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Info Sinaai staat ook integraal online op www.sinaaileeft.be/info-sinaai

Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 19 augustus 2018!

Redactioneel
Als dit nummer van Info Sinaai in je bus valt, is kalendergewijs, de zomer begonnen. Voor velen van ons
wacht een langverdiende vakantie, een reis die al lang gepland is, of klussen die te klaren zijn. Gelukkig
is er veel variatie in belevingsmomenten en belevingsvormen. Het kan er bij je buur op hetzelfde moment
totaal anders aan toegaan dan bij jezelf. De ene werkt, de andere feest (of omgekeerd), de ene komt te -
rug, de andere vertrekt.

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht durven wij oproepen tot een vorm van “zomeretiquette”, een
geheel van kleine afspraken die ergernis voorkomen, of het leven een stuk aangenamer maken, en dat
met bewaking van ieders privacy, in harmonie en wederkerigheid, met aandacht voor onderlinge zorg.

Enkele voorbeelden:

• Ga je op reis? Je kan natuurlijk politietoezicht vragen, maar is het niet fijn dat ook je buur weet dat je
even afwezig bent?

• Misschien kunnen we mekaars bloemen in de tuin wateren bij droogte; zo vind je bij je terugkomst die
frisse bloemenpracht terug.

• Nogal wat jonge ouders reppen zich van A naar B en C om de kroost tijdig weg te brengen of op te
halen.  Kunnen we mekaar niet een handje helpen met een beurtrol?

• Gras afrijden...  het politiereglement van Sint-Niklaas laat toe dat ook op zondag te doen. Maar kan
het echt niet op een ander tijdstip? Mogelijks geeft je buur een tuinfeestje?

• Kunnen we nog uitgaan van “tussen 12 en 1 eet iedereen”?
• Dan houden we de tuingeluiden toch beperkt zodat iedereen rustig van zijn aperitiefje of maaltijd op

het terras kan genieten ?
• Geef je een feestje en wordt het wat later of wat luider? Verwittig je buren. Misschien is er wel iemand

ziek, komt een (klein-)kind op bezoek, ...

Onder het motto “beter een goede buur dan een verre vriend” is het allemaal heel eenvoudig: doe een
ander niet aan wat je zelf niet wil aangedaan worden.

Poepsimpel toch? En nadien maken we van die “zomeretiquette” gewoon een “burenetiqette”!

We wensen jullie allen een deugddoende zomer!

De redactie. 
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Dorpsraad
Sinaaidorp Fase 2

Oef! Eindelijk! ‘t Werd tijd; ‘t heeft lang genoeg geduurd! 

Sinds eind mei zijn we verlost van de verkeershinder die de herinrichting van Sinaaidorp Fase 2
met zich heeft meegebracht.

Laat ons niet blijven dubben over de geleden ellende, maar vooruitkijken. Eens de groenelementen
volledig tot hun recht komen zal blijken dat ons dorpscentrum een stijlvolle opwaardering heeft ge-
kend, waar we met zijn allen fier op zullen mogen zijn. 
De ‘ingenieurs van de straat’ wisten al lang op voorhand te zeggen dat de in- en uitrijsassen veel
te smal en te gevaarlijk waren. De eerste ervaringen geven hen ongelijk. En laat ons eerlijk wezen:
de nieuwe inrichting nodigt uit om trager te rijden wat alleen maar ten goede komt van de veiligheid
van onze kinderen en onszelf. Laten we ons dan ook consequent gedragen naar de nieuwe be-
oogde normen, en ons aanpassen aan de nieuwe situaties.

Werken Aquafin aan zuiveringsstation.
Nà de werken vanaf Ossenhoek tot Molenstraat, en de aankoppeling van Sinaaidorp fase 2 is in
heel die zone een systeem van gescheiden afvalwater geïmplementeerd.
Dat betekent dat het hemelwater niet langer via de riolering naar het waterzuiveringsstation zal
worden gebracht, maar dat alleen het te zuiveren rioolwater naar het zuiveringsstation in Sinaai zal
worden gebracht. Recent zijn daar de werken gestart voor uitbreiding van de capaciteit.

Het zuiveringsstation is gelegen achter het kerkhof in een hoek en enkel bereikbaar door een smalle
weg die gebruikt wordt als fietsweg, als toegangsweg voor het kerkhof en als transportweg voor
afhalen slib van het zuiveringsstation.

Het huidige zuiveringsstation heeft een capaciteit voor 5400 inwonerequivalent maar werd tot  nu
gebruikt voor een capaciteit van 9000 inwonerequivalent waardoor het station haar normen niet
haalde. Door de uitbreidingswerken zal de capaciteit van het waterzuiveringsstation verhoogd wor-
den naar 14500 inwonerequivalenten omdat nog meer gescheiden afvalwater naar het station zal
gebracht worden. 

De uitbreiding gebeurt richting Edg. Tinelstraat, naast de beek. De huidige toegangsweg, nu ge-
bruikt door gemengd verkeer, wordt gesplitst. Voor het station zal een nieuwe toegangsweg gec-
reëerd worden dieper in de Tinelstraat. Aangezien de bestaande fietsweg over het domein zou
lopen wordt er een nieuwe bedding gemaakt langs de andere zijde van het kerkhof. De huidige
toegang tot het kerkhof blijft behouden. 

Op het terrein komt er een vijzelgemaal dat het water naar het hoogste punt brengt waarna het
water in een beluchtingsfase komt. Tenslotte komt het in de bezinkingstanks om het water en het
slib te scheiden.
Het huidige station wordt geïntegreerd in het nieuwe station.

Kostprijs: de investeringen worden betaald door het Vlaams Gewest + stad Sint-Niklaas:
• Voor de collector Ossenhoek Puivelde betaalt Aquafin ± € 6.000.000 en de stad ± € 1.200.000,
• Voor de afkoppeling Populierenwijk: Aquafin ± € 1.400.000 en de stad ± € 2.000.000 (afkoppe-
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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

Bij afwezigheid telefonisch te bereiken op:
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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lingsproject)
• Voor het gemeentelijke project: Sinaai-Dorp betaalt de stad ± € 2.200.000

Al deze kosten hebben geen invloed op de private waterfactuur!

Derde spoor op lijn Gent-Antwerpen?
Voor de dorpsraadvergadering van juni hadden we Fred Van Remoortel, senior-expert, als gast-
spreker om ons kennis te laten nemen van mogelijke uitbreidingsplannen voor het treinspoor Sint-
Niklaas & Lokeren.

De bouw van een derde spoor Sint-Niklaas - Lokeren is immers in voorbereiding, en recent verna-
men we dat de Vlaamse Regering het nodige budget heeft voorzien om dit uit te voeren. Tegelijk
wil men de overwegen vervangen door een brug, tunnel of omleiding. Vele onteigeningen volgen.
Men belooft ook meer treinen, die ook nog sneller en stipter worden.

Binnen het bestek van deze publicatie is het on-
mogelijk om dit project integraal toe te lichten.
Indien de toestemming van de presentator ver-
kregen wordt zullen wij de presentatie integraal
op onze website www.sinaaileeft.be zetten
onder Dorpsraad/verslagen.

De lijn Gent-Antwerpen is een gemengde lijn met
reizigers- en goederentreinen in een Europees
netwerk en de uitbreiding is wenselijk in het toe-
komstig S-net van beide grootsteden waarbij men
vreest dat de capaciteit op korte termijn verza-
digd zal zijn. Momenteel rijden er een 220 treinen
per dag via het station in Sinaai. Wie over het
Wijnveld richting N70 of E17 moet, weet hoe vaak
de slagbomen dichtgaan, en tot welke wachttij-
den dat kan leiden.

Het derde spoor zou komen langs de kant van
Belsele-Waasmunster. Gelijktijdig wil Infrabel een
aantal spoorwegoverwegen sluiten. Volgens de planning zouden de werken 6 jaar duren, en over
11 jaar een investering van 233,8 miljoen EUR (prijspijl 2012) kosten.

Wie nu vreest nog langer aan de slagbomen te moeten wachten krijgt wellicht ongelijk. In het ont-
werpplan zien we een tunnel die het verkeer ONDER de spoorweglijn zou leiden. Opgelet: het zijn
tot op vandaag nog maar plannen; trek dus geen voorbarige conclusies, en het is ook niet voor
morgen of overmorgen.

Schetsontwerp perrons, tunnel en pleinen, 
stalling, parking etc. bij station Sinaai

Nieuws van de politie:
Vooreerst even meegeven dat we in Sinaai sinds enkele maanden een versterking van de plaatse-
lijke politie hebben gekregen in de persoon van inspecteur Gino Behiels.
Je kan de plaatselijke aanspreekpunten als volgt bereiken:
• Insp. Wim Fierens: Gsm 0496 58 31 36 
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Constructie
DE GREYT BVBA
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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

Robin Brackman
sanitair & verwarming

onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Corinne Sneyers
Thuisverzorging in:

Medische pedicure (met terugbetaling voor + 60 jaar)
Voor afspraak kan u telefoneren naar: GSM 0476/41.70.43

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

distributie
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mail: pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu
• Insp.Gino Behiels: Gsm 0498 58 09 76; 

mail: pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu.
Op de dorpsraad van 5 juni kwam inspecteur Wim Fierens ons informeren over de inbraak-, on-
gevallen- en overtredingsstatistieken in 2017.

Inbraken:
In 2017 vonden in Sinaai 12 inbraken plaats (31 in 2016); 2 pogingen; 10 effectieve inbraken. Een
opmerkelijke daling! Over heel Sint-Niklaas werden 328 inbraken vastgesteld (358 in 2016). 4 %
van de inbraken vond dus plaats in Sinaai (7 % in 2016)
In juli werd men in de Heirstraat geconfronteerd met 2 effectieve inbraken; in de Tinelstraat was
het in april en november telkens één keer effectief prijs. Ook in de Riemeersstraat, Roggeveld, Ste-
nenmuurstraat, Wijnveld en Vleeshouwersstraat werd er telkens één keer effectief ingebroken.
In de Zakstraat en de Hooimanstraat kwam men er telkens met 1 mislukte poging van af.
De projectmatige prioritaire aanpak werpt dus zijn vruchten af.
Zeer belangrijk bij de preventie en opsporing is het feit dat wij als alerte burgers verdachte toe-
standen melden aan de politie. Ogen vermenigvuldigen dus!
De politie geeft je ook graag Inbraakbeveiligingsadvies:
• Na afspraak komt adviseur bij u langs
• Kijkt naar omgeving woning en in woning zelf
• Stuurt een verslag met tips

Verkeersongevallen in 2017
In totaal werden 34 ongevallen met blikschade aangegeven, en 12 met lichamelijk letsel.
De zwartste punten in kaart:
stoffelijke schade:Wijnveld: 5; Cadzandstraat & Dries: 4; Hulstbaan, Puiveldestraat, Weimanstraat,
Vleeshouwerstraat: 3; Sinaaidorp 2, Hooimanstraat, Hellestraat, Stenenmuurstraat, Zwaanaarde -
straat, Katharina-, Keizerstraat, Kernemelkstraat, ieder één.
Lichamelijk letstel: Hooimanstraat 2; volgende straten ieder 1 ongeval met lichamelijk letsel: Ti-
nelstraat, Hellestraat, Hondsneststraat, Hulstbaan, Klokke Roelandlaan, Puiveldestraat, Sinaaidorp,
Stenenmuur, Vleehouwerstraat, Zwaanaardestraat. 

Aantal verkeersinbreuken in 2017
• Snelheidovertredingen: Totaal: 287 - Hooimanstraat 21, Leestraat, 25, Leebrugstraat 26, Hulst-

baan 85, Wijnveld 107; 
• Stilstaan en parkeren: Dries 22, Tinelstraat 2, Hulstbaan 3, Sinaaidorp 7, Stenemuurstraat 1,

Vleeshouwerstraat 5, Wijnveld 4
• Drugs in het verkeer: Zwaanaardestraat 1
• Verkeersinbreuken:
Alcohol: Hooimanstraat, Vleeshouwerstraat, Wijnveld en Zwaanaardestraat liep telkens 1 over-
treder tegen de lamp.
Gordel en kinderzitje: Hellestraat, Molenstraat, Wijnveld: telkens 2 overtreders; één in de Ste-
nenmuurstraat
GSM: Hooimanstraat 2; Hulstbaan en Wijnveld ieder 1.
Technische keuring: Hellestraat en Hulstbaan, ieder 2; Leestraat, Wijnveld, Vleeshouwerstraat:
ieder 1.
Verbodsborden: Hellestraat is met stip nummer één: 13 overtredingen; Dries, Leebrugstraat en
Leestraat volgen op ruime afstand met ieder 4 overtredingen; de Zakstraat houdt het bij 1.

Wellicht zijn een aantal overtredingen gevolg van het niet naleven van de tijdelijke maatregelen als
gevolg van de werken in Sinaaidorp. Volgende keer beter dus.
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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, ...
• onze “PERGOLA” al gezien?

MARC DE BLOCK
zakstraat 39 - 9112 Sinaai
0496 25 45 58
m-deblock@hotmail.com

10
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92ste Guldensporenviering
Op zaterdag 11 juli vanaf 19.00 uur heten wij samen met het Davidsfonds iedereen van harte wel-
kom op de 92ste Guldensporenviering op onze mooie Dries. 

Om 20.00 uur start de feestavond met een officiële verwelkoming van het stadsbestuur.
Aansluitend begint het muzikale programma (gratis) met de artiesten FRIMOUT en AMARYLLIS
TEMMERMAN.

Amaryllis Temmerman & groep
Amaryllis is ondertussen al 17 jaar bezig met optreden en muziek maken. 

Haar vierde soloalbum “Dromen & drinken”, met hitsingles zoals “1 mo-
ment”, “Mooie tijd”, “Ik mis je zo” en “Liefde van mijn leven”, is be-
doeld voor iedereen die houdt van Nederlandstalige pop én kleinkunst:
pure, eigentijdse liedjes in een eigentaals jasje. 

Soms wat tegen de mainstream van deze tijd maar altijd met emotie, én
met een verhaal.

Amaryllis Temmerman is ook een professionele tv-presentatrice. Ze startte haar carrière op VTM
met de presentatie van het programma Puzzeltijd. Verder was ze 8 jaar lang het vaste tv-gezicht
van RTV waar ze het weekendprogramma Trendiez presenteerde. Maar ook live-televisie is haar
niet vreemd. Ze was enkele jaren de ankervrouw van de dagtelevisie bij Studio TV Oost en ver-
zorgde er de redactie. Momenteel is ze het vaste gezicht van Cocktail op de regionale zender ROB
en is ze één van de vaste presentatrices op de muziekzender Ment.

Frimout
Begin 2012 begint de Nederlandstalige band Frimout aan hun missie: 
met eigen Nederlandstalige popmuziek de muziekwereld veroveren. Swingende popnummers, ste-
vige rockers en bloedmooie persoonlijke ballades wisselen elkaar tijdens de energieke optredens
van de 6-koppige band voortdurend af. 

Frontzanger Stef Willems en zangeres Elien vormen een uitstekend duo die weten hoe ze een pu-
bliek moeten entertainen! In 2017 komt na 5 jaar het titelloze debuutalbum uit dat overal lovende
kritieken kreeg.
6 jaar, meer dan 110 stomende optredens en 12 dikke radiohits staan er momenteel op het palma-
res van de groep rond frontman Stef Willems. Topproducer Steve Willaert (o.a. Natalia en Will Tura)
zet in de studio volop mee zijn schouders onder de band. Het resultaat is een titelloos album dat
begin 2017 met lovende kritiek onthaald wordt.

De liefdessong ‘Ninett’ uit 2014 is inmiddels uitgegroeid tot een instant klassieker en wordt door
de luisteraars van Radio2 twee jaar op rij in de ‘Vlaamse Top 100 aller tijden’ gestemd.
De single ‘Sterren Zien’ die begin 2017 verschijnt, draait maanden mee in de hoogste regionen van
de Vlaamse Ultratop en de verrassende videoclip wordt gretig gedeeld via de sociale media..

Frimout is daarenboven een uitstekende 6-koppige liveband. Hun felgesmaakte liveshow bezorgen
de band een live-reputatie om u tegen te zeggen. Zo staan ze onder andere op een volgepakte
Oude Markt van Leuven, twee maal op de Gentse Feesten en jaar na jaar bewijzen ze hun kunnen
op stadsfestivals en parkfeesten allerhande doorheen het land.
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Openingsuren:
ma.  9u  - 12u  & 14u - 18u30
di.    na afspraak 
wo.  9u  - 12u en na afspraak
do.   na afspraak
vr.     9u  - 12u & 14u - 16u
en na afspraak van 8u tot 20u

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/777 44 90

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

(FSMA 44044A-cB)

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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai

12

Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66

Vander Stricht -
Vens CVOA

de bank/anders bekeken

sinaai@kantoorvanderstricht.be

Sinaai_info_juni_2018_aangepast_Opmaak 1  14/06/18  08:59  Pagina 12



Elk optreden wordt vol overgave aangepakt en Fri-
mout weet met zijn unieke mix van herkenbare eigen
popnummers en perfect uitgekiende covers hun pu-
bliek een geweldige avond te bezorgen. Zanger Stef
Willems draaft energiek over het podium en vindt pas
rust als ook de mensen op de laatste rij voor de bijl
zijn gegaan. Dansen en meezingen is verplicht tijdens
een Frimoutoptreden.

Volkssportfeesten 2018
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus vindt op de Dries de 36ste editie plaats van de Volkssport-
feesten.
Dit jaar mogen we 18  ploegen verwelkomen in de arena. We verwelkomen een nieuwe straat “De
Maricollenstraat. 
De organisatie is volop bezig de proeven te bedenken, 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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#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # #

# # #

wijk / straat Naam Voornaam adres nr E-mail adres 
De Beek Van Buynder Karel Sinaaidorp  63 Karelvanbuynder@hotmail.com 
Den Baes Creve Frederik Hulstbaan 236 creve.smet@telenet.be 
Dorp Behiels Davy     davy_behiels@hotmail.com 
  Beeusaert Dirk Dries 23 beeusaertdi@gmail.com 
          bernadette.vanryssen@ugent.be 
          verstraete.annick@hotmail.com 
Duizend Appels Annaert Peggy Wijnveld 89 danny-peggy@outlook.com 
  Van Hese Wim     info@wimvanhese.be 
  Deelen Tom Wijnveld 258 tom.deelen@herweyers.be 
Elzenstraat Raes Dimitri Elzenstraat 60 dimitriraes@gmail.com 
  Vancauwenberghe  Erwin Elzenstraat 6 erwin.vancauwenberghe@gmail.com 
Hooimanstraat Moens Patrick Hooimanstraat 53 moens.depauw@gmail.com 
          jokemoens86@hotmail.com 

Kl. Roelandlaan Vercauteren Stefan 
Klokke 
Roelandlaan 44 stefan.vercauteren@live.be 

  Van Broeckhoven Tom 
Klokke 
Roelandlaan 18B tomvanbroekhoven@hotmail.com 

Leebrug Heirwegh Nick Leebrugstraat  22A den_boer@hotmail.com 
  Van de Vijvere Sven Leebrugstraat  22B vdv_sven@hotmail.com 
Loverkenslaan Van Steenacker Wim Loverkenslaan 28 wvs-interieur@telenet.be 
  Vissers Jurgen Loverkenslaan 32 jurgen.vissers@distriwaas.be 
Maricolenstraat Noppe Karel Maricolenstraat 17 info@karelnoppe.be 
Molenhoek Cerpentier Kris Wijnveld 139 kris.cerpentier@gmail.com 
  Cerpentier Tim Zakstraat 60 cerpentier_tim@yahoo.com 
Molenstraat De Permentier Guy Molenstraat 52 guy.de.permentier@telenet.be 
  Van Bogaert Stefaan Burmstraat 6 van.bogaert.stefaan@telenet.be 
Neerstraat Fonteyne Geert Neerstraat 89 geert.fonteyne@gmail.com 
Stenenmuur Melens Carl Stenenmuurstraat 63 carl.melens@gmail.com 
  Meesters Stijn Stenenmuurstraat 64 stijn@axland.be 
Tinelstraat Van De Voorde Sven Edg. Tinelstraat 8 sven.van.de.voorde@skynet.be 
  Van De Voorde Dries Edg. Tinelstraat 8 dries.vandevoorde4@gmail.com 
  Vercauteren Thomas Edg. Tinelstraat 25 fomervercauteren@hotmail.com 
Wijnveld Claes Bart Wijnveld 52 info@wijnveld.be 
  Van Kerckhove Evy Wijnveld 58 eddy.borgelioen@telenet.be 
  Belis Jan Wijnveld 16 jan.belis@ugent.be 
Zakstraat Van Belleghem Hendrik Zakstraat 88 hendrik.vanbelleghem@minfin.fed.be 
  Van Lombergen Benny Zakstraat 51 benny.van.lombergen@gmail.com 
  Van Den Abeele Koen Zakstraat 24 koen.vandenabeele@kuleuven.be 
Zwaanaarde Van Iseghem Isabelle Weimanstraat 19 isabelle.vaniseghem@gmail.com 
#
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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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De Erfgoed-app 
Probeer de interactieve wandel- en fietstocht in Sinaai

Zo levendig Sinaai nu is, zo levendig is Sinaai al meer dan 800 jaar.
Een boeiende gemeente die zeker de moeite is om te ontdekken.
De groene boorden van de gemeente en de verschillende oude
gebouwen met een rijke geschiedenis zijn getuigen hiervan. Sinaai
bracht ooit met Edgar Tinel een groot musicus voort. Hij zorgde
op het einde van de 19e eeuw voor een uitgebreid muziekreper-
torium. Dat hij al eens graag een glaasje dronk, mag niet verbazen,
want Sinaai telde in zijn geschiedenis 5 brouwerijen… En niet te
vergeten, de bakermat van het Waasland, de Boudelo-abdij, stond
ooit in onze gemeente. 

Samen met deze abdij zijn nog heel wat andere waardevolle feno-
menen volledig uit het straatbeeld verdwenen. Ter gelegenheid van
het 800-jarig bestaan van Sinaai in 2017 werden die verborgen
schatten op een bijzondere manier in de kijker gezet: met een in-
teractieve wandel- en fietstocht. Deze tochten blijven vanzelfspre-
kend ter beschikking van iedereen.

Terwijl je geniet van rust en natuur in een mooie regio tijdens één van deze tochten, gidst je smart-
phone je langs plaatsen met een bijzondere geschiedenis.

Installeer de erfgoedapp op je smartphone, en selecteer ‘wandeling’ of ‘fietstocht’ van ‘800 jaar
Sinaai’, naargelang je plannen. Je smartphone begeleidt je als een echte gids, en leidt je langsheen
verschillende aspecten uit de geschiedenis van ons dorpje, zoals de brouwerijen, strijdtonelen,
Heerlijkheden, het poppentheater van Weymersch, de abdij van Boudelo, en ga zo maar door... In
totaal zijn er 14 infopunten of bakens uitgewerkt, waarbij telkens een boeiend thema aan bod komt.

De wandeling is 8,5 kilometer lang, de fietstocht 32 km. Alle wegen zijn goed verhard en dus vlot
berijdbaar, behalve een klein stukje van beide routes waar het iets moeilijker wordt voor rolstoelen
of kinderwagentjes.

Alvast veel plezier gewenst!

Van zaterdag 2 juni tot en met zondag 16 september 

De 32ste Zomerzoektocht van het Davidsfonds vindt plaats in de Druivenstreek (Tervuren, Overijse
en Hoeilaart). Toffe en verrassende vragen laten je stad en streek met andere ogen bekijken, een
lusvormig parcours leidt je langs hoogtepunten en verborgen parels, gastvrije horeca en handelaars
bieden leuke extraatjes aan, er is het aangenaam gezelschap van medezoektochters… en een
prachtige prijzenpot!

Ook dit jaar zijn de 2 aparte zoektochtformules verkrijgbaar: de klassieke Zomerzoektocht en de
Gezinszoektocht.  Elk pakket - inclusief het boek “De Druivenstreek” (waarde € 17,50) - kost nor-
maal € 30. Onze Davidsfondsleden betalen dankzij hun ledenvoordeel slechts € 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 - Verhuur grondfrees
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

16

Sinaai_info_juni_2018_aangepast_Opmaak 1  14/06/18  09:00  Pagina 16



Op zaterdag 11 juli vanaf 19.00 uur - 92ste Guldensporenviering op de Dries
Wij heten jullie vanaf 19.00 uur van harte welkom op onze mooie Dries. Om 20.00 uur start de feest-
avond met een officiële verwelkoming van het stads be stuur.
Aansluitend begint het muzikale programma (gratis) met de artiesten  Frimout en Amaryllis Tem-
merman & groep.

Zondag 23 september om 14.00 uur – Gemeentehuis: Culturele wandeling “Kunt uit Sinaai”
Ter gelegenheid van de 35ste culturele manifestatie “Kunst uit Sinaai” organiseert Davidsfonds
Sinaai op zondag 23 september 2018 een bezoek in en rondom de Sint-Catharinakerk om kunst-
werken van plaatselijke kunstenaars te gaan bekijken.  We bezoeken ook de tentoonstelling van
de Heemkring den Dissel in het Dorpshuis.

Wij vertrekken voor het Dorpshuis op de Dries om 14.00 uur. Deze activiteit is gratis en u bent na-
tuurlijk 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), op www.davidsfondssinaai.be of op onze face-
bookpagina       davidsfondssinaai. 

Hieronder vinden jullie reeds een overzicht van een aantal activiteiten die op onze planning staan. 

U kan ook steeds terecht op onze facebookpagina, hierop worden telkens de nieuwe activiteiten
op vermeld. Facebook: “KVLV Sinaai”. 

Indien u meer info wenst over kvlv Sinaai kan u steeds een mailtje sturen naar:
kvlv.sinaai@hotmail.com

Programma voor de komende maanden:

- Fietstocht: 2, 16 en 30 juli, vertrek om 19.30 uur

- 7, 8, 9 juli: Kunst op het hof in Wuustwezel. Unieke plattelandsroute in de prachtige streek van
Wuustwezel. Spring op je fiets en laat verrassen door kunst op originele plekken zoals schuren
en stallen. info kvlv.be/kunstophethof

- Fietstocht: 13 augustus, vertrek om 19 uur

- Zaterdag 25 augustus: Dagreis i.s.m. kvlv Puivelde. Wij rijden met de bus richting Nederland.
Deze keer gaan we op verkenning in Zeeland. Hou deze datum vrij! 

- Zondag 2 september: eetfestijn met gaaibolling

17
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Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

18

Meer info: www.sinay1217.be

800 jaar geschiedenis, het verhaal gaat verder !
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- Woensdag 19 september: kooknamiddag om 13.30 u

- Donderdag 27 september: creamoment

- Woensdag 12 september: start turnles

- Vrijdag 28 september: Dona Forte in Bazel tussen 13 en 18uur, Kasteel van Wissekerke

Hopelijk kunnen we jullie ontvangen op een van onze boeiende activiteiten!

FeMma
Ook FeMma geniet van een welverdiende, deugddoende en (hopelijk) zonovergoten zomervakan-
tie.
Dankzij  deze 2 fietsdagtochten kleurt de vakantie ook een beetje ‘FeMma’:

Op vrijdag 13 juli 2018 fietsen we richting Laarne.
Op vrijdag 10 augustus 2018 verkennen we het Antwerpse Havengebied op Linkeroever.

Voor deze fietstochten van ong. 65 km nemen we een picknick mee, een drankje en ons goed hu-
meur. Onderweg stoppen we voor een lekkere kop koffie of iets sterkers...

Zowel leden als niet-leden zijn welkom!
Pomp je banden op, leg je fietskledij klaar en schrijf je nu in bij Marianne op 03/772.58.25 of 
0474 390 410 of via de.sy.marianne@gmail.com of marianne.de.sy@skynet.be.

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 wel-
kom zijn om samen met andere kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te spelen.
De komende maanden is dit op vrijdag 21 september en vrijdag 19 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 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 ver-
eniging.

vrijdag 29 juni Activiteit met KLJ – Hockey
woensdag 4 juli Fietstocht met tuinbezoek
donderdag 12 juli Petanquetoernooi
zaterdag 18 augustus Kayak
woensdag 22 augustus Huifkarrentocht
zondag 2 september Tractorwijding
zaterdag 22 september Prijsuitreiking zaaiwedstrijd
vrijdag 28 september Dropping

19
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SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

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

ericsmet@skynet.be

ALLE  VERPAKKINGEN

     

 

 

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

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48
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FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit * Sanitair * Afsluitingen
* 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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100 jaar Landelijke Gilde:
In 2019 viert Landelijke Gilde Sinaai zijn eeuwfeest. In samenwerking met heemkring “Den Dissel”
zal er een boek over de geschiedenis uitgegeven worden.
Op 22 april kwamen er heel wat leden af op de gespreksnamiddag over onze geschiedenis. Velen
hadden foto’s, krantenknipsels en andere leuke items mee. Deze werden allen druk besproken en
genoteerd voor ons archief.
Heb jij nog iets liggen wat met de geschiedenis te maken heeft van Landelijke Gilden, KVLV of
KLJ? Laat het ons zeker weten via onderstaand mailadres.

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

KWB Duizend Appels Sinaai Waasmunster
Onze zomeractiviteiten:
• 5 augustus gezinsfietstocht
• 9 september gegidst stadsbezoek historisch Mechelen en Kazerne Dossin

Info via Eddy Naudts

SAMWD
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans informeert: 
• De lessen worden gegeven in onze lokalen, Edgard Tinelstraat te Sinaai. Start van het nieuwe

schooljaar: Zaterdag 1 september (voor alle lessen).                                                                         
• NIEUW: leerlingen vanaf 6j (6-7j) zijn van harte welkom in de initiatie-les voor een kennismaking

met muziek.
• Inschrijven kan op het secretariaat van de hoofdschool (Hofstraat 13, te St-Niklaas) en dit vanaf

dinsdag 28 augustus tot en met zaterdag 29 september.
Er kan ook online ingeschreven worden (van zaterdag 23 juni tot en met zondag 30 september)
via https://mijnacademie.be.

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-Catharinascholen 
Sint-Catharinabasisschool…  een plek vol pret!

Op vrijdag 18 mei vond de papadag plaats van de kleuterschool Klavertje 3 in Sinaai. 

Op deze middag stonden wij, de papa’s (of de vervang(st)er) centraal voor de kleuters van de 3e

kleuterklas. We verzamelden aan de sportvelden van Sinaai en werden verwelkomd door de kleuters
aan de hand van een welkomstliedje en dansje.

Daarna werden de papa’s verdeeld in verschillende groepen samen met onze kleuter. Er waren 3
activiteiten voorzien waaraan we konden deelnemen. 

Een eerste activiteit was het voetballen. De kleuter mocht samen met de papa eerst proberen om
een doelpunt te scoren. Nadien speelden de kleuters nog tegen elkaar en als hoogtepunt stond de
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www.verberckmoesramenendeuren
Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Stenenmuurstraat 32 I 9112 Sinaai
0494 34 20 86 I info@gonzzz.be www.gonzzz.be

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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strijd tussen de papa's op het menu. Met veel inzet was het soms een hevig spektakel maar ge-
lukkig hield de scheidsrechter de touwtjes stevig in handen. 

Na het voetballen stond het estafettespel voor ons klaar. Hierin mocht de papa met zijn oogappel
een parcours afleggen dat door de juffen uitge-
stippeld was. 
Een slalom met de kruiwagen, de papa van lip-
penstift en staartje voorzien, op potten lopen
en uiteindelijk geblinddoekt door de hoepels
lopen. Het hoogtepunt was om de vaders met
de hoepels te zien draaien. Menig talent is hier-
aan verloren gegaan. 

Als afsluiter was er de ontspanning aan de
speeltuin van Chiro WIJ. Hierbij mocht de kleu-
ter zich uitleven op de glijbaan of het klimrek.
Er was ook nog het spel met de parachute,
waarbij de kleuters zich onder het zeil mochten
verstoppen, en de papa's mochten wind
maken.  

Nadien ging iedereen blij en voldaan huiswaarts met een tevreden kleuter en papa! Bravo aan de
juffen! 

Mooi nieuws uit de Sint-Catharina Lagere School

Nu het schooljaar op haar laatste benen loopt, willen we nog bijzonder nieuws brengen. Bij het
begin van dit schooljaar werkten we met de ganse lagere school aan een groot project rond We-
reldoorlog I. Met alle kinderen, van het eerste tot het zesde leerjaar, herdachten we de gebeurte-
nissen van 100 jaar geleden en dit trokken we door naar verschillende projecten en opdrachten in
de klas. Een greep uit onze activiteiten: we knutselden klaprozen, kleiden oorlogsbeeldjes en schre-
ven vredesgedichten. We trokken naar de Westhoek en verkenden er loopgraven, oorlogsmusea
en soldatenkerkhoven. Een hele week lang klonk elke ochtend The Last Post in plaats van onze
traditionele schoolbel.

Met onze school hebben we dit schoolproject ingediend bij de dienst Onderwijs en Vorming van
de Provincie Oost-Vlaanderen die een wed-
strijd voor klasprojecten rond de Eerste
Wereldoorlog had uitgeschreven.

De dag na de paasvakantie kreeg onze
school het bericht dat we bij de 10 finalis-
ten waren. Op dinsdag 15 mei 2018 ging
het slotevenement met prijsuitreiking door.
Met één kind uit elke klas gingen we met
de trein naar het provinciehuis Oost-Vlaan-
deren in Gent. Met fierheid ontvingen we
daar de tweede prijs ter waarde van 750
euro! Proficiat aan alle kinderen en leer-
krachten van onze school! 
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SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans
“Kine Balance bvba”

VAN RYSSEN Bernadette
VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
WILLEMSEN Emilie

STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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BAETEN Kristof

BASSEZ Ilse

DE CAUWER Joseph

DE JONGE Filip

DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria

DERUYTTERE Matthieu

SMET Peter
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly

DUTHOY Robert

FYSIODYNAMICS

LIEKENS Maryse

MAGERMAN Frederik

MOYAERT Lydie

PYPE Pierre

REYCHLER Peter

VOOR HET PROFESSIONEEL  
PLAATSEN VAN AL JE WAND EN
VLOERTEGELS

TEL: 0486185387
email: info@azaazouhtegelwerken
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
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KLJ Sinaai
De zondagactiviteiten zitten er alweer op en dus willen we alle leden bedanken voor hun enthou-
siasme en de sfeer op de activiteit. Het was vast en zeker een jaar dat niet rap in de vergetelheid
zal belanden. Dit jaar was dan ook een feestjaar, want KLJ Sinaai mag ondertussen maar liefst 90
kaarsjes uitblazen, en daarmee zijn we één van de oudste jeugdbewegingen van Sinaai!
Bedankt allemaal om naar ons feestweekend te komen. We hopen dat jullie er samen met ons erg
van genoten hebben! 

We organiseerden ook dit jaar weer ‘Beat the Bompaz’, een activiteit waar onze leden de strijd aan-
gaan tegen hun ouders, en het is gebeurd: voor het eerst in jaren hebben de leden de overwinning
binnengehaald! 
De +16’ers hebben op hun beurt hun beste beentje voorgezet op het hockeytornooi tegen de an-
dere jeugdbewegingen aan het Troelant. Zowel de mannen als de vrouwen zaten in de top 3.  Goed
bezig, people! 

Naast de zondag- en vrijdagwerking wordt er ook intensief gezwoegd aan ons nieuw lokaal tegen-
over het jeugdhuis. Heel wat ouders, sympathisanten en natuurlijk onze geweldige VZW blijven
zich belangeloos inzetten voor ons droomlokaal en dat werpt zo zijn vruchten af. Als je eens voor-
bijrijdt, zal je zien dat het niet meer lang zal duren voor we er onze intrek in kunnen nemen!

Het klinkt als het einde van het KLJ-werkjaar, maar
dat is het zeker niet! Elke vakantiezondag vindt er
een sportfeest plaats in een Oost-Vlaamse ge-
meente, waar wij ons moeten bewijzen in tal van
disciplines zoals wimpelen, vendelen, piramide-
bouwen, atletiek en nog zo veel meer. Hier oefen-
den wij al een hele poos voor, maar vanaf juli
steken we nog een tandje bij en zal je ons maan-
dag, woensdag en vrijdag met wapperende vlag-
gen zien zwaaien op onze pleinen. 
Doel: bewijzen dat de Snoase bokken winnaars
zijn!

Vanaf september zijn we er natuurlijk weer met onze zondag- en vrijdactiviteiten. 
Heb je vragen voor ons? Je kan altijd terecht bij onze hoofdleidster Astrid Van de Voorde 
(0470 57 12 46). Op onze website vind je ook meer foto’s en informatie! (www.klj-sinaai.be)

KLJ Sinaai wenst jullie nog een fijne zomer!   

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 erop uit met tenten. Tochten, sjorren, spelen, plezier maken, koken … het beloven weer
voor iedereen onvergetelijke dagen te worden.
We willen daarnaast langs deze weg ook iedereen bedanken die erbij was op onze quiz eind april
en op ons eetfestijn van zaterdag 12 mei. De verzamelde centjes van de quiz worden gebruikt voor
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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
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het buitenlands kamp van de givers. De
opbrengst van het eetfestijn wordt inte-
graal geïnvesteerd in onze accommoda-
tie. Deze zomer vervangen we beide
daken van de lokalen. De voorberei-
dende (afbraak)werken gaan van start in
het weekend van 11 en 12 augustus. Als
je tijd en zin hebt om te helpen mag je
ons zeker een seintje geven! (vzwscouts-
sinaai@gmail.com)

In het weekend van 7 en 8 september nemen we, zoals elk jaar, afscheid van onze vriendjes die op
zaterdag 15 september overgaan naar een oudere tak. Noteer deze datum alvast in jullie agenda
want dan houden we ook onze jaarlijkse barbecue in den bos. Inschrijven en meer informatie ver-
schijnt op onze website: www.scoutssinaai.be.

Als jij ook zin hebt om samen met vrienden elke zondag op avontuur te trekken in en rond onze
Patersen bos, is deze overgang of de vergadering van eind september het perfecte moment om
mee op avontuur te gaan!

Met stevige linker van De leiding 

Chiromeisjes Alleman 
Het schooljaar loopt op zijn einde en de zomer staat nu
echt voor de deur. Dat wil zeggen dat het aftellen naar 22
juli nu echt kan beginnen voor onze dolenthousiaste bende
Allemantjes. Nog maar even en we trekken er weer met z’n
allen op uit voor tien dagen boordevol Chiropret. Dit jaar is
onze bestemming Balen. Deze locatie zal misschien bij
sommigen een belletje doen rinkelen. We zijn namelijk een
aantal jaar geleden ook al eens in Balen op bivak geweest
en zagen dat het er goed was. Zo goed dat we nog een
keertje terug gaan. 

Uzelf kunt ook eens een kijkje komen nemen op zondag 22 juli. Dan organiseren wij net zoals vorig
jaar een breng – bezoekdag. Wat houdt dit juist in? Vanaf 12u is iedereen welkom op onze kampplek
in de Zwaluwstraat 2 te Balen. De ouders van de leden brengen de kinderen op die dag zelf naar
de kampplaats. Aansluitend vindt dan onze bezoekdag plaats. Ook dit jaar werken we weer met
een reuze – picknick. Breng dus gerust wat lekkers mee om ter plaatste op te eten. Daarnaast
voorzien onze koks ook enkele snacks. We sluiten af om 16u. Dan kan het kamp voor de Chiro-
meisjes echt beginnen! 

Vooraleer we helemaal wegdromen bij het kamp, willen we graag nog even terugblikken op het af-
gelopen voorjaar. Zo hebben we er weer een lucratieve oudijzer-actie opzitten. We willen iedereen
bedanken die zijn oudijzer voor ons heeft opgespaard doorheen het jaar. Deze ophaling heeft ons
opnieuw een mooie som geld opgeleverd die goed gespendeerd zal worden. Ook onze oudste af-
delingen hebben zich gewaagd aan de organisatie van een evenement. De aspi’s organiseerden
voor het tweede jaar op rij hun zomerse tapaspibar waar naar hartenlust gesmikkeld kon worden
van lekkere tapas en heel wat cocktails over de toonbank vlogen. De tiptiens hebben ook niet stil-
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gezeten de afgelopen maanden, want zij vulden, samen met de kerels van Chiro Wij, heel wat hon-
gerige magen van zelfgemaakte spaghetti en vol-au-vent op hun ketirestaurant. Al wie aanwezig
was, zal kunnen beamen dat het lekker was. 
Tot slot, voor allen die op zondag 1 juli nog niks gepland hebben en zin hebben in een lekkere
saté of een sappig kippetje, kom dan samen met vrienden en familie de vakantie goed inzetten en
schrijf jullie als de bliksem in voor onze jaarlijkse BBQ via chiroalleman@hotmail.com. 

Chirojongens Wij   
Op vrijdag 11/05/2018 was het dan zover. In een tijdspanne van een 2-tal dagen werd de Dries tot
een heus Chiroplein omgetoverd met onder andere een “muziekkapelarena” en een gigantische
feesttent en werd onze dorpskern feestelijk afgebakend met Chirovlaggen. In de tent werd een mini
versie van de “dry coninghe” in elkaar gesjord en een fototentoonstelling opgesteld. “Wij” was er
klaar voor. Het feestweekend mocht van start gaan.
Vrijdagavond was meteen een schot in de roos. Een 270-tal bezoekers – vooral oudleiders – geno-
ten van een drankje, heerlijke hapjes en de zeer uitgebreide tentoonstelling van foto’s. Oude uni-
formen, instrumenten en allerlei Chiro attributen werden van onder het stof gehaald als tastbare
herinneringen aan de afgelopen 75 jaar. Zelfs de alom bekende “triporteur” kon nog eens bekeken
en becommentarieerd worden. Tot in de vroege uurtjes zinderde deze receptie na.

Zaterdagmorgen was aange-
broken. De Dries zou de
place-to-be worden van een
muziekkapelfestival vol spek-
takel, muziek en kinderanima-
tie. De weergoden stonden
aan onze kant. En “den eik”
werd als natuurlijke parasol
gebruikt door een groot aantal
kijklustigen. Ook Aimee De
Vos was er één van. Aimee
was destijds één van de pio-
niers van zowel onze werking
als onze muziekkapel. 

Met taptoe optredens van 8 muziekkapelkorpsen uit heel Vlaanderen en een apotheose waarbij
alle 260 muziekkanten samen optraden, werd dit festival een dag om niet te vergeten.
En last but not least, de zondag programmatie. Tijdens deze voormiddag stond het Moederdag- &
familieontbijt gepland. Aanvankelijk liepen de inschrijvingen traag binnen. Echter op de dag zelf
klokten we af op 460 hongerige magen. De commentaren achteraf spraken boekdelen. Van super
tot 5-sterren, van lekker tot heel uitgebreid, … het kon niet beter. Met andere woorden ook deze
activiteit was een knaller van formaat!
De grote opkuis kon beginnen. Vele handen maken het werk lichter. Hierdoor was alles vlot opge-
ruimd en afgevoerd tegen zondagavond. De rust op de Dries keerde terug.
Moe maar voldaan konden wij terugblikken op een zeer geslaagd verjaardagsfeest waarover men
de volgende maanden, zelfs jaren, nog zal spreken.
Tot slot wensen wij een woord van dank te uiten aan alle bezoekers tijdens het feestweekend, aan
de oud-leiding die deel uitmaakte van onze muziekkapel, aan de SCHOL-leden, sympathisanten
en echtgenotes die her en der geholpen hebben, aan het oudercomité en kookouders voor het ver-
zorgen van het lekkere eten. Zonder jullie was dit niet zo een succes geweest.

BEDANKT!
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Disselingen
OPROEP “NU LID WORDEN”
In september zullen de leden van onze heemkring DEN DISSEL een brief ontvangen
met daarin het verzoek om hun lidmaatschap te hernieuwen. Het bedrag hiervoor
van 10€ blijft ongewijzigd maar uitzonderlijk dit jaar ontvangt elk lid hiervoor vol-
gende drie boeken:

1. Het jaarboek over de ontsluiting van Sinaai op economisch vlak met de kaai, 
de brug naar Eksaarde, de tram die nooit kwam en het treinstation.

2. De vier gebundelde nummers van ons tijdschrift Sinaïek 2018.
3. Een fotoboek met sfeerbeelden uit het feestjaar 2017

Wie nog geen lid is van DEN DISSEL geven we de kans om deze drie uitgaven te
ontvangen door in te tekenen bij één van onze medewerkers voor 25 augustus 2018.
Dit om de oplage te kunnen bepalen.

Bestuursleden: Aerssens Emiel, Blancquaert Joanna, Bogaert Annemie, Bogaert
Etienne, Daems Jos, De Meester Etienne, De Mulder Ronny, De Smedt Johan, Geerinck
André, Seghers Wilfried, Tallir Georges, Van Hoydonck Alfons en Vermeiren Walter.

Schenkingen
Paul De Wael: een oude kiezerslijst
Walter Vermeiren: een toestel om de dikte van een draad te bepalen
Erna Vercauteren: bidprentjes en rouwbrieven
Werner Heymans: bidprentjes en rouwbrieven
Gonda Baes: een oorlogsmedaille van Omer Meuleman
Gaston Van Brussel: bidprentjes
Ilse Coddens: een reeks dia’s over de missiestoet
Luc Heyens: de volledige uitrusting van zijn vader Achiel als lid van de Civiele
Bescherming Sinaai
Abdon Van Bogaert: boek “Geschiedkundige schets der Abdij van Boudelo (PF Vyncke,
pastoor)
Roland en Miet Lombaert – Vermeiren: een doos bidprentjes

Dankwoord:
Een speciaal woordje van dank aan de heren Bino en Sam Daems voor de hulp bij
een lastige karwei.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Ludovicus (Louis) Van POUCKE 
Pastoor te Velm (Limburg)
Politiek gevangene in 1944

° Sinay 02-11-1863                                           + Esterwegen (Duitsland) 02-01-1944
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Josephus
Van Poucke

° Belcele 27-02-1787 
+ Sinay 19-09-1860 

Cathérine
Vercauteren 

° Belcele 07-11-1790 
+ Sinay 28-03-1822 

Vitalis Seraphinus 
Van Kerckhove

° Lokeren 11-01-1787 
+ Lokeren 07-02-1859 

Rosalia Josepha 
Dierick

° Lokeren 04-07-1788  
+ Lokeren 14-09-1831 

x Lokeren 12-04-1848 

x Lokeren 01-09-1819 x Sinay 31-12-1813  

Gillis Donatus Van Poucke
Landbouwer

° Sinay 07-09-1818 
+ Sinay 28-06-1896 

Virginia Van Kerckhove
Huisvrouw

° Lokeren 23-11-1824 
+ Sinay 12-11-1906 

IV/1 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7 IV/8

III/1 III/2 III/3 III/4

II/1 II/2

I/1

IV/2

Sinaai_info_juni_2018_aangepast_Opmaak 1  14/06/18  09:00  Pagina 32



37

E.H. Ludovicus (Louis) Van Poucke priester, martelaar

Ludovicus zag het licht te Sinaai op 2 november 1863 als negende telg in het land-
bouwersgezin van Gillis Van Poucke en Virginia Van Kerckhove.

Vijfentwintig jaar later, op 14 september 1888,  werd hij aangesteld als leraar aan het
Sint-Gregoriuspatronaat te Ledeberg. Diezelfde maand werd hij op de tweeën-
twintigste in het bisdom Gent gewijd tot priester en werd hij toezichter van datzelfde
patronaat.

Op 15 maart 1893 werd hij onderpastoor en medestichter van de parochie Sint-
Michiels en Sint-Pieter te Antwerpen. Het is in deze periode dat hij ook werd be-
noemd tot vicaris te Antwerpen.

In 1898 brengt zijn roeping hem naar het Limburgse Velm, bij Sint-Truiden. Hij werd
er op 13 september aangesteld als aalmoezenier in de parochie Sint-Martinus  en
werd rector in het klooster van de Zusters van Liefde te Velm.

Vanaf 1902 werd hij pastoor in de Sint-Niklaaskerk van Wimmertingen, bij Hasselt.
Deze taak volbracht hij tot januari 1909 en werd toen overgeplaatst en aangesteld als
pastoor van de Sint-Martinuskerk te Velm. Dat hij leefde voor deze parochie be-
merken we bij een bezoek aan deze kerk. Op het middenste koorglasraam, een cen-
trale Golgothavoorstelling met twee heiligen tegen een veelkleurige achtergrond,
vinden we een inscriptie die aantoont dat dit een schenking in 1912 is van pastoor
L. Van Poucke. Hij liet niet alleen de kerk vergroten en verfraaien, maar bouwde ook
een prachtige zaal voor de jeugd.

Na 34 jaar priesterschap komt er bruusk een einde aan zijn loopbaan. Op 11 januari
1943, midden in de winter stopt een auto voor de pastorij en wordt hij door twee
Duitse soldaten en  een Gestapoman opgepakt. Niemand in de parochie wist toen
waarom dit gebeurde. E.H. Louis Van Poucke werd beschuldigd van het houden van
een wapenopslagplaats. Hij had namelijk wapens in het orgel van de kerk verborgen.

Louis werd eerst opgesloten te Hasselt en later overgebracht naar Sint-Gillis. Uitein-
delijk belandde hij in het concentratiekamp van Esterwegen - bij Papenborg. Dat  was
een strafkamp en van hieruit vertrokken sommigen naar de zwaarste dwangarbeid
en anderen naar een vernietigingskamp. Men noemde dit ‘het kamp van de waanzin’.

Het werk in dit kamp was niet de oorzaak, maar zijn zwakke gezondheid werd hem
fataal. Louis overleed op 81-jarige leeftijd, iets minder dan een jaar na zijn arrestatie,
op 2 januari 1944 ten gevolge van een longontsteking. De verzorging  liet te wensen
over, amper een drietal dagen werd hij medisch behandeld.

In het kamp verbleef nog een priester aan wie hij een afscheidsbrief kon meegeven
voor zijn parochianen. Het identificeren van zijn lichaam liep vrij vlot. Het waren de
overlevenden van het kamp die met zekerheid konden vertellen welk lichaam hem
toebehoorde omdat Louis één van de laatste was die omkwam in dit kamp.

Zijn lichaam werd eind november 1947 gerepatrieerd naar Velm. Op zondag 30 novem-
ber konden de Velmenaren van 10u tot 16u een laatste hulde brengen aan hun
geliefde pastoor. Op maandag 1 december was er onder grote belangstelling een
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plechtige teraardebestelling.

In Velm word E.H. Van Poucke nooit vergeten, zij hebben er namelijk de Louis Van
Pouckestraat.

Jos Daems

Bronnen:
De ODIS-databank - http://www.odis.be/
"Het belang van Limburg", 05/06/1945, p. 3 - 24/08/1945, p. 1 - 30/11/1947, p. 5 en  02/12/1947, p. 1.
Stamboominformatie van Geert Hoste en Etienne Bogaert

Het stoffelijk overschot van E.H. Louis Van Poucke
juist vóór de teraardebestelling. (Het belang van Limburg)
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Vakantieregeling tijdens WO 1
Het is weer grote vakantie, twee maanden niet naar school.

Maar waarom is de zomervakantie ingevoerd?
Hierover lopen de meningen wel wat uiteen. Sommigen menen dat het te maken had
met de landbouw want er waren toen veel landbouwersgezinnen. Veel kinderen
bleven in juli en augustus thuis om mee te helpen met de oogst op het land. Omdat
de klassen dan toch grotendeels leeg waren besloot men 100 jaar geleden de school
te sluiten van half juli tot half augustus. Tijdens en rond de christelijke feestdagen
bleven de scholen ook reeds gesloten.

Andere historici zijn het daarmee niet eens en denken eerder aan het klimaat, vooral
de hitte in landen met een extreem zomers klimaat waardoor het in de klassen te
warm was. Bovendien bood  de invoering van een zomervakantie de kinderen de
gelegenheid om eens uit te rusten terwijl de leerkrachten de kans kregen om zich
voor te bereiden op een nieuw schooljaar. 

Duurt de huidige “grote vakantie” van twee maanden te lang?
Het is een vraag die al tot veel discussie heeft geleid. Volgens sommigen heeft een
lange vakantie een negatieve invloed op de leerresultaten van kinderen. Hoe langer
de vakantie, hoe meer ze vergeten. Vooral zwakkere leerlingen beginnen daarom
met een achterstand aan een nieuw schooljaar in september. Bij kinderen met een
migratieachtergrond, die in de vakantie naar het moederland trekken, wordt de
stimulans om Nederlands te leren een tijd onderbroken. Verder moet men in deze
tijd rekening houden met nog andere factoren. Vele ouders ondervinden problemen
bij het zoeken naar kinderopvang.

Maar hier spelen ook economische elementen een rol, zeker wat toerisme betreft.
Nog geen enkele minister van onderwijs die er tot heden aan dacht om “de grote
vakantie” in te korten.

Schoolverloven tijdens de 1ste Wereldoorlog
Na de opmerkingen van de kantonnale inspectie te Lokeren keurde de gemeenteraad
van 20 mei 1916 onderstaande schoolverloven goed.
De gewone vakanties:

- van nieuwjaarsdag tot Driekoningen
- van Witte Donderdag tot Beloken Pasen
- van half juli tot half augustus

De gewone verlofdagen zijn de volgende
- de zondag
- de zaterdagnamiddag
- vier conferentiedagen
- de maandag en dinsdag van de gemeentekermis in juli
- 8 september (O. L. Vr. Geboorte) en 9 september
de 1ste en 2de kermisdag te Klein-Sinaai
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- 1 januari O. H. Besnijdenis (nieuwjaarsverlof)
- 6 januari H.H. Driekoningen (nieuwjaarsdag)
- 2 februari O. L. Vr. Lichtmis
- 25 maart O. L. Vr. Boodschap
- 1ste en 2de Paasdag (paasverlof)
- 1ste en 2de Sinksendag
- H. Sacramentsdag
- 29 juni St. Pietersdag
- 15 augustus O. L. Vr. Hemelvaart
- 24 september gedurige aanbidding
- 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen
- 8 december O. L. Vr. Ontvangen
- 25 en 26 december Kerstdag en de volgende dagelijkse dag
- 15 november en 21 juli Nationale feestdagen

Plechtige “Prijsuitdeling”
Na elk schooljaar organiseerde de school vroeger een plechtige prijsuitdeling. Een
document uit 1939 leert ons dat dit gebeurde in het begin van de zomervakantie en
met een uitgebreid programma. Dergelijke prijsuitdelingen werden hier volledig af-
geschaft in de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Tijdens deze plechtigheid verschenen de klassen één na één op het podium van het
jongenspatronaat. Eerst werden de drie bijzondere prijzen uitgereikt door de nota-
belen van de gemeente die op de eerste rij zaten. Er was een laureaat voor godsdienst,
voor moedertaal en voor rekenen maar wel voor drie verschillende leerlingen. Als
beloning ontvingen zij een mooi boek. Daarna kwamen, volgens hun uitslag of
schoolresultaat, alle leerlingen naar beneden om ook hun prijsboek in ontvangst te
nemen. Niet plezant als je daar als laatste werd afgeroepen en … het dunste boekje
kreeg. Maar ja dat waren andere tijden!

Etienne De Meester
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Woorden uit het Sinaais dialect met “L”
Op onze tocht doorheen de Sinaaise woordenschat zijn we bij de letter L aangekomen.
En naar goede gewoonte beginnen we met de zelfstandige naamwoorden: 

Labbekak: slappeling. Zowel ‘labben’ als ‘caken’ betekende oorspronkelijk babbelen,
maar labben kreeg ook de betekenis ‘onsmakelijk eten’. Het woord is verwant met
‘belabberd’ en drukt dus iets negatief uit.
Lacherken: een grapje, een kleinigheid
Lageïer: ruzie; verbastering van het Franse la guerre (de oorlog) – da was doar lageïer
Laksegeid: laksheid, traagheid – hê het da nie gedoan uit laksegeid
Laksken, lakkerken: kleefpleister
Lambels: petroleumlamp. Wordt meestal gebruikt voor een lamp in wit porselein,
die aan het plafond opgehangen werd en een ‘lampe Belge’ werd genoemd, en ver-
basterd tot ‘lambel’.
Lam Gods: verbouwereerd zijn – ik was van ’t Lam Gods gesloagen
Lamlendigoard: luiaard
Lamoen: onderstel van een driewielige kar
Lampetter: iemand die veel drinkt; komt van het Franse lamper (gulzig drinken)
Lamzak: luierik
Langblad: roddelaarster, babbelaarster – da is  een langblad, zunne
Lanteiëren: lantaarn
Lap: stuk stof, een slag – op de lappen kommen betekent te voorschijn komen
Lapmiddel: een vervangmiddel, een niet zo goede oplossing
Lat, latte: een liniaal, een reep; van het Franse latte
Laug: een laag
Lauken: een laken
Launkleven: langleven, wat je graag doet – hovenieren  is mijn launkleven
Lavuuër: glazen of porseleinen knikker, verwijst naar ivoor
Lawijt, lawijter: lawaai, lawaaimaker
L.d.v.d.: liefdesverdriet – z’hê last van ldvd
Lee: lende, ook waterloop (lede, lei)
Leegganger: leegloper, iemand die niets doet
Leen: hengsel, scharnier. Ook meervoud van ‘lee’ in de uitdrukking ’t hangt nog altijd
in mijn leen (ik ben nog altijd niet helemaal hersteld)
Leer: leder
Legging, legsel: een legplank
Leghauk: ingemetselde haak om een deur op te hangen
Lei: schrijfbordje, dakbedekking; verwijst naar de leisteen waarvan het gemaakt is 
Leiërs: een laars
Lekstok: een lolly
Leksken: een likje;  i en e worden in ons dialect vaak verwisseld – ik kreeg een leksken
van den hond
Lentoo: draagbalk boven een deur of venster; komt van het Franse linteau (draagbalk)
Lep: een lip
Lesseneiër: lessenaar
Leut: plezier – da was moar vur de leut
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Lesten: de laatste
Let: cijfer op een muntstuk (kop of let), is een afkorting van letter 
Lets, letsken: een lus of strik – in de letsen zitten betekent in moeilijkheden zitten
Leugeneiër, leugenas: een leugenaar, leugenaarster
Leuges: leugens; ens aan het eind van een woord wordt vaak opgelost in es
Leurster: een straatventster; verwant met ‘lor’ 
Leutigen, leutigoard: vrolijk mens
Leuvense stoof: kachel met platte buis. Het is niet duidelijk vanwaar de naam komt,
al blijkt dat de eerste octrooien voor dergelijke kachels aan een handelaar uit Leuven
werden gegeven. Ze waren in elk geval in heel Vlaanderen populair.
Lieë: een leeuw; eeu wordt in ons dialect ieë en de w aan het eind van een woord is
niet te horen.
Lieëgte: laagte; ook een lange e wordt een ieë
Lieëlekoard, lieëleken: een lelijkoard
Lieër: een ladder, godsdienst (leer)
Lieërder: iemand die leergierig is – mijn dochter is genen lieërder
Lieërgast: leerjongen
Lieëring: catechismusonderricht
Lieërvlucht: oefenvlucht voor jonge duiven
Lieëst: lijst, leest
Lieniesman: grensrechter bij het voetbal
Lieken: een liedje – schuene liekes duren nie launk
Lievenieër: lieveheer
Lievenieërsbieëstjen, lievevraubieëstjen: kevertje, ook pieternaleken genoemd
Lievevrouken: Onze-Lieve-Vrouwbeeld, kleine meikever
Liezjumoo: een dubbelbed, van het Franse lits-jumeaux
Liggaald: dagvergoeding voor het verblijf in een ziekenhuis
Lijfreuk: lichaamsgeur
Lijkberrie: lijkbaar
Lijkbidder: een bleek mens
Lijkdeur: grote kerkdeur waarlangs overledenen werden binnengedragen
Lijveken, lijfje: ondergoed, onderhemdje (marcelleke)
Lijwoad: linnen, linnengoed, lijnwaad
Lijzepoeër, lijzekoek: overschot na het persen van lijnzaad (veevoeder)
Link: plooi, rimpel, striem in de huid
Linkoard: onguur, listig bedrieger
Linkepuuët: een linkshandige, linkepoot
Linkster: een beroep bij naaiwerk
Lochting: groentetuin – zou een samentrekking zijn van ‘look’ en ‘tuin’
Lodderuuëg: pinkoog, gezwel op een ooglid – het woord kwam al bij Vondel voor
in de betekenis van dromerig, vriendelijk kijken
Loebas: goedzak, oorspronkelijk: een groot, lomp dier
Loeder: lastig onbeschoft mens, heeft verband met het woord lokaas en lokken
Loet: een beerlepel, wordt ook gebruikt in de betekenis van ‘kuren’ – ze hêd heur loeten
Lommerte: lommer: schaduw
Lompigheid: domheid, dwaasheid
Luizegoard: nietsnut
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Luizekam: kam om luizen en neten te verwijderen
Luizen: okselscheuten bij o. a. tomaten
Lui-wijve-knop: drukknoop
Luizestiel: slechte stiel
Luk: een meevaller, afkorting van ‘geluk’ – da’s ne luk da’k iemand tegenkom
Lurre, zatte lurre: een zatte vrouw
Lusterklemmekes: contactblokjes voor het verbinden van twee elektrische draden
Luuëd: lood – da weegt lijk luuëd
Luuëf, luuëfbuuëm: loof, loofboom – de lange o wordt vervangen door een uuë
Luuëg: loog, zeepsop
Luuëkwust: lookworst
Luuëlekoard: lelijkerd
Luuën, luuëntjen: loon, loontje – luuëntjen komt om zijn buuëntjen
Luuëp, luuëpken: loop, een drafje
Luuëpgraucht: loopgracht
Luuëzevink: rolletje gehakt in een lapje vlees gewikkeld, lozevink
Luuksvoatuur: luxeauto
Luuster: armluchter
Luxepop: ijdele vrouw, ook wel een luxepeirdjen genoemd

En hiermee sluiten we de zelfstandige naamwoorden met een l af. Volgende keer
meer – geniet intussen van een lange luie zomer!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
~~ ~~ ~~ ~~

Alfred ging in 1909 als vrijwillger met premie in
dienst bij het uitbreken van de oorlog woonde te
Sinaai in de Statiestraat nr 86 (Wijnveld).
Hij staat ook vermeld in het “Guldenboek” van
Sinaai.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1965
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
01 Hecor Smet (65 j.) e. v. Marie De Belie, † Waasmunster
08 Emiel Van Vossole (72 j.) zn. van Jozef en Maria Nachtegael, Dorpstraat (Dries)
10 Alice Heynderickx (84 j.) w. v. Kamiel Seghers, Dorp, † Melle
24 Remi Leys (75 j.) w. v. Julia Raes, Eindestraat (Wapenaerteinde)
26 Leonard Florent De Tender (68 j.) zn. van Karel Jan en Livina Constantia Burm,
Hellestraat

-februari
06 Werner Gaston Polfliet (75 j.) e. v. Louisa Groffy, † Sint-Niklaas
16 Christiana De Cock (2 j. 4 m.) do. van Roger en Martha Van Osselaer, † St.-Niklaas
17 Alfons Poeckx (73 j.) e. v. Coleta Ryckaert , Leebrugstraat
19 Marie Louise De Plukker (78 j.) w. v. Theofiel Poppe, Hulstbaan
23 Florimond Ringoot (87 j.) w. v. Marie Elodie De Bock, Hulstbaan

-maart
02 Justina Florida Schatteman (69 j.) e. v. Petrus Leon Smet, Statiestraat (Wijnveld)
06 AugustienVan den Branden (82 j.) w. v. Zulma Elodia Raes, † Lokeren
13 Kathy De Bock (2j. 4 m.) do. van Henri en Yvonne Vermeiren, G. Gezellelaan (Dr.
Haeltermanlaan)
18 Elie Verschraeghe (11 m.) zn. van Geroges en Denise Noens, † Klein-Sinaai
24 Julia Angela Raes (75 j.) e. v. Arthur Van Osselaer, † Waasmunster

-april
04 Carolina Bal (73 j.) w. v. René Noens, Dorpstraat (Dries)
10 Suzanne Selis (41 j.) w. v Raymond Creve. † Klein-Sinaai
11 Maria Francisca Persoon (63 j.) e. v. Leo Van Poucke, Stenenmuurstraat
12 Germaine Maria Anné (61 j.) e. v. Marcel Van Gestelen, † Kapellen
17 Cyriel Strobbe (73 j.) zn. van Petrus en Mathilde Smet, Tinelstraat
22 Maria Emelia De Witte (78 j.) e. v. Jules De Cock, Neerstraat 

-mei
02 Rachel De Bock (47 j.) e. v. Robert De Wilde, Statiestraat, (Wijnveld)
03 Maria Cristina Van Osselaere (86 j.) w. v. Aloys De Plukker, † Antwerpen
09 Polidoor Onbekent (78 j.) e. v. Emerence Van Aelst, Tinelstraat
09 Danny Julien Vanhauwe (4 m.) zn. van Marcel en Maria De Puysseleir
25 Elodie Vlaeminck (66 j.) e. v. Gustaaf Smet, Eindestraat (Wapenaerteinde), † Berchem
26 Leonie De Vos (74 j.) w. v. Eduard Merckx, e. v. Edmond De Bock, Molenstraat

-juni
03 Edmond Smet (65 j.) e. v. Charlotte Noens, Hulstbaan
08 Gustaaf Beirnaert (78 j.) e. v. Maria Raemdonck, Hulstbaan
12 Martha Louisa Van Mele ( 58 j.) e. v. Aloïs Clemminck, † Sleidinge
19 Emiel Van Waeyenberghe (70 j.) e. v. Anna Daems, Borgerhout, † Antwerpen
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-juli
04 Ludovica Dullaert (56 j.) e. v. Prudent Malschaert, † Klein-Sinaai
07 Marguerite Van den Branden (74 j.) † Ekeren
10 Leopold Roels (73 j.) e. v. Clementina Schepens, † Klein-Sinaai
14 Eduard De Wilde (54 j.) e. v. Bertha De Vos, † Sint-Niklaas
25 Jozef Raemdonck (78 j.) e. v. Maria Van Puymbroeck, Luitentuit

-augustus
06 Cyriel Windey (58 j.) zn. van Petrus August en Maria Smekens, Vleeshouwersstraat
13 Romain De Plukker (73 j.) zn. van Alfons en Laurentia Baart, Neerstraat
18 Florent Ruts (78 j.) zn. van Julia Ruts, Hulstbaan
20 Jozef De Fré (67 j.) w. v. Magdalena Van Bocxlaer, Keizerstraat

-september
01 Oktaaf De Clercq (59 j.) e.v. Alida Malschaert, † Klein-Sinaai
10 Maria Elisa De Wilde (77 j.) w. v. Gustaaf Van Damme, Luitentuit
14 Kamiel De Wael (89 j.) w. v. Angelina Nijs, † Gent
19 Angelica De Smet (58 j.) e. v. Cyriel De Meester, Leestraat
21 Coleta De Wilde (75 j.) e. v. Remi Smet, Luitentuit
21 Aloïs Rooms (69 j.) e. v. Suzanne Van Acker, Zwaanaardestraat
24 Augustina Paulina Leclecq (78 j.) w. v. Aloysius Van Clapdurp, † Waasmunster

-oktober
11 Yvonne Strobbe (23 j.) do. van August en Martha Strobbe, Hondsnest
11 Valentine Celestine Van Vossole (75 j.) e. v. Antoon Smit, † Sint-Amandsberg
17 Emerentia Vervoort (74 j.) w. v.Engelbert Schelkens, † klooster Zusters Maria
Eerherstel
19 Maria Verniers (83 j.) do. van Karel Lodewijk en Rosalie Van Poucke, † klooster
Zusters Maria Eerherstel
28 Cyriel De Bock (75 j.) e. v. Bertha Bracke, † Klein-Sinaai
31 Aloïs De Loose (82 j.) w. v. Adolfina De Leye (82 j.) † Belsele
-november
04 Albert Roels (50 j.) e. v. Juliette Impens, Kernemelkstraat
18 Nathalie Verberckmoes (79 j.) e. v. Karel De Rijbel, Zwaanaardestraat
22 Kamiel Roels (82 j.) w. v. Emelie Van Osselaere, Kernemelkstraat
26 Louis Ongena (77 j.) e. v. Leontine Verscheuren, † Haasdonk
28 Maria Coleta Brandt (85 j.) w. v. Emiel Pringels, Zakstraat
30 Maria Emerence Maes (89 j.) e. v. Aloïs Van Overloop, Hulstbaan

-december
02 Cyriel De Cock (77 j.) zn. van Pieter Frans en Maria Van der Jeugdt, Vleeshouwersstr.
03 Leontine Van Santbergen (63 j.) e. v. Albert Van Dorsselaere, † Klein-Sinaai
12 Petrus Cornu (74 j.) e. v. Honorine Van Eynde, Stenenmuurstraat
25 Madeleine De Bock (59) e. v. Jozef De Rechter, † Lokeren

Aanvulling overleden 2017
– juni - 14 Rudy Poppe (62 j.) e. v. Viviane Van Bruyssel, † Zele

Georges Tallir
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Jeugdtoneel Baudeloo zoekt acteurs!   
Al meer dan 20 keer maakte de jeugd van Toneelkring Baudeloo het podium on-
veilig. De ene keer met zijn allen, de andere keer ouderen en jongeren apart, maar
altijd met veel enthousiasme en spelplezier. Ook in het massaspektakel ‘Sinay
1798’ was de jeugd van de partij. Door de voorbereidingen daarop, en alle ener-
gie die in dit openluchtspel stak, is er gedurende twee jaar geen echt jeugdtoneel
geweest. Maar nu zijn we er weer helemaal klaar voor! Bestuur, regisseurs, de-
corploeg en medewerkers allerhande staan paraat om in het voorjaar van 2019
opnieuw uit te pakken met jeugdtheater om u tegen te zeggen. Het enige wat
nog ontbreekt, zijn… de acteurs!
Daarom deze oproep: 
Aan alle toneelbeesten, geboren tussen 2003 en 2008, die zin hebben om samen met de re-
gisseur en andere spelers een knallende voorstelling te maken: mail als de bliksem naar de-
mulderkristel@yahoo.com! 
Vertel ons wie je bent, wanneer je geboren bent en op welk mailadres we je kunnen bereiken. 
Tot op het podium?!

“Junior Journalist schrijft over vriendschap”
Naar jaarlijkse gewoonte werkten de plaatselijke Davidsfondsafdeling en de directie en leerkrachten
van de Sint-Catharinascholen ook nu weer samen om de Sinaaise leerlingen van de derde graad
lager onderwijs te laten deelnemen aan de Junior Journalistwedstrijd 2018.  

De plaatselijke jury, bestaande uit Marijke Samyn, Tiny De Mulder en
Garry Vercauteren, bekroonde   het beste werk met de hoofdprijs. Dit
jaar was Michiel Verweire uit 6G de winnaar met het stelwerk “Vriend-
schap in handenland”. 
De plaatselijke jury kende -naast de hoofdprijs- ook 9 eervolle ver-
meldingen toe.

Op de prijsuitreiking van vrijdag 26 januari 2018 in de namiddag,
schonk de Davids-
fondsafdeling Si-
naai een heel pak
boeken aan de 10
winnaars. Boven-
dien kregen alle
deelnemende leer-
lingen ‘meer dan
120!) een Davids-

fonds-balpen, zodat ze kunnen blijven schrijven! 
Het opstel van de lokale Junior Journalist-laure-
aat werd intussen doorgestuurd naar de provin-
ciale  jury, waardoor Michiel ook nog op
Oost-Vlaams niveau meedingt naar een extra
prijs!

Raf Demeyer
secretaris DF Sinaai

Jeugd Jeugd Jeugd

29

De 10 finalisten van deze editie met hun prijsboeken

Onze Sinaaise laureaat
van 2018: Michiel 
Verweire uit 6PH
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De Sinaaise laureaat van de Davidsfonds
Junior Journalistwedstrijd
Hieronder vinden jullie de volledige tekst van het winnende stelwerk.

Vriendschap in handenland
Stel je voor dat er een wereld was waar alleen handen leefden: handenland.  Dunne, dikke, bruine,
blanke, lange, gerimpelde, kleine, vrouwelijke en mannelijke handen leefden daar in vrede met el-
kaar.  Handenland verschilde niet zo veel van onze wereld: in de auto moesten ze handenvrij bellen,
in de winter droegen zij ook handschoenen en oh ja, alles was er met de hand gemaakt.

Zo was er het handje Nart en hij ging vandaag voor het eerst naar de typeschool. Dat was de enige
school in handenland, want alle handen moesten kunnen typen. Ook handje Gert was zenuwachtig
voor zijn eerste schooldag.  Maar om te typen heb je twee handen nodig en zo werden Gert en
Bart door de juf samen op een klavier gezet.  Eerst dachten ze van elkaar: oh nee, moet ik met die
hand samenwerken?  Maar na verloop van tijd konden ze het best goed met elkaar vinden. En zelfs
zo goed dat ze samen hobby’s gingen doen, zoals tweehandig tennissen en samen duimworstelen.
Maar het liefst deden ze handbal.  Ze groeiden samen op en werden 2 handen op 1 buik, zoals wij
in onze mensenwereld zeggen.

Op een dag kreeg Bart kriebels in zijn handpalm: hij was verliefd op Eliza, een andere hand met
mooie slanke, gladde vingers. Hand Bart wou Eliza een mailtje sturen om te vragen of ze ook op
hem verliefd was.  Dus had hij zijn vriend Gert nodig om te typen.  Maar Gert schreef expres vieze
praatjes in de mail en drukte meteen op verzenden.  Dat bleef natuurlijk niet lang geheim! Hand

Jeugd Jeugd Jeugd

30

Sinaai_info_juni_2018_aangepast_Opmaak 1  14/06/18  09:00  Pagina 46



Bart was er kapot van en riep tegen Gert “Ik wil jou nooit meer zien!”  Daarbij stak hij  zijn middel-
vinger op.
Een tijd later zat Gert na te denken over wat hij had uitgespookt.  Hij vond dat hij te ver was gegaan
en dat het uit de hand was gelopen.  Hij miste zijn vriend, dus besloot hij om het te gaan bijleggen.
Hij ging naar de hand Eliza en vroeg of zij een mailtje had gekregen van Bart.  Meteen bekende hij
alles en zei hij dat Bart echt gek op haar was. De volgende dag kreeg Bart een mailtje terug.  Met
veel schrik begon hij te lezen… Maar hé, dat viel wel mee.  
Raad eens wat er het volgende jaar gebeurde?  Eliza en Bart trouwden.  Op het trouwfeest gaven
Gert en Bart mekaar een warme handdruk. Bart had Gert zijn zware fout al lang vergeven.
Dat is ware vriendschap!

EINDE
Michiel Verweire uit klas 6PH  

Judoclub Sinaai
Zwarte gordel
Op 18/3 behaalde Gwendolien De Petter haar zwarte gor-
del. Ze is na Cristel De Jaegher pas de tweede dame in
Sinaai die deze begeerde gordel behaalt.
Dat in ons 47-jarig bestaan slechts 2 dames hierin slaag-
den zegt voldoende. Er waren slechts 10 deelnemers voor
het  examen in Zele waarvan er 8 slaagden. Gwen is een
voorbeeld voor onze 70 leden.

Weekend
Van 11 tot 13 mei trokken een 40 tal van onze judoka’s
op sportweekend naar Brugge. Naast judo stonden er ook
andere activiteiten op het programma.

Competitie
Tornooi Wetteren
1e Tibo Linthout
2e Kian De Bruyne
3e Hanne Goethals

Tornooi Berlare
1e Hanne Goethals - Sien Goe-
thals - Rose Poppe - Tibo Linthout
3e Jorre De Plus - Kian De Bruyne
- Maurits Mortier

Clinge (Ned)
1e Nanou Meersman
2e Tiemen Vermeulen - Rose Poppe -Maurits Mortier

Zelzate
1e Seppe nijs – Tibo Linthout
2e Sien Goethals – Hanne Goethals – PJ Dhooghe
3e Thor Geerts – Vic Moerman – David De Ryk – Dries
Catfolies

31
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Judoclub
sinaai.we
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Sinaai-Waas
Dries 57 | 9112 Sinaai-Waas

E-mail: sinaai-waas@bnpparibasfortis.com
Tel. 03 722 94 50
FSMA nr. 46481 cA-cB
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De bank en verzekering voor een wereld in verandering

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag
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Atletiek 
Running Team Sinaai (RTS)

Running Team Sinaai (RTS) blijft groeien, ondertussen heeft de club al 120 leden. RTS blijft zowel
recreatieve als competitieve lopers ondersteunen en dat wordt duidelijk gesmaakt! Naast de we-
kelijkse looptrainingen, zijn er ook enkele vaste waarden op de kalender die de sfeer, ook zonder
loopschoenen, verzekeren. Zo was Ruben Van Gucht op onze nieuwjaarsreceptie te gast om zijn
loopervaringen te delen. Daarnaast is er uiteraard ook de jaarlijkse  RTS Bokkenloop, die dit jaar
op 19 mei 2018 plaats vond met een bezetting van meer dan 310 volwassen lopers en 45 kinderen.
Een groot succes voor RTS bestuur én medewerkers! 

Atleten van de maand in Sinaai: Kristof La Heyne en Sofie Claus

Kristof La Heyne, afkomstig uit Puivelde, gehuwd met Lise-
lot, samen hebben ze 2 kinderen  Amélie (12) en Mathis (8).
Kristof werkt al sinds augustus 1998 op het DVV kantoor te
Sinaai. Na 10 jaar voetbal bij Sint-Pauwels & Sinaai is Kristof
in 2006 begonnen met TRIATLON: zwemmen, fietsen en
lopen. Zijn favoriete onderdeel  is fietsen natuurlijk. De fiets-
microbe zit immers in zijn familie via de “Van Vlierberghes”:
Francois en Albert Van Vlierberghe, 2  Broers van zijn mama.
‘s Middags zie je hem vaak lopen in de mooie velden van Si-
naai, Puivelde of Waasmunster en op zondagmorgen
maakt hij graag een fietsritje met een 5-tal fietsvrienden. Hij
is  lid van de Ironmangers, een clubje van ondernemers. On-
danks tijdsgebrek, proberen ze toch jaarlijks aan een kwart,
halve of volledige Ironman-wedstrijd  mee te doen. Zo
nam Kristof al deel aan 3 Ironman-wedstrijden:  Florida USA
(2008), Klagenfurt  Oostenrijk (2012), en  Zurich Zwitserland
(2015). 

In September 2017 nam hij deel aan de halve Ironman van
Kroatië  (Pula) en miste hij op een haar na het WK kwalifica-
tieticket voor Zuid-Afrika. Hij neemt ook jaarlijks deel aan de
kwarttriatlon van Knokke. Vroeger had Kristof een trainer,
maar door ervaring op te bouwen, maakt hij zelf zijn

schema’s (zowel sportief als wat voeding betreft); hij wil zich in
de toekomst hier nog meer in specialiseren. Zijn favoriete wedstrijden zijn de 70.3 Ironman  (1.9
km zwemmen – 90 km fietsen – 21 km lopen) , deze liggen hem het best. In het voor- en najaar loopt
hij graag ook halve marathons.

Sinds kort coacht Kristof  ook een 3-tal zwemmers, die een trapje hogerop willen geraken en zo
probeert hij een goede balans te vinden tussen werk, privé en zijn sport. Nog een mooie doelstelling
voor de toekomst is om in de Ironman van Maastricht een tijd neer te zetten van 10h30. Wij  hopen
dat Kristof daarin slaagt en wensen hem alle succes toe !!!

Een bijzondere prestatie van Sofie Claus! In februari en maart 2018 behaalde Sofie al twee keer
een 2de plaats in een trail run te Gentbrugge (21 km) en Koksijde (32 km ). 

Op zondag 28 april 2018 stond Sofie Claus om 7u klaar aan de start in Le Markstein (Vogezen,
Frankrijk) voor een trail run van 48 km, en ze had er zin in! Deze uitdaging leek interessant aangezien

sport sport sport
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Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12
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 www.dekoster-fashion.be

 E. TINELSTRAAT 11 *  9112 SINAAI  * 03/772.31.88 Open:
dinsdag - vrijdag:

9.30 - 12u
13.30 - 18u
zaterdag:

9.30 - 18 u
elke zondag:

10 - 12u

Geloten:
maandag

  Wijnhandel 
Stijn Van Bocxlaer

SOMMELIER

www.divinus.be
03/772 25 38
Wijnveld 130  

info@divinus.be
0495/17 89 37
9112 Sinaai-Waas

Open:
ZATERDAG: van 10 tot 18 uur

Wenst U mailing over      
onze MAGAZIJNVERKOPEN (extra voordelig):     

Geef ons een seintje !!     

BANCONTACT BESCHIKBAAR   

r 14

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110

34

OPEN:
Elke zaterdag van 9u tot 13u
Of op afspraak 0495 17 89 37
Wijnveld 130 - 9112 Sinaai-Waas

www.divinus.be
info@divinus.be
Tel. 03 772 25 38
Gsm 0495 17 89 37

Bancontact beschikbaar

!! VOLG ONS OP FACEBOOK !!
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er 2240 hoogtemeters op het programma stonden. De race startte met een afdaling van 8 km om
daarna terug te klimmen naar de Grand Ballon, waar de eerste bevoorrading op km 17 plaatsvond.
Sofie nam snel enkele snoepjes mee voor haar kindjes die ze later zou zien en zette de tocht verder
langs kronkelende paadjes met relatief kleine hoogteverschillen tot km 22. Daarna werd  een afda-
ling van 2 km richting Le Markstein ingezet, waar zij haar 2 kleine vriendjes blij maakte, een extra
flesje water meenam maar verder geen tijd te verliezen had. Dan volgde er opnieuw een klim , de
eerste 5 km waren zeer steil, maar klimmen doet zij het liefste.  Ze tankte snel wat water bij op de
bevoorrading en liep vlot omhoog tot km 32. Een kronkelende afdaling van 7 km door het bos met
gekapte bomen op de smalle paadjes verliep veel trager dan gehoopt, en enkele meters lager op
de flank.. 

Aan de voet van de berg stond de laatste bevoorrading aan km 39, en nog steeds geen tijd te ver-
liezen... Sofie begon aan de laatste klim van 9 km richting finish. Het geluid van de micro kwam
dichterbij, zij had elke kilometer van deze tocht met even veel zin beleefd , nog een laatste "trap"
met hoge treden, een laatste aanmoediging en daar liep zij onder de finishboog door, met een
brede glimlach. Haar doel - onder de 6 uur - was gehaald : haar eindtijd bedroeg 5u57 en er volgde
een huldiging als eerste dame (31ste  algemeen M/V). Eind mei gaat Sofie richting Malmédy, waar
zij voor de 2de maal deelneemt  aan Doux Dingues (63 km).

Proficiat Sofie voor deze toch wel speciale trail run, en we wensen jou nog veel succes toe in 2018.

Podiumplaatsen waren er ook nog voor: Eddy Van Puyvelde (1ste op het BK (50+ veldlopen) in
Geves op 18 maart en Sylvie Claessens 3de op de 1 mei-run in Nieuwkerken ... proficiat aan bei-
den!

Iedereen die de loopmicrobe te pakken heeft en graag RTS beter wil leren kennen, is elke maandag
en woensdag welkom om 19:30u voor een kennismakingstraining. Meer info vind je uiteraard op
onze website: www.runningteamsinaai.be

We wensen iedereen een sportieve zomer toe.

GFA Sinaai 
“One team, one family”

35

sport sport sport

Sinaai_info_juni_2018_aangepast_Opmaak 1  14/06/18  09:00  Pagina 51



r 15

Slagerij Maes 
Vleeshouwersstraat 36  9112 Sinaai       

Tel. 03/772.33.39

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

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

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

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

Tel.: 03 772 60 41  
Fax 03 772 60 42

kristof.la.heyne@dvv.be
danny.beirnaert@dvv.be
elke.van.hoye@dvv.be

Vleeshouwersstraat 36 - Sinaai - 03/772 33 39

Delicatessenslager
Maes
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Op zondag 6 mei was er onze seizoensafsluiter met het ‘Live Your Goals Footfestival’ & het Family
Tornooi.
In de voormiddag konden meisjes het meisjesvoetbal ontdekken terwijl de reeds ervaren speelsters
hun voetbalkunsten toonden. Na de middag kwamen de mama’s & papa’s aan de beurt. Kortom,
een leuke dag voetbal onder een stralend zonnetje!
Seizoen 2018-2019
GFA Sinaai bouwt verder aan haar jeugdwerking & treedt in de gemengde competitie van Voetbal
Vlaanderen aan met meisjes vanaf 5 jaar. Onze jeugdspelers groeien verder door in de senioren-
ploegen die deelnemen aan de recreatieve, provinciale en nationale competitie.
Daarom nodigen we alle meisjes & vrouwen vanaf 5 jaar tot… uit op onze trainingen. Evaring is niet
noodzakelijk. Tijdens de trainingen kunnen zij kennismaken met onze speelsters & trainers. Meer
info hierover: jurgendebondt@telenet.be of 0486/491410.
Kalender evenementen:  
Woensdag 1 augustus: oefenwedstrijd 1ste elftal tegen Drongen om 19u30
Zaterdag 4 augustus: oefenwedstrijd 1ste elftal tegen Westerlo om 16u00
Zaterdag 18 augustus: Bekerwedstrijd met nog te bepalen tegenstander
Woensdag 22 augustus: oefenwedstrijd 1ste elftal tegen Massenhoven om 20u00
Zaterdag 25 augustus: start competitie
Wens je meer info over deze activiteiten? Stuur mail naar terryvanosselaer@hotmail.com

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

Boogsport
Schietingen Sinaai Statie
Café Maretak, Wijnveld 308, Tel: 0476/32.34.13.

Vrijdag  06 juli 19u30 25€ gratis.
Vrijdag  20 juli   14u30 Tent Molenhoekkermis 50€ gratis per wip.
Zondag 22 juli 09u15 Tent Molenhoekkermis 50€ gratis.
Maandag 23 juli 14u30 Tent Molenhoekkermis 50€ gratis per wip.
Vrijdag  03 augustus 19u30 25€ gratis.
Vrijdag 07 september 19u30 25€ gratis. 

Schietingen Sinaai Eendracht
Zondag 1 juli
Maandag 9 juli  kermis met stadstoelage
Zondag 5 augustus
Maandag 27 augustus
Zondag 2 september
Zaterdag 15 september koningschieting
Maandag 24 september
Zaterdag 7 juli
Zondag 15 juli
Zaterdag 4 augustus
Zondag 19 augustus
Zaterdag 1 september
Zaterdag 15 september koningschieting
Zondag 16 september

37
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Kermis schieting tent leebrug
Zaterdag 28 juli 14u30
Zondag 29 juli 9u15
Maandag 30 juli 14u30
Elke keer 50 euro gratis 
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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

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Evert Van Mele
Erkend accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40b - 9112 Sinaai
03/344 77 88 - info@vm-consult.be - www.vm-consult.be

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Jan Raes
Algemene bouwwerken & Renovatie

met 40 jaar ervaring

Hulstbaan 97 9112 Sinaai
Tel. 03 344 05 44 jan.raes@outlook.be
gsm 0478 06 25 28 btw 0689 955 852
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KFC Herleving Sinaai
• Planning:
1 September 2018 - Start competitie 2018-2019
Fandag (info terug te vinden op de website www.fchsinaai.be)

• Jeugd:
Voor onze jeugdopleiding zijn we op zoek naar geëngageerde trainers of ouders
om volgend seizoen de begeleiding van onze jeugdspelers te ondersteunen tijdens trainingen en
wedstrijden. 

Is het een probleem als u nog geen of weinig ervaring heeft? Neen, zeker niet!
In de toekomst zullen er ook mogelijkheden zijn om voetbalgerichte opleidingen te volgen, waarvan
de kosten gedragen worden door de club.
Wat kunnen wij u ter ondersteuning bieden als voetbalvereniging? Wij hebben binnen KFCH Sinaai
een Jeugdcel bestaande uit een team van technische jeugdcoördinatoren, verantwoordelijk voor
de verschillende leeftijdscategorieën (onderbouw U6 tem U12 – bovenbouw U13 tem U21) Zij kun-
nen u ondersteunen met onder andere de volgende zaken:

• Kennismakingsgesprek waarin u al uw vragen kan stellen;
• Ter beschikking stellen van voldoende oefenstof;
• Ondersteuning tijdens specifieke trainingen;
• Jeugdtrainersvergaderingen waarin sportieve topics worden besproken en ervaringen van an-

dere collega’s worden gedeeld.

Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op met TOM DE CORT, Tel: 0479 72 22 67
Email: jeugdkfchsinaai@telenet.be - Website: www.fchsinaai.be

• Vrijwilligers:
Als voetbalvereniging staan we steeds open voor vrijwilligers die onze club mee willen ondersteunen
en helpen om deze verder uit te bouwen. Wie interesse heeft, kan hiervoor contact nemen met:
dhr. Dirk Volckeryck (Tel: 0497/45.48.97; email: dirk.volckeryck@telenet.be ).
Momenteel zijn we op zoek naar hulp voor onze kantine (toog).

• Varia:
Voor persoonlijke evenementen kan men gebruik maken van de kantine van KFCH SINAAI. 
Voor meer informatie kan u contact nemen met dhr. Dirk Volckeryck (Tel: 0497/45.48.97; 
email: dirk.volckeryck@telenet.be).

Koers voor inwoners van Sinaai
Zondag 8 juli 2018 om 18 uur is het weer zover! Voor de 27ste keer wordt er gestreden voor de fel-
begeerde titel van Kampioen van Sinaai, zowel bij de dames als bij de heren. Het parcours is het-
zelfde als vorig jaar. Het enige wat wijzigt is de tenue van onze medewerkers. Een nieuw hemd met
daarop een nieuw logo. 

Bij de start blijven we mooie prijzen verloten op basis van het rugnummer. Wie niet op Sinaai woont,
kan altijd deelnemen aan de twee voorafgaande wedstrijden:

• 13u30  A-renners WAOD
• 16u      Wielerwedstrijd voor toeristen en genodigden

Mochten er nog vragen zijn, kan U ons bereiken op volgend nummer: Smet Benny 0498/113 619
Het bestuur W.A.O.D. Sinaai hoopt alvast op een talrijke deelname!

sport sport sport
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:
- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE
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70 in 2018 
Naar 5-jaarlijkse gewoonte willen we degenen die in 1948 geboren werden in Sinaai, of in Sinaai
wonen, opnieuw samenbrengen op zaterdag 13 oktober 2018.

Indien U van 1948 bent en nog geen uitnodiging ontvangen hebt, graag een mail aan 
“willydemulder@skynet.be” (tel.03/772.27.23), dan ontvangt U zo vlug mogelijk een uitnodiging
met alle details!

65 in 2018
Ben je geboren in 1953 en woon je in Sinaai, ben je er geboren of ben je er naar school geweest,
dan word je binnenkort uitgenodigd voor een feest met alle 65-jarigen. Dit feest gaat door op zon-
dagmiddag 7 oktober 2018 in feestzaal Tybeert in Daknam.

Is er nog niemand langs gekomen om je gegevens te vragen en wens je zeker een uitnodiging te
ontvangen, stuur dan je emailadres door, samen met je adres, telefoonnummer en geboortedatum
naar sinaai.1953@gmail.com.

Het organiserend comité:
André De Weggheleir, Moniek Joos, Myriam Poppe, Yvonne Pyl, Marc Varewyck, Edilbert Vercau-
teren

Kermisprogramma zomer 2018
Sinaai dorp
Vrijdag 6 juli:

• 18.00 uur: wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, georganiseerd door
Koninklijk Sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33. 

Zaterdag 7 juli:

• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, georganiseerd door
Koninklijk Sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst Dries 33. 

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

Traditioneel volksfeest op de Dries

Zaterdag 7 juli:
• 20.00 uur: Amaryllis Temmerman & groep
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Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Wim & Nadine Krijgsman Notenbaert
Tel: 03 254 28 33 • Gsm: 0472 38 34 18

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas
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• 21.30 uur: FRIMOUT

• 23.00 uur: Discobar.

Zondag 8 juli: 

• 13.30 uur: wielerwedstrijd voor A renners WAOD, georganiseerd door Sportcomité W.A.O.D..

• 16.00 uur: wielerwedstrijd voor Toeristen en genodigden, georganiseerd door Sportcomité 
W.A.O.D. 

• 18.00 uur: wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai, georganiseerd door Sportcomité 
W.A.O.D. 

Maandag 9 juli:

• 15.00 uur: wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, georganiseerd door 
Koninklijk Sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33. 

Muzikaal kermisprogramma op de Dries

• 19.30-20.45 u: The Golden Years Band, nostalgische coverband die hits brengen uit de sixties, 
seventies en eighties.

• 21.20-22.00 u: Paul Severs

• 22.00-23.15 u: Mama’s Jasje live 

• 23.15-23.30 u: muzikaal vuurwerk

Schutters- en Boldersrpijskampen
Maandag 9 juli:

• 15.00 uur: Kermisschieting, georganiseerd door de Koninklijke Liggende Wipmaatschappij 
De Eendracht in café De Boogscheut, Vleeshouwersstraat 28.

Vrijdag 13 juli:

• 20.00 uur: Kermisschieting, georganiseerd door Kruisboogmaatschappij De Bokkevrienden
in café De Maretak, Wijnveld 308.

Wijk Molenhoek
75-jarig bestaan Wijkcomité Molenhoek
Tent, Hulstbaan 226 – gratis inkom

Vrijdag 20 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.

feest feest feest
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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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‘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

Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211
info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 
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Tevens zijn er tijdens ons kermisprogramma Live optredens in Café Luitentuit van rock co-
verbands:

• 20.00 uur: The new Lions

• 22.00 uur: BOOZZE

Zaterdag 21 juli:

• 15.00 uur: Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, 
19de grote prijs Werner Maes & Zoon Centrale Verwarming,
Ereprijs Woonidee Paul Interieurinrichting 
Ereprijs Droomtuinen Antoon Lombaert, Hulstbaan 207. 
Inschrijven vanaf 13.45 uur. 
Vertrek om 15h00 aan de feesttent en prijsuitdeling in de tent.

• 19.00 uur: Mosselfestijn van 19.00 tot 21.00 uur. 
Inschrijven tot 18 juli bij Gilbert Vercauteren 0474 376 853, Tommy Vercauteren 
0479 629 950, Frederik Creve 0497 577 946. 
Na eetfestijn: Dansavond met discobar “New Line”

• 21.45 uur Optreden Sasha en Davy

Inkom gratis in verwarmde tent, WC-wagen voor andersvaliden

Zondag 22 juli:

• 09.15 uur: Schieting op één wip, 50 EUR gratis.
In de namiddag krijgt elk kind van de wijk een gratis pannenkoek. Springkasteel
aanwezig.

• 14.00 uur: Loopwedstrijd voor kinderen (5 – 14 jaar)
Doorlopend Huifkartochten

• 14.30 uur: Gaaibolling op 2 banen. Prijzen en 75 EUR gratis en surprises.

• 15.30 uur: Live optreden van coverband Dasj in café Luitentuit.

• 21.00 uur: Tent – Avondoptreden: Les Folles De Gand en discobar New Line. 

Inkom gratis in verwarmde tent, WC-wagen voor andersvaliden

Maandag 23 juli:

• 09.30 uur: Gezellig samenzijn in de tent 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, 
8ste grote prijs café Luitentuit, 
5de grote prijs ‘Verbouwingswerken Danny De Coster’.  
Inschrijving vanaf 13.45 uur in café Luitentuit. 
Vertrek en uitbetaling eveneens in café Luitentuit, Hulstbaan. 
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Plafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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Wijk Leebrug
tent op speelplaats van ‘De Zwaan’, Leebrugstraat 65 - gratis toegang

Vrijdag 27 juli:

• 19.30 uur: 17de grote gaaibolling memorial Eddy Moens met 100 EUR gratis en 3 trofeeën –
men bolt op 2 banen.

Zaterdag 28 juli:

• 15.00 uur: Schieting met 50 EUR gratis (verbond Sinaai)

• 15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract + Beloften
Grote prijs Bloemerie Sandra
Ereprijs bouwonderneming Guido De Bock. 
Afstand: 112 km – 14 ronden van 8 km - talrijke premies.

• 18.15 uur: Eucharistieviering voor de overledenen van de wijk.

• 19.15 uur: 23ste grote kermisbarbecue met gratis tombola voor de aanwezige deelnemers 
(hoofdprijs ballonvaart)- inschrijven vóór 25 juli.

• 21.00 uur: Groot volksfeest met discobar, gratis toegang.

Zondag 29 juli: 

• 08.00 uur: Mountainbiketocht: zomereditie Ronde van het Waasland, 3 afstanden.

• 09.15 uur: Schieting met 50 EUR gratis (verbond Sinaai)

• 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: 104e loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar (9 categorieën).

Maandag 30 juli:

• 09.30 uur: Herdenkingsmoment voor de overledenen van de wijk gevolgd door gratis koffie-
tafel 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: 117 km – 13 ronden van 9 km - talrijke premies.

Gans het weekend gratis springkasteel voor de jeugd.
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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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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Hightech in Sinaai 
“We willen het meest geavanceerde bedrijf in de sector zijn”

Info sinaai: “Kan u uzelf eens voorstellen?”

Ik ben Wim Audenaert, ik ben 31, heb drie kinderen en ben ge-
trouwd met een Sinaaise. Zelf ben ik afkomstig uit Eksaarde. Mijn
ouders hadden de winkel Chris Ceramique, een decoratiewinkel.
Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in wetenschappen. Ik
was niet zo een goede leerling in de lagere school omdat heel wei-
nig me interesseerde, behalve dan Natuurkennis. Daar haalde ik
altijd de hoogste punten op. Ik ben dan gaan studeren op de Land-
en Tuinbouwschool in Sint-Niklaas en dat ging wel goed. Daarna
ben ik voor industrieel ingenieur gegaan in Kortrijk. Ik zat na die
vier jaar toch nog wat op mijn honger en heb toen besloten om te
doctoreren in Milieuwetenschappen aan de Universiteit Gent.

Ik heb mijn masterthesis gemaakt over waterzuivering op muziekfestivals. Voor het Dranouterfestival
heb ik een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Zo werd water, en vooral waterzuivering één van
mijn passies. Het is een belangrijk onderwerp, ook internationaal. Droogte en klimaatveranderingen
spelen een grote rol. België is, ondanks de vele regen, één van de waterschaarste landen van Eu-
ropa. Dat komt omdat de bevolkingsdichtheid hier zeer hoog is. Dichtbevolkt betekent dat veel
zoet water snel wegstroomt naar de rivier en dan vertrekt naar de zee. Zelfs hier gaan we de weg
op van “je eigen afvalwater hergebruiken”. Binnen tien à twintig jaar zie ik dat zeker gebeuren. Onze
collega’s van Universiteit Gent zetten daar sterk op in. Zij maakten eens bier van afvalwater en gin-
gen dan nog een stap verder met het gebruik van urine ingezameld op de Gentse Feesten.

“Water hergebruiken is perfect mogelijk”
Info sinaai: “Hoe bent u met uw bedrijf begonnen?”

Na mijn doctoraat moest ik kiezen: werken als onderzoeker en een academische carrière uitbouwen
of een ander pad kiezen. Ik heb toen de kans gekregen om drie maanden naar Canada op reis te
gaan. Na die ‘bezinning’ heb ik beslist om zelf een bedrijf op te starten. Dat ligt me beter dan puur
onderzoek. Alles gaat sneller, je bent je eigen baas. Eén van mijn passies is ook wiskundige pro-
cesmodellering van waterzuiveringsprocessen. Hierbij ga je een echt proces voorstellen en simu-
leren op de computer.  Zo kan je risicoloos en sneller aanpassingen doen aan je infrastructuur. Dat
noemen ze modelleren. Ik zag collega’s modellen maken en begreep dat die technologie enorm
economisch potentieel in zich had. Ik heb met die collega’s ons bedrijf uit de grond gestampt,  en
zo is in januari 2017 AM-TEAM gestart. Wij doen tamelijk complexe modellering van industriële in-
stallaties in de water- en farmasector.
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Info Sinaai: “Kan u daar een praktisch voorbeeld van geven?”

We hebben bijvoorbeeld een studie gemaakt van de waterzuivering van Eindhoven (Nederland).
Waterschap De Dommel, zeg maar de ‘Aquafin’ van Eindhoven,  was vooral geïnteresseerd hoe ze
de kwaliteit van het gezuiverde water nog kon verbeteren. Daarnaast wou men ook het energie-
verbruik en de kosten verminderen. Een installatie die water zuivert van 750.000 mensen is complex
en groot, en door het beter begrijpen van het proces, kan je met verbeteringen komen.Wij hebben
dus op de computer een 3D-simulatie van die installatie gemaakt. Wij laten die dan op de computer
water zuiveren en brengen dan kleine of grotere veranderingen aan.  Aan de hand van die simulaties
geven we dan een advies aan het zuiveringsbedrijf. Het is een elegante en relatief goedkope manier
om die  problemen op te lossen. Wij leveren digitale oplossingen en vervangen de standaard ‘trial-
and-error’.

Info Sinaai: “Kan u die digitale modellen volledig overzetten naar de werkelijkheid?”

Het is en blijft een model, en de werkelijkheid exact beschrijven is niet haalbaar. Kijk naar de weers-
voorspellingen. Het model moet voldoende accuraat zijn om ons vooruit te helpen. Wat wij exact
doen is computationele vloeistofdynamica. Wij delen de installaties die we modelleren op in dui-
zenden kleine celletjes en in elke cel berekenen we fysische vergelijkingen. We maken als het ware
een soort CT-scan van de infrastructuur.

Info Sinaai: “Al dat programmeren, berekenen en modelleren is waarschijnlijk veel werk?”

Dat is jaren specialisatie. Mijn business partner komt uit Pakistan en is een chemisch ingenieur
met een doctoraat in computationele vloeistofdynamica. Iedereen in het bedrijf heeft zijn specifieke
functie. Ik hou me vooral bezig met het management en de ontwikkeling van de commerciële ac-
tiviteiten. Mijn twee andere collega’s zijn wetenschappelijke adviseurs. Ze zijn beiden professoren
aan de Universiteit Gent. Maar voor hen is ons bedrijf een  elegante manier om hun onderzoek in
de praktijk te brengen en om meer impact te hebben op de samenleving. Sowieso is een goede
kennis van wiskunde en technologie broodnodig. Door die specifieke competenties zijn we een in-
ternationaal bedrijf. We hebben nu een vacature openstaan en de cv’s komen van overal.  Maar er
lopen er niet veel rond.

Info Sinaai: “Wie zijn uw klanten? Overheid, privé?”

Sommige zijn publieke waterbedrijven, zoals Pidpa, De Watergroep en andere klanten wereldwijd.
Een tweede segment zijn bedrijven die technologie ontwikkelen en commercialiseren. Die bedrijven
denken na over nieuwe technologieën, en vinden nieuwe technologieën om water te zuiveren. Zij
ontwikkelen die technologieën typisch op kleine schaal en hebben ons nodig om die te vergroten
(‘op te schalen’) en in de praktijk te brengen.  Zo kunnen ze veel tijd besparen. Want de technologie
evolueert bliksemsnel. Wat je vandaag uitvindt, kan over vijf jaar al compleet achterhaald zijn. Ons
derde type klanten zijn consultants, die diensten leveren aan bedrijven en onze expertise nodig
hebben. We  werken internationaal. We hebben klanten in Canada, de Verenigde Staten, Japan,
Singapore en Europa.
Het is veel reizen. Ik ga niet klagen. Door mijn job zie ik enorm veel van de wereld. Volgende maand
vertrek ik naar de Verenigde Staten en naar Canada. Japan en Singapore staan dit jaar ook nog op
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de agenda. In het Oosten, en specifiek in China zijn ze gigantische dingen aan het doen, en in som-
mige staten in de VS drinken ze al hun eigen afvalwater.

“Ik klaag niet. Mijn job geeft me de kans
de hele wereld te zien””

Info Sinaai: “Hoe realistisch is afvalwaterhergebruik?”

Dat is technologisch perfect mogelijk en wordt reeds toegepast. Maar er zit een kost aan. Hoe
vuiler het water, hoe duurder. Je kan ook zeewater drinkbaar maken, maar dat is enorm energie-
intensief. Je moet de mensen het hergebruik ook kunnen verkopen. Het is heel psychologisch. Het
‘eerst eens door de duinen sturen’ helpt dikwijls wel.

Info Sinaai: “Is het in uw sector mogelijk om steeds up-to-date te blijven?”

Dat is moeilijk en tegelijk boeiend. We gaan veel naar evenementen en congressen. In november
ga ik naar het Wereld Water Congres in Tokio. Daarna is er een groot waterevenement in New Or-
leans.   We geven ook veel presentaties op die evenementen. Dat is goede marketing. Samen met
onze Japanse klant gaan we in Tokio ons project presenteren. Ikzelf hou me vooral met de marke-
ting en sales bezig.
Wat we ook veel doen is video's maken. We hebben een Youtube-kanaal. We maken opnames van
projecten die we gedaan hebben en zo doen we ook aan marketing. We willen wereldwijd het meest
geavanceerde bedrijf in de sector zijn. Constant bijleren is onze filosofie. Mocht er concurrentie
opduiken, moet die altijd twee stappen achter zitten: dat moeten we proberen volhouden. Ik noem
het een beetje ‘The Champions League’, daar willen wij spelen! Om daar te zitten moeten we veel
samenwerken met de Universiteit Gent en continu kennis in ons bedrijf steken. Je kan geen twee
jaar op dezelfde kennis teren.

“Constant bijleren is onze filosofie”
Info Sinaai: “Hoe combineert u die job met uw privéleven?”

Dat is eenvoudig: ik heb een zeer goede relatie met  mijn vrouw. Zij steunt me in alles en limiteert
me nooit. Ik zal haar ook nooit limiteren. Waarom we zo’n goede relatie hebben? We delen dezelfde
waarden. En onze waarden bepalen ons gemeenschappelijk doel met het gezin en onze levens.
Als je ’t mij vraagt zijn waarden de basis, en de rest komt vanzelf. Het is een kwestie van goed na-
denken, en dan je dagdagelijks leven organiseren. Wij willen ons ook sociaal engageren. Ons bedrijf
steunt het “team Molenhoek” op de Zeskamp.  Wij willen ook vooral jonge mensen stimuleren om
groots te dromen. Zo lang je dat doet, kan je heel veel bereiken. Durf je doelen hoog te zetten!

Meer info over het Bedrijf van Wim vind je op http://www.am-team.com/ 

interview
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Apex ......................... Immobiliën ..............................55
Arcad ........................ Architectenbureau...................40
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Azaazouh Karim ....... Tegelwerken............................24
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 Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................18
De Roeck.................. Bouwonderneming .................40
De Ryck Marijke ....... Meetbureau.............................20
De Ster...................... Taverne ...................................32
De Tender Dirk.......... Interieurwerken .......................40
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .......................8
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
Divinus...................... Wijnhandel ..............................34
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal.................................34
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ....36
Europack Smet......... Verpakking ..............................20
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... Frituur......................................42
Garderobe ................ Herstellingen/retouches............6
Hair Corner ............... Kapper ....................................44
Heirwegh .................. Bouwonderneming .................54
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën...........56
Jan Raes................... Algemene bouwwerken ..........38
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
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mekaniekwerken Erik Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Palermo .................... Kapsalon.................................20
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. Bouwonderneming .................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Sneyers Corine ......... Schoonheidsverzorging ............8
St. Katharina............. Drukkerij ..................................34
Stenenmuur .............. Kapsalon.................................36
Stevens Celine.......... Osteopaat ...............................24
Stremersch ............... Verwarming en sanitair ...........26
Taxi Fernand ............. Taxibedrijf................................44
Teirlinck..................... Centrale verwarming...............36
Tollenaere Jurgen ..... Elektriciteitswerken.................44
Van Aelst Rony ......... Elektriciteitswerken.................44
Van Buynder Pieter... Alg. schrijnwerkerij..................46
Van Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................24
Van Damme Wim...... Grondwitloof-groenten............12
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
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
Vercauteren bvba ..... Brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ Doe het zelf .............................20
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging.......................44
Vermeiren Tineke ...... Aquagym.................................54
Verweire Ineke .......... Loopbaancoach......................40
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging.......................50
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit ...........38
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ......34
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ..............................18
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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gespecialiseerd in:
• bewerken en plaatsen van natuursteen

• vloer- en wandtegels
• plaatsen van mosaïc

De Stropestraat 22 - 9190 Stekene
Gsm Thomas: 0496 50 10 85

www.gebroedersheirwegh.be - info@gebroedersheirwegh.be
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