen pijpje
met dezelfde naam
Dommiesiel: wettige verblijfplaats (van het Franse domicile)
Domp: damp
Domper: sfeerverpesting, tegenslag
Donderbieëstsjen: donderbeestje, klein vliegje
Donderstieën: blikseminslag
Donderpinne: bliksemafleider
Dook: dwarsdrijver
Door: dooier van een ei
Dop: stempellokaal
Dopkoaërt: dopkaart
Dopper: werkloze
Dot: haardracht: samengebonden haar achteraan het hoofd 
Draddeleir: (niet al te duidelijke) babbelaar
Drapoo: vlag, vaandel (van het Franse drapeau)
Drapperie: overgordijn (van het Franse draperie)
Drei: drie
Dreikeuningen: Driekoningen
Dreiwielevielo: driewielige kinderfiets
Dressoaër: kast (van het Franse dressoir)
Drets: papachtige, modderige brij (van het Franse drêche)
Drevelas - drevelkont: zij die gedurig heen en weer loopt
Drieggoaëren: dunne rijgdraad
Drilnoot: een soort kleine tol
Drinkbuus: veldfles, drinkbus
Drinkgaald: drinkgeld, fooi
Droaëd: draad
Droaë: draai, wending - hij geeft er nen droaë aan
Droaëbuuëm: afsluithek, draaiboom
Droaër: rare kerel, ook draaier (beroep)
Droaïng: duizeling
Droes: droesem
Druiveleiër: wijnstok, druivelaar
Drummer: opdringerig persoon
Drupneus: druipneus
Druppel: borrel (vooral jenever)
Druuëgkodde: stok met vork om wasdraad te ondersteunen
Druuëgzoad: zonder geld zitten
Druuëgzwierder: centrifuge
Druuëm: droom
Dubbel: een afschrift, een doorslag
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  Julia Onbekent (77j), w.v. Edmond Van Aelst, Tinelstraat

0          

Duit: oud geldstuk
Duivekeef: duivenmand
Duivekot: duivenhok, duiventil
Duivekonstateur: klok bij duivenwedstrijden
Duivemaalker: duivenmelker
Duivepan: dakpan met inloopopening voor duiven
Duiver: mannelijke duif, doffer (ook koperen)
Dulpijp: soort pluim van de lisdodde
Durp: dorp
Durpel: dorpel,drempel
Durpstier: iemand die verschillende vrouwen weet te verleiden, dorpsstier
Dusmasjien: dorsmachine
Dusser: dorser
Dussing: een pak slaag (van dorsen: hevig slaan)
Dust: dorst
Duts: sukkelaar
Dusvloer: dorsvloer
Duuëd: dood
Duuëdsbeeleken: doodsprentje
Duuëdsbrief: doodsbrief, overlijdensbericht
Duuëdshoofd: doodshoofd
Duuëdskist: doodskist
Duuëfpot: doofpot
Duuëhuizeken: lijkenhuisje
Duuëmars: dodenmars, treurmars
Duuëvroeter: hij die overmatig werkt, doodwroeter
Duuëp: doop, doopsel
Duuëpklieëken: doopkleedje
Duuërn: doorn
Duuës: doos
Duuëvemansgesprek: hopeloos gesprek
Duuëwaugen: lijkwagen
Duuëzenopener: blikopener
Duk: dupe, slachtoffer - en ik was weer den duk
Duuning: doening, bedrijf, boerderij
Duust: duizend
Duuvel: duivel
Duuvelken: potkacheltje, bijdehands kind
Duuvelkeskermis: als ’t regent en de zon schijnt
Duuzendpuuët: duizendpoot
Dweiësdrijver - dweiëszak: dwarsligger
Dwoazigheid: dwaasheid
Dzjacca-macca: verzonnen plaats  - hij zit ieverst in Dzjacca-macca
Dzjaklijster: grote lijster
Dzjoeben: een wat onnozel of naïef persoon, goedzak
Dzjol: sukkelaar, dwazerik
Dzjompeleiër: sukkel, dompelaar
Dzjuir: een goedendag, verbastering van bonjour
Dzjuudas: plaaggeest, Judas
Dzjuuë: een soort vloek, verbastering van (nom-de-)dieu

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
46
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1973
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er zijn geboren.

-januari
05  Petrus Van Gucht (80j) w.v. Celesta Raes, 

e.v. Marie-Hortense Lauwaet, Luitentuitstraat
08  Alice Leopoldine Bal (78j), e.v. Constant Geldof, Stenenmuur
11  Achiel Verlee (67j), e.v. Yvonne Botelberge, Sinaaidorp
12 Hector Petrus Varewyck, e.v. Margriet Van Hemelryck, † Waasmunster
20  Isidoor Vanden Abbeele (87j), e.v. Maria De Caluwé, Wijnveld
24 Omer Strobbe (50j) e.v. Maria De Tender, † Belsele
24  François (Frans) Dierick (86j), w. v. Martha Van Goethem, Leebrugstraat
27  Delfina De Decker (63j) e.v. Aloïs Vaerewyck,  Sinaaidorp
29 Bertha Keymolen (83j) w.v. Cesar De Maesschalck, Stenenmuur
-februari
14  Cyriel Corveleyn (77j), e.v. Magdalena Drieghe, Vleeshouwersstraat.
15  Madeleine De Schepper (70j), e.v. Leon Vercauteren, Zwaanaarde
-maart
05  Alice Piessens (80j), w.v. Petrus De Smet, Zakstraat
10  Marie-Catharina De Wilde (90j), w.v. Emiel Maes, Wijnveld
11  Esperance Van Walleghem (82j),
15  Augusta Maria De Cock (78j), w.v. Albert Dias † Stekene
19  Maria-Louisa Bocklandt (74j), e.v. Alfons-Domien Schaut, Tinelstraat
20  Margriet Van Poucke (82j), w.v. Kamiel De Cock, Vleeshouwersstraat
27  René Bocklandt (72j), e.v. Anna Bryssinck, Hellestraat
-april
13  Romain De Plukker (93j), w.v. Clothilde De Baere
14  Germaine De Plukker, (53j) e.v. Albert De Vos, † Lokeren
21  Gustaaf Brusselle, (53) e.v. Roza Vander Stichele
24  Jozef Van Driessche (57j) e.v. Julia Van Doorsselaere, † Zele
28  Elisabeth Van Pottelberg (57j) e.v. Arthur Smet
-mei
01  Alfons Jozef Paelinck (78j) w.v. Idalie Vereecken, † Eksaarde
08  Maria Platinck (56j) e.v. Hippolyt Ongenae, † Gent
14  Bertha Onbekent (84j), w.v. Louis Notenbaert, † Waasmunster
18  Romain Vermeulen (25j)
25  Irène Schaut (66j), ong., † Lessines (Henegouwen)
27  Petrus Van Puyvelde (66j), e.v. Magdalena De Wolf, Stenenmuur
27  Cyriel-Jozef De Baere (68j), e.v. Maria Janssens, Wijnveld
30  Leo De Cock (73j), e.v. Marie-Elodie De Wolf, † Wilrijk
- juni
11  Cyriel Vlaeminck (66j), w.v. Yvonne De Groote, Heirstraat
20 Margaretha Parijs, (80j) w.v. Leonard De Clercq, Hulstbaan
- juli
01  Julia Onbekent (77j), w.v. Edmond Van Aelst, Tinelstraat
07  Oswald Durinck (67j), e.v. Emma Van Huffel, Zwaanaarde
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09  Robertus-Amandus Wittock (48j), e.v. Angela Van Vlierberghe
09  Maurice Vanderjeugd (76j), e.v. Bocklandt Clara, Tinelstraat
15  Honoré Poppe (84j), e.v. Celesta Poppe, Neerstraat
27  Rafaël De Schrijver (64j), e.v. Marie-Joseé Thyssen, Hulstbaan
-augustus
05  Honorine Van Eynde (84j), e.v. Petrus Cornu, Stenenmuur
13  Margareta De Rechter (68j), ong., Neerstraat
14  Cyriel-Achille De Smedt (87j), w.v. Celestina De Block, † Sint-Gillis-Waas
15  Maria Magdalena Goosens (87j), e.v. Emiel Merckx, Stekene
23  Niklaas Van Bocxlaer (47j), e.v. Lea Strobbe, Belsele
-september
05  Stefaan De Schrijver (2d)
-oktober
08  André Nimmegeers (64j) e.v. Martha Van Overloop, Vleeshouwersstraat
21  Martha Raes (70j), e.v. Bruggeman Henri, Luitentuit
26  Eveline Van Driessche (89j), w.v. Emiel Uyttendaele, † Eksaarde
26  Pieter Jan Timmers (73j), w.v. Emilie Elisa Corveleyn, Hulstbaan
27  Maria Strobbe (45j), e.v. Octaaf Wauman, † Sint-Niklaas
29  Remi Van der Sijpt, w.v. Stefanie Verbeken, † Wachtebeke
-november
18  Jan De Witte (79j), e.v. Evelina Rossaert, Wijnveld
21  Marie Elodie Smet (85j), w.v. Florent Raes, Luitentuit
24  Desiré De Plukker (88j), ong., Neerstraat
29  Augusta Baeke (83j), e.v. Emiel Vercauteren, Hellestraat
29  Magdalena Bogaert (81j), w.v. Kamiel Van Bocxlaer, Wijnveld
30  Ernest De Vos (83j), e.v. Angelique Vermeiren, Sinaaidorp
-december
07  Peter Van Gremberghen (3j) zn. Hubert en Lena Leeman
29  Polidoor Bogaert (83j), e.v. Maria Rooms, Hellestraat

Etienne De Meester en Georges Tallir
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Galilea niet alleen naar de hemel,
maar stonden zij voor twee belang-
rijke kooruitvoeringen paraat.

Een eerste werd een zeer intense
ervaring met een optreden in een
godsdienstige viering voor de ge-
vangenen van de nieuwe gevange-
nis in Melsele-Beveren. Het werd
een ingetogen belevingsmoment
voor de meebiddende gevangenen
en voor de koorleden. Verschillende

bewoners zijn het koor persoonlijk
komen bedanken voor het prachtige verwarmende uurtje binnen de gevangenismuren.

Op zondag na Hemelvaart was het koor te gast in de befaamde imposante Carolus Borromeus-
kerk in Antwerpen. De huidige dirigent van Gaudeamus is Raf Vermeulen, directeur van de mu-
ziekacademie in Hamme, en een begenadigd en gevoelvol musicus. Hij had voor dit optreden een
exclusief programma uitgekiend, waarbij hijzelf op meesterlijke wijze enkele weergaloze partituren
uit de wereldorgelmuziek ten beste gaf op het grote in glorie herstelde orgel van de Carolus Bor-
romeuskerk. Het koor voerde in première de Missa in honorem Reginae Pacis van de Vlaamse
Componist Flor Peeters uit. De vele toehoorders waren aangenaam verrast door de stijlvolle genu-
anceerde uitvoering. Ook een effectvolle uitvoering van een oud Corsicaans Tantum Ergo was op-
vallend en wist het publiek te bekoren.

Kortom, Mannenkoor Gaudeamus staat er weer en is meer dan ooit springlevend. Jonge en min-
der jonge heren, die graag zingen en zich bij dit doorgaans vrolijke vocale gezelschap aansluiten,
zijn uiteraard steeds welkom en kunnen zich melden bij het koorsecretariaat, Zakstraat 82 te 9112
Sinaai - secretaris@gaudeamus.be - Tel. 032965254.

Jeugdkoor Gaudeamus 
Op 24/05 ll. organiseerde jeugdkoor Gaudea-
mus een lenteconcert in het kader van het 40-
jarig bestaan. Het concert ging door in de
parochiezaal van Sinaai. Het publiek werd
meegevoerd doorheen 40 jaar geschiedenis
van het koor met vrolijke liedjes afgewisseld
met getuigenissen van leden en oud-leden. De
zaal was helemaal in het teken van 40 jaar
jeugdkoor versierd met knutselwerkjes van de
zangers die ze tijdens het paasweekend in
Lommel hadden gemaakt. Voor de gelegen-
heid was er ook een fotoreportage opgehan-
gen met foto’s van 1974 tot nu. Het concert
was een aangename en feestelijke afsluiter van de zonnige Pinksterzondag.

VERENIGINGEN

  Robertus-Amandus Wittock (48j), e.v. Angela Van Vlierberghe
0   Maurice Vanderjeugd (76j), e.v. Bocklandt Clara, Tinelstraat
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  Maria Magdalena Goosens (87j), e.v. Emiel Merckx, Stekene
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  Marie Elodie Smet (85j), w.v. Florent Raes, Luitentuit
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JEUGD

Mannenkoor Gaudeamus voor de gevangenis van Beveren
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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 22 uur

Gesloten:
op dinsdag en woensdag
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Sint-Catharinaschool 
De Sint-Catharinaschool staat te popelen om het
nieuwe schooljaar te starten met een heleboel ka-
poenen.
Onze inschrijvingdata voor het schooljaar 2015-
2016 zijn:
- Woensdag 1 juli 
- Donderdag 2 juli
- Maandag 24 augustus
- Woensdag 26 augustus

Al die dagen van 09.30u tot 12.00u in de Vleeshou-
wersstraat 2 voor de basisschool en Edgar Tinel-
straat 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.

Toneelkring Baudeloo
‘Circus op stelten’ heeft iedereen doen smelten! 
Enthousiasme en inzet was er heel veel en daardoor schitterden onze 35 jongeren op het toneel!
Het  jeugdtoneel  is ondertussen al enkele maanden achter de rug, maar we kunnen met vreugde
terug kijken op een geslaagde productie. Dit jaar hadden we gekozen voor een circusvoorstelling. 

Muziek en dans mochten hier natuurlijk niet ontbreken en dankzij de choreografie van Vanessa
Schatteman werd dit een totaalspektakel! Iedereen kreeg een passende rol waarin hij of zij kon
stralen. Gelukkig kregen we daar-
bij de hulp van een heel team vrij-
willigers die een prachtig decor
maakten en alle attributen voor
een écht circus in elkaar timmer-
den. In totaal waren er wel 80
mensen bij betrokken om dit
jeugdtoneel tot stand te brengen
en dat allemaal in een dorp!! De
schrijver Fons Vinck kon daardoor
genieten van een kleurrijke en mu-
zikale voorstelling met een orkest
o.l.v. een piepjonge drummer!
Onze jonge acteurs en actrices
speelden driemaal voor een uitver-
kochte parochiezaal, die voor de
gelegenheid was omgetoverd in
een circustent. Ik kan de verse
popcorn nog ruiken als ik eraan
denk...

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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Chiromeisjes alleman 
De zon is in het land! Ideaal weer dus om buiten te ravotten en ook ideaal weer om…te bouwen!
Ondertussen is dus onze bouw gestart om plaats
te creëren voor alle chiromeisjes.
Op 30 mei vond de 1ste steenlegging door burge-
meester Lieven Dehandschutter plaats onder een
stralende hemel.

En dan is er natuurlijk nog hét hoogtepunt van het
jaar waar alleman naar uitkijkt: het kamp! Dit jaar
trekken we van 21 tot 31 juli met z’n allen naar de
‘Chirodroom’ in Munsterbilzen. Het belooft weer
een spetterend kamp te worden met zoveel en-
thousiaste chiromeiden bijeen. 
We nodigen jullie dan ook van harte uit om dit met
eigen ogen te komen aanschouwen op onze be-
zoekdag op 26 juli.

Daarna is het tijd om te feesten! Onze chiro bestaat namelijk maar liefst 70 jaar! 
Dit vieren wij een heel weekend lang van 11 tot 13 september. Op de Dries zullen er allerhande ac-
tiviteiten plaatsvinden: een kinderfuif, een grote fuif, een  spitburgerfestijn, een speelstraat voor
-12 en een heus massaspel voor +12. Iedereen welkom!

Tot slat organiseren we op 26 september de jaarlijks startdag van het nieuwe chirojaar waar nieuwe
leden altijd welkom zijn.

Chiromeisjes Alleman bedankt…
iedereen die bijdroeg tot het inzamelen van bijna 10 ton oud ijzer. Op deze manier dragen jullie ook
een steentje bij tot het bekostigen van onze nieuwe lokalen. Je kan alvast beginnen verzamelen
voor onze volgende actie op zaterdag 03 oktober 2015.

Als je ’t mij vraagt…

KLJ Sinaai
Ridders en jonkvrouwen kwamen massaal samen voor ons superplezant -16 weekend in februari.
Zoals jullie kunnen zien op de foto was het een groot succes bij de leden! 

Met de zomer in de buurt voelen we het natuurlijk
al kriebelen om op kamp te vertrekken. Dit jaar
gaan we op kamp naar Lommel. Op 11 juli vertrek-
ken we samen voor een week vol spel en plezier,
de +16 blijft zelfs nog 3 dagen langer. De leiding is
al volop hun ‘Egyptian walk’ aan het oefenen en in
Lommel worden reeds de piramides in gereedheid
gebracht en de sarcofagen opgepoetst om de
KLJ’ers te ontvangen in ware Egypte stijl. 
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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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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. 
Dit jaar is er ook een landjuweel. Dit tweejaarlijks evenement is een heel groot sportfeest waar alle
afdelingen van België aan deelnemen. Dit jaar gaat dit door in het Limburgse Linkhout. Op deze
dag zullen onze meisjes hun landstitel in het wimpelen gaan verdedigen. Ook alle andere KLJ’ers
zullen er volop voor gaan om een mooie prijs in de wacht te slepen!

Het belangrijkste nieuws mogen we natuurlijk niet vergeten!
Ben jij of ken jij een enthousiaste jongen of meisje van 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 13 september om 13:30u voor onze startdag! Kan je op deze dag
niet, maar wil je toch graag eens komen kijken? Dat kan elke zondagmiddag vanaf 14:00. Je vindt
ons activiteitenoverzicht ook steeds op de website.

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

Chirojongens Wij 
Iedereen telt er alweer een klein jaar naar af en ein-
delijk is ze er: de grote vakantie! Op de Chiro be-
tekent dat natuurlijk waterspelletjes, schuiven op
de plastiek, leuke uitstappen en natuurlijk het
kamp! Maar voor we wegdromen naar de toe-
komst, zouden we jullie eerst allemaal nog eens
hartelijk willen bedanken voor jullie steun op onze
benefiet in mei! Het weer zat in het begin niet he-
lemaal mee, maar we hebben er samen met jullie
toch een fantastische dag en avond van gemaakt. Daarom een dikke merci aan al onze tappers en
bakkers (zelden zo’n dessertbuffet gezien!) en natuurlijk ook aan iedereen die ons heeft gesteund.
We kunnen alvast zeggen dat jullie jullie best hebben gedaan, want onze financiële put is onder-
tussen al aardig gevuld!

Nu we ons daar geen zorgen meer over hoeven te maken, kijken we nu natuurlijk al volop uit naar
ons jaarlijkse bivak. Met heel onze Chiro trekken we dit jaar van 12 tot 21 juli naar Bierwart in
Namen. Van de jongste spruiten tot de oudste mannen gaan we er dan weer 10 dagen met volle
goesting tegenaan. Nieuwsgierigen kunnen altijd op 12 juli een bezoekje brengen aan onze kamp-
plaats, want dan is het bezoekdag. Op die dag verwelkomen we iedereen op de kampplaats en
geven we het startschot voor ons leuke avontuur.

Wanneer iedereen na het kamp bekomen is en nog genoten heeft van de rest van de vakantie, is
het op 13 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
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

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

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

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/772 12 35

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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nieuwe gezichtjes worden verwelkomd. Dit jaar zullen er ook nieuwe leiders worden verwelkomd:
Lorenzo, Jari, Mathias, Philippe en Manu zullen vanaf dan de leidersploeg versterken. Niet enkel
alle jongens, maar ook de ouders 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 wil proeven van de Chiro is dus zeker welkom, trouwens … het eerste jaar in de Chiro is he-
lemaal gratis!

Als je ’t mij vraagt: Chiro!
Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!

Spenoazi
We mogen zeer tevreden terugblikken op een leuke paasvakantie. Met
gemiddeld meer dan 50 kindjes was het een topeditie! De uitstap naar
Puyenbroeck als afsluiter van deze twee weken speelplezier was ook
meer dan geslaagd.
Maar nu staat de zomer weer voor de deur en we hebben al een pak
leuke dingen voorbereid. Zoals elke zomer gaan we weer drie keer op
uitstap en voor het tweede jaar op rij gaan de tieners op weekend, dat
beloofd! We sluiten onze zomer opnieuw af met een slot barbeque. Deze
valt op 28 augustus, noteer dat alvast in de agenda.

Hieronder wat meer praktische info over onze zomerwerking: 
- 20 juli tot 7 augustus 2015 - volledagwerking
- 10 tot 28 augustus 2015 - halvedagwerking
Ook open op 21 juli
Vooraf inschrijven niet nodig!

Prijs: 5 euro (volledagwerking) / 2,5 euro (halvedagwerking). Er zijn kortingen voor kinderen van
hetzelfde gezin en voor gezinnen met steun van het OCMW.

Uitstappen 2015
31 juli: Technopolis (3-15 jaar)
14 augustus: Kinderboerderij & binnenspeeltuin (3-9 jaar) en uitstap naar de zee (10-15 jaar)
27 augustus: Plopsaland (3-9 jaar) en Bobbejaanland (10-15 jaar)

Meer info kunnen jullie vinden op onze zo pas vernieuwde website www.spenoazi.be. Zeker een
bezoekje waard!

Verder willen we jullie nog meedelen dat we steeds extra leiding kunnen gebruiken. Dus, ben je
16 jaar en heb je nog niet echt iets te doen deze vakantie? Stuur
dan een mailtje naar info@spenoazi.be  of spring gewoon eens bin-
nen.

Nog dringende vragen? Mail naar info@spenoazi of bel naar de
spenoazi-foon op 0488 495 600.

Tot deze zomer!

Ps: we verkopen nog steeds ons eigenste bier “de Spenoas”.
Graag een paar flesjes kopen? Contacteer ons!

JEUGD
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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 7.30u tot 12.30u
en van 13.30u tot 18.00u

zaterdag van 7.00 tot 17.00u
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

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
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Reynaertstappers
Momenteel hebben we al 2 organisaties achter de rug met telkens een mooi aantal deelnemers.
De zomerperiode is heel druk voor de Reynaertstappers. Zo hebben we op 5 juli onze 2de Maro-
beltocht te Lokeren met de 5de  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 inschrijfkaarten.
De parkoermeester doet  altijd zijn best om telkens iets nieuws te ontdekken. 
Ondertussen gaan we naar Polen van 18 tot en met 26 juli. Deze reis was vlug volzet.
Van 11 tot 13 september gaan we een weekend naar Bullingen. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij.
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)7724603. www.reynaertstappers.be.

Jogging 5 juli 2015
KWB Duizend Appels Sinaai nodigt alle sportievelingen uit op hun jaarlijkse jogging.
Deze is dit jaar gepland op zondag 5 juli. 
Onze  locatie is, net als vorig jaar, de sportvelden van Sinaaigirls aan het Wijnveld 211.
Kinderen tot 12 jaar lopen 1 km rond het voetbalterrein. 
Zij starten om 14.30 uur. 
Deelnamekost kinderen 1,50 euro.
Joggers 5 en 10 km starten samen om 15 uur. 
Deelnemers betalen 5 euro, kwb en CM leden 4 euro.
Iedereen die op een recreatieve en sportieve manier wil bewegen is van harte welkom. 
Alle info: leon.vincke1@telenet.be 03/775.55.31.
Supporters spaar uw aanmoedigingen niet. 
Kom naar de sportterreinen en geniet van dit volkse gebeuren. 
Ook de randanimatie is een bezoek waard. 
Plaatselijke organisatie: Marc Piessens en Etienne Ringoot.

Judoclub Sinaai
start nieuw seizoen:  
Woensdag 2 september
Starters kunnen genieten van 8 gratis proeflessen, zowel in september als in oktober. Men kan
gans het jaar starten met 4 gratis lessen.
Een judopak kan men gebruiken van de club.
Jeugd vanaf 19 uur / Volwassenen vanaf 20uur  elke woensdag en vrijdag in sporthal Ter Beke.
Info: 03 772 10 01 of gerrit.van.bossche@telenet.be
Voorbije seizoen:
Het hoogtepunt was zeker de opening van onze nieuwe dojo met Ulla Werbrouck. De talrijke aan-
wezigen konden genieten van een demo-les van deze Olympische kampioene.
Dankzij ons nieuw lokaal is ons ledental gestegen naar 75 judoka’s.
Enkele andere opvallende activiteiten waren: Zelfverdediging dames en heren (met een 50-tal deel-
nemers), Weekend in Brugge, Vriendjesdag, Mama en papa training en Vallen zonder zorgen voor
55 plussers

SPORT
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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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Competitie:
Tornooi Kruishoutem
1e: Ward Belis – Thor Geerts
2e: Giel Geerinck – Seppe Nijs – Victor Suy – PieterJan Dhooghe
3e: De Plus Jorre – De Witte Tim – Van Tienen Tibo – Dries Catfolies –
Tuur Bonne
4e: Linthout Tibo – Emely Buysrogge
Tornooi Wachtebeke
1e: Ward Belis -   De Plus Jorre
2e: Seppe Nijs – Dries Catfolies – Emely Buysrogge
3e: De Witte Tim
4e: Giel Geerinck
Tornooi Wetteren
1e: Ward Belis – Seppe Nijs
2e: Victor Suy – PieterJan Dhooghe – Moerman Vic – Jorre De Plus
3e: Thor Geerts
4e: Van Tienen Tibo – Giel Geerinck – Linthout Tibo
Tornooi Berlare
1e: Seppe Nijs – Dries Catfolies
2e: Victor Suy – Jorre De Plus
3e: Ward Belis – Axl De Clerck – Van Tienen Tibo – Giel Geerinck – Linthout Tibo – De Witte Tim
Tornooi Zelzate
1e: Ward Belis – Thor Geerts
2e: Victor Suy – Jorre De Plus – PieterJan Dhooghe
3e: Van Tienen Tibo – Giel Geerinck – Linthout Tibo – Moerman Vic        

Vallen zonder zorgen
Op donderdag 21 juni kwamen 14 moedigen  naar de sporthal om bij Ju-
doclub Sinaai een valsessie te volgen.
De leeftijd varieerde tussen 55 en 73 jaar jong.
De sessie was gericht op struikelen en uitglijden, de twee meest voor-
komende valscenario’s in het dagelijks leven.
De bedoeling is om de deelnemers de juiste reflex aan te leren bij het struikelen en het uitglijden.
Deze groep bewees des te meer de fysieke mogelijkheden van heel wat (judo onkundige) 55 plus-
sers om nog valtechnieken aan te leren. Hetzij enigszins aangepast en rekening houdend met een
aantal specifieke aspecten van de ‘sportende oudere’.
De deelnemers waren blij verrast door de eenvoud van de valsessie en de efficiëntie. Men had het
zich zwaarder en moeilijker voorgesteld. In andere valsessies buiten Sint-Niklaas waren zelfs  meer-
dere 80 plussers aanwezig.
Of dit een vervolg krijgt hangt af van de samenwerking tussen KBC verzekeringen en de Vlaamse
Jufoderatie,  de deelnemers zagen het zeker zitten.
INFO: 03/772.10.01 - Gerrit Van Bossche

Atletieknieuws
Loper van de maand: Rudi Eeckhoudt.
“Ik ben wel een beetje loper af, misschien is jogger dus een betere of juistere benaming.  Na vele
jaren voetbal in de provinciale reeksen, nu goed twintig jaar terug, is lopen meer op het voorplan
gekomen. Zo heb ik meermaals de 20 km van Brussel gelopen. Mijn eerste en beste marathon

SPORT

39

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:50  Pagina 55



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

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

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

Nu kan u ook wijn bestellen
via webshop:

www.krygsman.be

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 info@krygsman.be

(St.Niklaas)
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SPORT

(3u21) , zonder voorste kruisband, liep ik eind jaren tachtig.
Een specifieke voorbereiding, begeleiding of trainer was
er toen niet en ook nu niet.
Pas na 2007 ben ik (uit sympathie via collega van het werk)
lid geworden  van de Evergemse runners club. De 20 km
van Brussel, de Gulden Sporen Marathon, In Flanders
Fields en vele andere marathons (meer dan 50 in totaal)
stonden op mijn programma (max. 4 per jaar). Een nieuwe
uitdaging, de dodentocht van Bornem (100 km te joggen) maakte het jaar compleet. Nu al tien deel-
names met een beste tijd 11u38. Graag wil ik ook nog eens de marathon van Antwerpen lopen,
waarvoor ik dit jaar spijtig genoeg verstek moest geven wegens een spierscheurtje.”
We wensen Rudi nog vele sportieve jaren toe. 

Running Team Sinaai organiseerde in de maanden april, mei en Juni opnieuw een geslaagde Start
To Run in Sinaai. Er waren 61 zeer gemotiveerd  deelnemers die na de 10 weken cursus meer dan
geslaagd hun diploma van de 5 km verdiend behaalden. 
Running Team Sinaai organiseert op zaterdag 18 juli voor de 4de maal de “RTS-Stenemuur loop”
(start om 15uur). Inschrijven kan in de feesttent vanaf 13u30. Elke deelnemer ontvangt een aan-
denken +  een gratis tombola ticket  voor een  van de vele prijzen, waaronder een ballonvlucht  ge-
schonken door “AIRBALLOONING - Sinaai”.
Meer info via www.Runningteamsinaai.be of bij een van de bestuursleden.

Podium plaatsen: 
Zaterdag 21 maart Terneuzen: 2de plaats voor Didier Verlee op de 9km 
Zondag 22 maart BK veldlopen: 3de plaats (+45) voor Eddy Van Puyvelde  
Zaterdag 2 mei Heusden-Zolder: 2de plaats (+45) voor Eddy Van Puyvelde
Podium plaatsen ook voor RTS-leden op het afgelopen winterseizoen van SSPZVL.Nl.  Dit is een
eindklassement van 12  gelopen wedstrijden: 1ste plaats voor Claudia Plaelinck bij de Dames (-25
midden afstand), 2de plaats voor Didier Verlee (+ 25), 8ste plaats voor Jurgen De Bruyne  (+35) en
7de plaats voor Luc Lahaye ( + 45).
Proficiat iedereen.

Boogsport
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Sinaai Eendracht 
Zondag 5 juli / 15.00 uur 
Maandag 13 juli / 15.00 uur  (Kermisschieting)
Maandag 24 augustus / 15.00 uur 
Zondag 6 september / 15.00 uur 
Maandag 28 september / 15.00 uur 
(Gratis 25 € op alle schietingen) 

Ons vermaak
Zaterdag 4 juli / 15.00 uur / 37 € gratis 
Zondag 19 juli / 15.00 uur / 50 € gratis 
Zondag 16 augustus / 15.00 uur / 50 € gratis 
Maandag 31 augustus / 15.00 uur / 37 € gratis 
Zaterdag 5 september / 15.00 uur / 37 € gratis 
Zondag 20 september / 15.00 uur / 50 € gratis

Sinaai Statie 
Vrijdag 3 juli / 19.30 uur / 25 € gratis 
Vrijdag 7 augustus / 19.30 uur / 25 € gratis 
Vrijdag 4 september / 19.30 uur / 25 € gratis  

Verbond Sinaai
Tent Stenenmuur  
Vrijdag 17 juli / 14.30uur / 50 € gratis per wip 
Maandag 20 juli / 14.30 uur / 50 € gratis per wip 

Tent Molenhoek 
Vrijdag 24 juli / 14.30 uur / 50 € gratis per wip 
Zondag 26 juli / 09.15 uur / 50 € gratis 
Maandag 27 juli / 14.30 uur / 50 € gratis per wip 

Tent Leebrug 
Zaterdag 1 augustus / 14.30 uur / 50 € gratis 
Zondag 2 augustus / 09.15 uur / 50 € gratis 
Maandag 3 augustus / 14.30 uur / 50 € gratis 
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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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De koningsschieting van alle maatschappijen gaat door op zaterdag 19 september om 11.00 uur 
Sportieve groeten, Anita

GFA Sinaai
Footfestival GFA Sinaai was een groot succes!
Op donderdag 16 april organiseerde GFA Sinaai i.s.m.
de V.F.V. (Voetbal Federatie Vlaanderen) een Footfes-
tival exclusief voor meisjes. Meer dan 90 meisjes be-
leefden een spetterende voetbalnamiddag!

• Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder en voetbal je
graag?

• Wens je met een ploegje meisjes 2x per week te trainen en in het weekend een wedstrijdje te
spelen?

Neem dan contact op met onze sportief verantwoordelijke: jurgen@gfas.be of 0486 491 410.
De trainingen voor de jeugd starten op 1 augustus 2015. Je kan minimaal 3x gratis meetrainen!
Nieuw dit seizoen: dribbelvoetbal voor meisjes U6 & U7

Jeugd GFA Sinaai te gast bij de interland Red Flames – Noorwegen
Op 23 mei 2015 liepen onze jongste speelsters samen met de internationals het veld op bij de in-
terland België-Noorwegen die door onze Red Flames werd gewonnen met 3-2.

Tornooi FC Wijnveld op zaterdagnamiddag 8 en zondag-
namiddag 9 augustus
Naar jaarlijkse gewoonte vindt in het weekend van 8 en 9
augustus het jaarlijkse Walivo heren voetbaltornooi plaats.
Vanaf 14 uur kan men gaaibollen en vinden er wedstrijden
plaats op het Wijnveld. Gratis inkom. Iedereen van harte wel-
kom! Meer info op www.gfas.be of facebook GFA Sinaai

Sinaai kermist van 10 juli tot 3 augustus
DORP
19.30 uur: Open kampioenschap golfbiljart, georganiseerd door biljartclub Herleving in

café Climax.
Zaterdag 11 juli:
14.30 uur: Wielerwedstrijd ‘Grote Prijs Stad Sint-Niklaas’ voor elite met en zonder con-

tract, georganiseerd door Stadsbelangen vzw. Vertrek en aankomst op de Dries.
20.00 uur: Vlaanderen Feest op de Dries met optredens van Tegen Beter Weten In en

Raymond van het Groenewoud.
22.30 uur: Volksbal

Org.: Dorpsraad Sinaai (vzw Sinaai Leeft) en diverse verenigingen i.s.m. stad-
bestuur Sint-Niklaas.

Zondag 12 juli:
13.30 uur: Wielerwedstrijd voor liefhebbers a en b, georganiseerd door sportcomité

W.A.O.D. Afstand: 19 ronden van 8 km (72 km).
16.00 uur: Wielerwedstrijd voor toeristen en genodigden, georganiseerd door sportco-

mité W.A.O.D. Afstand: 6 ronden van 8 km (48 km).
18.00 uur: Wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai, georganiseerd door sportcomité
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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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W.A.O.D. 
Afstand: 5 ronden van 8 km (40 km) voor de heren en 3 ronden van 8 km (24 km) voor de dames.
Inschrijvingen en uitbetaling in café Climax. Vertrek en aankomst op de Dries.  
Maandag 13 juli:
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften, georganiseerd door

koninklijk sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst op de Dries
(café Climax)

15.00 uur: 1ste Kermisschieting georganiseerd door de koninklijke liggende wipmaat-
schappij  De Eendracht in café De Boogscheut.

21.00 uur: Optreden op de Dries van Niels Destadsbader
22.55 uur: Muzikaal vuurwerk
23.00 uur: Optreden op de Dries van Boogie Boy

Org.: Stadsbestuur Sint-Niklaas
STENENMUUR
Vrijdag 17 juli:
14.00 uur: Schieting op liggende wip. 
18.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract
20.00 uur: Gaaibolling op 2 banen
Zaterdag 18 juli:
08.00-16.00 uur: Rommelmarkt in de E. Tinelstraat en garageverkoop in de wijk Stenenmuur
14.00 uur: Kinderloop
15.00 uur: Stratenloop in samenwerking met RTS (3.6 km, 7.2 km en 10.8 km)
19.00 uur: Barbecue gevolgd door optredens van Elke Taelman, Yves Segers en La Folie

Jolie

Zondag 19 juli:
08.30-10.30 uur: Mountainbiketocht over 28 of 50 km. Inschrijven in de tent
13.30-14.30 uur: Proeverkestocht. Vertrek aan de tent
18.00 uur: Wielerwedstrijd voor juniores
20.00 uur: Gaaibolling

Maandag 20 juli:
09.45 uur: Gebedsdienst voor de overledenen van de wijk in de tent. 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 
MOLENHOEK
Vrijdag 24 juli:
14.30 uur: Schieting in de tent op 2 wippen (100 EUR gratis)
20.00 uur: Kampioenschap gaaibolling van Sinaai op 2 banen in de tent (prijzen en 75

EUR gratis).
Zaterdag 25 juli:
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften (16de grote prijs

‘Woonidee Paul interieurinrichting’ en ereprijs ‘Werner Maes en Zoon centrale
verwarming’). Inschrijving (vanaf 13.45 uur), vertrek en prijsuitdeling in de tent. 

19.00-21.00 uur: Mosselfestijn (Inschrijven tot 24/07 bij Gilbert Vercauteren 0485 554 922,
Tommy Vercauteren 0479 629 950, Hans Haelewyn 0486 901 120 of Patricia
Maes 0474 376 853).

21.00 uur: Optreden van Nederlandse schlagerkoningin Sylvia Swart en discobar New

SPORT
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Op vakantie in Yogyakarta, 
Indonesië, het culturele hart 
van Java bij Herman Buyle

Een mooie villa en komfortabel
guesthouse, omsloten door 

een exotische tuin.
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Line
Zondag 26 juli:
09.15 uur: Schieting in de tent op één wip (50 EUR gratis).
15.00 uur: Kinderanimatie met clown Mr. Creezy. Voor elk kind gratis pannenkoek en ge-

schenkje. Springkasteel aanwezig.
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor juniores (5de grote prijs ‘Café Luitentuit’). Inschrijving, ver-

trek aan en uitbetaling in Café Luitentuit.
21.00 uur: Optreden van Les Folles De Gand (travesties) en discobar
Maandag 27 juli:
09.30 uur: Gezellig samenzijn in de tent voor 60-plussers van de wijk.
14.30 uur: Schieting in de tent op twee wippen (100 EUR gratis).
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften (2de grote prijs ‘Ver-

bouwingswerken Danny De Coster’ en ereprijs ‘Droomtuinen Anton Lombaert,
Hulstbaan 207’. Inschrijving (vanaf 13.45 uur), vertrek en prijsuitdeling in de
feesttent. 
Alle activiteiten in de verwarmde feesttent (Hulstbaan 226) zijn gratis toeganke-
lijk. Er is een WC-wagen voor andersvaliden beschikbaar.

LEEBRUG
Vrijdag 31 juli:
19.30 uur: 14de Grote gaaibolling ‘Memorial Eddy Moens’ op twee banen (100 EUR gratis

en 3 trofeeën).
Zaterdag 1 augustus:
15.00 uur: Schieting (50 EUR gratis).
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften (Grote prijs ‘Bloemerie

Sandra’, ereprijs ‘Bouwonderneming Guido De Bock’ en talrijke premies).
Afstand: 14 ronden van 8 km (112 km)

18.15 uur: Eucharistieviering voor de overledenen van de wijk.
19.15 uur: 20ste Grote kermisbarbecuemet gratis tombola voor de aanwezige deelnemers

(hoofdprijs ballonvaart) - inschrijven vóór 27/07 bij P. Notenbaert (03 772 37 95)
of A. Moens (03 772 39 86).

21.00 uur: Groot volksfeest met discobar, gratis toegang.
Zondag 2 augustus: 
08.00 uur: Mountainbiketocht ‘Zomereditie Ronde van het Waasland’ (3 afstanden).
09.15 uur: Schieting met 50 EUR gratis.
14.30 uur: Kinderanimatie (ballonnen en grime).
15.00 uur: Gaaibolling (50 EUR gratis, 3 trofeeën en talrijke surprises). De ganse namiddag

pannenkoeken aan democratische prijzen.
16.00 uur: 101ste Loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar (9 categorieën).

Maandag 3 augustus:
09.30 uur: Herdenkingsmoment voor de overledenen van de wijk gevolgd door gratis kof-

fietafel voor de gepensioneerden van de wijk.
15.00 uur: Schieting op liggende wip (50 EUR gratis).
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften (Grote prijs ‘Vervoer

Thuysbaert’ en talrijke premies). Afstand: 14 ronden van 8 km (112 km).

Gans het weekend gratis springkasteel voor de jeugd. De palmen worden geschonken door cere-
monieën Huis Jozef. Alle activiteiten hebben plaats in een tent op de speelplaats van de school
(Leebrugstraat) en zijn gratis toegankelijk.

SPORT
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Feest 60 jarigen
Geboren in 1955. Hartelijke gelukwensen.

Het comité van de 60 jarigen nodigt u en uw partner uit om deze speciale verjaardag met uw leef-
tijdsgenoten te vieren.

Op zaterdag 7 november 2015 om 18 uur wordt u verwacht in feestzaal Tybeert, Pontweg 3 te
Daknam. 
Bij deze oproep aan allen die geboren zijn in 1955. Ook zij die ‘als inwijkeling’ wonen in onze ge-
meente Sinaai zijn van harte welkom op het 60 jarigen feest. 
Zend uw naam en gegevens door naar onderstaand adres. U mag dan ‘ten gepaste tijde’ de uit-
nodiging voor het feest en het inschrijvingsformulier verwachten. Eind september nog geen uitno-
diging ontvangen, neem dan contact op met onderstaande.
Het feest start om 18 uur. De muziek stopt om 2 uur. Dit alles wordt u aangeboden in een all-in for-
mule.

U wilt er graag bij zijn? 
Klasgenoten weerzien. Leeftijdsgenoten uit uw wijk en straat ontmoeten. U laten verrassen.
U wilt meer info ontvangen. Bezorg ons uw adres en wij doen het nodige.
Wij kijken ernaar uit.

Namens het comité,
Lea Vercauteren, Zakstraat 76, 9112 Sinaai. 03/772.52.72.  leavercauteren@outlook.com.

65 jarige. Wij zoeken u
Geboortejaar 1950. Proficiat! Dan hebt u de pensioenleeftijd bereikt.
Zin om uw bijzondere verjaardag te delen met je leeftijdsgenoten en een feestje te bouwen?

Op zaterdag 24 oktober 2015 nodigen wij u en uw partner uit op het feest van de 65 jarigen in
feestzaal Tybeert te Daknam. 
U wordt er verwelkomt door ons ‘Comité 50’. Met een all-in formule, van receptie tot afscheidskus,
van 19 tot 3 uur, willen wij jullie verwennen.

Hebt u in de maand mei nog geen aankondigend schrijven ontvangen? Dat betekent dat we uw
adres niet kennen. Daarom deze oproep. Maak u kenbaar en zend uw gegevens naar onderstaand
adres. 
Ik bezorg u aansluitend de nodige informatie. 
In september mag u een inschrijvingsformulier en betalingsnota verwachten om uw deelname te
bevestigen.

Uw klas- en leeftijdsgenoten kijken uit naar uw gezelschap.

Namens ‘Comité 50’, Etienne Ringoot, Katharinastraat 23, 9112 Sinaai.
03 / 772.31.58.  ringoot.etienne@skynet.be.
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Geert Ivens, Sinaaise ballonvaarder met meer
dan achthonderd vluchten op zijn naam
“Een ochtendvlucht in de streek is als in een sprookje vliegen”

U weet waarschijnlijk wel dat het Waasland een populaire
plaats is voor ballonvaarders. Wie is er nog niet in september
naar de Vredefeesten in Sint-Niklaas geweest? Maar wist u
ook dat er verschillende ballonvaarders in Sinaai wonen?
Één van hen is Geert Ivens. Al achttien jaar heeft hij de bal-
lonvaartpassie te pakken. Ondertussen heeft hij zijn eigen
bedrijf dat ballonvaarten organiseert. Hij vertelt Info Sinaai,
over een uit de hand gelopen hobby. 

Info Sinaai: Van waar komt uw passie voor ballonvaren?
Geert Ivens: “Ze fascineerden me als kind al. Je woont in
het Waasland en dan zie je automatisch veel ballonnen vlie-
gen. Via via ben ik eens kunnen meevliegen. Ik had toen een
leraar op de Broederschool in Sint-Niklaas die ook aan bal-
lonvaren deed. Iemand van Sinaai, Gerrit Heirman. Achter
een les ben ik bij hem eens gaan luisteren hoe je exact bal-
lonvaarder wordt. Zo ben ik dan bij hem als crew (medewer-
ker) begonnen. Telkens hij ging vliegen, hielp ik mee uit- en
inpakken, meevolgen met de auto, enz. Na mijn studies ben
ik beginnen vliegen voor Vip Air Ballooning, de firma van
Gerrit en zijn broer. Op een bepaald moment stopten beide
broers en heb ik alles voor een schappelijke prijs  overge-
nomen.”

Info Sinaai: U heeft er waarschijnlijk ook lessen voor gevolgd?
Geert: “Natuurlijk. Eerst moet je een theoretisch examen afleggen, als je daar door bent, moet je een
aantal vluchten volledig solo doen. Dat voelde wel raar de eerste keer. Als je je klaar voelt, moet je een
eerste praktische examen afleggen en daarna moet je nog 50 vluchten doen met een ballon zonder pu-
bliciteit en zonder betalende passagiers. Dan moet je terug een praktisch examen afleggen. 

Info Sinaai: Zo’n ballon heeft waarschijnlijk wel een hoog prijskaartje?
Geert: “Dat is afhankelijk van de grootte. De ballonnen waar wij voornamelijk mee vliegen, voor vier pas-
sagiers en een piloot, kosten toch gemakkelijk 64000 euro. Dat is ook de reden waarom die ballonen
meestal gesponsord zijn. Het is een heftige som, maar een bedrijf schrijft dat af op vijf jaar.”

Info Sinaai: U heeft een eigen ballonvaartbedrijf en nog een vaste job ook. Hoe combineert u dat?
Geert: “Ik ben zelfstandige als hoofdberoep en ballonvaren is nog altijd een hobby, misschien een beetje
een uit de hand gelopen hobby wel. Ik probeer het nog altijd te beperken tot de weekends. Die zijn nu
al volgeboekt tot begin augustus. In de week vlieg ik in principe niet.”

Info Sinaai: Er wonen wel nog een paar ballonvaarders in Sinaai. Kent u ze?
Geert: “De meeste uit de streek ken ik wel. Het is een populaire hobby hier. Ik denk dat er in een straal
van 40 kilometer rond Sint-Niklaas toch wel een 40 à 50 ballonvaarders wonen. De laatste jaren beginnen
we toch wel een nieuw fenomeen te zien. De pioniers worden oud en ze beginnen ermee te stoppen.
Het aantal in België blijft wel stabiel.”

INTERVIEW
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Info Sinaai: Hoeveel vluchten heeft u ongeveer al gemaakt? 
Geert: “Een achthonderdvijftig. In mijn beginperiode heb ik eens honderd vluchten op een jaar gedaan.
Dan zaten mijn weekends propvol. Ik was toen wel eens blij als het regende (lacht).”

Info Sinaai: Wordt u het niet beu?
Geert: “Nee, ik doe het nog altijd even graag. Mocht ik het niet graag doen, dan zou ik er mee stoppen.
Het vraagt toch net wat opoffering.”

Info Sinaai: Hoe gaat een ballonvlucht in zijn werk?
Geert: “We rijden naar onze vertrekplek.  Dan beginnen we uit te pakken, aan te koppelen. Daarna be-
ginnen we de ballon te ventileren om die koud te vullen. Met de vlam verwarm je die lucht waardoor je
ballon rechtkomt en dan vertrek je. Als je met je vaste crew zit en iedereen weet wat hij moet doen, ben
je op een kwartier weg. We proberen ook de passagiers bij het opstijgen en landen te betrekken.”

Info Sinaai: Met een ballon kan je niet sturen. Hoe bepaalt u dan naar waar u heen gaat?
Geert: “Je hebt weerberichten op korte termijn waarop je je kunt baseren. Dan is er ook de windrichting,
een algemene op de grond, en één op hoogte. Die geeft ongeveer aan naar waar je gaat. Maar je kan
nooit exact zeggen waar je gaat landen. Soms wijkt de windrichting af van de voorspellingen.”

Info Sinaai: Hoe landt u zo een gevaarte?
Geert: “De hoogte kan ik wel perfect beheersen. Als je aan het landen bent, en je merkt dat je niet aan
je landingsplaats geraakt, dan stijg je terug en vlieg je verder. De ballon heeft een reactiesnelheid van
zes à zeven seconden. Als je aan het dalen bent, en je steekt je brander aan duurt het dus zolang tot je
ballon reageert. Dat valt dus mee, maar je moet toch altijd vooruitdenken. We hebben een touw vanboven
waarmee we heel snel warme lucht kunnen laten ontsnappen en zodat je vrij snel blijft staan.”

Info Sinaai: Worden de mensen soms bang in de mand?
Geert: “Zelden of nooit. Soms zijn ze bij het opstijgen wat bang. Dat zie ik direct en dan geef ik altijd als
raad niet recht naar beneden te kijk, maar de blik op de horizon te vestigen. Hoogtevrees heb je niet in
een ballon omdat je geen contact met de grond hebt. Ik zit liever in mijn mand op een kilometer hoogte
dan op een klif in Bretagne van honderd meter.”

Info Sinaai: Aan welke ballonvlucht heeft u de mooiste herinneringen?
Geert: “Ik kan er moeilijk één kiezen. Ik heb al heel wat mooie vluchten gedaan.  We zijn twee jaar achter
elkaar gaan vliegen aan de kastelen van de Loire.Elke keer stegen we op aan een ander kasteel. Dat
was fantastisch. Een ochtendvlucht hier in de streek, als er een klein laagje nevel is. Juist de koeien
staan dan in de nevel en de rest komt er boven uit. Dat is een sprookje waar je in  vliegt.” 

Info Sinaai: Hoe lang woont u al in Sinaai?
Geert: “Al vier jaar, daarvoor woonde ik in Sint-Niklaas. Ik ben opgegroeid op de rand van Sint-Gillis-
Waas en Sint-Niklaas. Ik vind Sinaai een leuk dorp, landelijk nog. Waar ik vroeger woonde, was het ook
zo en als je iets gewoon bent, wil je dat ook zo. Ik had vroeger ook een vriend die hier woonde. Met wat
geluk heb ik hier een mooi stuk grond kunnen kopen. We wonen hier heel graag.”

Info Sinaai: Hartelijk dank, en we hopen dat we uw ballon nog veel over Sinaai en het Waasland
zien vliegen!

Meer informatie vind u op de website van Geert: www.vipairballooning.be

Interview

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:50  Pagina 66



r 23

Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:50  Pagina 67



Boekje_Sinaai_juli_2015_OK_B_Opmaak 1  19/06/15  08:50  Pagina 68


