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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 22 augustus 2016!

Redactioneel
Happy Times.

We schrijven dit redactioneel begin juni, op het moment dat de regen met bakken uit de lucht valt; dat het
dondert dat het klettert; dat de zomer zich nog niet aankondigt.

Op de sociale media circuleren foto’s van ondergelopen straten, weiden en akkers. Een foto van ‘t moment,
en het is goed dat we dat allemaal vastleggen. Maar voor hoelang blijft het in ons collectief geheugen? Morgen,
overmorgen, volgende week worden we overspoeld met nieuw materiaal.

Voor de minder jeugdigen onder ons: begin augustus zal het 30 jaar geleden zijn dat ons dorp ontsnapt is aan
een cattastrofe. Een windhoos met orkaankracht trok rakelings langs onze dorpskern om in de Hondsnest
ruim 8.000 bomen te vellen en eeuwenoude beuken de kop uit te wringen. De feesttent op Leebrugkermis
werd eerst de lucht ingetild om nadien neergekwakt te worden. Gelukkig zonder gewonden.

Twee jaar geleden werd met Pinksteren het zuid-oosten van het dorp getroffen door felle hagelbuien die ook
Waasmunster en Belsele teisterden. Vijf jaar eerder was het ook prijs: een stevige strook Sinaai, Puivelde en
Sint-Pauwels werden ten dele dakloos of op zijn minst dak-geschonden.

Tot bij het schrijven van dit redactioneel kregen we wel veel nat, maar gelukkig weinig dramatische toestanden.
We hadden dan wel ondergelopen straten (Leestraat, Hulstbaan, Hooimanstraat, Molenstraat, ...) maar voor
zover we weten bleven de huizen gespaard van binnenstromend water. Dat zou tot voor 2005 ondenkbaar ge-
weest zijn. Met de stuw van de Armentruyenbeek op de Belselebeek werd het water immers afgeleid richting
pompgemaal aan de Hondsnest en werd het dorpscentrum beveiligd. Chapeau voor de Polder Sinaai-Daknam
en het toenmalige stadsbestuur voor deze ingrijpende werken.

Verder in dit nummer vinden jullie de timing van infrastructuurwerken die ook weer met waterbeheersing te
maken hebben: dit keer voornamelijk met de gescheiden aanvoer van afval- en regenwater. De capaciteit en
de efficiëntie van het waterzuiveringsstation aan het kerkhof zal hiermee veel groter worden.
Sinaai (ethymologisch ‘plaats aan het water’) blijft als laagstgelegen punt van onze stad ook afvoerpunt van
het regenwater van Sint-Niklaas. Als het op de Markt regent, is het water twee uur later in Sinaai! Maar zonder
overlast in normale omstandigheden. Mooi toch?

Het is dezer dagen bon ton om te spreken van een “failed state”. “Rien ne vas plus”.
Laat ons liever tevreden kijken hoe goed we het hebben dat we aan al die ellende ontsnappen. En laat het ons
maar vieren via het rijke feestprogramma dat ook deze zomer weer op het programma staat, waarvan verder
meer. En meteen kijken we verder: volgend jaar 800 jaar Sinaai. Dan gaan we d’er echt ne lap op geven.

Summertime; happy times !
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Dorpsraad
Gewijzigd parkeerregime in de Katharinastraat
Aandacht: sinds 1 mei werd het parkeerregime in de Katharinastraat tussen Dries en Franciscuslaan
gewijzigd: parkeren is nu alleen nog toegestaan langs de kant van de even huisnummers. Langs
de kant van de pastorij en de Katharinawegel is parkeren dus verboden, en dat om een vlottere
verkeersdoorstroming te garanderen.

We willen er ook op wijzen dat er een parkeerverbod geldt op het stukje Dries tussen huisnummers
58 t/m 66 (van aan De Ster tot Katharinastraat).

Openbare werken
In vorige edities van onze Info Sinaai kondigden wij al eerder de op stapel staande openbare werken
aan. Nu is het zo ver. Ze zijn er aan begonnen:

Veilig fietsen in de Weimanstraat
Sinds eind mei zijn er in de Weimanstraat werken aan de gang voor de aanleg van fietspaden. Sint-
Niklaas en Stekene hebben de handen in elkaar geslagen om een veilige fietsverbinding te realise-
ren tussen Sinaai en Klein-Sinaai. Het traject loopt langs de Weimanstraat, over de Stekense Vaart
en verder langs de Koebrugstraat richting Klein-Sinaai. Dit traject is opgenomen in het bovenlokale
fietsroutenetwerk. In de Weimanstraat gaat de aanleg van het fietspad gepaard met snelheidsrem-
mende maartregelen. De maximum snelheid wordt teruggebracht tot 50 km per uur. De Weimans-
traat loopt door waardevol natuurgebied. De bescherming van overstekende dieren en van
waar devolle vegetatie is daarom in het project opgenomen.

In het gedeelte vanaf de Koebrugstraat tot 550 meter voor het kruispunt met Zwaanaarde is een
dubbelrichting fietspad voorzien, vrijliggend aan de overzijde van de gracht. Het fietspad wordt
uitgevoerd in rode en grijze betonverharding. De totale kostprijs van het project bedraagt 1.939.862
EUR, waarvan 927.625 EUR gefinancierd wordt door de stad Sint-Niklaas.

Verkeerssituatie
in de eerste fase, tot vrijdag 8 juli, wordt het verkeer richting Klein-Sinaai volledig afgesloten. Enkel
landbouwers en bewoners krijgen doorgang. Tijdens het bouwverlof van zaterdag 9 juli tot maandag
1 augustus liggen de werken stil en is de straat opnieuw open voor het verkeer in beide richtingen.
De tweede fase start op dinsdag 2 augustus en loopt tot eind oktober 2016. In deze periode is de
Weimanstraat vanaf de Fondatiebeek richting Klein-Sinaai opnieuw volledig afgesloten voor het
verkeer. Er wordt een wegomlegging voorzien via Eksaarde-Dam. 

Werken Sinaaidorp
Na een lange aanloop zullen de herinrichtingswerken aan Sinaaidorp worden aangevat nadat de
werken in de Weimanstraat voltooid zijn.
We mogen wellicht rekenen op november als aanvangsdatum. De voorziene uitvoeringstermijn be-
draagt 200 werkende dagen, wat overeenstemt met een kalenderjaar, maar uiteraard ook weersaf-
hankelijk is.
De geplande fasering ziet er als volgt uit:
In een eerste fase zal gewerkt worden aan de Hulstbaan, het stuk van Dr. Haeltermanlaan tot aan 
Schoenen De Vos. 
In een tweede  fase komt het stuk tussen Schoenen De Vos tot en met het kruispunt van de inrit
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Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Warmtepompen
Zonneboilers

Molenstraat 9 TEL. 03 772 25 03
9112 SINAAI Gsm 0476 48 83 79
info@cerpentiernv.be www.cerpentiernv.be

Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid
Open: vrijdag en zaterdag van 10u00 - 12u00

zondag van 10u00 - 13u00
Of na telefonische afspraak

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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naar de sportvelden in de Vleeshouwersstraat aan bod.
Als derde en laatste fase krijgt Sinaaidorp een herinrichtingsbeurt: vanaf Tinelstraat tot en met het
kruispunt Zakstraat/Neerstraat.
Gaan we als afsluiting van de viering van 800 jaar Sinaai de officiële opening van vernieuwde dorps-
kern nog meemaken in 2017?  We hopen er op.

Werken aan de Leebrug
Aan het  kruispunt Leebrugstraat-Leestraat-Heirstraat zal de brug over de Leebeek worden vervan -
gen.  
Aanvang der werken: augustus 2016. De duurtijd der werken is op 40 dagen voorzien.

Rioleringswerken in Puivelde vanaf dinsdag 16 augustus 2016
Op dinsdag 16 augustus 2016 gaan in opdracht van Aquafin en het stadsbestuur rioleringswerken
van start in Puivelde. De werken hebben tot doel het afvalwater van ongeveer 1.150 inwoners uit
Puivelde en ruime omgeving op het waterzuiveringsstation van Sinaai aan te sluiten.

Wie doet wat?
Werken ten laste van Aquafin: kostprijs 5.184.092 EUR
• Aanleg van een afvalwatercollector in de Marktstraat, Kruisstraat en Puiveldestraat.
• Aanleg van een regenwaterriolering in de Marktstraat tussen Eikenlaan en Kruisstraat en in de
Kruisstraat en Puiveldestraat. In de Puiveldestraat zullen - waar hiervoor plaats is - nieuwe grach-
ten worden gegraven. In de Marktstraat tussen Gentstraat en Eikenlaan wordt geen nieuwe re-
genwaterriolering aangelegd. Hier blijven de bestaande buizen en grachten in gebruik voor de
afvoer van regenwater. De buizen en grachten worden waar nodig hersteld.

• Langs het volledige tracé wordt het beton vervangen door asfalt. De fietspaden in grijs beton
worden heraangelegd in oorspronkelijke toestand. Het fietspad in rood beton blijft behouden. In
de dorpskern van Puivelde worden, in samenwerking met de stad Sint-Niklaas, de kasseien ver-
vangen door een betonnen wegdek.

• Bouw van 3 pompstations:
- In de Marktstraat ter hoogte van de kruising met de Molenbeek.
- In de Marktstraat ter hoogte van het Zulmaplein.
- In de Puiveldestraat ter hoogte van de Ransbeek.

Werken ten laste van de stad Sint-Niklaas: kostprijs 1.475.415 EUR
• Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de dorpskern van Puivelde herin te rich-
ten. De kasseien worden vervangen door een betonnen wegdek.

• In de Ransbeekstraat wordt een afvalwaterriolering aangelegd.
• Afkoppelingswerken op privaat domein voor wie gebruik maakt van de aannemer aangesteld
door de stad.

Timing & fasering
De werken starten op dinsdag 16 augustus en zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren. Het
project wordt opgedeeld in fasen. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de wo-
ningen maximaal bereikbaar blijven. De verschillende fasen vindt u hierna.

Fase Plaats – omgeving werken Timing
1 Puiveldestraat en Kruisstraat van Molenstraat tot Kruisstraat 55 Augustus 2016 tot voorjaar 2017

2 Dorpskern Puivelde: Kruisstraat 55 tot einde Zulmaplein Begin 2017 tot zomerbouwverlof 2017

3 Marktstraat van Zulmaplein tot Gentstraat Vanaf bouwverlof 2017 tot voorjaar 2018

Deze planning is steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

sinaaileeft
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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

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT BVBA

8

Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Aquafin informeert u
Aquafin wil de hinder, die de werken met zich meebrengen, zoveel mogelijk voorkomen en beper-
ken. Op de website www.aquafin.be kan u vanaf de start der werken de stand van zaken en de
planning van het project opvolgen. Klik rechts ‘werken in uw gemeente’, selecteer links de ge-
meente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiches.

Bewonersvergadering
Op donderdag 23 juni om 19.30 uur vindt in De Klavers in Belsele een informatievergadering
plaats over het project. Bewoners die op het tracé van de werken wonen krijgen een persoonlijke
uitnodiging in de bus. Na afloop van de bewonersvergadering wordt in de ruime omgeving van de
werfzone een infonota verspreid met de praktische info van de werken.
Nieuwe werfinformatie staat ook steeds op www.sint-niklaas.be.

Wil u graag op de hoogte blijven van verkeershinder in de stad? Abonneer u op de digitale ‘Nieuws-
brief verkeershinder’ via www.sint-niklaas.be

De officieel bewegwijzerde omleiding stuurt ons in een grote cirkel rond het dorp.
De kans is echter is groot dat u en ik onze weg zoeken via de kleinere straten. Daar is op zich niets
mis mee, maar laat ons a.u.b. voorzichtig blijven om de veiligheid van de arbeiders en de andere
weggebruikers te respecteren. Een aangepaste snelheid – ook of zeker in de kleinere straten –  zal
daarbij een belangrijke stap zijn.

Trage wegen
Vorig jaar werd door het stadsbestuur een infofolder uitgegeven over de trage wegen in Belsele.
Dit jaar is Nieuwkerken aan de beurt, en volgend jaar volgt Sinaai.

Het stadsbestuur vraagt onze medewerking om die folder te helpen ontwikkelen: interessante info,
fotomateriaal, keuze bewegwijzerde routes.
Wie geïnteresseerd is om mee te werken mag zich melden op ons secretariaat Beukenlaan 24, of
via de site dorpraad@sinaaileeft.be.

Zaterdag 9 juli op de Dries 
11 juliviering 2016 / 90ste Guldensporenviering
Stoomboot (groep rond Niels Boutsen) met hun toernee “Storm”

De nieuwe CD “STORM” werd op 6 december 2015 
te water gelaten.

Vanaf 2014 ging hard voor Stoomboot: de eerste
plaat kwam uit en werd fantastisch onthaald door de
Vlaamse pers. Vier singles haalden hoogste rotatie
op Radio 1 en Radio 2 en een volle zomer leidde tot
een intieme theatertour en een nominatie voor MIA
(2014) voor ‘Beste Doorbraak’.

Vastberaden om met zijn zachtje liedjes met een re-
lativerend randje, een vleugje humor en een snuifje
poëzie een plekje in het kleinkunstlandschap te ver-
overen, begon hij aan de tweede plaat. “Storm” heet

9
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VERKOOP | VERHUUR | PROJECTBEGELEIDING
Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai - 03 288 70 70
info@dcs-vastgoed.be - www.dcs-vastgoed.be
Zaakvoerder: Koen De Corte      BIV nr. 506 308

GLOBAL ID.BVBA
• motoren voor rolluiken, poorten, hekken, ...
• elektrische lintoproller voor rolluiken
• toebehoren en bedieningen voor motoren
• ramen, deuren, poorten, ...
• ook plaatsing en afwerking

MARC DE BLOCK
zakstraat 39 - 9112 Sinaai
0496 25 45 58
m-deblock@hotmail.com
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hij en Stoomboot nam zelf de productie voor zijn rekening. Het resultaat zijn uitgepuurde liedjes
die niet alleen meer over vrouwen gaan die hij niet krijgen kan.

Singles: “Einde Van De Wereld”, “Spanjaard”, “Broekzak”, "Wolkenkrabbers", “De Hele
Blauwe Stoomboot” en “De Zotte Morgen” (cover Zjef Van Uytsel)

“Boutsen speelt met taal zoals een kleuter met blokjes. Een uitstekend debuut van een naam die
heel snel een begrip zal worden.” (DE MORGEN)

“Stoomboot speelt Champions League in Kleinkunstland, kleinkunstheld in wording.” (HUMO) -
http://www.stoomboot.be/

Hannelore Bedert & groep met hun toernee “Iets dat niet komt”

Alsof Nederlandstalige muziek enkel te vergelijken valt met Neder-
landstalige muziek. Alsof we niet groter en breder mogen denken. Han-
nelore bewijst het vlotte tegendeel. De messcherpe teksten van Bedert
gaan nog steeds tot op het bot, maar wie dit nog kleinkunst noemt,
heeft niet goed geluisterd. Hannelore weet al lang hoe ze haar publiek
staalhard kan raken. Soms warm en zalvend, dan weer ijzingwekkend
kil. 

Hannelore’s debuutalbum “Wat Als” (2008) werd overladen met zoveel
superlatieven dat iedereen schrik kreeg voor album n° 2. “Uitgewist”
(2011), het gevreesde tweede album, bleek, na een lange en intense
concertrit, opnieuw een schot in ieders roos en het regende sterren.

Voor haar nieuwste plaat “Iets dat Niet Komt” (2013) werkte ze samen
met o.a. Thomas Vanelslander (Gorki, Arno) en Filip Tanghe (Balthazar)
en het resultaat is verrassend schoon.

Singles: “Janker”, “Helemaal”, “Boemerang” en “Zoals U”.

Bloedstollend concert. Wie dit nog kleinkunst noemt, is van slechte wil. Live heeft ze meer raak-
punten met PJ Harvey en Wilco, dan met pakweg Miel Cools en Zjef Vanuytsel. Hannelore Bedert
staat tegenwoordig in zalen als De Roma, De Handelsbeurs en de Ancienne Belgique en ze kan
zich moeiteloos meten met de grote buitenlandse concurrenten die daar haast dagelijks op het po-
dium staan. Geen geringe verdienste. (De Morgen ****1/2)

“Uitgewist” is in de eerste plaats een bloedmooie, tijdloze popplaat die volop ontroert en al na een
paar keer luisteren van die aard is, dat je beseft dat niemand zo melancholisch kan zijn als Hannelore
Bedert. (De Morgen).

Bedert is iemand die in haar emoties spit zoals een boer op zijn veld. Twee schupsteken diep, tot
elk stukje onkruid, elk stukje oneffenheid, ontworteld wordt.(...) (...) De valkuilen van de liefde: het
is een thema waarover alles al een miljoen keer gezegd is, maar toch slaagt de zangeres erin om
toch nog nieuwe invalshoeken bloot te leggen.(...)  Als u dit jaar één Nederlandstalige plaat koopt,
laat het dan deze zijn."(De Morgen, Bart Steenhout *****)

Was “Nederlandstalig” een genre, dan had Hannelore Bedert er met haar derde plaat een steen in
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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. 03/777.44.90

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

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

Reinigen van interieur
Opkuisen brandhaarden

Herstellingen
Rioleringswerken
Afbraakwerken
Containers voor

bouw- & stortafval

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

DRUKKERIJ
St.-Katharina

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

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

O
FF

SE
T

D
IG

IT
AL

 P
R

IN
TI

N
G

SINAAIDORP 40
9112 SINAAI

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

GSM:  0495 53 61 83
Tel:  03 772 66 63  

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai
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Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66
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verlegd. “Iets Dat Niet Komt” is een pakkend meesterwerk van delicate rauwheid dat alleen maar
buitenlandse referenties oproept. Beste singer-songwriter van Vlaanderen: die titel is finaal gekaapt
door Hannelore Bedert. (Enola.be).

http://www.hannelorebedert.be/   -   http://www.koortzz.be/nl/artiesten/hannelore-bedert/

Volkssportfeesten 2016
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus vindt op de Dries de 34ste editie plaats 
van de Volkssportfeesten.

Dit jaar mogen we 17  ploegen verwelkomen in de arena. De organisatie is volop bezig in het beden -
ken 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

13
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44
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Onderhoud kerkhoven
Zowel het Tinelkerkhof als de nieuwe begraafplaats worden regelmatig bezocht. Niet alleen om
een dierbaar overledene te gedenken, maar ook om de gelegenheid te gebruiken om de zerk te
reinigen of een bloemetje te plaatsen. Samen met de inzet van de medewerkers van de dienst be-
graafplaatsen en de groendienst, zorgen alle bezoekers voor een belangrijke bijdrage aan onze se-
rene en kleurrijke begraafplaatsen. 

Ondanks de vele inspanningen, lanceren we toch een extra oproep om de aanwezige grafzerken
in ere te houden. De reden hiervoor is het recente ongeval waarbij een bezoeker onder een grafzerk
terecht kwam. Na dit incident hebben we meerdere zerken gecontroleerd op stevigheid en helaas
vastgesteld dat velen gevaarlijk en los op hun sokkel staan. 

Een grafzerk is een gedenkmonument en moet dus onberoerd blijven, maar om te voorkomen dat
deze ongewild een gevaar vormt, verzoeken we alle nabestaanden om de veiligheid van alle be-
zoekers en de medewerkers van onze diensten te garanderen. Daarom: controleer uw grafzerk en
onderneem - indien nodig - stappen zodat deze stevig recht blijft staan. 

Alvast bedankt voor uw betrokkenheid!

Kunst uit Sinaai 2016
Op zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 organiseert de Dorpsraad-Sinaai voor de 33ste keer
de kunstmanifestatie “Kunst uit Sinaai”. Dit ter gelegenheid van Sinaai-jaarmarkt. 
Het is de bedoeling om Sinaaise kunstenaars (zowel op het vlak van plastische kunsten, poëzie
als muziek) een platform aan te bieden waarbij zij hun werk kunnen tonen aan de Sinaaise bevol-
king. De deelname van de kunstenaars en de toegang voor het publiek is gratis.We doen andermaal
een oproep aan alle Sinaaise kunstenaars die op één van deze drie terreinen actief zijn om deel te
nemen.
Je wordt er opgevangen door een ervaren ploeg die reeds verschillende jaren actief is en die graag
nieuw en/of jong talent een kans wil bieden.

Indien je wenst deel te nemen geef dan zo snel mogelijk je uw naam en adres (eventueel telefoon-
nummer en e-mail) aan de secretaris: Jeannine Ongenae – Wijnveld 234 te 9112 Sinaai.
Tel: 03/772.48.95 of e-mail: jeannine.ongenae@telenet.be.
Dichters nemen contact met Frans Orens – Beukenlaan 32 te Sinaai of op tel. 03/ 296.90.94, of
e-mail: fr.orens@gmail.com.
Je wordt dan uitgenodigd op een vergadering die doorgaat in de loop van de maand augustus
2016.

Op deze vergadering bespreken wij samen met de deelnemers het programma en maken alle no-
dige praktische afspraken.
Ook degenen die één van de voorgaande jaren reeds hebben deelgenomen worden automatisch
uitgenodigd.
We hopen oprecht op een talrijke opkomst om van deze 33ste editie een topper te maken.

Namens Dorpsraad Sinaai
Jan Meganck – Jeannine Ongenae – Frans Orens

15
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen

FEEST ?

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395
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Sinaai van bovenaf 
Sarah Van Goethem bezorgde ons deze indrukwekkende luchtfoto genomen tijdens de Stenemuur-
feesten vanuit de ballon van Steven Onghena (16/05/2016).

Davidsfonds
Activiteiten juli-september 2016 

4 juni – 18 september: Davidsfonds Zomerzoektocht in Roeselare en Izegem. Meer info hierover
vindt u op http://www.davidsfonds.be.

Zondag  25/09 om 14u00 - Dries: Culturele wandeling naar aanleiding van de 33ste Kunst uit Si-
naai.
Het Sinaaise dorpscentrum wordt weer een kunstencentrum. In en rondom de Sint-Catharinakerk
gaan wij kunstwerken van plaatselijke kunstenaars ervaren. Wij bezoeken ook de tentoonstelling
van Heemkring “den Dissel” in het Dorpshuis.

Deze activiteit is gratis en u bent natuurlijk van harte welkom. Breng gerust vrienden en kennissen
mee!
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.

17
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Hout- en Pelletkachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

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

info@doehetzelfverlee.be
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Junior Journalistwedstrijd

Onze opstelwedstrijd stond dit jaar in het teken van “Verschillend
en toch gelijk”. De jury bekroonde Lena De Block uit klas 6G tot
winnares."

Alle a en Jnog aan toe

In het land Fruita, meer bepaald in de provincie Appetopia, is er een grote crisis ontstaan: namelijk
de a en de J komen niet meer overeen.  Ze zien alleen elkaars negatieve verschillen.
Op een zekere dag heeft de Appé er genoeg van.  “Alle a en Jnog aan toe, jullie zijn te ver gegaan
met die domme verschillen! Kom allemaal morgenvroeg om 9 uur naar de rechtbank, BEGREPEN!?”
schreeuwt hij vermoeid tegen zijn volk.  Na een slapeloze nacht slentert iedereen de rechtbank bin-
nen. De slag van de hamer zorgt voor een kille stilte.” Dames en heren, a en J, boeren en boe-
rinnen, laat de zitting beginnen.” De rechter geeft het woord aan de advocaten van de 2 partijen.
Nadat zij hun deftige uitleg gegeven hebben, mogen de a en Jzelf hun oordeel vellen. Maar dat
draait verkeerd uit. Ze beginnen met elkaar te bekvechten. “Hé, rotte a, moet ik je eens tot moes
slaan!”, snauwt een J. “Zal ik jou eens een muil-J geven?”, reageert een a terug.

“GENOEG!” roept de Appé overdonderd. “Jullie maken het veel te bont, ik kan het niet meer aan-
zien;   J jullie aan de noordelijke kant, a aan de zuidelijke kant.  Daartussen bouw ik een reus-
achtige muur, zodat jullie elkaar niet meer kunnen zien!” Na de heftige dag verdwijnt iedereen onder
z’n dekens. De volgende ochtend kruipen zowel de  a als de J uit hun bed. Tot hun verbazing
staat er al een ongeloofelijk muur tussen de 2 fruitsoorten!  

Wanneer er 3 maanden voorbij zijn, beginnen ze allemaal verveeld te lopen doordat ze alleen hun
spiegelbeeld voorbij zien wandelen. De a kunnen er niet meer mee leven. Enkele a gaan naar
de Appé. Als ze aankomen, vertellen ze hun verhaal. Wanneer de a klaar zijn, haalt de Appé 2 J
om te vragen of ze akkoord gaan. De 2 J vinden het een goed idee. “Wij willen ook terug samen-
leven met de a.” verkondigen ze. “We zijn allemaal gelijk, maar toch anders.” vervoegt een a.
“Ja, iedereen geeft een spriet haar, een klokhuis, sommigen hebben hetzelfde kleurtje… “ 
“Oké, oké! Ik zal de muur weghalen.  Morgen kunnen jullie weer vredig samenleven!” glundert de
leider. Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf die dag leven de a en J, verschillend en toch gelijk, gelukkig
samen. 

Koninklijke Harmonie St-Cecilia Sinaai   
De Koninklijke Harmonie St-Cecilia Sinaai is dit jaar 206 jaar actief. Dit was niet mogelijk zonder
de trouwe steun van onze ereleden. Door hun financiële bijdrage konden wij steeds onze werking
verder zetten.
Het kloppend hart van een harmonie zijn echter de muzikanten, bestuursleden en sympathisanten. 

2016 brengt minder vrolijk nieuws, door het afhaken van veel van onze muzikanten is het voor ons
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.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

     

 

 

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
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niet meer mogelijk onze traditionele uitstappen en vieringen te verzorgen. We verdwijnen hierdoor,
met spijt in ons hart, uit het dorpsgezicht, maar blijven als vzw bestaan.
Binnen Sinaai kunnen we wel de 11 november viering blijven verzorgen dankzij de samenwerking
met de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Waasmunster, het klaroencorps en de muziekkapel van de
‘Chiro Wij’ Sinaai.

Zit muziek maken ook in jouw bloed, wil je graag als Sinaainaar de harmonie nieuw leven inblazen
en samen met ons gezellig musiceren, neem dan gerust contact op, via mail: rogerlaureys@hot-
mail.com of per telefoon: 03/772 29 80.
Grote dank voor alle muzikanten, bestuursleden, ereleden en sympathisanten voor hun jarenlange
toewijding.

Openluchtspel door Toneelkring Baudeloo 
Feestjaar 2017

In 2017 viert Toneelkring Baudeloo zijn 50-jarig
jubileum samen met het 800-jarig bestaan van
Sinaai. Reeds lang koesterde de toneelkring
de gedachte om een openluchtspel te brengen
op de Dries van Sinaai.  Het is een feit dat niet
veel gemeenten beschikken over een dergelijk
dorpsplein, uitermate geschikt voor een mas-
saproductie.  Sinaai beschikt over een prachtig
dorpsplein en het zou zonde zijn daar dan ook
geen gebruik van te maken. 

Het feestjaar 2017 lijkt ons  de uitgelezen ge-
legenheid om eindelijk die droom te realiseren.

De  voorbereidingen zijn ondertussen al volop gestart en samen met Sinaai Leeft, die ons ten volle
steunen,  zijn er ook reeds afspraken gemaakt en praktische regelingen besproken. Wij zijn er ons
van bewust dat een dergelijk project heel wat kopzorgen meebrengt en inspanningen zal vergen,
en dat we de hulp zullen nodig hebben van andere verenigingen. 

Het doet ons dan ook plezier dat we reeds van velen een helpende hand aangeboden kregen. Wij
kunnen hier al meegeven dat de voorstellingen gepland zijn voor september 2017. Wat het verhaal
betreft kunnen we enkel verklappen dat het een historische gebeurtenis vertelt die zich heeft afge-
speeld in Sinaai ten tijde van de Boerenkrijg. Meer kan ik hierover nog niet kwijt, maar in de vol-
gende  Info-Sinaai zullen we al wat meer tipjes van de sluier oplichten.

KVLV Sinaai
Vrijdag 1 juli: Chocolade wandeling Lokeren
Gids Linda Schelfout verwacht ons om 19u in het Stadsmuseum, Markt 15A, Lokeren
We sluiten de avond af in De Postiljon met een aperitief, vis of vleesschotel naar keuze en koffie.
Kostprijs leden: € 30; meer info bij Linda Braem - lindabr@scarlet.be.

In juli en augustus stippelen wij voor onze leden en hun familie fietstochten uit in het Waasland.
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www.verberckmoesramenendeuren
Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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Deze tochten zijn een 30 tal km lang en steeds wordt er een tussenstop voorzien om even te rusten,
de dorst te lessen en bij te praten.
Maandag 4 en 18 juli vertrekken we om 19u30 - samenkomst Dries.
Maandag 8 en 22 augustus vertrek om 19uur.

Zondag 4 september: Tractorwijding gevolgd door een eetfestijn in het ontmoetingscentrum
‘t Troelant.
Meer info en inschrijvingen bij Linda Braem en Godelieve Bruggeman,
godelieve.bruggeman@gmail.com

Woensdag 21 september: Namiddag kookdemo door Christine Willems - Parochiecentrum 13u30 

Vrijdag 30 september Donna Forté - Hof der Saksen Haasdonck.
Dit belooft een dag te worden van uitwisseling van creatieve ideeën. Kom alvast met je vriendinnen
en laat je verrassen.
Meer info vind je in onze ledenbrieven - op facebook of luister even bij onze voorzitster Linda Braem
of secretaresse Godelieve Bruggeman.

FeMma duikt de zomer in
Ook tijdens de zomermaanden blijft FeMma actief en kan je deelnemen aan de volgende activitei-
ten:
• wekelijkse fietstocht op vrijdag: verzamelen bij Marianne om 13u30, Tinelstraat 8.
• Ladies night: maandelijks op dinsdag, meer info bij Sonja, tel.: 03/772.27.45.
• Latin Vibes: een echte aanrader! Kom op vrijdag 10 juni meeswingen in Jeugdhuis 
Troelant om 20u00. Je staat individueel op de dansvloer en leert eenvoudige danspassen 
op een mix van hippe Latin hits en tijdloze klassiekers. Inschrijven bij Kathy De Paepe, 
GSM: 0477/881352 of via kathy.de.paepe@telenet.be .                                        

• Fietsdagtochten: wegens succes verlengd!
* op vrijdag 15 juli : ‘verdronken land van Saeftinge’, vertrek in de Edgar Tinelstraat 8
om 09u30 voor een fietstocht van ong. 60 km. Graag picknick voor ‘s middags meenemen.
Inschrijven voor 10 juli bij Marianne, tel.: 03/772.58.25 of via marianne.de.sy@skynet.be

* op vrijdag 12 augustus : ‘Mendonk’, vertrek in de Edgar Tinelstraat 8 om 09u30 voor een 
fietstocht van ong. 60 km. Graag picknick meenemen voor ‘s middags. 
Inschrijven voor 7 augustus bij Marianne, tel.: 03/772.58.25 of via
marianne.de.sy@skynet.be.

• Familie uitstap: ‘ontdek het Waasland per kajak’. Op zondag 24 juli trekken we naar 
Wachtebeke voor een kajaktocht op de Moervaart, absoluut de moeite om onze streek
eens op een andere manier te bewonderen en te beleven!
Samenkomst aan de Kalvebrug1, 9185 Wachtebeke om 9u45. We zijn terug rond 14u00.
De prachtige tocht duurt ongeveer 3 uur, we nemen een picknick mee voor onderweg.
Kostprijs: 10 euro per persoon  (ook voor echtgenoten en kinderen).
Belangrijk: inschrijven bij Marianne voor 1 juni want de kajaks moeten tijdig gereserveerd
worden. Je inschrijving is pas definitief na betaling.

Tot op één van onze activiteiten, ook niet-leden zijn welkom!

Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer
03/772.58.25, of neem een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of op internet
www.femma.be/nl/groep/Sinaai.
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BAETEN Kristof
BASSEZ Ilse
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
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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16e Mosselfeest Linx+ Sinaai
Graag nodigen wij u, uw familie en vrienden uit op onze 16e Grote
Mosselsouper dat doorgaat op zaterdag 8 oktober 2016 in  Zaal Toon,
Wijnveld 251, Sinaai vanaf 17.00 uur

Linx+ Sinaai organiseert haar 16e grote mosselsouper. Smullers jong
en oud, groot en klein: iedereen is welkom. Ook de niet-mosselliefheb-
bers komen aan hun trekken: voor hen staat een koude schotel met
vlees of vis klaar. Mosselen zijn er à volonté, en worden geserveerd
met lekkere frietjes. Wie er de vorige jaren bij was, weet dat goed is! 

Inschrijven kan via mike.nachtegael@skynet.be, telefonisch via 0479 90 21 84, of door aan te
bellen en/of een briefje binnen te steken bij Günther Mattheussens op Wijnveld 150. 

Goed eten à volonté houden we betaalbaar: de kostprijs is dezelfde als de voorbije jaren en be-
draagt 17 euro per persoon voor mosselen met frietjes (10 euro voor kinderen), en 15 euro voor
een koude schotel (9 euro voor kinderen). Betalen kan ter plaatse of door overschrijving van het
correcte bedrag op rekening BE52 0882 1770 8209 van ‘Linx+ Sinaai’.

Spellenclub “De Bokkensprong”
We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de kantine van voetbalclub FC Her-
leving. De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil zeggen dat kinderen van harte
welkom zijn om samen met andere kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te
spelen.
De komende maanden is dit op vrijdag 17 juni, vrijdag 16 september en vrijdag
21 oktober. Vanaf 19 uur bent u welkom. De eerste keer is de toegang GRATIS.

Meer info vindt u op onze website http://www.forumfederatie.be/sinaai.html.

Landelijke Gilde
Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel wat activiteiten in
de aanbieding. We willen u dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen en u
zo een beeld te vormen van onze vereniging.

vrijdag 1 juli Activiteit met KLJ – Kubb tornooi
zondag 3 juli Gezinsdag Plopsaland
zondag 10 juli Deelname koers voor de inwoners
donderdag 14 juli Petanquetoernooi
woensdag 17 augustus Huifkarrentocht
zondag 4 september Tractorwijding
zondag 18 september Dag van de landbouw
zaterdag 24 september Prijsuitreiking zaaiwedstrijd

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095. 

25
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Schoonheidssalon MOOI:

gelaatsverzorging
make-up

gelnagels & acryl nagels
gellak

antistress massage
manicure & pedicure
lichaamsverzorging

epilatie
verzorgingsproducten

mode accessoires
cadeaubons

CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be

26
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Boeiende lezing in het Tinelmuseum
Op onze algemene vergadering ontvingen wij gastspreker David Vergauwen (dr. in de geschiedenis,
musicoloog en kunsthistoricus) die een lezing gaf over de Vlaamse muziek en Edgar Tinel. 

Hierbij werd de erfenis van componisten als César Franck (geboren in Luik) en Peter Benoit (gebo-
ren in Harelbeke) verwerkt tot een diversiteit van stijlen en interesses in wat de generatie “1870”
werd genoemd.  Dit was een verzameling van componisten geboren in de jaren 1860-1870, en die
in de late jaren 1880 en vroege jaren 1890 tot artistieke ontwikkeling kwamen. 

Deze componisten vormen de context rond Edgar Tinel in het Belgische muzikale landschap. 

Bij wijze van voorbeeld wees David Vergauwen op August De
Boeck die een groot liefhebber was van Tinel en van zijn mu-
ziek. Nadien had David Vergauwen het over Arthur De Greef die
Tinel kende als docent aan het conservatorium en over hun
leerling André Devaere, de Kortrijkse pianovirtuoos die sneu-
velde tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Aandacht ging ook naar een andere leerling van Tinel, de Brug-
geling Joseph Ryelandt, wiens muziek tot na 1900 wat lijkt weg
te hebben van de muziek van Tinel. Ryelandt zou uiteindelijk,
na de dood van Tinel, de voornaamste fakkeldrager van de katholieke religieuze muziek in België
worden en zou op zijn beurt de leraar zijn van de Mechelse componist Jules van Nuffel.

Een boeiende uiteenzetting werd gespijsd met tal van “petites histoires” en muzikale fragmenten.

Deze lezing was het begin van een aantal activiteiten (zoals lezingen en concerten) die jaarlijks
zullen gepland worden. Door samenwerking met bijvoorbeeld Kunst uit Sinaai en andere vereni-
gingen wil het Tinelcomité muziek in het algemeen en ook de persoon van Edgar Tinel blijvend
onder de aandacht brengen.

Hebt u interesse in een bezoek, al of niet in groep?
Contacteer dan Nelly Maes 03/772 65 05, Emiel Aerssens 03/772 39 27 of 
Jan Meganck 03/772 45 13
Het Museum is open op zondagen 24/04 – 29/05 – 26/06 – 31/07 – 28/08 – 25/09 – 30/10 telkens
van 14 tot 17 uur.  

Oxfam wereldwinkelnieuws
Wie op zaterdagvoormiddag door Sinaaidorp rijdt, ziet wellicht ter hoogte van het huisnummer 11
een groene vlag wapperen. Het teken dat het Sinaais Wereldwinkeltje open staat voor bezoek. Kom
gerust eens langs en neem een kijkje. Elke maand staat er wel een fairtrade product in de aanbie-
ding!  

Sinaaidorp 11, zaterdag 9u30 tot 12u30
Liever op afspraak? Bel 03/772 45 13
Open tijdens de vakantiemaanden

27
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       nr. 3 - 2016

D  

“Pauls rust” of... de geboorte van een bank
Herdenkingsbank Paul Vercauteren

Toen Paul Vercauteren vorig jaar overleed, werd de vraag gesteld vanuit de natuurvereniging VZW
Durme om als blijvend eerbetoon een herdenkingsbank te maken. Deze zou dan een plaats krijgen
in zijn geliefde reservaat ‘De Fondatie van Boudelo’. Dit gebied is onlosmakelijk verbonden met
Paul,  daar hij immers zowel conservator was voor VZW Durme als boswachter voor de jachtgroep
van Peter Reychler.

Na enig overleg was men het erover eens dat het iets speciaals mocht zijn. Geen zitbank die je zo-
maar in de handel kan vinden, maar een meer gepersonaliseerd ontwerp. Een grote vereiste was
natuurlijk dat de bank zo ecologisch mogelijk afgewerkt werd.
Het houtwerk bestaat uit Accoya, een FSC gelabelde houtsoort die volledig natuurvriendelijk be-
handeld is en een levensduur beoogt van 50 jaar bovengronds. De stoel is gemaakt uit staal dat
gelast, gemetalliseerd en gepoederlakt werd. Het herdenkingsplaatje en de schroeven zijn uit roest-
vast staal.

Als standplaats werd geopteerd voor de krui-
sing van Liniedreef en Snepkensdreef. Hier
zitten we immers in het kloppend hart van het
stiltegebied. De bank is het best te bereiken
wanneer je de Liniedreef instapt vanaf de
Weimanstraat, maar ook vanaf de Cadzand-
straat de Snepkensdreef  (verlengde van de
Ettingstraat) inwandelen is een aanrader. 

De inhuldiging vond plaats op 5 mei onder
het oog van een zestigtal belangstellenden,
die nadien op een wandeling in het gebied
werden getrakteerd. 

Onder het motto ‘veel handen maken het werk licht’ mogen enkele mensen vernoemd worden voor
hun inspanningen om dit project te realiseren: André Verstraeten voor het aanbrengen van het idee
en het verzorgen van de inhuldiging, het Scheppersinstituut Wetteren voor het hout- en laswerk,
Wim Van Lierde uit Wetteren voor het poederlakken en Karine Van Doorsselaer voor het aanleveren
van de ontwerpfoto. 

Het eindresultaat mag gezien worden: een rustpunt in the middle of nowhere. Wil je eens weg uit
de dagelijkse drukte, je één voelen met de natuur of gewoon je hoofd eens leegmaken... Bewijs
dan Paul de laatste eer, ga op zijn bank zitten en geniet van alles waar ook hij zo van genoten heeft.
Ervaar meer dan ooit dat het geluk in de kleine dingen zit.

28
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Inhoud
Van Dhoogh Brugghe naar de Koebrug (deel II) blz.  35
Georges Tallir

Woorden uit het Sinaais dialect: letter G blz.  40
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Bidprentje van Theophiel De Clerck (1892 1918 WO I) blz.  43

Sinaaise soldaat sterft door de hitte blz.  45
Jos Daems

Sinaainaren die stierven in 1970 blz.  47
Georges Tallir

Schenkingen
Etienne Mels: een doos en albums met bidprentjes
Dirk Yzewijn: schotel jubileum, bierkan, bidprentjes, documentatie
Betty Minnebo: boekje met toespraken Stekense burgemeester
Anita De Vijlder: bidprentjes
André Bal: bidprentjes en overlijdensbrieven
Eddy en Rosette Ferket – Van Puyvelde: bidprentjes

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, Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: Wilfried Seghers, Etienne Bogaert
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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Van Dhoogh Brugghe naar de Koebrug (deel II)
093 ZITTING 06 10 1944; (blz 208) 
Aanwezig: Haelterman R. waarnemende burgemeester-voorzitter,
Beirnaert Jan schepenen en De Beule Eduard waarnemende schepen,  
Van Pottelberge P., H. De Weirdt, A. Leys, P. Smet, Th. Raes, Frans Dierick en
Vercauteren Edmond raadsleden, Jan Lecocq secretaris.
Koebrug – Herstelling;
Aangezien de Koebrug, op het grondgebied dezer gemeente (Sinaai), over de
Stekense vaart, eigendom der gemeente Stekene, vernield werd door de aftrekkende
Duitschen, en diende voorlopig hersteld, ten einde het verkeer niet te langdurig te
onderbreken;
Overwegende dat deze herstelling, ten koste der gemeente Stekene en met dezes
toestemming gedaan, volgens de voorgebrachte rekeningen 10.826,10 fr. zal kosten;
de Raad neemt er akte van.

MEDELING van 6 10 1944   
Sinaai 6 10 1944
Aan  de heeren B & S van Stekene
Heer Burgemeester,
Hierbij laten wij u de lijst geworden der rekeningen die betrek hebben op het herstel
der Koebrug en dus ten laste vallen van het gem bestuur van Stekene:
Vervoer van bomen en hout gedaan door Smet Karel-Louis Stenenmuurstraat Sinaai 
(2 rekeningen)

1) ten bedrage van 1 4 67,50 fr
2) ten bedrage van 1 254 ,00 fr

Zagen van bomen gedaan door Adolf Van Peteghem, Bergendries 177 Lokeren 
(2 rekeningen)

1) ten bedrage van 375,00 fr
2) ten bedrage van 565,00 fr

IJzerwerk los gedaan door Gerard Raes, smederij, Hulstbaan Sinaai
Een rekening ten bedrage van 114, 60 fr

Levering van planken, rekening te betalen aan Raemdonck Jozef Luitentuit Sinaai
Een rekening ten bedrage van 3 000 fr.

Geleverd werk door Jozef Raemdonck, Luitentuit Sinaai plus 10 boomen afgezaagd,
geschat ter waarde van 2600 fr eigendom van Jozef Van Hecke Hulstbaan Sinaai.

Een rekening ten bedrage van 3 400 fr waarvan 800 fr te betalen aan Raemdonck
Jozef en 2600 fr aan Jozef Van Hecke.
Een rekening ten bedrage van 650 fr ingebracht door Achiel Vael, Zwaan-  
aardestraat Sinaai.

't Geen een globale som uitmaakt ten bedrage van 10 826,10 fr.

De burgemeester,   Haelterman R.

De kosten vielen onder de geleden oorlogsschade en werden vereffend in de loop 
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van 1949 door bemiddeling van Senator van Peteghem met de mededeling:
Naar aanleiding van uw tussenkomst heb ik het genoegen U ter kennis te brengen dat de
H. Minister onlangs het besluit ondertekend heeft, houdende definitieve vastlegging van
onkosten voor het herstel van oorlogsschade veroorzaakt aan de Koebrug te Stekene voor een
bedrag van 8 499 fr.

100 ZITTING 05 06 1945; (100 blz 244 – 246)
Aanwezig: Haelterman R. burgemeester-voorzitter,
Beirnaert Jan schepenen en De Beule Eduard waarnemende schepen,  
Van Pottelberge P., H. De Weirdt, A. Leys, P. Smet, Th. Raes, Frans Dierick, Vercauteren
Edmond en De Weggheleire Kamiel raadsleden, Thuysbaert Marcel secretaris.
Koebrug – Verhoging;
Aangezien er vernomen werd dat van Staatswege eene herstelling der door oorlogs-
feiten vernielde Koebrug, over de Stekensche vaart, alhier, eigendom der gemeente
Stekene, in vooruitzicht gesteld wordt, waardoor de vloer des brug 2 tot 3 meters
zou verhoogd worden;
Aangezien daardoor het verkeer over gezegde brug en ertoe leidende straten, van
Zwaanaarde naar Klein-Sinaai; buitengewoon aanzienlijk zou vermoeilijkt worden;

Besluit:
Met algemeene stemmen, tegen de gezegde verhoogingswerken protest aan te teke-
nen bij de bevoegde overheid.

Gedaan te Sinaai, datum als in hoofde.

MEDELING aan het schepencollege van Sinaai (30 3 1962)   
Sinaai 30 3 1962,  Aan de heeren B & S van Sinaai
Ondergetekende, Poppe Livien, veldwachter te Sinaai, heb de eer Ued. ter kennis te
brengen dat ik tijdens mijne dienstronden heb vastgesteld dat de houten vloerbe-
kleding der koebrug, zich sinds enkele dagen in een staat bevindt die het verkeer
voor fietsers, bromfietsers en motorrijders hindert en onveilig maakt. Eén der
planken is totaal versleten en stuk gereden.
De herstellingswerken ten laste van de gemeente Stekene dienen dringend te worden
uitgevoerd.

Hoogachtend de veldwachter,  L. Poppe.

MEDELING aan het gemeentebestuur van Sinaai (18 03 1968)   
Aan De Heer Burgemeester van en te S I N A A I
Betreft: STEKENSE VAART - Vervangen van de Koebrug over weg nr. 4 te SINAAI
door een vaste verbinding
Mijnheer de Burgemeester,
Ik heb de eer U mede te delen dat de Stekense Vaart werd gerangschikt als onbe-
vaarbare waterloop van de 1e categorie bij besluit van de Bestendige Deputatie, dd.
31 .5 .1967, onder nr . 8.090.
Ik heb er geen bezwaar tegen om de thans beweegbare Koebrug te vervangen door
een vast kunstwerk. Naar mijn oordeel zullen de kosten van aanpassing evenwel, in
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princiep althans, ten laste komen van de gemeente Stekene.

Hoogachtend, De Hoofdingenieur Directeur,
A. REVYN.
GENT, 18 maart 1968.

MEDELING aan het gemeentebestuur van Sinaai (28 10 1969)   
Gemeenteraad 28 10 1969 van Stekene
Gezien het besluit van 20 2 1969 waarbij besloten werd de afbraak van de Koebrug
op te dragen aan de Polder van Groot Sinaai en omliggende gebieden.
Oordelende dat de Koebrug in haar huidige staat regelmatig onderhoud vergt en
ze verder een grote hinder is voor het wegverkeer, en dat zij bovendien een goede
waterafloop belet.
Dat zij bij vervanging door een vaste verbinding komt deel uit te maken van het we-
gennet van de gemeente Sinaai.

Besluit:
Principieel akkoord te verlenen over het slopen van de Koebrug en deze te vervangen
door een vaste verbinding
Dat deze werken door toedoen van de Polder van Groot-Sinaai en omliggende
gebieden zouden worden uitgevoerd in het kader van verdere saneringswerken
in deze Polder.
N.V. Belgoram aangesteld tot ontwerper van de werken.                  

Schrijven aan het gemeentebestuur van Stekene (26 11 1971)  
SINAAI, 26 november 1971
Aan de Heren Burgemeester en Schepenen van en te STEKENE
Mijnheren, Betreft : Koebrug - dringende herstelling.
Wij zijn zo vrij Uw welwillende aandacht te vragen voor de toestand van de Koebrug
over de Stekense vaart.
Deze brug eigendom van Uw bestuur is in zulk danige slechte staat, dat wij reeds
genoodzaakt werden alle verkeer van meer dan 5 ton over deze brug te verbieden.
Daardoor evenwel worden o.m. de inwoners van Klein-Sinaai in de onmogelijkheid
gesteld langs deze weg - die de normale verbinding met Sinaai is – onze gemeente te
bereiken en worden zij verplicht een omweg van meerdere kilometer te doen over
Moerbeke en Eksaarde of over Stekene en Belsele.
Wij durven met aandrang vragen, Mijnheren, bij oogdringendheid deze brug te laten
herstellen. Het vooruitzicht van een nieuwe brug door het Bestuur van de Grote
Polder van Sinaai te bouwen in vervanging van de hier besproken Koebrug, mag
o.i. geen reden zijn om de bestaande toestand nog jaren te laten aanslepen, daar
dit project nog niet kan worden uitgevoerd. Hopelijk wordt dit werkelijkheid bin-
nen twee à drie jaar.
De zekerheid dat Uw bestuur voor de laatste keer tot herstellingskosten aan de brug
zal worden genoopt, weze een aansporing om er spoedig gevolg aan onze dringende
vraag te willen geven.
Hoogachtend,
Op last, de secretaris en burgemeester.
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Twee herbergen gelegen aan de “Koebrug”, links “Hotel de la grande Europe – Citavecchia” uitgebaat
door Karel Roels en Marie Christine De Mul, aan de overzijde café “De Koebrug” met als uitbaters
Karel Malschaert en Marie Merecy. 

De oude “Koebrug” omstreeks 1970
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Aanleg van de brug over de Stekense vaart, oprichting van nieuw pompstation
op de Stekense vaart, aankopen, en asfalteren van de toegangsweg naar het
pompgemaal.
Op de algemene vergadering van 30 augustus 1971 keurde de “Polder Sinaai-Daknam”
het ontwerp goed voor o.a. de bouw van een nieuw pompstation op de Stekense
vaart (einde Aartdreef) en de aanleg van een nieuwe brug over de Stekense vaart.
Op 28 april 1972 beslist de minister van landbouw een staatstoelage toe te kennen
van 100%.
Via een openbare aanbesteding van 5 juli 1972 werden de werken toegewezen aan
de firma Verheye uit Diksmuide. Zij voerden het bouwkundig gedeelte uit.
De werken startten op 21 mei 1973. De oude Koebrug werd afgebroken en vond
onderkomen in het openluchtmuseum van Bokrijk.
Op 30 april 1975 werd het pompstation op Stekense vaart in gebruik genomen en
plechtig ingehuldigd. De Koebrug werd eerder in gebruik genomen, op 21 juni 1973.

Georges Tallir

Marie Merecy op de nieuwe “Koebrug”; zij werd geboren in café de “Koebrug” en bleef uit-
baatster van het café tot het einde van haar leven. Op 8 september 1944 werd haar echtgenoot
Karel Malschaert door terugtrekkende Duitsers doodgeschoten voor de herberg.
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Woorden uit het Sinaais dialect met “G”
Ja, computers, het blijven vreemde wezens… En soms geven ze de geest net voor iets
in druk moet. Dan ontsnapt aan de gebruiker een G-woord, dat niet voor publicatie
vatbaar is… En dat is wat deze keer gebeurde; daarom zult u deze  eerste lading woorden
die beginnen met een G zonder veel aanvullende commentaar moeten lezen. Volgende
keer krijgt u weer wat meer uitdrukkingen (als de techniek tenminste mee wil!)..

Gaald: geld
Gaaldspaal: spel om geld, kansspel, wat te duur wordt verkocht
Gaas: gas
Gabardien: soort (regen)jas
Gabbe: gapende wonde
Galetsjen: een soort brood
Galetten: strepen als kenteken van een rang op een uniform, ook gebruikt om geld
te benoemen – hij hê serieus wa galetten
Galjaar: een geweldige kerel
Galnoot: noot van de paardekastanje – volgens het volksgeloof helpt een noot in je
jaszak tegen galkolieken, vandaar de naam.
Galossen: overschoenen, tuinschoenen
Gamaal: gamel
Gank: manier van gaan, gang - ze is slecht op heuren gank
Garde: leeftijdgenoten, bv. oude garde
Gardeboe: spatbord aan een voertuig
Garden: treinwachter
Gardeviel: politieman
Garieël: gareel
Garniersel: versiersel
Garrel: gleuf
Garsong: kelner
Gas: gras
Gasdodden: graszode
Gasduiker: koeienvla tussen het gras
Gasmasjien: grasmaaier
Gasplein: grasperk, gazon
Gasten: kinderen - woar zijn de gasten?
Gat: het achterste van een mens en een dier
Gatkruiper – gatlekker: flemer, onderdanige
Gattekletser: slipjesjas
Gaute: gauwte
Gautsjen: gaatje
Gauve: een gave
Gazet: krant
Gazetteman: krantenbesteller
Gazettepapier: krantenpapier
Gazetteproaët: nieuws waaraan men trijfelt
Gazevuur: gasfornuis
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Geboeën: geboden, bv. huwelijksgeboden - in de geboeën liggen is op trouwen staan
Geboerte: wijk met veel boerderijen
Geboorteplek: moedervlek
Gebroebel: borrelen, onverstaanbaar spreken
Gebroers: broers
Gebuurken: korstje aan de zijkant van een brood of wafel
Gebuurte: buurt, omgeving
Gedoente: doening, boerderij
Gedrum: gedrang
Geduren: rust bv. - hij heeft geen geduren
Gefliekflak: gestoei
Gefoeter: geknoei
Gegreiëf: geklaag, gezaag
Geheimstokerij: clandestiene stokerij van sterke drank
Geiërnoart: garnaal
Geiëst: gerst, ook brem
Geine: soort keurslijf, omhulsel rond kabels, corsette
Gekapt: gehakt (vlees)
Geknossel: geknoei
Gekonkelfoes: geheimzinnig overleggen
Gekrabbel: onduidelijk schrift
Gekwikkel: onenigheid
Gelawijt: lawaai
Geluuëf: geloof
Gemak: toilet, ook rustig zijn
Gemelte: verhemelte
Gemet: oude landmaat
Gemieënte: gemeente
Gemuuës: gemors
Geniep – genipt: in ’t geheim
Geniepegoard: genieperig persoon
Gepalaver: eindeloos gepraat
Gepaleuter: gepruts
Gepreutel: gemor
Geps: gesp
Gerauksel: grond bewerkt met een hark
Gerauktheid: beroerte
Geraumte: geraamte
Gerij: wegverkeer, rijtuig met twee wielen
Gerits: gerij, verkeer
Geroefel: gerommel
Gerots: aanhoudend verkeer
Geruuëst: gemalen varkenskop
Geschot: lumbago, spit (rugletsel) - ‘k zat mee ‘t geschot
Geschrei – geschrieë: geschreeuw
Gesleur: een moeilijke last
Gesmei: gereedschap
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Gespan: twee of meer trekdieren
Gestuulte: gestoelte
Getou: getouw
Getreiëter: geplaag
Getjau: gejouw
Getten: beenbekleding, slobkousen
Geut: gietijzer
Gewaald: geweld
Gewaaldegoaert: geweldenaar
Gewente – gewuuënte: gewoonte
Gewinde: een strook akkerland
Gezieëver: prietpraat (praat zonder veel inhoud)
Gezoaërde: Eksaarde
Gezoaërdeneiër: Eksaardenaar
Gezwam: geleuter
Gidderas – gidderkont: meisje dat veel gichelt
Giedong: fietsstuur
Gieëst: geest
Gieëstelijkheid: geestelijkheid
Gieëstegoard: grappig persoon
Gleisweiërk: glaswerk
Gloaze panne: dakpan in glas
Goaë: een gaai
Goaëren: garen
Goaëbolling: gaaibolling
Godgelieërden: theoloog
Godsblok: zachtaardig mens - da’s nen echten Godsblok
Goeinauved: goedenavond
Goele: geul, greppel
Goesak: goedwillig persoon
Goeze: gutsbeitel
Golfbroek: pofbroek
Gootmoor: modder uit de afloop
Gouwerk: gouden voorwerpen
Gouwinkel: juwelierszaak
Grau: grauw
Grauf: graaf
Gremel: grijnslach
Grein: grind
Groan: graan
Groanmoaët: graanmaat
Groaët: (vis)graat
Grolpot: brompot
Greiëf – greiëfpot: zageman
Griel: smeedijzeren hekwerk, traliewerk
Groensel: groenten
Groenselkar: kar van de groentenboer
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Groskès: grote trom van een fanfare
Grossiest: groothandelaar
Grozije: gezoet bessensap, groseille
Gruis: afval van steenkool, van graan ...
Gruizelementen: in veel stukken
Gruuëtsegoard: hovaardig persoon
Gruuëtse kluuët: hovaardig mens
Guitspecht: grappenmaker
Gurding: gording, dwarsbalk
Guts: slaag, rammel

Voila, tot hier onze sobere versie. We wensen u een gezellige en zonnige zomer en
als er u in uw hangmat een bijzonder woord of een leuk gezegde te binnen schiet,
laat het dan weten

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Sinaaise soldaat sterft door de hitte
Op 7 juli 1853 moesten de soldaten van het 3e regiment Jagers te Voet, gekazerneerd
in het Kamp van Beverlo, om 4 uur 's morgens in volledige uitrusting klaar staan om
het kamp te verlaten. Vier uur later, om 8 uur kregen ze het bevel om te vertrekken
naar Hasselt. Het eerste gedeelte van de tocht verliep vrij goed, doch na enige uren
marcheren, is het slecht geleide regiment van de rechte weg afgedwaald. Het regi-
ment heeft toen in de zandige gronden een omweg gedaan van bijna twee uren die
hen dicht bij het kamp heeft teruggebracht. De hitte was stikkend, het stof, de ver-
moeienis van de mars door het brandende heidezand, had de soldaten uitgeput. Toen
men om 12u30 Zolder bereikte, twee kleine uren van Hasselt, ontbraken reeds meer
dan 100 soldaten op het appel.

Voorbij Zolder kreeg de wanorde een verschrikkelijk voorkomen. De soldaten vielen
bij tientallen op de grond, niet in staat hun wapens te dragen. De kolonel, M. Baron
de Vicq de Cumptich, zag zich gedwongen om het bevel te geven al de manschappen
achter te laten, die onbekwaam waren hun weg voort te zetten. Van dit bevel werd
in grote mate gebruik gemaakt: nauwelijks 150 soldaten arriveerden 's avonds te
Hasselt. Een deel van de anderen zijn dan met een bijzonder konvooi toegekomen.
In Hasselt werden er vervolgens rijtuigen gezonden om de zieken op te nemen. De
inwoners van de stad stelden zich met de grootste zelfopoffering ter beschikking van
de overheid. Dokters en priesters doorliepen de steenweg, helemaal met stervende
soldaten bedekt; het hospitaal van Hasselt was te klein om ze op te nemen. In totaal
ontbraken er nog 68 soldaten op het appel.

Een correspondentie uit Hasselt van 9 juli vermelde:
"Onze stad is getuige geweest van een zeer droevig schouwspel. De begrafenis der ongelukkige
soldaten, bezweken ten gevolge van de vermoeijenis en de hitte, op den weg tussen 't kamp
van Beverloo en Hassselt, heeft plaats gehad. Nu eerst kent men het cyfer van de dooden. Men
heedt al veertien lyken opgeraept, en veertien doodskisten werden daereven langs onze straten
naer het kerkhof gevoerd te midden van den algemeene rouw. Heel de stad Hasselt volgde de
lykstoet en onze koninklyke Harmonie van St-Cecilia bewees de overledenen de leste eer."

Er werd  dan ook een commissie van onderzoek benoemd onder het voorzitterschap
van generaal L' Ollivier. De overige leden zwaren o.a. inspecteur-generaal Trumper,
de auditeur-generaal van de provincie Luik, enz. Verscheidene opperofficieren zijn
van Brussel naar Hasselt vertrokken.

Maar het was niet alleen het 3e Jagers te Voet dat onder de hitte had geleden. Ook
het 8e Linieregiment, dat vanuit Namen naar het Kamp van Beverlo moest
vertrekken, had vijf soldaten verloren. Hun Kolonel, Mr. Rothermel schrok bij het
zien van de verliezen in de rangen en nam krachtige maatregels. Hij beval de mars
te vertragen, stelde een achterhoede aan, gelastte de achterblijvers op te nemen
en hun alle tijd te geven om het bataljon te vervoegen. Op verzoek van de kolonel
werden karren aangebracht om de wapens en de bagage van de soldaten te vervoeren
en deze van alle vracht te ontlasten.  Ook de 15de batterij van de artillerie leed ver-
liezen. Van het dorp Beverlo tot aan het kamp heeft deze batterij vijf man verloren.
En het grenadiersregiment telde die periode één dode.
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Een correspondent uit Hasselt van de krant Indépendance, een krant van liberale
strekking waarin de Belgische regering haar officiële stukken publiceerde, zegt dat
het 3e Jagers niet van zijn weg is afgedwaald. En dat er in het hospitaal van Hasselt
een groot getal zieke soldaten liggen die een sterke koorts in het hoofd hebben.

De Moniteur/Staatsblad deelde mede in zijn officieel gedeelte van de ramp, dat de
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen voor de troepen , die op mars zijn, wel in acht
zijn genomen geweest. Zij wijten heel het gebeuren aan de ongewone hitte en aan de
verderfelijke luchtstromen, die sommige streeken hebben doorlopen. Het waren de
jonge dienstplichtigen niet die het meest leden, maar het waren de oude soldaten die
eerst bezweken.

De Moniteur van 14 juli wilde de ongerustheid en de twijfel doen ophouden. Aan de
ouders wiens zonen in dienst bij het 3e regiment Jagers te Voet en bij het 8e Linie,
korpsen die zo schrikkelijk beproefd werden in de tocht  van het Kamp van Beverlo
naar Hasselt en van Geldenaken naar Diest, gaf men de namen van de slachtoffers,
die door de hitte van 7, 8 en 9 der lopende maand, het leven verloren hebben.
Het zijn: Rochus Toiseul, (20 jaar), van Malonne, prov. Namen; Pieter Ongena, (22j),
van Sinay, prov. Oost-Vlaanderen; Willem Sunes, (24j), van Antwerpen, prov.
Antwerpen; Augustinus Hoogblad, (26j), van Brugge, prov. West-Vl.; Kornelis Boons,
(28j), van Essen, prov. Antwerpen; Matthys Rouvrois, (21j), van Bommershoven,
prov. Limburg; Lodewyk Wintermans, (23j), van Broechem, prov. Antwerpen;
Augustinus D'hondt, (20j), van Neder-Waasten, prov. West-Vl.; Marcus Dehouck,
(20j), van Woesten, prov. id.; Albertus Delloye, (21j), van Andenne, prov. Namen;
Jan Cherette, (21j), van St. Hubertus, prov. Luxemburg; Antonius Henin, (20j), van
Andenne, prov. Name,: Jan-Baptist Durviaux, (20j), van Grand-Leez, idem; Alexander
Pil, (20j), van Leisele, prov. West-Vl. van het 3e regiment Jagers te Voet en Pieter
Moerman, (21j), van Gent, prov. Oost-Vl.; Drosins (Drose) Olive, (22 ), van Verviers,
prov. Luik; Nicolaes Mattlet, (23j), van Benthem, idem; Pieter Rosier, (26j), van
Flobecq, prov. Henegouwen en Francies Brunneel, (56j), van Onkerzele, prov. Oost-
Vlaanderen alle vijf van het 8e Linieregiment.

Onze dorpsgenoot Petrus Ongena, zoon van Joannes en Coleta De Meyer, geboren
te Sinaai op 16 september 1831 onderging vermoeid, onder vrij warm en zwoel en
onweerachtig weer deze onmenselijke tocht. Ten gevolge hiervan overleed hij te
Hasselt op 7 juli 1853.

De leeftijden van de overledenen die vermeld stonden in 'Le Propagateur' van 16 juli
1853 tonen aan de meeste soldaten die overleden geen oudere soldaten waren, zoals
de officiele tekst beweerden.

Jos Daems

Bronnen:
Gazet Van St Nicolaes - 17 juli 1853
Le Propagateur - 16 juli 1853
Annales de l' observatoire royal juli 1953 - Klimatologische inlichtingen van het KMI
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1970
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
04  Frans De Backer (50 j) zn. van Theofiel en Leonie Van Laere, Leebrugstraat
10  Richard Van Acker (67 j) e. v. Yvonne Ongena, Keizerstraat
17  Edmond De Cock (74 .) e. v. Irma Van Poucke, Burmstraat
17  René De Vijlder, (63 j) e. v. Anna Vermeulen, † Sint-Pauwels-Waas
21  Elvyr Van Mele (69 j) e. v. Ernest Robijn, Zwaanaardestraat
27  Marcel De Baere (50 j) zn. van Alfons en Marie-Louise De Plukker, Hulstbaan
29  Margriet De Block (62 j) w. v. René Meirte, Dorp
-februari
01  Jozef De Ruysscher (67 j) e. v. Alice Meul, Statiestraat (Wijnveld)
13  Margriet Daens (75 j) do. van Louis en Leontine Poppe, Dorp
15  Camiel De Clercq (88 j) e. v. Celine Robijn, Hulstbaan
15  Julma Laureys ( 71 j) e. v. Jules Dufrasne, † Burcht
16  Caroline Smet (xx j) e. v. Jozef De Vos, † Sint-Niklaas
16  Willy Van de Ven (23 j) e. v. Bettina Van den Bossche, † Beveren
21  Maria Nachtgael (77 j) w. v. Jozef Jules De Vlieger, † Eksaarde
25  Alfons Verlee (80 j) e. v. Maria Beirnaert, Neerstraat
28  Frederik Rooms (74 j) w. v. Marie Baecke, Leebrugstraat
-maart
01  Coleta Van Aerde (69 j) w. v. Alois Vlaminck, Hulstbaan
01  Frans De Block (63 j) e. v. Irène Cerpentier, Vleeshouwersstraat
20  Josephina Van Bulck (85 j) w. v. André Morrens
26  Daniel De Witte (72 j) e. v. Angele Dieleman, Klein- Sinaai
-april
01  Alfons Van Pottelberge (72 j) e. v. Maria Noens, Hulstbaan
03  Alfons Van Eynde (79 j) e. v. Elisa Verlee  † Stekene
02  Prudent Malschaert (60 j) w. v. Louisa Dullaert, Klein- Sinaai, † Sint-Niklaas
05  Maria Eeckhaoudt (87 j) e. v. Emiel De Wael, Dorp.
09  Achiel Bal (80 j) e. v. Jeanette Baeke, Statiestraat (Wijnveld)
11  Domien Bauwens (73 j) w. v. Louise Messeman, e. v. Bertha Formet, Luitentuit
17  Melanie Vervaet (93 j) w. v. Alfons De Bruyne
18  Achiel Strobbe (50 j) w. v. Martha Van den Bossche,

e. v. Juliette Van Hooste, † Sint-Niklaas
21  René Haemelinck (84 j) w. v. Augusta Hofman, Klein- Sinaai
25  Leonie Van Waes (74 j) e. v. August Van Hoey, † Belsele
-mei
14  Edgard De Bock (87j) e. v. Marie Linthout, Stenenmuur
16  Remi Corthals (58j) e. v. Anna Polfliet, Tinelstraat
26 Valerie De Letter (64 j) e. v. Petrus Coumans, Klein- Sinaai, † Sint-Niklaas
29  Gerard Van den Bossche (61j) w.v. Maria Elvira Van Clapdorp, 

e. v. Cecile De Petter, † Sint-Niklaas
30  Maria Theresia De Wael (45j) do. van Emiel en Maria Eeckhaoudt,† Beveren, Dorp
-juni
10  Florimond Vercauteren (79), e. v. Martha De Maeyer, † Koewacht (NL)
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12  Florimond Van Acker (60j), zn. van Petrus en Maria Roels, † St-Niklaas, Kernemelkstr.
13  Elodie Bryssinck (71j), do. van Jozef en Pharailde Van de Walle, Hulstbaan
18  Albert Hamelinck (51 j) e. v. Jeanne Van Pottelberge, Klein- Sinaai, † Wetteren
19  Albert Leo Dierick (50j) e. v. Angele Meul. † Stekene
28  Celesta Maes (69j) w. v. René Van Wolvelaer, † Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat
-juli
06  Leonie Corveleyn (83j) w. v. Alfons De Gols, Vleeshouwersstraat
11  Livina De Clercq (81 j) e. v. Constant Van Waes, Klein- Sinaai
17  Emma Coleta Smet (72j) w. v. Ernest Vercammen, † Berchem
17  Gerard De Caluwé (67j) zn. van Hendrik en Adelaide De Geest
-augustus
03  Helena De Nijs (77j) w. v. Louis Wouters
22  Nicasius Strobbe (69j) e. v. Marie Helena Van den Bossche, † St-Niklaas, Tinelstr
-september
09  Honore De Letter (63 j) zn. van Edmond en Emma Cortvriendt Klein- Sinaai
11  Maria De Waele (57j) e. v. Petrus Van Laere, † Gent, Keizerstraat
17  Maria De Keyser (80j) e. v. Modest Strobbe, Hondsnest
22  Rafaël Broeckaert (55j) e. v. Maria D'Hooghe, † Sint-Niklaas
29  Maria Van Poucke (79j) e. v. Edmond Vercauteren, Stenenmuur
-oktober
04  Maria De Poorter (73j) e. v. René Robijn, Tinelstraat
14  Gerard Beirnaert (64j) e. v. Martha Rooms, Zwaanaaardestraat
16  Jozef Van Pottelberghe (75j) e. v. Delina Brigou, † Gent
17  Hortense De Neve (80j)  e. v.  Petrus Laureys, Kernemelkstraat
19  Emelie Verwulgen (77j)  e. v.  Polydoor Apers
22  Clothilde De Baere (88j) e. v. Romain De Plukker
25  Achiel Cole (71j) e. v. Irma De Wilde,† Sint-Niklaas
27  Louise Raes (83j) w. v. Henri Meirte, † Temse, Statiestraat (Wijnveld)
-november
02  Gabriël Van den Broeck (66j) e. v. Adriana De Potter, † Aalst
06  Idalia Maes (74j) w. v. Baeckelandt Gustaaf, † Temse
11  Arthur Jozef Bockland (79j) w. v. Maria Rachel Van Wolvelaer, † Beveren
12  August Baert (69j) e. v. Augusta Mul, † St.-Niklaas. Statiestraat (Wijnveld)
14  Maria Strobbe (62j) e. v. Beirens Leon, Vleeshouwersstraat
19  Clara Van den Broeck, Zr. Marie-Christophe (70j) † Tielt
27  Maria Van Bossche (51j)  e. v. Kamiel Varewyck, † St-Niklaas, Hondsnest
29  Louis Lecocq (57j) e. v. Anna Claus, Statiestraat (Wijnveld)
-december
04  Judith Steenaert (78j) w. v. Jozef Van Puyvelde, † Waasmunster
04  Pieter Vercauteren (76j) w. v. Stephanie Vermeiren, † Eksaarde
07  Josefine Waucomont (83j) kloosterlinge, Dorp
12  Elodie Van Bocxlaer (73j) do. van Aloïs en Marie Therese De Wilde, 

† Sint-Niklaas, Vleeshouwersstraat.
21  Floribert Group (77j) e. v. Leontine Van Goethem, Dorp
21  Catharina De Prycker (77j) w. v. Achiel Baert
23  Jozef Keymolen (81j) w. v. Maria Van Waeyenberghe en 

Louisa Van Avermaet, Waasmunster, † Lokeren

Georges Tallir
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Troelant
Met de zomer in aantocht kunnen we op een paar mooie activiteiten terug-

blikken die in het Troelant hebben plaatsgevonden én kijken we al vooruit naar
een paar boeiende activiteiten!

“Mooie activiteiten in een jeugdhuis”, wat moet u zich daar precies bij voorstellen? Een overzichtje
van enkele toppers: 
• Tien ploegen namen deel aan de Troelantkwis! Niet zomaar een kwis hoor, het nodige Troelant-
gehalte kwam zeker aan bod met een partijtje nagelen en een spelletje op een tablet voor de
handige Harry’s van het jeugdhuis.

• Mudfest streek begin mei weer neer in Sinaai. Een alternatief festival, volledig georganiseerd
door enkele jongeren: zoals elk jaar er weer boenk op!

• Midden mei organiseerden we een hockeytoernooi voor alle Snôase jeugd. Naar gewoonte een
strijd tussen de verschillende jeugdbewegingen, al mochten we dit jaar ook enkele teams uit de
niet-georganiseerde jeugd ontvangen: dat zien we graag! PS: KLJ mocht zowel bij de mannen
als de vrouwen victorie kraaien.

Wat staat er dan zo nog op u te wachten? Neem er alvast uw agenda bij: 

• juni-juli: EK voetbal: Alle matchen van de Rode Duivels worden
op groot scherm uitgezonden. Hiervoor verhuizen we naar de grote
zaal zodat iedereen de wedstrijden goed kan volgen! 

• 10 september: Schuimfuif, hét feestje van Snôa! Duikbrillen, bi-
kini’s en sixpacks toegestaan!

• 23-25 september: de Troelantfeesten: 
• Vrijdagavond: allerlei opdrachten en activiteiten in het jeugdhuis.
• Zaterdagnamiddag: standje op de braderij in de Vleeshouwers-
straat. Hier kan je lid worden, info over Troelant ontvangen en kaar-
ten kopen voor de avondactiviteit.

• Zaterdagavond: Comedy + optredens: HENK RIJCKAERT (bekend
van Zonde van de zendtijd) komt naar Troelant! Nadien nog optre-
dens van o.a. The Fools (zalige coverband). 

• Zondagnamiddag: gezellige middag voor ouders en sympathisan-
ten. Programma volgt later.

• Zondagavond: Steak à volonté!
• 2 oktober: Bierbeurs. Je weet wel, iets met bier. Altijd een succes,
hier moet je gewoon bij zijn!

Spenoazi
Alle (hoofd)animatoren zijn afgelopen maanden weeral druk in de weer geweest om er een spet-
terende zomer van te maken voor onze favoriete deugnieten. Er zijn heel wat nieuwe thema’s be-
dacht en uitgewerkt, verrassende toneelstukken uitgeschreven, nieuwe spelletjes uitgevonden én
superleuk speelgoed aangekocht. 

Veel reden om eens af te komen deze zomer. Wij hopen om net zoals de vorige zomers weeral re-
cords te breken met het aantal kindjes dat bij ons over de vloer komt. Hopelijk zijn jij en jouw
broer(s) en/of zus(sen) zeker van de partij. 
Alle kindjes die al eens langs geweest zijn, weten wat te verwachten en de nieuwe kindjes gaan
zeker hun ogen uitkijken. 
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Wij staan met open armen klaar om jullie op te vangen!
Nog even voor de volledigheid de juiste data meegeven voor komende zomer:
Maandag 18/07 t.e.m. vrijdag 12/08 => volledagwerking
Maandag 15/08 t.e.m. zondag 26/08 => halvedagwerking

Vergeet zeker niet onze wervelende zomerafsluiter op zondag 26/08. 
Geen probleem als je die dag zelf niet komt spelen, ’s avonds ben je ook welkom!

Wij hopen jullie zo snel en zo vaak mogelijk te kunnen zien deze zomer!

KLJ Sinaai
Eerst en vooral zou ik in naam van KLJ Sinaai iedereen willen bedanken voor dit
prachtige werkjaar dat enkel mogelijk is door jullie: de leiding, het bestuur en natuurlijk ook de
leden. Ook speciaal bedankt zijn de leden van onze VZW die veel van hun tijd stoppen in de bouw
van ons nieuw KLJ-lokaal dat er de komende jaren zit aan te komen.

De voorbije twee maanden hebben we
weer topactiviteiten achter de rug en
ook een super leuk  min 16- weekend,
uitgedost in onze indianen- en cowboy-
pakken hebben we iedereen in de buurt
schrik aangejaagd. Ook voor de ouders
stond er een leuke activiteit op het pro-
gramma, namelijk “Beat da bompaz”.
Een leuke spelnamiddag waarbij de ou-
ders het opnamen tegen de leden. Zo
kon iedereen ook eens zien wat die
leden daar allemaal uitsteken op een

zondagnamiddag. Dit jaar wonnen de ouders... maar wie weet kunnen de leden volgend jaar wraak
nemen. (leden 0-1 ouders)

Het zomert er alweer op los deze tijd van het jaar en dat wil zeggen dat de grote vakantie voor de
deur staat. 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. Wij doen uiteraard onze uiterste best om een mooie prijs in de wacht
te slepen. Iedereen mag zeker eens een kijkje komen nemen in de namiddag of voor ons komen
supporteren. Dit jaar is KLJ Sinaai ook gestart met een hoofdgilde, wij wensen iedereen heel veel
succes toe en dat de beste mogen winnen!

Het belangrijkste nieuws mogen we natuurlijk niet vergeten! Ben jij of ken jij een enthousiaste jongen
of meisje van minstens zes 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 11 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

JEUGD JEUGD JEUGD
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ons activiteitenoverzicht ook steeds op de website. Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet
om onze hoofdleider te contacteren: Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Sinaai - 0495 13 38 58 
Neem ook zeker eens een kijkje op onze site www.klj-sinaai.be of op onze Facebookpagina om
op de hoogte te zijn van onze nieuwtjes.

Chiromeisjes Alleman 
In de afgelopen maanden hebben ook de Chiromeisjes niet stilgezeten. Naast een heleboel fijne
activiteiten op zondag, hebben we ook de opening van onze nieuwe lokalen achter de rug. In de
voormiddag vond er een heuse receptie plaats voor alle oud-leiding, ouders, sympathisanten, …  

In de namiddag konden de kleinsten zich uitleven in
onze speelstraat. Voor de plus-twaalf werd er een mas-
saspel op touw gezet dat helemaal in teken stond van
bouwvakkers. Bovendien werd er de  hele middag door
koffie en gebak geserveerd voor diegenen die graag
nog eens een kijkje kwamen nemen in onze nieuwe ge-
bouwen. 

Het volgende puntje in onze agenda is onze jaarlijkse
BBQ. Deze zal plaatsvinden op zondag 26 juni, stip deze
datum dus aan in jullie agenda. Het is de ideale manier om de vakantie op leuke wijze in te zetten. 

Maar het hoogtepunt van het jaar, dat is natuurlijk het kamp! Naar jaarlijkse gewoonte trekken we
er van 21-31 juli op uit, dit jaar richting Ruislede. Tien volle dagen om te ravotten, dat klinkt als
muziek in de oren.  Bovendien is iedereen meer dan welkom om ons een bezoekje te komen bren-
gen op zondag 24 juli tussen 14u en 17u. Dan staan de deuren van kamphuis ’t Haantje wagenwijd
open voor jullie.

Chirojongens Wij 
Voor veel jongeren is dit de mooiste periode van het jaar: de zomervakantie staat voor de deur! En
ook Wij kijken met veel goesting uit naar de komende weken. Van 11 tot 21 juli gaan we namelijk
10 dagen lang op bezoek bij onze noorderburen. Met al onze chirovriendjes gaan we dan op kamp
in Retie om ons er geweldig te amuseren! De nieuwsgierigen kunnen op 16 juli de kampplaats

komen bekijken op de bezoekdag. Dan worden
ook de nieuwe leiders gewijd en nemen we af-
scheid van de leiding die ons in september zal
verlaten. Wij zien er alvast naar uit om in Retie
het beste van onszelf te geven om er weer een
spetterend feest van te maken met heel de
bende.  

Wanneer iedereen na het kamp bekomen is en
nog genoten heeft van de rest van de vakantie,
is het op 18 september tijd voor het begin van
een nieuw en spetterend chirojaar. Deze start-
dag is het ideale moment voor nieuwe leden
om bij de Chiro te komen. Elk jaar is dit nieuw
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begin een feestelijke activiteit waarop niet enkel de nieuwe leiders gezocht zullen worden, maar
ook vele nieuwe gezichtjes worden verwelkomd. Niet enkel alle jongens, maar ook volwassen kun-
nen zich op die dag naar onze lokalen begeven om te genieten van een pannenkoek en een drankje
en om eens te kijken hoe leuk het hier wel niet is. Iedereen die eens wilt proeven van de Chiro is
dus zeker welkom, maar geen paniek, het eerste jaar in de Chiro is helemaal gratis! Een week eer-
der, op 11 september, verhuizen onze leden al naar hun nieuwe afdeling tijdens de overgang. Dit
jaar zullen er ook nieuwe leiders worden verwelkomd: Joren en Rien zullen vanaf dan de leiders-
ploeg versterken. 
Als je ’t mij vraagt: Chiro!
Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!

Scouts
De zomer is in het land en dan volgt traditioneel het hoogtepunt van ons
geslaagde scoutsjaar: we gaan op kamp! Intussen kennen alle takken hun
bestemming en zijn de meeste voorbereidingen achter de rug. Terwijl de
kapoenen en welpen nog in een lokaal zullen slapen, trekken de jonggivers
en givers eropuit met tenten. Tochten, sjorren, spelen, plezier maken,
koken… het beloven weer voor iedereen onvergetelijke dagen te worden.

We willen ook iedereen bedanken die erbij was op de eerste editie van “Voor spijs en drank”, het
nieuwe eetfestijn van de vzw.

We eindigen dit verhaal met een nieuw begin. Op zater-
dag 17 september is er onze jaarlijkse overgang om het
nieuwe scoutsjaar in gang te trappen. Wie oud genoeg
is, gaat die dag over naar een nieuwe tak, en de nieuwe
leidingsploegen worden dan bekend gemaakt. Als jij ook
zin hebt om samen met vrienden elke zondag op avon-
tuur te trekken in en rond onze Patersen bos, is dit een
dag om al eens te komen kijken!

We sluiten die dag zoals alle jaren af met een enorme bar-
becue in den bos. Inschrijven en meer info op www.scoutssinaai.be

Stedelijke Academie Muziek, Woord en dans
• Donderdag 1 september: start van het nieuwe schooljaar.
Nieuwe leerlingen (= 1e jaar) starten op woe 14 september.
Tijdens de maand september zullen er allerlei activiteiten gepland worden binnen onze academie: 

• een ‘openlesweek’ (ma 12/9 tot za 17/9)  Workshops en vrije inloop in lessen muziek – woord –
dans, binnen het uurrooster, ook in de afdelingen en filialen. 

• In onze lokalen te Sinaai in de  Tinelstraat, kunnen nieuwe leerlingen, vanaf het 3° leerjaar, terecht
op woensdag 14 september en zaterdag 17 september voor een kennismaking met het vak
AMV + infomoment. 

• Inschrijven kan op het secretariaat van de hoofdschool (Hofstraat 13, te St-Niklaas) en dit vanaf
maandag 29 augustus tot en met vrijdag 30 september.
Vanaf dit schooljaar kan er ook on line ingeschreven worden (van zaterdag 25 juni tot en met
vrijdag 30 september) via http://academies.sint-niklaas.be. 
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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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• Breng ons zeker een bezoekje op zaterdag 24 september, de leerlingen van de afdeling Sinaai
en Belsele verzorgen dan een concert in de H. Catharinakerk tijdens de nazomer van Sinaai. 

Voor meer info kan u steeds terecht bij de Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: Hof-
straat 13 te Sint-Niklaas. Tel: 03 778 38 50  - samwd@sint-niklaas.be  -  www.samwd.be. 

Sint-Catharina Lagere school
Sint-Catharina Lagere school: Doreen Rogiers volgt directeur Geert Poppe op.

Op 31 augustus gaat directeur Geert
Poppe met pensioen. Hij gaf twinitg jaar
les in onze school en was er daarna
twintig jaar directeur. Het personeel, zijn
collega Christel en het schoolbestuur
danken hem voor zijn jarenlange inzet en
wensen hem nog veel jaren verdiende
rust.

Op 1 september wordt hij opgevolgd
door Doreen Rogiers. Doreen is 44 jaar
en woont in Sint-Niklaas.
Naast de studie voor onderwijzer volgde
zij ook de opleiding bedrijfsmanagement. 

Zij heeft ondertussen ook meer dan twintig jaar ervaring  als leerkracht in het basisonderwijs. 
We wensen Doreen het allerbeste in haar nieuwe uitdaging!

Sinaaise trappers en lopers
Trappers…

Deze keer werpen we even een blik op enkele collega-sportievelingen: het Klein Sinaai Cycling
Team.

3 à 4 Jaar terug bedachten enkele ouders
waarvan hun kinderen graag fietsten om
een kinderwielerclubje op te richten in
klein Sinaai in de schoot van de wieler-
club het “vliegend wiel”. Door de massale
groei heeft de club na 3 jaar haar naam
veranderd in “Klein Sinaai Cycling Team”.
Op dit moment  zijn er bij deze club 5 jon-
gens van Sinaai aangesloten. Ze rijden
bijna wekelijks een officiële wedstrijd bij
de aspiranten of miniemen en met suc-
ces! Het is zeker de moeite waard om
deze veelbelovende wielrennertjes eens
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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

Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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te bewonderen en voor hen te gaan supporteren. Iedereen weet immers wel hoe deze jonge sport-
jongens en -meisjes zomer en winter vele kilometers moeten maken om een groot wielrenner te
worden.
Op de foto zien wij de ganse wielerploeg met als renners van Sinaai (of afkomstig): Wannes van
Poucke, Robbe Van Poucke, Matthias Vermeulen, Wout Poppe en Briek Maes De trainers zijn  Gun-
ter Sterck, Werner Heymans en luc Joos.  De ploeg kan ook rekenen op enkele enthousiaste be-
geleiders:  Evy Huyge, de secretaris en bezieler van de club, Gerry Vermeulen, Dirk Vercauteren,
Tom Van Poucke.. en nog vele anderen die telkens weer letterlijk en figuurlijk een tandje bijsteken
om van deze club een succes te maken. Wij wensen deze jongens en meisjes alle succes toe in de
verdere ontwikkeling van hun geliefde sport. Jullie zijn alvast  zeer goed bezig!

En lopers…
Op zaterdag 14 mei, werd de 5e RTS-LOOP georganiseerd volgens een nieuw recept. Met 168
deelnemers en 51 kids in de kinderloop, werd het weer eens een groot succes. Als men ziet dat
het merendeel van de deelnemers uit het Waasland komt en dat er heel wat sterke lopers aan de
startlijn stonden, mag men zeer tevreden zijn. 
Zie maar eens naar de podium plaatsen: bij de kinderen van 0 tot 5jaar 1e plts Robbe de Greyt ;
van 6jaar tot 8jaar 1e plts voor Jelle Tierens; van 9 tot 12 jaar 1e plts Seppe Knaepen / Bij de 6km
dames een 2e plts voor Melissa van Eetvelde (rts) / bij de dames op de 10 miles 1e plts voor Sofie
Claus (sinaai), 2e plts Sarah de Prins, 3e plts Saskia Vercammen / bij de Heren op de 10 miles  een
1e plts voor Olivier Van Hoey (acw), 2e plts Coppens Bart (walo) en 3e plts Tim Messagie (acw).
Proficiat aan deze podium atleten.
Wij kijken alvast uit naar de editie van 2017...

Enkele overige  atletiek uitslagen:
- Zondag 6 maart BK veldlopen In Dour: 2e plts (masters +45) Eddy Van Puyvelde; 
- Maandag 29  maart Breskens: 1e plts Mellissa V Etvelde (rts); 
- Zaterdag 2 april in Terneuzen: 1e plts Joakim v Grasse (rts); 
- Zaterdag 7 mei BK 10 km op de piste: 2e plts (masters ) Eddy van Puyvelde (avlo).
Proficiat aan deze podium atleten...!!!

Boogsport
Sinaai Eendracht 
Zondag 3 juli om 15oo uur 
Maandag 11 juli om 15oo uur kermisschieting 
Zondag 7 augustus om 15oo uur 
Maandag 22 augustus om 15oo uur 
Zondag  4 september om 15oo uur 
Maandag 26 september om 15oo uur jaarmarkt 
Deze schietingen gaan door bij Leen Leeman 
Elke schieting is er 25 euro gratis 

Ons Vermaak
Zaterdag 2 juli om 15oo uur 37  euro gratis 
Zondag 17 juli om 15oo uur 50 euro gratis 
Zaterdag 6 augustus om 15oo uur 37 euro gratis 
Zondag 21 augustus om 15oo uur 50 euro gratis 
Maandag 29 augustus om 15oo uur 37 euro gratis 
Zaterdag 3 september om 15oo uur 37 euro gratis 
Zondag 18 september om 15oo uur 50 euro gratis 
Deze schietingen gaan door bij Eddy de Decker 
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Algemene koningschieting op 
zaterdag 17 september 
Verbond sinaai 

Kermisschieting  in de tent Molenhoek 
Vrijdag 22 juli om 14u30 
Zondag 24 juli om 9u15 
Maandag 25 juli om 14u30 
Gratis 50 euro per wip 

Kermisschieting op de school leebrug
Zaterdag 30 juli om 14u30 
Zondag 31 juli  om 9u15 
Maandag 1 augustus om 14u30 
Telkens 50 euro gratis
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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

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

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Judoclub Sinaai 
Mama en papa training: Op zaterdag 25 juni
om 14:00uur is er de jaarlijkse mama en papa
training.

Verlofregeling: In juli geen trainingen. In au-
gustus enkel voor de competitiejudoka’s op
vrijdag.

Start september: We starten terug op 2 sept.
Trainingen voor de jeugd op woensdag en vrijdag van 19 tot 20uur.

voor de +12 op woensdag en vrijdag van 20 tot 21:30 uur
zondagmorgen enkel competitiejudoka’s.

In september en oktober zijn de eerste 8 lessen gratis voor nieuwe leden.

Demo Dries: Op zaterdag 24-9 geven we
op de Dries om 14 uur een judodemonstra-
tie.

Competitie
Tornooi Clinge (Ned)
1e: Ryan Thienpondt  - Tibo Linthout – Jorre
De Plus
2e: Flore De Wilde – Kian De Bruyne –
Brecht Verbeke –
3e: Kane De Bruyne – Agnes Dos Santos –
Vic Moerman
Tornooi Kruishoutem
1e: Axl De Clercq – Tibo Linthout – Hanne
Goethals - Seppe Nijs – Emely Buysrogge
2e: Ward Belis – Vic Moerman  - Thor Geerts
3e: Jorre De Plus – Flore De Wilde
Tornooi Berlare
1e: Emely Buysrogge
2e: Victor Suy – Axl De Clercq – Seppe Nijs – Jorre De Plus – Tibo Linthout
3e: Hanne Goethals – Thor Geerts – Ward Belis – Tibo Vantienen – Flore De Wilde

Info: gerrit.van.bossche @telenet.be; 03/772 10 01; judoclubsinaai.weebly.com

GFA Sinaai
Evenementen: 
Zaterdag  6 augustus: Training Day.
Alle meisjes welkom! Geef vooraf een seintje via jurgen@gfas.be.
Oefenwedstrijd nationale vrouwen om 19u30. 
Zaterdag 6 augustus & zondag 7 augustus: 
Gaaibollen vanaf 15u00.
Wedstrijden tornooi vanaf 13u30.
Zaterdag 27 augustus: Kick-Off & steakfestijn.
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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

Gevelrenovatie
Zandstralen (TORBO)
Gevelbepleistering
Chris Gevers

Koningin Elisabethlaan 77
9100 Sint-Niklaas
0479 30 64 77
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Woensdag 14 september: Zomer Footfestival.

Info evenementen: terryvanosselaer@hotmail.com.

Tornooi FC Wijnveld
Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus vindt het jaarlijkse tornooi plaats op het Wijnveld. 
Vanaf 14 uur kan men op beide dagen gaaibollen en zijn er voetbalwedstrijden. 
Zaterdagavond om 19u30 speelt het 1ste vrouwenelftal een vriendenwedstrijd tegen Merchtem.
Gratis inkom. Iedereen van harte welkom!

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg: zaterdag om 15u00.
Provinciale ploegen: zaterdag om 12u00.
Jeugdploegen: zaterdag van 9u00 tot 13u00 op het Wijnveld.
Walivo: zondag om 10u00.

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

25 jaar koers voor de inwoners
Zoals jullie in een vorige editie al konden lezen, is het dit jaar de 25e editie van de koers voor de
inwoners!
Dit gaat door op zondag 10 juli. Vanaf 13u30 starten we met de WAOD A-renners, om 16u rijden
de toeristen en genodigden en om 18u de inwoners.

De grootste groep mannen en de grootste groep vrouwen kunnen geldprijzen tot 500 euro in de
wacht slepen.
Ook individueel kan men kans maken op tal van prijzen, waaronder een retro fiets, een rauwe hesp,
een haagschaar, enz … 
Waarschijnlijk doen we trouwens ook nog iets voor de best uitgeruste supporters!

Er zal deze keer ook randanimatie zijn zodat het een knal-editie wordt die niet snel vergeten zal
worden. Winnaars vorig jaar waren Lieselot Smet bij de dames en Erwin Van poucke bij de heren.

Inschrijven kan voor individuelen nog de dag zelf tot 17u30 in cafe De Climax. Wij wensen iedereen
alvast veel trainingsgenot!

Voetbalclub FC Herleving Sinaai
FC Herleving Sinaai blikt terug op:

De verwen-avond op vrijdag 22 april ll met gastspreker Aimé Anthuenis.

In een mooi, gezellig kader werden sponsors en sympathisanten bedankt voor hun wekelijkse aan-
wezigheid, steun en vertrouwen in onze club. Het was stijlvol tafelen en gastronomisch smullen
onder leiding van feestverzorging SIVA. Onze eregast, ex-voetbalbondscoach Aimé Anthuenis, ge-
noot met volle teugen. Onze voorzitter Dirk Volckeryck verwelkomde hem hartelijk! Na het overlopen
van zijn indrukwekkend palamares onderwierp onze voorzitter hem aan een gedurfde vragen-

sport sport sport

41

Sinaai_info_juli_2016_72_pg_Opmaak 1  12/06/16  12:20  Pagina 57



r 1842

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-Waas info@krygsman.be

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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ronde!  Met passie en zin voor humor wist Aimé Anthuenis
hier éénieder te bekoren en werd deze verwen-avond een
groot succes! 

Dankjewel Aimé.

FC Herleving Sinaai start:
Het startschot van een nieuw voetbalseizoen 2016-
2017 wordt een heuse knaller op de *** STARTERSDAG  za-
terdag 27 augustus ***
oa. training voor alle spelersgroepen  met speler van de 1ste
ploeg - BBQ - randanimatie - ambiance -... Iedereen is wel-
kom!!

FC Herleving Sinaai verwelkomt:
Nieuwe jeugdspelers die zich willen aansluiten, kunnen eerst enkele trainingen proberen!  
Alle info vinden jullie op onze website of door een mailtje te sturen naar info@fchsinaai.be.
Voor meer info check onze website, zo blijf je op de hoogte! http://www.fchsinaai.be.

Tafeltennisclub Troelant
De naam TTC Troelant klinkt jullie vast bekend in de oren aangezien wij als tafeltennisclub al sinds
1969 actief zijn in Sinaai. 

Na enkele locatiewijzigingen hebben wij ons sinds 1992 gevestigd in de zaal achter “het café aan
de  statie” nu “De Maretak”. 

Hier trainen wij dan ook elke maandag en donderdag vanaf 19u30 tot 22u intensief aan onze per-
soonlijke vooruitgang. Als kleinere club met ongeveer 15 leden, hechten wij dan ook meer en meer
belang aan onze opvolging en toekomst. Wij staan wekelijks klaar met ons team om iedereen zo
ver mogelijk te krijgen in de competitie.

Dit werpt ook zijn vruchten af aangezien onze “A-ploeg” in 1ste provinciale kan blijven. Onze jaar-
lijkse initiatieavond voor jongeren en volwassen donderdag avond 28 April laatstleden was we-
derom een succes. Geïnteresseerden die gemotiveerd zijn kunnen zich steeds aansluiten.
Wij hopen dan ook met deze korte voorstelling, om nieuwe leden aan te trekken om onze rangen
te versterken.

Voor meer info of interesse kan u ons dus steeds bereiken via mail: Johan-els@telenet.be of
telefonisch: 0497 579 581. 

sport sport sport
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

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

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94
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Nood aan een verpleegkundige aan huis?

Het Thuisverpleegteam kan jou helpen!
We zijn actief in Stekene - Moerbeke en Sinaai.

Meer informatie kan je vinden op:
WWW.THUISVERPLEEGTEAM.BE

Of bel ons op: 0476 39 07 56

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

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

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

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be

Sinaai_info_juli_2016_72_pg_Opmaak 1  12/06/16  12:20  Pagina 60



Sinaai kermist 
DORP

Vrijdag 8 juli:
19.00 uur: wielerwedstrijd voor nieuwelingen georganiseerd door koninklijk sportcomité Gemeen-
tebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33. Afstand 64 km – 8 ronden van 8 km. 

Zaterdag 9 juli:
• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd door koninklijk
sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst Dries 33. Afstand 112 km – 14 ronden
van 8 km.

• 19.30 uur: open kampioenschap golfbiljart georganiseerd door biljartclub Herleving in café Cli-
max, Dries 33.

Traditioneel volksfeest op de Dries

• 20.00 uur: officiële verwelkoming door het stadsbestuur.

• 20.15 uur: optreden Stoomboot en Hannelore Bedert.

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

Zondag 10 juli: 
• 13.30 uur: wielerwedstrijd voor A renners WAOD georganiseerd door sportcomité W.A.O.D. In-
schrijven, afhalen rugnummers en prijsuitreikingen: café Climax. Vertrek en aankomst: Dries. Af-
stand: 9 ronden van 8 km = 72 km.

• 16.00 uur: wielerwedstrijd voor toeristen en genodigden georganiseerd door sportcomité
W.A.O.D. Inschrijven, afhalen rugnummers en prijsuitreikingen: café Climax. Vertrek en aankomst:
Dries. Afstand: 6 ronden van 8 km = 48 km.

• 18.00 uur: wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai georganiseerd door sportcomité W.A.O.D.
Inschrijven, afhalen rugnummers en prijsuitreikingen: café Climax. Vertrek en aankomst: Dries.
Afstand: 5 ronden van 8 km = 40 km.

Maandag 11 juli:
• 15.00 uur: Schutter- en Boldersprijskampen - Kermisschieting georganiseerd door de koninklijke
liggende wipmaatschappij De Eendracht in café De Boogscheut, Vleeshouwersstraat 28.

• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd door koninklijk
sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33. Afstand 14 ronden van 8
km.

Muzikaal kermisprogramma op de Dries

• 20.00-20.40 uur: David Vandyck

• 21.00-21.30 uur: André Hazes Jr.

• 21.45-23.15 uur: Motown Supremacy

• 23.15-23.25 uur: muzikaal vuurwerk
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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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Molenhoek

Tent, Hulstbaan 226 – gratis inkom in verwarmde tent

Vrijdag 22 juli:
• 14.30 uur: schieting op 2 wippen, 100 EUR gratis.
• 20.00 uur: kampioenschap gaaibolling van Sinaai op 2 banen, prijzen en 75 EUR gratis.
Tevens zijn er tijdens ons kermisprogramma Live optredens in Café Luitentuit van Rock Cover-
bands:

• 20.30 uur: Coverband New Lions in café Luitentuit.
• 22.30 uur: Coverband Little Daddy & The Melvins.

Zaterdag 23 juli:
• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften, 17de grote prijs Werner Maes
en Zoon, centrale verwarming en ereprijs - Woonidee Paul interieurinrichting. Inschrijving vanaf
13.45 uur en prijsuitdeling in de feesttent, Hulstbaan 226. Vertrek: aan de tent.

• 19.00 uur: eetfestijn tot 21 uur. Inschrijven tot 20/07 bij Gilbert Vercauteren 0474 376 853, Tommy
Vercauteren 0479 629 950, Hans Haelewyn 0486 901 120.

• 21.00 uur: discobar New Line en optreden van Dennie Damaro (Ment TV).

Zondag 24 juli:
• 09.15 uur: schieting op één wip, 50 EUR gratis.
• 15.00 uur: kinderanimatie met kinderdisco. Voor elk kind gratis pannenkoek en geschenkje. 
Springkasteel aanwezig.

• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor juniores, 6de grote prijs Café Luitentuit. Inschrijving, vertrek aan
en uitbetaling in Café Luitentuit.

• 21.00 uur: Travesties - Les Folles De Gand en discobar New Line. 

Maandag 25 juli:
• 09.30 uur: gezellig samenzijn voor 60-plussers van de wijk.
• 14.30 uur: schieting op twee wippen, 100 EUR gratis.
• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften, 3e grote prijs ‘verbouwings-
werken Danny De Coster’, ereprijs ‘Droomtuinen Antoon Lombaert’. Inschrijving vanaf 13.45 uur
in de feesttent. Vertrek aan en prijsuitdeling in de tent. 

Leebrug

Speelplaats van ‘De Zwaan’, Leebrugstraat 65 - gratis inkom in verwarmde tent

Vrijdag 29 juli:
• 19.30 uur: 15de grote gaaibolling memorial Eddy Moens met 100 EUR gratis en 3 trofeeën – men
bolt op 2 banen.

Zaterdag 30 juli:
• 15.00 uur: schieting met 50 EUR gratis.
• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften, grote prijs Bloemerie Sandra,
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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

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
48
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ereprijs bouwonderneming Guido De Bock. Afstand: 112 km – 14 ronden van 8 km - talrijke pre-
mies.

• 18.15 uur: eucharistieviering voor de overledenen van de wijk.
• 19.15 uur: 21ste grote kermisbarbecue met gratis tombola voor de aanwezige deelnemers - in-
schrijven vóór 25/07.

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

Zondag 31 juli: 
• 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 grimage).
• 15.00 uur: gaaibolling met 50 EUR gratis, 3 trofeeën en talrijke surprises. De ganse namiddag
pannenkoeken aan democratische prijzen.

• 16.00 uur: 102de loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar (9 categorieën).

Maandag 1 augustus:
• 09.30 uur: herdenkingsmoment voor de overledenen van de wijk gevolgd door gratis koffietafel
voor de gepensioneerden van de wijk.

• 15.00 uur: schieting op liggende wip met 50 EUR gratis.
• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften. Grote prijs vervoer Thuysbaert.
Afstand: 112 km – 14 ronden van 8 km - talrijke premies.
Gans het weekend gratis springkasteel voor de jeugd.

Zwaanaarde

Donderdag 18 augustus:
• 13.30 uur: wielerwedstrijd voor beloften in het kader van de Ronde van Oost-Vlaanderen. Vertrek
en aankomst: Zwaanaardestraat 137.

Vrijdag 19 augustus:
• 20.00 uur: kermisbolling.  
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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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Feest 65-jarigen (1951)
Nu we de pensioenleeftijd hebben bereikt, lijkt het ons meer dan aangewezen om elkaar opnieuw
te ontmoeten en samen deze roemrijke verjaardag te vieren. Zoals bij de vorige feesten willen we
er ook deze maal een onvergetelijke samenkomst van maken in een supergezellige sfeer. Wij no-
digen jullie dan ook uit voor een avondfeest in restaurant-feestzaal “Tybeert” Pontweg 3 in Daknam
en dit op zaterdag 22 oktober 2016. Een persoonlijke uitnodiging met alle info valt binnenkort in je
bus.

Heel graag tot dan! 
Het feestcomité:
Godelieve Bruggeman; Francine De Baere; Marleen De Plukker; Marita Maes; Michel Meul; Chris-
tiane Poppe; Jozef Raes.

Feest 70-jarigen (1946)
Dit jaar zijn we, of worden we 70 jaar.

Na de geslaagde feesten ter gelegenheid van ons 50 , 60, en 65 jaar dachten we dat we deze mijl-
paal in ons leven niet konden laten voorbijgaan zonder dit te vieren. Ondergetekenden hebben dus
beslist om hun leeftijdsgenoten samen te brengen voor een gezellig feest. Dit zal doorgaan op za-
terdag 15 oktober vanaf 18.00 uur in Feestzaal Dorpspaleis, Vleeshouwerstraat 29 te Sinaai.

Als deelnamereferentie hebben we genomen: diegenen die in Sinaai geboren zijn in 1946 en ook
zij die in Sinaai wonen en in datzelfde jaar zijn geboren, natuurlijk vergezeld van hun partner.

Intussen hebt u reeds een schriftelijke uitnodiging in de bus gekregen. Indien dit niet het geval
mocht zijn willen wij ons hiervoor verontschuldigen. Het is namelijk moeilijk  van iedereen alle juiste
gegevens te verkrijgen. Aan hen durven wij vragen deze aankondiging als uitnodiging te beschou-
wen en voor verdere inlichtingen contact op te nemen met Mevr. Juliette Van Bockxlaer, Vleeshou-
werstraat 82 b 9112 Sinaai. Tel 03/7723543.

Hopelijk tot dan.
Het feestcomité:
Juliette Van Bockxlaer; Herman De Beule; Linda Maes; Robert Smet; Robert Verstraeten.
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Nieuw in Sinaai: 
Auti-Voetbalclub Waasland
“We doen het voor de glimlach van de kinderen”

Dat Sinaai een hoop sportclubs heeft, is een algemeen geweten feit. Daar is onlangs een nieuwe
club bijgekomen: Auti-Voetbalclub Waasland, een voetbalploeg die zich richt naar kinderen tussen
6 en 21 jaar met autisme, ADHD en aanverwante stoornissen. In april en mei vonden de eerste zes
proeftrainingen plaats met meer dan 76 kinderen. Info Sinaai sprak met medeoprichter en voorzitter
Koen De Korte.

Info Sinaai: “Hoe is Auti-voetbalclub Waasland ontstaan?”

Koen De Corte: “Ik heb, net als de medeoprichter Tom Steels, een kind met autisme. Onze zoon,
Benoit,  speelde eerst hockey in Temse, maar de hoofdtrainer
heeft 2 jaar geleden aangegeven dat mijn zoon niet meer thuis
hoorde in de competitie. Wij hebben toen een auti-voetbalclub
opgericht. Auti-voetbalclub United in Haasdonk. Daar hadden
we slechts één terrein beschikbaar en speelden er al snel 45
kinderen waardoor de club  al snel aan zijn maximumcapaciteit
zat. Omdat wij vonden dat het om meer dan 45 kinderen zou
moeten gaan hebben wij een nieuwe club opgericht. Hier in Si-
naai hadden we al snel zekerheid dat we altijd twee terreinen
ter beschikking  zouden hebben. We trekken onze doelgroep
trouwens ook breder: kinderen met andere stoornissen zijn ook
welkom alsook kinderen zonder enige stoornis die wel graag
maar gewoon wat minder goed kunnen voetballen.”

Info Sinaai: “Is er een verschil met gewoon kindervoetbal?”

Koen De Corte: “Bij ons is er geen enkele druk. Wij gaan terug naar de basis van de sport: het pure
plezier. De ouders appreciëren dat. We doen het voor de glimlach van de kinderen. Kinderen met
autisme met elkaar laten spelen lijkt niet direct evident maar het gebeurt eigenlijk heel spontaan.”

Info Sinaai: “Er is wel wat media-aandacht voor uw initiatief.”

Koen De Corte: “We hebben al heel wat  aandacht gekregen van TV-Oost en de meeste kranten.
Dankzij deze media-aandacht en het peterschap van Geert De Vlieger wil ik ook andere clubs warm
maken om ook een A-club (Auti-voetbalclub) op te richten. Ik ben graag bereid om zo nodig on-
dersteuning te bieden.  Op 16 juni ben ik uitgenodigd door de Voetbalbond om te komen praten
over “A-Voetbal”. Het is ook voor hen een grote doelgroep van nieuwe spelers.” 

Info Sinaai: “Iedereen wint er bij.”

interview
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Koen De Corte:  “Wij willen vooral dat de kinderen winnen. Wij houden het lidgeld heel democra-
tisch. Bij ons krijgen de kinderen een volledige voetbaluitzet. Gelukkig hebben we al heel wat gulle
sponsors gevonden. We bekijken ook voor welke subsidies we in aanmerking komen. Bij de ope-
ning van onze club was  Schepen Christel Geerts aanwezig en zij merkte op dat wij de eerste vzw
waren die van start gegaan zijn zonder eerst subsidies aangevraagd te hebben. Wij wilden gewoon
zo snel mogelijk van start gaan om de kinderen te kunnen laten spelen.” 

Info Sinaai: “Zijn er veel A-Clubs in België?”

Koen De Corte: “G-voetbalploegen (voetbal voor  kinderen en volwassenen met een fysieke be-
perking) zijn er wel al heel wat, maar A-clubs nog niet. In Nederland zijn er al meer dan 20 ploegen
maar hier in België slechts drie, U-Nited, de Voetbalkraks en onze club. Bij de Voetbalkraks is het
enkel van 6 tot 12 jaar. Ik vind niet dat je dan kan stoppen. Voorlopig is onze doelgroep voor kin-
deren en jongeren van 6 tot 21 jaar, maar in de toekomst willen we zeker doorstromen naar vol-
wassenen A-Voetbal.“

Info Sinaai: “U ziet het groot. Hoe combineert u het voorzitterschap van de ploeg en de uit-
bouw van A-Voetbal in Vlaanderen met uw werk als zaakvoerder van DCS Vastgoed?

De Corte: “Ik maak er gewoon tijd voor omdat het zo veel voldoening schenkt om zo veel kinderen
en ouders gelukkig te maken. Ik zorg ervoor dat ik elke vrijdag om kwart voor zes op de voetbal
ben. Tijdens de week zijn het vooral veel mails en telefoongesprekken en als ik in de toekomst één
keer per maand een vergadering met de voetbalbond moet bijwonen, kan ik daar perfect mee
leven.”

Info Sinaai: “Komen de voetballertjes allemaal uit Sinaai?”

Koen De Corte: “Neen, ze komen van overal in het Waasland en we hebben ook kinderen uit
Deurne, Puurs, Oostakker en Zottegem. Ik heb deze ouders al warm gemaakt om eens bij de lokale
clubs te informeren om ook daar A-clubs op richten. We zoeken het vooral bij kleinere clubs, die
hebben vaak op vrijdagavond terreinen beschikbaar.”

Info Sinaai: “Bent u ook trainer?”

Koen De Corte: “Neen, maar ik ben wel reservertrainer. Momenteel zijn we met voldoende maar
we kunnen altijd extra mensen gebruiken. Na verloop van tijd zijn er altijd papa’s die willen komen
helpen bij de trainingen. Die papa’s zijn perfect voor ons, ze kunnen heel goed met de kinderen
omgaan en kennen de problematiek. Ze moeten zelfs niet echt goed kunnen voetballen.” 
Vanaf september gaat Auti-Voetbalclub Waasland wekelijks trainingen organiseren op vrijdagavond
op de terreinen van KFCH Sinaai, Vleeshouwerstraat 4A te Sinaai.  
Buiten deze trainingen zullen ze ook vriendschappelijke matchen organiseren en deelnemen aan
tornooien in Nederland waar het A-Voetbal reeds sterk vertegenwoordigd is. 
Deze trainingen gaan door op de terreinen van KFCH Sinaai, Vleeshouwerstraat 4A te Sinaai. 
Om deze kinderen optimaal te omkaderen zijn wij nog op zoek naar enkele begeleiders en trainers.

En er zijn nog steeds kinderen welkom!
Meer info: koen@dcs-vastgoed.be of 0476 387 474.
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Adam ........................ brood en banket .....................40
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................55
Arcad ........................ architectenbureau ...................40
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................8
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................32
Braeckman Robin..... sanitair & verwarming  ............8
Buyle Herman........... vakantie ..................................50
Carl Stuer CSI........... interieurinrichting ....................42
Cerpentier................. dakwerken-sanitair ...................6
City carwash............. carwash ..................................14
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................38
Danika....................... dienstencheques ....................50
Dany’s Style.............. kapsalon .................................40
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................34
Debergh.................... osteopaat................................. 6
De Block Marc.......... global id ..................................10
De Greyt bvba .......... constructie ................................8
De Roeck.................. bouwonderneming..................40
De Ryck Marijke ....... meetbureau.............................20
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................40
De Vos ...................... schoenen ................................20
De Waele Tom .......... brood en banket .....................42
Divinus...................... wijnhandel...............................34
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....36
Ecoclean................... reinigen opritten..................... 32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........48
Flexsol ...................... constructie ..............................50
Frietstop ................... frituur.......................................42
Garderobe ................ herstellingen/retouches ............6
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................44
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........56
Joos Tom.................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................48

Klimaterra ................. warmtepompen.......................46
Krijgsman.................. wijnhandel...............................42
Maes Dirk ................. slagerij.....................................36
Maes Werner ............ warmte techniek .....................36
Martens Lisa............. podoloog...................................6
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......38
Mooi.......................... schoonheidssalon...................26
Palermo .................... kapsalon .................................20
Quercus Tuinen......... aanleg tuinen .........................24
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................38
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................36
Stremersch ............... verwarming en sanitair............26
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................44
Teirlinck..................... centrale verwarming ...............36
Thuisverpleegteam... thuisverpleging .......................44
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................44
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................46
Van Hende ................ mode-accessoires ..................48
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................48
Van Laere Jo............. architecte ................................36
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ doe het zelf .............................18
Vereecken Maya ....... natuurhuys ..............................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........34
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............38
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......34
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18
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