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Redactieraad
E. Aerssens, W. Beck, C. Baeckelandt, A. Bogaert, E. Creve, R. De Clercq, G. Mattheussens, 
R. De Mulder, J. Meganck, E. Meul, E. Ringoot, G. Tallir, C. Van Bocxlaer, B. Van Poecke, 
S. Verschelden.
Alleen de auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Opname betekent niet dat de redactie 
akkoord gaat met de inhoud of strekking.

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

Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 18 augustus 2019!

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
terug, 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 écht 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 “burenetiquette”! 
We wensen jullie allen een deugddoende zomer!

De redactie

4

Sinaai_info_juni_2019_OK_Opmaak 1  11/06/19  10:06  Pagina 4



sinaaileeft

5

Dorpsraad
De Sinaaise Dorpsraad werd in 1976 opgericht n.a.v. de fusie met Belsele, Nieuwkerken en Sint-
Niklaas.

Van bij de oprichting, en nog steeds, ijveren wij voor de belangen van ons dorp en waken wij over
het behoud van onze eigenheid.

Daar waar de eerste jaren vooral contact gezocht werd met de politiek in de centrumstad manifes-
teerde de Dorpsraad zich steeds meer als facilitator en organisator van verbindende activiteiten.
Denk maar aan de Volkssportfeesten, Kunst uit Sinaai, omkadering van de septemberjaarmarkt,
11-julli-viering, publicatie van Info-Sinaai,...

Om een juridisch veiliger kader te creëren werd de organisatie van alle activiteiten ondergebracht
in de vzw Sinaai Leeft. Simplistisch zou je kunnen stellen dat die vzw het evenementenbureau van
de Dorpsraad is.

De voorbije maanden gingen we op zoek naar een uniform logo om éénduidig naar buiten te komen
bij onze activiteiten.
Aan de door ons gekende grafische ontwerpers in het dorp werd gevraagd om een logo-ontwerp
in te dienen. In totaal mochten we 15 ontwerpen ontvangen.

Na twee kiesrondes binnen de leden van de vzw Sinaai Leeft werd finaal het ontwerp van Leo Van
Damme weerhouden.

In het logo-ontwerp zitten 2 dominante dorpselementen die op een of andere manier terugkomen:
de kerk en de vrijheidsboom op de Dries. 
De overlappende cirkels en kringen stellen de vrijheidsboom voor.
Omdat niet elke Sinaaise organisatie christelijk geïnspireerd is, maar de kerk toch belangrijk is,
koos de ontwerper voor 2 abstracte lijnen voor de kerktoren, i.p.v. het kruis.

Omdat ‘Sinaai Leeft’ meerdere verbindende activiteiten van het dorps- en verenigingsleven orga-
niseert of ondersteunt, krijgen de overlappende cirkels en kringen een dubbele betekenis.

De naam ‘Sinaai Leeft’ verwijst naar het levendige dorpsleven, vandaar ook de keuze voor een le-
vendig en speels lettertype, maar toch duidelijk leesbaar.
Het ontwerp kan ook verticaal gebruikt worden, bv. op beachvlaggen.

Op de 11-juli viering zullen de eerste vlaggen te zien zijn.

Handboek voor verenigingen en dorpsraden
Wie van tijd eens iets organiseert op het openbaar domein, weet dat er veel bij te pas komt.

Om het voor de organisatoren – vaak verenigingen – wat overzichtelijker te maken, is op vraag van
de Sinaaise Dorpsraad door het stadsbestuur van Sint-Niklaas een handboek voor verenigingen
en dorpsraden samengesteld.

Het handboek bundelt heel wat relevante en praktische informatie: de verschillende soorten sub-
sidies voor vrije tijd in onze stad, alle stappen die je moet doorlopen om een evenement te organi-
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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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seren, aandachtspunten voor communicatie en nuttige contactgegevens.
Je vindt deze informatie en de bijhorende aanvraagformulieren ook op de website van de stad:
www.sint-niklaas.be/handboek-voor-verenigingen-en-dorpsraden.

Het handboek wil een extra leidraad zijn om ook jouw vereniging te ondersteunen waar nodig.
Suggesties, aanvullingen, opmerkingen, andere? Bezorg ze aan cultuur@sint-niklaas.be.

Stadsgesprek
Eerder dit jaar werd door de gemeenteraad het beleidsprogramma 2019 – 2024 goedgekeurd.

Op de dorpsraadvergadering van mei 2019 kwam schepen Filip Baeyens de beleidslijnen voorstel-
len en toelichten.

Het beleidsprogramma bestaat uit 50 actieplannen. Bij het opstellen heeft de bestuursploeg zich
laten leiden door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2015) die
het stadsbestuur reeds in 2017 heeft onderschreven.

Daar waar het beleidsprogramma de krachtlijnen heeft vastgelegd, moeten er natuurlijk nog gepaste
invullingen komen. Het “wat” ligt vast; nu nog het “hoe realiseren we dat?”.

De voorbije weken en maanden werden door het stadsbestuur 5 inspraakmomenten georganiseerd:
de stadsgesprekken. Daarin kregen de deelnemers de gelegenheid om hun mening en/of prioritei-
ten mee te geven. In Sinaai was de opkomst gering.

Naast de kern van de dorpsraadwerking konden de geïnteresseerde Sinaainaren op één hand ge-
teld worden. Spijtig!

Vanuit de dorpsraad lezen we het beleidsprogramma als nogal centralistisch; “stadpromotie” is,
vrezen wij, te lezen als “stadskernpromotie”.

Met onze dorpsraadwerking willen wij blijvend waken over de eigenheid en belangen van onze
deelgemeente in een respectvolle en constructieve houding t.o.v. de beleidsploeg.
Wij hopen jullie aan onze zijde te hebben.

De toekomstvisie en het verlanglijstje van de Sinaaise dorpsraad vind je integraal terug op onze
site www.sinaaileeft.be/memorandum 2018-2024.

In memoriam, Margriet Zaman

De voorbije meimaand vernamen wij het overlijden van oud-redactielid
Info-Sinaai, mevrouw Margriet Zaman (19 mei 2019).

Margriet was onderwijzeres in de Sinaaise scholen, en in tijden dat
computers in opgang waren en spellingcontroleprogramma’s nog
moesten uitgevonden worden, stond Margriet in voor de kwaliteits- en
spelling- controle van de teksten die uit onze mechanische schrijfma-
chines kwamen.

Margriet was lid van de redactieraad van 1984 tot 1993. 
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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

Robin Braeckman

sanitair & verwarming
onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97
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11 juli viering
Vlaanderen Feest / Zomerkermis

RADIO GUGA op de Dries van Sinaai
Zaterdag 13 juli om 20 uur Gratis toegang

Je hebt geen budget, tijd en/of teletijdmachine nodig
om concerten mee te maken van o.a. 

Ozark Henry, Gorki, Mumford & Sons, Novastar, Bart
Peeters, Das Pop, Clouseau, Adamo, Bob Marley, The
Beatles, Elvis Presley, Gerard Lenorman, Stromae,
Editors, Herman Van Veen, Arno…

Radio Guga tovert ze allemaal schijnbaar moeiteloos op
het podium.

Bandbezetting:
Guga Baul (zang), Joost Van den Broeck (drums), Bert Embrechts (bas), Filip Bollaert (gitaar) en
Jacques Motmans (toetsen).

“Imitatiekoning Guga Baul steelt show met liveband: Wervelend Radio Guga palmt Korenmarkt in
met imitatiekunsten… Guga Baul is niet één maar tientallen uitstekende zangers. […] Guga Baul
en zijn steengoede band waren gewoon fantastisch in het kwadraat. Haarjuist zingen en van de
ene stemkleur (stem van bekende artiesten) vlot overgaan in de andere: een nooit eerder gehoord
huzarenstuk. De instrumentale en vocale steun die zijn band hem gaf was van het bovenste beste
gehalte, niet vreemd met muzikanten als drummer Joost Van den Broeck en bassist Bert Emb-
rechts, beiden onder meer bekend van De Laatste Showband..” (Het Nieuwsblad 2014)

Er zijn leuke Guga-filmpjes te vinden op het internet voor wie op zoek is naar een voorproefje.

Kom op tijd als je een goede zitplaats wilt (welkom/drank/eten vanaf 19 uur).
De show start om stipt 20 uur. Er is geen voorprogramma dit jaar 

sinaaileeft
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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

MARC DE BLOCK
• ramen, deuren in pvc, aluminium en hout
• sectionale poorten
• rolluiken, zonwering, screens
• veranda of pergola
• renovatiewerken

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

10
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Volkssportfeesten 2019
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus vindt op de Dries de 34ste editie plaats van de Volkssport-
feesten. In de arena zullen 18 ploegen strijden om de eerste plaats.

De organisatie is volop bezig in het bedenken van de proeven om er weer een spannende strijd
van te maken.

Heb je zin om mee te doen met je straat of wijk, neem dan contact op met jullie kapitein. Hij zal je
dan uitnodigen voor de oefenavonden.

MEER INFO? volkssportfeesten@sinaaileeft.be

  

                 
            

                
    

                    
       

   

   
 

Wijk / Straat Naam Voornaam Adres Nr E-mailadres 

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 Beukenlaan 10 tom.deelen@herweyers.be 

Elzenstraat Dherine Nancy Elzenstraat   nancy.dherinne@gmail.com 

  
Vancauwenbergh
e  Erwin Elzenstraat 6 

erwin.vancauwenberghe@gmail.co
m 

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 Thuysbaert Matthias Maricolenstraat 33 m.thuysbaert@outlook.com 

  De Cock Alex Maricolenstraat 7 alex.de.cock@live.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 
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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
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Rode Kruis
De twee volgende bloedcollectes in SINAAI zullen plaatsvinden 

• woensdag 12 juni 2019 
• woensdag 25 september 2019

telkens van 17.30 tot 20 uur in HUIZE DEN DRIES

Spellenclub ‘De Bokkensprong’
We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de Conferentiezaal
van het parochiecentrum. De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil
zeggen dat kinderen van harte welkom zijn om samen met andere kin-
deren of hun ouders een gezelschapsspel te spelen.

De komende maanden is dit op vrijdag 20 september en vrijdag 18
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
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sinaaileeft

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 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.b
e 

  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 
 

solidariteit

verenigingen
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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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Programma periode juli – september 2019

• zaterdag 1 juni – zondag 15 september: zomerzoektocht in Limburg (Bilzen en Tongeren)

Van zaterdag 1 juni tot en met zondag 15 september trekt de 33ste Zomerzoektocht naar Bilzen
en Tongeren! Toffe en verrassende vragen laten je de twee Zuid-Limburgse steden met andere
ogen bekijken. Via een lusvormig wandelparcours ontdek je alle hoogtepunten en verborgen
parels van Bilzen en Tongeren, en onderweg bieden gastvrije horeca en handelaars je leuke ex-
traatjes aan. Met de fiets of met de auto rijd je naar de verschillende stopplaatsen terwijl je het
Haspengouwse landschap bewondert. Bovendien geniet je van het aangenaam gezelschap
van medezoektochters en maak je kans op prachtige prijzen! 

voor meer info zie https://www.davidsfonds.be/activity/national/detail.phtml?id=18552

• zaterdag 13 juli 19.00 uur - Dries: 93ste Guldensporenviering op de Dries
Dit jaar verwelkomen wij Guga Baul en zijn groep op onze Sinaaise Dries. Zij starten stipt om
20.00 uur met het optreden. 

• zondag 22 september 14.00 uur - Dorpshuis: Culturele wandeling “Kunst Uit Sinaai”.
Wij bezoeken dan ook de tentoonstelling van de Heemkundige Kring in het Dorpshuis.

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt u steeds terecht
op het secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58, op www.davidsfondssinaai.be of op onze face-
bookpagina davidsfondssinaai.

FeMma Sinaai 
FeMma Sinaai maakt er een sportieve zomer van met 3 mooie dagfietstochten; fiets jij met ons
mee? We rijden op een rustig tempo (+/- 16 km/u.).

Op vrijdag 12 juli rijden we richting Kallo om daar met de waterbus naar Kruibeke te varen. Eens
van boord fietsen we via Haasdonk terug naar Sinaai. Voor deze tocht van 67 km is het vertrek om
08.30u in de E. Tinelstraat 8. We voorzien 3 rustpauzes en nemen een picknick mee voor onder-
weg.

Op vrijdag 2 augustus fietsen we naar Aalst om de mooiste plekjes van de stad te ontdekken. Wie
zin heeft, maakt er een culturele uitstap van met een bezoekje aan de kerk en het museum. We re-
serveren voor de groep in een restaurant, dus enkel een drankje is te voorzien als tussendoortje.
Voor deze lange fietstocht van 85 km vertrekken we in de Edgar Tinelstraat 8 te Sinaai om 09.00u.

Op vrijdag 9 augustus fietsen we langs de fietssnelweg tot aan Rozenbroeken dichtbij Gent.
We keren terug via Zaffelare en genieten daar van de mooie tuin van het sierteeltmuseum.
We nemen onze picknick mee. Voor deze tocht van circa 65 km vertrekken we in de Edgar Tinel-
straat 8 te Sinaai om 09.30u.

We sluiten de zomer af in stijl met een heuse huifkarpicknick op vrijdag 20 september.

Vergeet niet dat onze welgesmaakte kaart-en spelletjesnamiddagen opnieuw starten in oktober
(op maandag). In het najaar staat er ook een herfstwandeling op het programma en voor onze lees-

15

verenigingen

Sinaai
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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
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club bespreken we het boek ‘Anna, Hanna en Johanna’ van Marianne Frederiksson. Een aangrij-
pend boek over drie generaties vrouwen op zoek naar hun eigen identiteit.

Meer info bij voorzitster Marianne De Sy 03/772.58.25 of 0474/39.04.10 of
de.sy.marianne@gmail.com
www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai 

Gezinsbond 
Interactieve lezing mediaopvoeding
Kinderen, tieners en hun smartphone... ze lijken soms wel met elkaar vergroeid. Voor veel ouders
blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: wat trekt hen daar precies in aan? En houdt al dat
gamen, chatten en staren ook geen gevaren in? In deze lezing kijken we met een positieve en kri-
tische blik naar de aantrekkingskracht van games, sociale netwerken, vloggers... en geven we je
tips hoe je jouw kinderen en jezelf “mediawijzer” kan maken.
Eveneens komt aan bod wat de belangrijkste platformen zijn waarop jongeren actief zijn? Wat zijn
de aantrekkingskracht, de negatieve en positieve effecten van het gebruik? Wat met YouTubehel-
den, gamestreams, gameverslaving? Hoe maak ik afspraken met mijn kind?

Wouter De Meester (Digisaurus) brengt deze lezing op dinsdag 15 oktober om 19.30 u in het dorps-
huis. Deze lezing is enkel voor ouders, niet voor kinderen.
Leden gezinsbond betalen 3 € en niet-leden 5 €, drankje inbegrepen.
Graag vooraf inschrijven bij Marleen (marc.demeester@hotmail.com).

Tweedehandsbeurs op zaterdag 12 oktober in het parochiehuis: 
Info en inschrijvingen bij Chantal Heyndrickx 0486/21.80.55
Leden gezinsbond betalen 4 € en niet-leden 7 €

Toneelkring Baudeloo
Monoloog “Rosalie Niemand”
Negen jaar na haar eerste monoloog “Reis naar Rome“ ging Marleen De Plukker
opnieuw de uitdaging aan en deze maal werd gekozen voor “Rosalie Niemand“.
Deze bijzondere productie en aangrijpende monoloog werd opgevoerd in het unieke kader van de

kloosterkapel. Het toneelstuk is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Elisabeth Marain, en vertelt
het waargebeurd levensverhaal van Liliane Stijnen,
een vrouw die het grootste deel van haar leven
doorbracht in allerlei tehuizen voor achterlijke kin-
deren en psychiatrische instellingen, ook al was
ze geestelijk gezond. Pas in haar vijftigste levens-
jaar kwam ze vrij. Het verleden heeft haar niet bit-
ter gemaakt. Ze vocht voor een nieuw leven en
kreeg het ook. Ze is momenteel 86 jaar en woont
in de omgeving van Mechelen. 

Het vergde heel wat studeerwerk, maanden voor-
bereiding en vele repetities om deze 1 uur en 40
minuten durende monoloog onder de knie te krij-
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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 
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gen. Samen met regisseur Dirk Meul en accordeoniste Catherine De Block slaagde Marleen er in
vier uitverkochte voorstellingen te brengen in de sfeervolle ruimte van de kapel. De lovende kritiek
en het enthousiasme van de toeschouwers was dan ook een beloning voor de maandenlange voor-
bereidingen. 

Alle inkomsten van deze productie gaan integraal naar “De Warmste Week”.

KVLV Zomer 2019
Voor wie graag fietst hebben wij op volgende maandagen 1, 15, 29 juli én 12 en 26 augustus een
mooie en rustige tocht van max. 25 km uitgestippeld. Vertrek aan de Dries om 19 uur.

Zaterdag 31 augustus: onze jaarlijkse dagreis met KVLV Puivelde. Wij brengen een bezoek aan
Tongeren en Alden- Biezen. Een uitstap voor leden en niet-leden. Meer info in ons “gildeleven” van
juli-aug.

Zondag 8 september: “EETFESTIJN”
Dit samenzijn gaat door in de parochiezaal om 12u30u. Iedereen is welkom voor een gezellige na-
middag. Inschrijven bij Godelieve 0476/61.34.10.

Woensdag 25 september: kookles om 13.30u. in de bestuurszaal. We gaan wokken!

Donderdag 26 september: ons eerste crea moment van het najaar. Na vier lesavonden hebben
wij een mooie bernadette trui gebreid. Afspraak in de bovenzaal om 19.30u.

Landelijke Gilde
Voor de komende periode hebben we heel wat activiteiten in de aanbieding waarvoor we u willen
uitnodigen om hieraan deel te nemen en zo een beeld te vormen van onze vereniging:

woensdag 3 juli Fietstocht met tuinbezoek

donderdag 11 juli Petanquetoernooi

donderdag 15 augustus Kayak

zaterdag 17 augustus Bezoek maïsdoolhof Stekene

woensdag 21 augustus Huifkarrentocht

zaterdag 14 september Reis: van Oost-Vleteren naar West-Vleteren

100 jaar Landelijke Gilde – tweede feestweekend:
In 2019 viert Landelijke Gilde Sinaai zijn eeuwfeest. Op zaterdag 28 en zondag 29 september is er
ons 2de feestweekend. Alle activiteiten zijn gratis en gaan door op het dorpsplein (Dries) van Si-
naai:

Zaterdag 28 september 2019:
Om 11 uur: academische zitting. 
Vanaf 13 uur: 

• Bloemen- en landschapstapijt
• Stromonumenten
• Kinderdorp
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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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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

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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• Tentoonstelling
• Prijsuitreiking zaaiwedstrijd
• Jaarmarkt
• Braderij

Zondag 29 september:
Vanaf 10 uur

• Tentoonstelling.
• Bloemen- en landschapstapijt
• Stromonumenten
• Kinderanimatie
• Tractorwijding om 11.30 uur

http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499/36.60.95.

Tinelcomité: “Tinel en tijdgenoten” 
Onder deze titel organiseert vzw Tinelcomité op 30 november 2019 een concert in de St. Catha-
rinakerk te Sinaai om 20 uur.

Edgar Tinel (Sinaai 27 maart 1854 - Brussel, 28 oktober 1912) was één van de meest gevierde mu-
sici van zijn tijd. Hij begon zijn carrière als pianovirtuoos, maar al vlug zou hij zich toeleggen op
componeren. Daarnaast leidde hij ook twee belangrijke muziekhogescholen, namelijk de Ecole de
musique religieuse (het Lemmensinstituut) in Mechelen en het Conservatoire royal de Bruxelles. 

Hij componeerde pianomuziek, liederen, koren en religieuze werken. Zijn muzikale hagiografie Fran-
ciscus op. 36 is één van de populairste werken uit de Vlaamse muziekgeschiedenis; na de wereld-
première op 22 augustus 1888 in Mechelen begon dit werk met de steun van uitgeverij Breitkopf
& Härtel aan een indrukwekkende internationale tournee. Tot aan het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog werd het oratorium honderden keren uitgevoerd. Tinel had een grote bewondering voor
Johannes Brahms die hij ooit ook ontmoet heeft.

Voor dit concert putten sopraan Pauline Lebbe en pianist Peter Jeurissen niet alleen uit het oeuvre
van Tinel, maar omkaderen ze zijn muziek ook met werk van nationale en internationale tijdgeno-
ten.

Pauline Lebbe en Peter Jeurissen vormen al een tijd een liedduo, waarbij ze veel belangstelling
tonen voor Vlaamse muziek. Beiden doen ook aan onderzoek in de kunsten.

Kaarten voor dit concert bij de leden, en op www.edgartinel.be.
In een volgend nummer volgen verdere inlichtingen.
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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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Chirojongens WIJ
Wist je dat…
onze Chiro 76 jaar is geworden?

Ah ja, vorig jaar hebben we nog tijdens een zonovergoten weekend onze 75ste verjaardag uitbundig
en samen met het hele dorp gevierd.

onze Bonte Avond alweer een schot in de roos was?

Ergens eind maart 2019 was het opnieuw Bonte Avond. Dit is het jaarlijkse eetfestijn van onze
Chiro. Nu ja, jaarlijks… vorig jaar ging dit niet door ten gevolge van de festiviteiten rond onze 75ste
verjaardag. Dit jaar werd er opnieuw zoals voorheen het vaste menu klaargemaakt door onze kook-
ouders: tomatensoep met balletjes, stoverij met frieten en een dessertje. Met enige fierheid geven
we graag mee dat er meer dan 300 mensen hebben genoten van de lekkere maaltijd. Daarna ston-
den onze leden klaar om het beste van zichzelf te geven tijdens de toneeltjes en filmpjes. Dit leverde
opnieuw zeer schattige taferelen op bij de kleinste en soms zeer hilarische momenten bij de oudste
afdelingen. Ik denk hier bv. aan het dierenepos met doortocht door de rode zee, een leider in boe-
renkostuum op een speelgoedtractor en de prachtige imitatie van de alom bekende doe-het-zelf
handelaar uit Sinaai. Kortom het was een editie om duimen en vingers van af te likken! Bedankt
oudercomité en kookouders voor de organisatie en
bereiding van het eten! Bedankt leiding en Aspi’s voor
de bediening en toffe toneeltjes! Bedankt Kerels, de
afwassers van dienst.

een groot deel van onze leiding op dit moment in
de “blok” zit?

Tja, de eindexamens staan voor de deur. Hierdoor
kan het zijn dat bepaalde leiders een tijdje niet meer
op de Chiro te zien zullen zijn. Langs deze weg be-
danken we alvast de oud-leiders, die zullen insprin-
gen waar nodig en mogelijk. Op deze manier kan de
zondagse werking gewaarborgd blijven. Uiteraard
wensen wij al onze leden, die tijdens de volgende
weken moeten studeren, het beste toe met de toet-
sen, proefwerken en examens.

onze keuken een grondige facelift heeft gekregen?

Ons huidig heem dateert uit het begin jaren 80. Gezien er wekelijks een 150-tal actieve jongeren
op bezoek komen, heeft het gebouw regelmatig wat onderhoud en verfraaiingswerken nodig. Wat
de keuken betreft, werden de laatste werken een 10-tal jaar geleden uitgevoerd. Hoog tijd dus om
dit onderdeel van de lokalen eens grondig aan te pakken. De tegels en andere muurbekleding wer-
den verwijderd en vervangen door een nieuwe en fris ogende betegeling. Oude keukentoestellen
werden naar het containerpark gebracht en vervangen waar nodig. Het kookdeel met de gasvuren
werd volledig gerenoveerd. Zo werd nu een plaats voorzien om grote kookpotten op een ergono-
mische manier te kunnen gebruiken. En om de verhuur van de lokalen niet al te lang op te houden,
moest er gewerkt worden met een bepaalde deadline. Dit alles maakte de verbouwing tot een echt
huzarenstukje. Het resultaat mag zeker gezien worden. Een dikke merci aan alle bouwvakkers ad
interim is hier dan zeker op zijn plaats!
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VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
WILLEMSEN Emilie
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

Met dank voor hun financiële steun
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DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MOYAERT Lydie
NOPPE Karel
PYPE Pierre
REYCHLER Peter
SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland

& SCHAUTTEET Myriam
VAN OSSELAER Gaston
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de muziekkapel heeft opgetreden te Geraardsbergen?

Het weekend na de paasvakantie vierde de KSA van Geraardsbergen zijn 40ste verjaardag. Ter
plaatse werd een taptoeshow georganiseerd. De muziekkapel van Chiro Wij Sinaai was aanwezig
op deze koude dag op de plaats waar Vlaanderens mooiste jaarlijks passeert. Echter met een 37-
tal muzikanten onder leiding van Joren, hebben wij toch laten zien wat wij waard zijn. Het was een
TOP optreden! Bedankt aan SCHOL om onze muziekkapel aan te vullen, aan het handjevol ouders
die waren afgezakt naar de Vlaamse Ardennen, aan Fomer om de windvlagen te trotseren, de vlag
te dragen en soms voor beschutting te zorgen op deze herfstachtige dag in april. Bedankt aan de
voorzitters van SCHOL voor de financiële bijdrage tot de busreis en om op het gepaste tijdstip de
dorstigen te laven.

de jongens op kamp gaan naar Dentergem?

Onze jongens vertrekken op donderdag 11 juli op kamp en planten hun tenten neer in Dentergem.
Vorig jaar hadden ze een heus zwembad in elkaar gezet waarin bijna dagelijks verkoeling werd ge-
zocht. Benieuwd wat het dit jaar zal zijn? Op zondag 15 juni is de bezoekdag gepland en kunnen
onze bezoekers deelnemen aan de kampmaaltijd alvorens de kampplaats uitvoerig te ontdekken.
Het menu: beenhesp met frietjes en een dessertje (15 euro per volwassene en 10 euro per kind.
Meer informatie op de facebookpagina van onze Chiro.
Op maandag 16 juni worden in de loop van de avond onze jongste leden al terug thuis verwacht.
Alle andere afdelingen komen pas terug richting Dries op zondag 21 juni.

Info via chirowij@gmail.com of op de facebookpagina “Chiro Wij Sinaai”.
Kom gerust eens langs op zondag tussen 14u en 17u! 

Chiromeisjes Alleman
De zomer staat nu echt voor de deur en dat wil zeggen
dat de Chiromeiden binnenkort met z’n allen op kamp
vertrekken. Op 22 juli is het zover, dan pakken we alles
in en trekken richting Lint voor 10 dagen boordevol ple-
zier en ambiance. We kunnen al bijna niet meer wachten!
Jullie zijn allemaal uitgenodigd om op zaterdag 27/7 een
kijkje te komen nemen op onze kampplaats tijdens de
bezoekdag. Van 14u tot en met 17u is iedereen welkom
in de Luitersheide 5 te Lint. 

Maar vooraleer we helemaal wegdromen
bij de gedachte aan het bivak, willen we
graag nog even terugblikken op de afge-
lopen maanden. In mei organiseerden de
tiptiens samen met hun mannelijke colle-
ga’s van “Chiro Wij” hun ketirestaurant
dat dit jaar doorging op onze Chiro. Er
waren heel wat eters aanwezig en deze
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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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zullen kunnen beamen dat de spaghetti en vol-
au-vent overheerlijk waren. Weer een geslaagde
editie dus! In juni hebben we het wat rustiger aan
gedaan. Met een hoop examens voor de boeg,
hebben de leidsters enkele weken forfait moeten
geven. Gelukkig konden we rekenen op de hulp
van onze lola’s, beter bekend als de oud-leiding.
Zij kwamen met veel plezier nog een keertje lei-
ding geven op zondagmiddag en vele leden von-
den het dan ook super om enkele oude
bekenden terug te zien.

We hebben nog twee grote evenementen ge-
pland: Op 30 juni vindt onze jaarlijkse BBQ
plaats, het ideale moment om de vakantie goed
in te zetten met een lekker stuk vlees of vis en fijn
gezelschap! Iedereen is welkom. Wij hopen dat
het zonnetje van de partij zal zijn. Een week later,

op zaterdag 6 juli, staat de tapaspibar op het pro-
gramma. Die avond toveren onze aspi’s de Chiro om tot een echte zomerse bar waar je de lekkerste
cocktails en versnaperingen kan krijgen. Schrijf de data zeker in uw agenda! We hopen u op één
van onze evenementen tegen het lijf te lopen.

d’ Academie Podium
Zoals jullie wellicht allemaal wel weten, kan je in Sinaai muziekles volgen.
De lessen worden gegeven in onze lokalen te Edgard Tinelstraat, Sinaai. 
* Ben jij 8 jaar en gebeten door de notenmicrobe, zangmicrobe,…? Dan

is muzieklab zeker iets voor jou. Samen leren we noten lezen, zingen,
klappen, spelen… kortom musiceren. In Sinaai kan je piano, gitaar,
viool en klarinet leren bespelen; voor alle andere instrumenten kan je
terecht in onze hoofdschool te Sint-Niklaas.

* Start van het nieuwe schooljaar: maandag 9 september                                    
* NIEUW in Sinaai (onder voorbehoud van voldoende leerlingen)

Ben je 6 of 7 jaar en hebben de muziekkriebels je al goed te pakken? Dan is muziekinitiatie zeker
iets voor jou. Ontdek samen met je vriendjes op een speelse manier de wondere wereld van de
muziek! Je bent van harte welkom in de initiatie-klas (voor meer info kan je steeds terecht op dins-
dagavond of zaterdagvoormiddag bij Juf Catherine).

* Zaterdag 28 september: naar jaarlijkse gewoonte zullen wij
ook van de partij zijn tijdens de “Nazomer van Sinaai”. Kom
zeker eens luisteren in de Kerk waar onze leerlingen het beste
van zichzelf zullen geven. 

Inschrijven d’Academie Podium kan op het secretariaat van de
hoofdschool (Hofstraat 13, Sint-Niklaas) op zaterdag 22 t.e.m.
woensdag 26 juni en vanaf dinsdag 27 augustus t.e.m. maandag
30 september. Er kan ook online ingeschreven worden (doorlopend van zaterdag 22 juni t.e.m.
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maandag 30 september) via https://podium.academiesintniklaas.be/inschrijvingen.
Voor meer info kan u steeds terecht bij D’Academie Podium, Secretariaat, Hofstraat 13, 9100 Sint-
Niklaas, 03/778.38.50 samwd@sint-niklaas.be of podium.academiesintniklaas.be

Jeugdkoor Gaudeamus 
De voorbije maanden waren voor ons jeugdkoor best wel intensief. Veel nieuwe leden betekent na-
melijk ook heel veel liedjes (opnieuw) aanleren en opnieuw de balans zoeken om al die stemmetjes
mooi samen te laten klinken. Ge-
lukkig zijn er onze ‘oude getrou-
wen’ op wie we steeds kunnen
rekenen. De geplande gezinsvie-
ringen werden dan ook met veel
enthousiasme opgeluisterd!

Het zware repetitiewerk werd ge-
lukkig af en toe onderbroken door
een feestelijke toets. Maar liefst
tien 7-jarige en drie 12-jarige
leden vierden een belangrijk
scharnierpunt in hun leven. Daar
wilden we natuurlijk graag even bij
stilstaan. De eindactiviteit was
weer een schot in de roos en
vormde de kers op de taart voor dit
werkjaar.

Met al dat nieuw aanstormend talent, wordt het soms wel een beetje krap in ons lokaal, maar als
jij ook graag zingt, schuiven we graag nog een beetje op voor jou! Wie interesse heeft in ons jeugd-
koor mag contact opnemen met onze dirigente Tiny De Mulder via ons mailadres:
jeugdkoorgaudeamus@gmail.com. Volg ons ook op facebook!

KLJ Sinaai 
De zomervakantie is aangebroken en dat wil ook zeggen dat de laatste zondag-
activiteiten achter ons liggen. Gelukkig hebben we het afgelopen KLJ-jaar heel
wat gedaan en ons toppunt lag zeker en vast in onze feestmaand april met twee eetfestijnen: fuif-
gangers waren meer dan welkom op Low Budget en de brainiacs onder ons pijnigden hun hersenen
op de Shoot the Question Quiz. Dank aan iedereen die erbij was! Al het geld dat we verdiend heb-
ben gaat rechtstreeks naar onze nieuwbouw. 

In juli en augustus zijn er geen activiteiten meer, maar is er wel elke zomerzondag ergens in Oost-
Vlaanderen een sportfeest! Wat is dat nu juist? Wel, KLJ’ers van heinde en verre nemen het elke
zondag tegen elkaar op om de beste te zijn in een bepaalde discipline. In de voormiddag staat bij
de mannen het oeroude vendelzwaaien op het programma, terwijl de vrouwen wimpelen. In de na-
middag gaat het feestprogramma van start waarbij atletieknummers, piramides, groepsdansen en
nog meer spektakel op het middenterrein te zien zijn. Je hoeft helemaal geen KLJ-lid te zijn om
eens van dit gebeuren te proeven. Heb je een zondag niks te doen, kom dan gerust eens de sfeer
opsnuiven op een namiddag! Dit zijn de sportfeesten van deze zomer:
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Disselingen
Jaarboek 2019
Ons jaarboek van 2019 krijgt als titel “100 jaar landelijke beweging in Sinaai”. Daarin
brengen we van elk een stukje geschiedenis en stellen we de werking, vieringen en
hoogtepunten in de kijker. We hebben daarbij aandacht voor de bestuursleden die
de verschillende verenigingen hebben geleid of nog leiden. Volgende landbouwor-
ganisaties zijn opgenomen in deze publicatie:

Van Boerengilde tot Landelijke Gilde
Van Boerinnenbond tot KVLV
Van BJB – jongens en meisjes tot KLJ
De Landelijke Rijvereniging (LRV)
De Onderlinge Bedrijfshulp (OBH)

Zoals steeds is het boek fraai geïllustreerd met foto's en documenten.
Oproep: wie geen lid is van onze heemkring en het boek wenst te ontvangen (€ 10)
raden we aan vooraf in te tekenen bij één van de bestuursleden van Den Dissel of bij
één van de betrokken verenigingen vóór 15 augustus.

Schenkingen
Christiane Vercauteren: een kiezerslijst van 1976 – 78, oude parochiebladen en het
boek “Kijk op het Waasland” met foto's van Sinaai.
Anna Van Goethem: oude parochiebladen.
Benno Robijn: oude bidprentjes en rouwbrieven, wereldatlas 1938.
Eddy Van Dongen (Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas): bidprentjes.

Etienne De Meester
Voorzitter 
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Missionaris in Congo - deel 2
In het vorig nummer maakten we kennis met Zr. Andrea Van der Linden. Vandaag
gunt ze ons een blik in het dagelijks leven in Congo eind jaren  ‘60. 
Ontspanning
Zoveel jonge mensen op een plateau in de brousse… Je moest zelf voor ontspanning
zorgen! Volley voor profs en leerlingen (en ik) was een ideale ontspanning om een
weldoende sfeer te scheppen. Ook badminton en petanque waren welkom en natuurlijk
zingen en dansen. Een van de profs schreef een toneel en richtte een koor op: de griots,
begeleid met tamtams. Ik geniet er nog van: als twee jonge mannen tegen elkaar in op
de tamtam trommelden, speelden ze toneel zonder woorden. Hun gezichten en ogen
en gestes spraken boekdelen. Ze gaven vrij uiting aan al hun gevoelens bij dit spel;
ze begrepen elkaar zeer goed. Ik begreep op mijn manier de betekenis van hun spel.
In het warme seizoen speelden we volley in volle zon. We maakten de lesroosters zo
op dat er elke dag tijd was voor een partijtje. Een barometer voor de sfeer!
Een uitgewerkt systeem
Af en toe kwamen leerlingen zeggen: “onze pot met rijst is halfleeg” of “ mijn bloes
is weg (on a déplacé ma blouse)”. Zeg nooit: ‘is gestolen’, nee: ‘is verlegd’; dit
betekent: is van eigenaar veranderd. Hoe werkte het internaatsysteem? Het geheim
van de groepsindeling was waarschijnlijk het stamverband, dat ze aan blanken niet
prijsgeven. Elke leerlinge bracht in hun groepje voedsel of geld in. Maar als een van
hen niets kon inbrengen, werd dat meisje uitgestoten. Welke truc vond deze dan om
de honger te stillen? Tijdens de les, dringend naar toilet…  en rap wat uit de
groepspot eten. En waarom een bloes verduisteren? Meisjes met rijke nonkels in de
stad, hadden geld en kochten mooie bloezen met kant op de markt. Eigenlijk verspilden
ze hun geld om te tonen dat ze méér waren dan een dorpsmeisje.
We installeerden een systeem met de bedoeling: wie niets had, kreeg een bepaalde
som op haar naam. Wie veel had, kreeg wekelijks slechts een beperkte som om naar
de markt te gaan, zodat er geen bloezen konden gekocht worden om dorpsmeisjes
jaloers te maken. In de dorpen was immers geen geld ter beschikking. Daarna werd
er niets meer ontvreemd.
Salongo : bevel van Mobutu
Om de veertien dagen was er verplicht onbezoldigd werk ten gunste van de gemeen-
schap. Voordat de brousse in brand werd gestoken moest het metershoge dorre gras
langs de weg weggekapt worden met de machette. Ik heb nooit last gehad om de
leerlingen aan het werk te krijgen. Ik liep voorop en riep: ‘wie me lief heeft, volge
mij!’. Ik mat 10 grote stappen af: jij hier. Verder weer 10 stappen, tot de laatste leerlinge.
Wie eerst was moest niet ver lopen en had het werk vlug klaar. En weer zingen en
zingen. Leuk werken! 
In het regenseizoen kwam er soms een halve berg grond naar beneden gegleden op
de weg. Ook dat was gedeeltelijk werk voor de leerlingen: met het kappertje (la houe)
de grond wegwerken. Een zware karwei. Hierbij hielpen de mannen, want soms
lagen er bomen dwars over de weg.
Voedselschaarste:
Een Kongolees is heel fier. Nooit zou een meisje komen zeggen: ik heb honger. Maar als
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de oogst was mislukt en er algemeen weinig voedsel was te vinden – vooral bonen
– dan begonnen ze allemaal tegelijk met de vuisten op de lessenaar te kloppen: ‘nous
avons faim!” (we hebben honger). Ik smeekte de Heer om hulp en… er kwam hulp:
eens kwamen er zakken rijst van een hulporganisatie; een andere keer kwam een
grote hoeveelheid doosjes vis toe en gedroogde vis; nog een andere keer kwam er
sojabloem. Die smaak kenden de leerlingen niet. Ze weigerden om met die bloem
hun maaltijden te bereiden. Met een monitrice vond ik een inlandse manier om er
broodjes van te bakken en… het smaakte lekker!
Bijgeloof?
Als ik in Matadi kwam en er bleef wat tijd over vooraleer de camionnette kon
vertrekken, wandelde ik tot in de wijk Muanza. Daar woonde de moeder van een
van de profs. Dat er een blanke vrouw op bezoek kwam, was blijkbaar zeldzaam.
Nadien vertelde zoon-prof me: “We hadden één zus en die is jong gestorven. Mijn
moeder gelooft dat jij haar weergekeerde dochter bent. Waarom zou je anders zo
vriendschappelijk zijn?” Wat me diep aangreep was de overtuiging dat er in de hemel
enkel ‘blanke’ mensen zijn. Alle heiligenbeelden, ook van Jezus en Maria hadden
toen een blank gelaat. Wat hadden we bereikt met onze blanke heiligen? Ik heb de
beelden genomen, stukgesmeten en… vervangen door artisanale houten beelden
van Kongo zelf.
Er was een kameleon gevangen en ze kwamen er mee af op een lange tak. Ik pakte
het bange beestje dat meteen van kleur veranderde. Dat is natuurlijk geheimzinnig.
Ik zag de verwondering in de ogen van de kinderen. Wat zat daar achter? Zij mogen
een kameleon niet aanraken, want dan veranderen ze van sekse. ‘Ik blijf toch een
vrouw, dat zie je toch!’ lachte ik. Ze zochten een verklaring: “Jij bent een blanke”. 
Er was een droevige vorm van animistisch geloof. Jong sterven is tegennatuurlijk,
dan werd er een reden gezocht. Er was een tweeling geboren in de materniteit, één
kindje stierf. De oudsten van het dorp kwamen samen in het forum. Urenlang werd
overlegd om uiteindelijk te beslissen wie bezeten was door een kwade geest. Die per-
soon moest sterven! Altijd hetzelfde: na een ongewoon sterfgeval volgde een tweede.
Meestal werd een zwakke of oudere persoon als slachtoffer aangeduid.
Schroom om een ‘schuldige’ van kant te maken, was soms ver te zoeken. Onze chauf-
feur is zo verdwenen: een vrouw had in het eten fijngestampt glas gemengd. Angst
was een levende realiteit, je liep altijd kans om als slachtoffer aangeduid te worden.
Een van de profs hield zich aan zijn monogaam huwelijk. Spijtig genoeg was zijn
vrouw na een jaar weer zwanger. De regen bleef langer uit dan verwacht. De bonen-
oogst riskeerde te mislukken. Wie was de schuldige , de kindoki? De zwangere die de
regels niet had gerespecteerd! Ik vernam dat de vrouwen van de omliggende dorpen
hadden besloten de schuldige met verwensingen voort te jagen tot aan de waterpoel
om haar daarin te stoten. Met aandrang heb ik toen de hemel gesmeekt om regen.
En… de dag dat het spektakel zou gebeuren, begon het te regenen. Wat heb ik de
Heer gedankt en geprezen! 
Een ‘kindoki is iemand die oorzaak is van ziekte of dood of ongeluk, vooral binnen
de stam, de uitgebreide familie. Iemand die verdacht wordt jaloers te zijn, en mogelijk
een vervloeking uitsprak, woorden die uit een kwaad hart komen. Zo’n woorden
missen nooit hun uitwerking volgens hun geloof en overtuiging. Het komt er op aan 
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de kindoki te vinden. Zo werd er een jongen van 12 jaar naar het hospitaal gebracht.
Hij was na de zondagsmis nog te voet naar het dorp gegaan. Op maandagmorgen
kon hij bijna niet meer ademhalen, hij leek te lijden aan pneumonie of bronchitis,
doch hij had geen koorts, haalde zelfs geen 36°. We zagen dat hij stervende was. Wat
was er gebeurd? De ouders werden ondervraagd: “Heb je de jongen iets gegeven?” –
Natuurlijk zegden ze nee, 5 minuten later was de jongen overleden. De directeur van
de lagere school zei me: “Sinds een paar jaar had de jongen een hartziekte. Als ik zag
dat hij een aanval kreeg, zond ik hem  naar het dorp en de ouders hebben steeds
goed voor de jongen gezorgd”. Natuurlijk waren ze telkens de ‘feticheur’ (inlandse
genezer) gaan raadplegen en… de jongen moest dan ‘sisal’ (verdovend planten-
aftreksel) drinken. Een paar jaar heeft hij het volgehouden. Waarschijnlijk hadden
ze hem nu een te grote dosis gegeven. En dan werd er een kindoki aangewezen en
waren er twee doden. In Beneden-Congo mag een vrouw slechts om de 2 jaren een
kind hebben. Wordt deze regel overschreden, dan wordt ze verjaagd. Geregelde
polygamie wilde de vrouw oorspronkelijk beschermen tegen zwangerschap, zodat ze
haar baby 2 jaar kan voeden. Als de familie geen kind meer wil, moet de baby sterven.

Bezweringspraktijken
Regelmatig was er een voetbalmatch tussen de leerlingen van de paters en de leer-
lingen van een nabijgelegen protestantse school. Wat gebeurde er dan? Er werden
‘fetichen’ gestoken op de hoeken van het voetbalveld. Fetichen maakten ze zelf: wat
samengebonden haar of een beentje of… Wat telde was de bezweringsformule. Dan
afwachten welke God de sterkste was. Tijdens de match zagen ze Pater Gaston heen
en weer lopen aan de kant van zijn leerlingen. Angst verlamde de tegenploeg.
Kingoma won: onze God was dus de sterkste!
Enkele meisjes hadden een tuintje aangelegd om aardnoten te planten. Ook zij staken
fetichen rond hun tuintje. Niemand zou het aangedurfd hebben om aardnootjes te
stelen uit dat tuintje!
We hadden een internaatmoestuin aangelegd, zonder fetichen. Wat moest ik vast-
stellen? Ik vond de omheining eromheen op enkele plaatsen stuk en  maniokbladeren
stiekem geplukt.

Rustend voor een
arachide plantage.
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Om het ware leven in Kingoma te proeven, wil ik enkele passages uit mijn brieven
laten spreken.
Begin 1969: Ik vertelde over mijn jongste broer. Van ’s morgens 5 tot laat in de avond
met de camion op de baan, dan ‘s avonds nog wat in het huishouden helpen: kleintjes
naar bed brengen, afwassen. Hun reactie: ‘Moet je broer helpen in het huishouden?’
Spijtig genoeg is het de vrouw zelf die geen verandering wil. Zij hecht zich aan de
overgeleverde tradities, met duizend en een regeltjes en taboes. Gewoonterecht is
een taai beestje. In een dorp zag ik hoe de vrouw de tafel dekte voor haar ‘heer’.
Meneer kwam binnen, ging aan tafel zitten en… de vrouw zat op de grond op een
matje te eten, kinderen rond haar om de restjes bijeen te scharrelen en de kippen-
beentjes af te knabbelen. Zelfs in Kinshasa heb ik dit meegemaakt. De man was noch-
tans een hoge beambte. Ik mocht mee aan tafel, maar de vrouw weigerde pertinent
mee aan tafel te komen. Zij bleef in het kookhokje eten.
30 maart 1969: Een brief uit België met het trieste nieuws dat Zr. Gaudentia stervende
is. Ik had haar zo graag nog eens gezien, mijn bovenste beste collega. Ik kon de tranen
niet weerhouden. De leerlingen hadden gezien dat ik had geweend. Eén van hen
kwam naar mij: Pourquoi pleurez-vous? Ik kon enkel prevelen: Sr. Gaudentia. Het
meisje, liep naar buiten en begon te huilen en te roepen, zoals ze doen voor een dode.
Het gehuil vermenigvuldigde zich. In een oogwenk deed dit bericht de ronde. Na
een halfuur werd het stil. Ai, het doet pijn, die kreten van de Kongolezen.
20 april 1969: Een brief van broer Raf met wat wereldnieuws. Radio Brussel konden
we slechts ontvangen met heel veel gekras en storing. De familie van de zusters stuur-
den maandelijks ‘Het Volk’ en ‘Zie’. Je zou hen moeten bezig zien als deze bladen
toekomen! Heel stil wordt het dan, elkeen is verdiept in de lectuur.
De profs volgen de politieke, economische informatie op radio Kinshasa en Brazzaville
op de voet, en komen daarna hun licht opsteken bij mij. ‘k Moet dan steeds beginnen
met hun schoolkennis en opvattingen over België en Europa wat recht te trekken en aan
te vullen. Soms volgt er dan een geanimeerde discussie. Daar houden ze van! 
Ik heb me geabonneerd op ‘Congo-Afrique’ en ‘Croissance des jeunes nations’:
wetenschappelijke, culturele tijdschriften, die ik ter beschikking stel van de profs.
Doch ze laten deze informatie ter zijde liggen. Ze zijn meer afgestemd op mondelinge
verhalen en hebben een fantastisch geheugen. Ze zien alles vanuit hun eigen struc-
turen, en zijn er vast van overtuigd dat Vlamingen en Walen twee verschillende stam-
men zijn : elke stam heeft zijn eigen grondgebied en taal en tussen stammen is er
ingewortelde rivaliteit. Zo vertalen zij de Vlaams-Waalse kwestie waarover ze ook
hier horen.
Pasen! ‘k Heb vakantie genomen: gelezen, gediscussieerd, Kikongo gestudeerd… En
met de weesjes gespeeld. ‘Situkwenda ku Visi?’ (Gaan we naar de Visi?) –‘Yobila ku
Visi?’(ons wassen in de Visi?) –  en meteen weg! De Visi is een verzameling van water
diep in het dal, vooral in het hete regenseizoen loopt het bekken vol. Spijtig had ik
geen zwempak mee naar Kingoma. Ik kon dus enkel tot de knieën in het water. Voor
de Kongolezen geen probleem: ‘Baka lele, ma soeur!’ Neem een pagne: een lap stof
om rond het lichaam te draaien. Voor de kleintjes is het nog eenvoudiger: broek uit,
kleed uit… en poedelnaakt het water in.
Tijdens de vrije uurtjes loop ik graag tot aan de rand van het plateau, mijn Bijbel in
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de hand. Bij helder weer kan ik de Kongostroom zien tussen de ronde toppen van
het Kristalgebergte door, zoveel kilometers hier vandaan. Het is er stil, enkel het ge-
luid van vogels en het geritsel tussen het hoge broussegras. 
07mei 1969: Drie dagen op reis met de jeep van Kingoma naar Matadi en vandaar
naar Mbanza-Ngungu. Twee steden op 200 km afstand, aan de overzijde van de
Kongostroom gezien vanuit Kingoma. De asfaltweg slingert tussen eindeloze bergen,
met enkele zeldzame huisjes in leem-klei of baksteen. Hier wonen hoofdzakelijk
Angolese vluchtelingen (ook Kikongo’s). Deze streek is economisch nochtans voor-
uitgeschoven. Er is een cementfabriek in Lukala, een suikerfabriek uit Moerbeke, een
veeteeltuitbating met slachterij Van Lancker van 30.000 koeien. Hier en daar uitge-
strekte valleien tussen de bergen, maar niet geschikt voor de landbouw: er is enkel
savanne (brousse), eindeloze oppervlakten gras van 2 m hoog met hier en daar een
zeldzame boom. En hier zijn veel moerassen, kweekplaatsen van de malariamug en
zeer ongezond.
Over 6 km slingert de weg tussen hoge bergwanden, zeer scherpe haarspeldbochten,
kort op elkaar. Overdag slinger je er zomaar door maar als het donker is… Het is
altijd mogelijk dat er een tegenligger komt en de camions met hun grote koplichten
verblinden je…
Ik moet dringend naar Mbanza-Ngungu om de dossiers van het onderwijzend
personeel in orde te brengen. Het regent in Matadi. Dat betekend drie uren ploeteren
door de ‘pottepot’ (slijk waarin de wielen beginnen rond te tollen) – en dat 100 km
ver. Gelukkig is het een jeep met dubbele aandrijving.
Op 2 juni beginnen de officiële examens: 2 dagen schriftelijk, 1 dag mondeling, 1
dag lesgeven, 1 dag praktijk. Op 7 juli om 10 uur is het proclamatie. Elke leerlinge
moet 2 proeflessen geven en er zijn 26 kandidaten! ‘k Ben lid van de examenjury
maar ook de lessen van 1e en 2e jaar Pédagogie Ménagère moeten doorgaan; onder-
tussen moeten ook deze leerlingen op de examens voorbereid worden.
Ik leef uur na uur en slaap voldoende. Ik kan ’s avonds niet doorwerken, want er is
geen licht: om 6u PM donker – om 6u AM licht. De motor wordt afgezet om 21u.
Vooraleer het licht wordt gedoofd, ga ik naar de slaapzalen om met de meisjes even
te bidden en hen goede nacht te wensen. Dan is het pikdonker en kijk ik naar de
sterrenhemel. Magnifiek! Zoveel sterren! Als het volle maan is, kan ik buiten lezen,
zoveel licht geeft de maan hier.
In de verte ontwaar ik soms een flauw lichtschijnsel: daar is een dorp; in  het Kristal-
gebergte bestaat een dorp uit een 5 à 10-tal huisjes, gebouwd op de voorvaderlijke
grond. Wie naar de stad is verhuisd, zal rond de leeftijd van 40 jaar toch zorgen een
huisje te bouwen in ‘zijn’ dorp, want elk wil bij zijn voorouders zijn om er te sterven
en begraven te worden. Ik heb enkele keren een nachtwake meegemaakt bij een over-
ledene. De open kist (een grote houten bak) stond midden in het huisje op de grond.
De overledene lag erin op een laag nieuwe dekens. Wenende vrouwen stonden rond
de kist met witte zakdoeken over het dode lichaam te wuiven. Wij schaarden ons
achter de vrouwen en zongen in Kikongo christelijke liederen. Dan de begrafenis
naar een hoek van het dorp: twee stappen voorwaarts, een achterwaarts, zingend
naar het kerkhof. Geen zerken maar bomen: zo leeft de overledene verder.
Grond kun je in Kongo nooit kopen of verkopen. Grond behoort aan de voorouders
sinds eeuwen en daaraan mag je niet tornen. In de buitenwijken van grote steden als
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Kinshasa, wordt de grond, die oorspronkelijk van niemand was, toch gekocht of
verkocht. Al willen ook zij in hun dorp begraven worden, om rust te vinden.
22 juni 1969: ‘k Heb deze namiddag een toer gedaan doorheen de brousse waar onze
leerlingen studeren. Meteen heb ik weer een inlandse gewoonte ontdekt. De vrouw
van de directeur (Lager Onderwijs) had een liaan geplant die als vruchten mooie
rode reuzenbonen geeft. ‘k Vroeg aan de leerlingen of ze die bonen eten. Nee, je moet
zo’n boon aan een lint hechten en rond je lenden doen om niet te vermageren. Ik lachte:
goed, ik steek drie bonen in mijn zak, morgen zie je dan het effect! Gek bijgeloof… . 
Hier zijn nog slaven. Je bent slaaf als je de naam van jouw stam niet kent; dan hoor
je nergens thuis.
Zo passeerden we op de weg van Kingoma naar Matadi een paar dorpen met slaven.
Voordat de missie bestond was er enkel een voetpad doorheen de brousse naar de
haven van Matadi: goederen werden van en naar de haven gedragen, op het hoofd.
Zo zijn ook de gebouwen op de missie tot stand gekomen. Onderweg moesten de
dragers overnachten en… vrouwen werden zwanger. Die vrouwen met hun kinderen
werden slaven. Gelukkig bleven ze bij elkaar en ontstond er een dorpje, waar ze konden
overleven.
Naast de gewone solidariteit tussen vrienden en familie, heerst er toch een collectieve
hardheid door al die taboes en traditionele reglementen, beheerst door de oudsten
van het dorp. Om dit gezag te ontlopen, zoeken de jongeren hun weg in de stad, om
toch wat vrijheid te hebben, alhoewel velen daar ook verloren lopen en in de prostitutie
belanden. Zelfs een diploma is geen waarborg om werk te vinden. Als de economie
mank loopt, wordt er weinig werk gecreëerd. Bovendien komen de ouderen vlug te
weten of een neef of kozijn betaald werk heeft gevonden. Een oudere heeft het recht
om het even wat op te eisen bij een jongere. Hoe kun je dan een zekere welstand
bereiken? 
De leerlingen doen examen. Nog een week en …uitblazen! Afwachten welke profs we
volgend jaar  krijgen. Dat hangt van de inspecteur in Mbanza-Ngungu af. Een van de
profs heeft een stommiteit begaan. Hij stond bij de deur leerlingen het antwoord in
te fluisteren tijdens het mondeling examen van de finalisten, en we zaten met twee
officiële inspecteurs aan de jurytafel. Ikzelf kon niets voor hem doen. Hij werd
geschorst en mag geen les meer geven.
10 juli 1969: ’t Is vakantie, maar ‘k ben nog geen seconde vrij geweest. Elke dag kan-
didaten voor het ingangsexamen, ik werk door tot in de late avond. Reeds een 20-tal
kandidaten zond ik wandelen, een 30-tal zijn aanvaard, en ’t is pas de eerste week
van de vakantie. Deze meisjes komen zelfs van Kinshasa (450 km ver) naar de brousse
solliciteren voor een plaatsje op school. Je kan de rapporten, vooral van officiële
scholen, weinig vertrouwen. Ze vinden allerlei trucjes om behaalde punten of de naam
te wijzigen, soms wordt een familielid begunstigd, wat door het ingangsexamen aan
het licht komt natuurlijk.
27 juli 1969: ‘k Wacht nog op mijn eerste vakantiedag. Steeds maar leerlingen die
een plaats komen vragen, er zijn veel te veel kandidaten.  Spijtig, maar de eisen
van het onderwijs liggen hoog, niet vergeten dat we onderwijzeressen vormen tot
het 4e studiejaar. Ik had 40 boeken besteld en ik moet er weer bijbestellen. Ik ben
2 dagen op reis geweest om schriften te vinden en heb er toch 2000 kunnen kopen.
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Van mijn peter mag ik een papiersnijmachine kopen, maar ‘k moet er zelf naar
zoeken. Ik heb ook een kopieermachine gevonden. Hoeveel uren ik reeds besteed
heb om kleurpotloden te sorteren, om elke leerlinge er enkele te geven. Dan nog
zakjes stikken en nummeren, zodat controle mogelijk is op het einde van het school-
jaar. Wie iets kwijt is of beschadigd heeft, moet een vergoeding betalen.
De bouw van 2 huizen is begonnen; dat betekent cement en golfplaten halen naar
Matadi, stenen maken met grind en zand uit de rivier in het dal, stenen uit de rots
kappen voor de fundamenten. Foragrico (bosontginning en houtzagerij) zal de
planken op de gewenste lengte zagen. Met een paar miljoen doe je niet veel, vooral
de cement is zeer kostelijk.
19 augustus 1969: We zitten volop in het droog seizoen; de zon laat zich maar zelden
zien; een pull kun je nu best verdragen, ook al is het nog 18°C. De lucht is zwanger
van vochtigheid en toch staat alles te verdrogen, behalve in onze moestuin, want wij
hebben water om de groenten te besproeien.
Ik ben in Mbanza-Nungu voor een sessie in ‘globaal lezen en elementair rekenen’.
Sinds zaterdagmorgen ben ik op reis, deed gisteren 9 uren trein van Matadi naar
Mbanza-Ngungu. De trein haalt een record van 20 km/u. Gelukkig kan ik morgen mee
met een camionnette tot Kimpese, waar ik kan overnachten, donderdag met de auto
tot Matadi en ik hoop daar de camionnette van Kingoma te treffen om vrijdag in de
nacht thuis te geraken.
17 oktober 1969: Ik sta nu als blanke helemaal alleen op school met het Kongolese
personeel: 3 profs en 2 monitrices. ’t Gaat goed, het personeel is een en al toewijding.
Vrijdag is een heel zware dag: elk uur in de klas. De leerlingen gaan toch zo snel
vooruit met hun handwerk! Met de naaimachines trekken ze hun plan. Ik mis
patroontjes voor kinderkleding en voor shorts en voor eenvoudige bloezen… en een
boek met brei- en haakmodellen in het Frans. Het wordt wat veel voor mij:
huishoudelijke vakken, pedagogische vorming… het werk op het land dirigeren is
ook voor mij. We hebben geen meststoffen en de leerlingen moeten compost trans-
porteren met hun emmer op het hoofd. Heel het stuk grond moet dan met een kapper
(la houe) omgewoeld worden en op bermen gelegd, zodat het water van de stortre-
gens ertussen kan vloeien. Zoniet wordt al onze goeie grond naar de vallei mee
gespoeld. Op de gepaste tijd planten we dan aardnootjes en maniok.
Noch profs noch monitrices zien het verschil tussen vruchtbare en onvruchtbare
grond. In de dorpen wordt aan elk gezin een stuk grond aangewezen door de chef.
Hier wordt het tweeslagstelsel toegepast: een stuk beplanten, een stuk braak laten
liggen. Ze zien aan de hoge matiti (hoog hard gras, soort riet) of de grond voldoende
voedsel heeft verzameld om beplant te worden.
Het weekend in Kingoma is van zondag na de Eucharistieviering tot maandagavond.
‘k Heb een quiz samengesteld voor de leerlingen die op school bleven, een 80-tal.
Verdeeld in groepjes van vijf kregen ze vragen op te lossen. Ze hebben gekoerst tot
het zweet van hun zwarte snoetjes dreef. Om ter best en om ter eerst! De laatste op-
dracht was een dans op de officiële slogans van Kongo. Leuk! Echt een geslaagde
namiddag. Als geschenk heb ik bloem, olie en suiker gegeven om ‘mikati’ (oliebollen)
te bakken. Dat was een verrassing! Ze waren uitzinnig van vreugde en zongen en
dansten: ‘Bana ba Andrea’ (de kinderen van Andrea)! 
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Gisteren een leerlinge voor 8 dagen naar huis gestuurd, omdat ze dwars was en
bedrogen had tijdens de schriftelijke proeven. 14 dagen geleden een van de beste
leerlingen voorgoed moeten wegzenden: zwanger. Dat gebeurt af en toe: om geld te
hebben zenden de ouders hun meisje naar een oom in de stad, die verwijst hen naar
een ‘zekere’ meneer  (één zaïre per keer: toen 100 BF). Het gevolg kun je raden.
16 november1969: Het is zondag en het regent sinds vannacht. ‘k Heb me buiten
onder de veranda geïnstalleerd. Plots komen enkele leerlingen bij me: Marthe is
zwanger. Reeds de derde. Resultaat van de vakantie… Even met haar praten en dan
… het onvermijdelijke: wegzenden. Het doet mijn hart pijn. Een goeie leerlinge begint
een ongelukkig leven, waarschijnlijk prostitutie, zoals haar moeder.
Jonge mensen baren steeds zorgen. Vergeet niet dat hier op het plateau jongens en
meisjes en profs ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Het is onmogelijk om alles te zien
en te weten en te vermijden…
Pater Gaston is thuis en we lossen kruiswoordraadsels op. We zijn hierin zeer bedreven
en worden begeleid door mooie muziek (bandopnames). Ondertussen eet ik aard-
nootjes. Het planten is gedaan. En rap dat de plantjes groeien! Een paar dagen en je
ziet de blaadjes al. Het nadeel is dat je het zaad niet kunt overhouden voor het
volgend jaar. Niets bewaart. ‘k Had 3 zakken aardnoten (nog in de schelpen) gekocht,
2 zakken ervan verplant. De rest moet je vlug opeten, want na een paar weken zijn
ze tot stof verpulverd. Spijtig want het zaad moet je duur betalen. 
’t Is tijd om de leerlingen slaapwel te gaan wensen…

Zr. Andrea Van der Linden
(wordt vervolgd)

Kingoma: Met leerlingen in de brousse
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Zelfstandige naamwoorden met “N”
Een nieuwe Info betekent ook een nieuwe lading dialectwoorden, en nu zelfs een
nieuwe letter. Naar goede gewoonte beginnen we met de naamwoorden. U zal zien,
dat we eigenlijk weinig ‘originele’ woorden met een n in het dialect hebben, maar
vooral klankverbasteringen.  

Nachtkarre, nachtuil: iemand die vooral 's nachts leeft - komt van de uitdrukking
met de nachtkar naar huis gaan
Nachttaufelken: nachtkastje
Naffel, naugelbuik: navel
Naftepomp: benzinepomp
Naftenbak: benzinetank
Napken: tafelkleedje
Naugel: nagel
Naulde: naald
Neep, neepken: kneep, knijpje - een neep was oorspronkelijk een kleine fout in een
weefsel, waar de draden niet goed over elkaar geslagen zijn
Negerinnetetten: koekje met chocolade en meringue, ook negerzoenen genaamd
Neiërstigheid: ijver, naarstigheid - allez, de neiërstigheid gewenst!
Neinaugel: nijdnagel of dwangnagel: stukje verharde huid naast een nagel. Aangezien
dit ongemak in het Frans envie heet, is er een verwantschap met het woord (be)nijden.
Wat iemand met een nijdnagel benijd wordt, is niet duidelijk
Nerfkes: kleine sierplooitjes - verwijst naar een oneffenheid, bv. in hout
Nesteling, nestel: schoenveter, maar ook erekoord op de schouder van een uniform
Nestpan: rode aarden schaal waarin duiven nestelen
Nettendroad: afrasteringsdraad met mazen, ijzergaas
Netzak: een soort boodschappentas van netwerk
Neusdoek: zakdoek, hoofddoek in tipvorm, die om de schouders geslagen wordt
Neute: een zeurkous
Niekel: nikkel - en ik mijnen niekel moar afdroan…
Niekelgaald: pasmunt, muntstukjes van weinig waarde
Nietop: deugniet
Nietweiërd: nietsnut
Nijdegoard: nijdas
Nijper: tang - ik zet’n em de nijper op de steiërt betekent zoveel als ‘ik had hem in de tang’
Nijperken: druksluiting
Noad: naad
Noadust: nadorst
Noagrief: naaigerief
Noakommelingsken: nakomertje
Noamauk: namaak
Noasiebaas: natiebaas, aandeelhouder in een natie
Noaste: naaste
Noaster: naaister – zowel de lange a als de tweeklank ai worden als oa uitgesproken
Noega: noga (snoep)
Non: kloosterzuster, ook een soort tol (kinderspel)
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Nonnezieël: koord om de tol te doen draaien
Noteleiër: notelaar
Nummero: nummer - van het Franse numéro
Nuuëd: nood
Nuun: noen, middag - ontauën van ten twaalven tot uëg nuun betekent nogal vergeet-
achtig zijn
Nuus, nuuskes; nieuws, nieuwtjes -is er giën nuus?
Nuuvjoar: nieuwjaar
Nuuvjoarsauvend: oudejaarsavond
Nuuvjoarsbrief: nieuwjaarsbrief met wensen
Nuuvjoarsmoand: januari

Maar intussen staat de zon hoog aan de hemel en maken we ons op voor een zomer
vol buitenactiviteiten. Tot noaste kieër!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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    (63 j. ) w. v. Edmond De Letter, Kapelstraat, †
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Sinaainaren die stierven in 1962
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
04 Julia Paradis (E. Z. Marie de St. Severin) (77 j.) d. v. Lambert en Francisca Falery,

Dorpsstraat (klooster Maria Eerherstel)
11 Leontina Van Marcke (58 j.) e. v. Jozef De Weggheleire, Dorpsstraat
15 Eulalie De Plukker (74 j.) w. v. Ludovicus De Baere, Vleeshouwersstraat
16 Emma Meirte (65 j.) e. v. Alois Smet, † Waasmunster
17 Albert Corveleyn (79 j.) e. v. Maria Clementina Pijl, † Melsele
18 Louisa Barbara Rooms (88 j.) w. v. Modest Van Driessche, † Lokeren
18 Gustaaf Van Damme (72 j.) e. v. Elisa De Wilde, Luitentuit, † Sint-Niklaas
21 Cyriel Van Clapdurp (73 j.) w. v. Maria Lambrechts, Hulstbaan
-februari
09 Petrus Smet (79 j.) w. v. Maria Van Poucke, e. v. Rachel Van Cauteren, Hulstbaan
13 Augusta Van Laere (77 j.) w. v. Jules Weyn, † Munkzwalm
17 Maria Coleta Poppe (82 j.) d. v. Pieter en Theresia Beirnaert, Zwaanaarde
22 Petrus Alois Baeyens (71 j.) w. v. Carolina Van Driessche, Hulstbaan
-maart
31 Camillus Van der Massen E. H. (87 j.) z. v. Joannes Francisco en Maria Buysse,

Dorpsstraat (Dries)
-april
01 Maria Raes (E. Z. Maria Hermina) (82 j.) d. v. Ferdinand en Livina Steels, 

Vleeshouwersstraat († klooster Maricolen)
04 Silvia De Puysseleyr (83 j.) e. v. August Smekens, Keizerstraat
06 Maria Ludovica De Plukker (85 j.) w. v. Alfons De Baere, Hulstbaan
08 Gilbert Frederick De Maesschalck ( 53 j.) e. v. Elza De Schepper, Kerkstraat Kl.-Sinaai
18 Martha Clementina Van Hove (52 j.) d. v. August en Marie Louise Van Damme,

Koebrugstraat Klein-Sinaai 
22 Henricus De Cock (66 j.) w. v. Mathilde Laheyne, e. v. Kanwiszer Leokadia, Tinelstr.
-mei
21 Gustavus Van Peteghem (58 j.) w. v. Maria Beirnaert, Tinelstraat
22 Bruno Adelard De Bruyne (65 j.) e. v. Anna Maria De Beule, Kerkstraat Klein-Sinaai
24 Elodie Van De Vijver (61 j.) w. v. Georges Ryckaert, Leestraat
26 Cesarina Van Goethem (76 j.) w. v. Cesar Naudts, Tinelstraat
-juni
03 Alfons De Cock (92 j.) e. v. Prudentia Onbekent, Stenenmuurstraat
05 Gilbert De Wilde (44 j.) e. v. Leonia De Wilde, Leestraat, † Sint-Niklaas
08 Fideel Van den Bossche (81j.) z. v. Franciscus en Joanna De Maen † Doorslaar
13 August Van Goethem (80 j.) z. v. Henri en Maria Duverger, Vleeshouwersstraat
17 Camillus Vercauteren (83 j.) e. v. Catharina Notenbaert, Luitentuit
19 René Van Grembergen (65 j.) e. v. Maria Coleta Zaman, Tinelstraat
19 Louis De Gols (41 j. ) e. v. Margriet Van Bossche, † Belsele
23 Leonia Ongena (83 j.)d. v. Karel Lodewijk en Maria Verschelden, Heirstraat
29 Vedast Buck (52 j.) w. v. Alice Bruggeman, † Daknam
-juli
04 Cyriel Pauwels, (95 j. ) w. v. Anna Van Oevelen, w. v. Lucia Van Dun, 

w. v. Maria Van Overloop
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04 Augusta Maria Van Puyvelde (54 j. ) e. v. Jean Baptiste Joos, † Sint-Niklaas
09 Raymondus Haelterman (80 j. ) z. v. Desire en Alicia De Bruyn, Dorp
15 Augusta Bocklandt (67 j. ) w. v. Gustaaf Rooms, e. v. Frans Windey, † Sint-Niklaas
12 Petrus Augustinus De Permentier (96 j. ) w. v. Leonie Windey, Molenstraat
17 Frans Meul (94 j. ) w. v. Pharailde Sturm, Burmstraat
21 Leo Meirte (72 j. ) w. v. Martha Van Puyvelde, e. v. Hendrica Boschman, Statiestraat
24 Cesar Smet (58 j. ) e. v. Yvonna Notenbaert, Luitentuit
28 Edgard Vlaeminck (58 j. ) w. v. Zulma Van Hecke, e. v. Maria Audenaert, † Lokeren
-augustus
01 Frans Domien De Wilde (68 j. ) e. v. Irma Maria Baecke, † Waasmunster-Ruiter
05 Bruno Juliaan Van de Putte (56 j. ) z. v. Alois en Philomena De Letter, Kapelstraat

Klein-Sinaai, † Sint-Niklaas
06 Catharina Gysel (3 j. ) d. v. Emiel en Maria De Plukker, Hulstbaan
11 Nestor Leys (24 j. ) z. v. Remi en Laura De Baere, Leestraat, † Kehl am Rhein
20 Angela Michiels (66 j. ) w. v. Kamiel De Weggheleire, Dorp, † Antwerpen
26 Maria De Waele (84 j. ) w. v. Benedikt De Wilde, Leestraat
-september
07 Marie Elodie Buyle (88 j. ) w. v. Alois Van Bocxlaer, Vleeshouwerstraat
10 Emma Maria Cortvriendt  (63 j. ) w. v. Edmond De Letter, Kapelstraat, † Kl.-Sinaai
14 Alois Vlaminck (70 j. ) e. v. Coleta Van Aerde, Hulstbaan
17 Benedict Polfliet (85 j. ) w. v. Maria Windey, Vleeshouwersstraat
-oktober
06 Joanna Lanens (77 j. ) (E. Z. Marie de St. Gommaire), d. v. Perdo en Maria Van Rompay,

Dorp (klooster Maria Eerherstel)
08 Petrus Bernardus De Permentier (86 j. ) w. v. Maria De Gols, Vleeshouwersstraat
16 Petrus Van Clapdurp (77 j. ) e. v. Joanna De Clerck, Vleeshouwersstraat
26 Jozef Baart (72 j. ) w. v. Zulma Schobijn, Zwaanaardestraat
26 Maria Van den Berghe (47 j. ) e. v. René De Leenheer, Hooimanstraat
-november
01 Cyriel Stremersh (79 j.) e. v. Emma De Schepper, † Belsele
03 Valerie De Beleyr (76 j. ) w. v. Henri Hoste
05 Prudentia Onbekent (85 j.) w. v. Alfons De Cock, Stenenmuur
05 Emma Vercauteren (72 j. ) e. v. Cesar De Cock, Zwaanaarde
10 Theofiel Van Bossche (76 j. ) w. v. Leontine Braem, w. v. Clementina Brandt, Hooimanstr.
11 Gabrielle Virginie Vanlange (76 j.) e. v. Eugeen Bruyninckx
19 Theodoor Van Gremberghen (65 j. ) e. v. Emerentia De Loose, Vleeschouwersstraat
24 Jozef Modest De Wilde (69 j. ) e. v. Irma Buytaert, † Daknam
27 Maria Jozefa Ludwina Vercauteren (75 j. ) e. v. Ildefons Zaman, Tinelstraat
-december
02 Joannes Franciscus Roels (77 j. ) w. v. Maria Van Osselaere, Hulstbaan
05 Theofiel Van Osselaer (67 j. ) w. v. Irma De Cock, Statiestraat
08 Augusta Maria Raes (81 j.) w. v. Pieter Jan Van den Bossche, Leebrug
08 Maria Paulina Linthout (80 j. ) e. v. Edgar De Bock, Stenenmuur
13 René De Vleeschouwer (57 j. ) w. v. Maria Vlaeminck, Dorp, † Sint-Niklaas
28 Margaretha Noens (41 j ) e. v. Georges Martens, Koebrug, † Klein-Sinaai
29 Arthur De Wilde (59 j. ) e. v. Germaine Van Bossche, Dorp

Georges Tallir
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7 juli: Bassevelde, 21 juli: Merchtem, 28 juli: Beveren, 4 augustus: Lochristi Hijfte (dan doet KLJ Si-
naai niet mee, want we moeten jureren), 11 augustus: Hamme, 28 augustus: Doorslaar, 25 augus-
tus: Landjuweel/Nationaal Sportfeest in Reet, 1 september: Regionaal Sportfeest in Sinaai!!!

Regionaal KLJ-sportfeest in Sinaai!
Zoals jullie hierboven kunnen lezen, is het Regionaal Sportfeest, dé apotheose van de zomer, dit
jaar in ons dorpje!! Op 1 september zullen de sportpleinen in Sinaai compleet overrompeld worden
door Oost-Vlaamse KLJ’ers. Iedereen is uitgenodigd om voor ons te komen supporteren! Op 30
augustus houden we een fuif ‘Drop the Beat’ en de dag erna kan er gesmuld worden op een eet-
festijn. 

Nieuw lokaal en grote opening
Binnenkort gaan we verhuizen! We verlaten onze oude locatie, waar in de loop der jaren zo veel
KLJ’ers mooie herinneringen hebben opgebouwd en nemen onze intrek tegenover de speeltuin
aan het Troelant. Met de nabijheid van het jeugdhuis, de speeltuin en het gloednieuwe speelbos
Ter Beke met wandelpaden in onze achtertuin, lacht de toekomst KLJ Sinaai tegemoet! Jullie
mogen hier natuurlijk ook deel van uitmaken. We houden een gezellig openingsweekend:

Zaterdag 7 september nodigen we iedereen uit voor de opening. Hét ideale moment om ons lokaal
aan het publiek te tonen, maar ook om onze harde werkersploeg van sympathisanten, ouders,
leden, leiding en handige harry’s van de Landelijke Gilde te bedanken. Kom gerust eens af om ons
een hart onder de riem te steken, een glaasje te drinken, hapje te eten of om de lokalen vakkundig
te inspecteren. 

Zondag 8 september is onze startdag! We hebben een nieuw lokaal, dus daar kunnen hééél wat
nieuwe leden bij. Ken jij een patotter thuis, bij de buren, een schoolvriendje/vriendinnetje, een
neefje/nichtje, kleinkind, toevallige passant die tussen 6 en 17 jaar is en de KLJ eens wilt komen
ontdekken? Alle jongeren welkom op 8 september! 

Vragen? Hoofdleidsters Astrid Van de Voorde (0470571246) of Sofie Van Damme (0492832466 
of via onze facebookpagina, waar ook de profielen van alle leiders en leidsters staan.

Sint-Catharinascholen
Lagere School ‘Tinel’
Bij het verschijnen van deze Info Sinaai loopt het schooljaar op haar laatste benen. En we hebben
weer heel wat beleefd. Een terugblik in cijfers.

Jeugd Jeugd Jeugd
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Wisten jullie dat we het voorbije schooljaar 
• ruim 2000 € bijeen wandelden voor Broederlijk Delen?
• onze klasbibliotheek aandikten met 250 nieuw gekochte boeken

én 200 boeken die we kregen via het project ‘Iedereen Leest’
van het Ministerie van Onderwijs?

• onze school konden uitbreiden met ruim 1000 m² grond waarop
een gloednieuwe turnzaal wordt gebouwd?

• met z’n allen een dialectmuur maakten waarop meer dan 60
Snoase dialectwoorden prijken?

• tijdens Kwartiermakers samen meer dan 2400 minuten fijn in
boeken konden lezen?

• als echte klimaatflandriens samen 6308 km fietsten? Dat is van hier tot in China ;-)
• onze bel meer dan 2400 keer hoorden rinkelen?
• tijdens de speeltijden meer dan 64 (voet)ballen hebben versleten?
• wel 112 klasbezoeken aan de bib hebben gebracht? Dat is goed voor gemiddeld 4000 ontleende

boeken!
• 4 coole filmpjes met Lippi Pangkous te zien kregen!
• meer dan 60 verschillende bezoekers over de vloer kregen die ons iets hebben bijgeleerd? Zo

passeerden hier o.a. een imker, een blinde, een wereldoorlogkenner, een yoga-instructrice, een
computerprogrammeur, een vrachtwagenchauffeur, verschillende jeugdauteurs en illustratoren,
een erfgoedkenner,… en meer dan 20 lees(groot)ouders die onze jongste kinderen extra lees-
kansen boden.

• steeds weer konden rekenen op heel veel helpende ouders en grootouders?

Ook die (groot)ouders hebben hard gewerkt!
• 726 keer legden ze de afstand van en naar school af
• 148 maal vulden ze de brooddoos met gezond en lekkers
• 10-tallen keren maakten ze zwem- en turnzakken klaar
• gemiddeld 2 keer per kind brachten ze een vergeten boek of boekentas achterna…

Hoe sterk wij dat ‘samen-school-maken’ waarderen, dat is niet in cijfers uit te drukken!
We willen een school zijn die verbindt en groeit, mét en dankzij haar omgeving: 
ouders, grootouders, buren, muziekschool, bibliotheek, rusthuis, jeugdbeweging, erfgoedcel,
sportclubs… aan allen die het voorbije schooljaar mee kleur gaven, een welgemeende dank-
jewel!

Basisschool ‘De Zwaan’
We zitten al volop in de sfeer van de grote vakan-
tie, maar we blikken graag nog eens terug naar
een aantal fantastische activiteiten die ons
schooljaar weer onvergetelijk maakten!

Om te beginnen ons schoolfeest in maart: we
kozen ervoor om te trekken naar de andere kant
van de wereld en belandden in China! 

In het Chinees dorp konden de kinderen naar har-
telust spelen. Blikvangers waren het koivissen, de

Jeugd Jeugd Jeugd
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Chinese maskers, zich laten vereeuwigen in de Chinese fotostand, springen op het drakenspring-
kasteel,... 
Na een intensieve sessie Kung Fu kon de Chinese thee-bar met een bijhorend bezoekje aan de
f(l)iet-Chinees natuurlijk niet ontbreken. 

Verder konden de kinderen zich samen met grote broer / zus of met mama / papa /… inschrijven
voor de Vurige Drakenrace! Hier zagen we verschillende griezelige, schattige maar vooral prachtige
draken om ter snelst een “gevaarlijk” parcours afleggen om de snelste draak van de Chinese Zwaan
te worden. Minne en grote broer Maan waren hier de ALLERSNELSTEN!!!

Toen het feest op z’n einde liep, volgde er nog een bloedstollende wedstrijd tussen de Samoerai-
leerkrachten… Wie zou de sterkste zijn? De finale was een bloedstollend gevecht tussen meester
Dieter en juf Maureen: ze waren aan elkaar gewaagd en het leek er even op dat juf Maureen zou
winnen, maar ze moest toch het onderspit delven en meester Dieter werd de ultieme winnaar! Wie
stemde op meester Dieter kon een lekker etentje winnen in restaurant Li Dou.

Voor de best verklede ouders en kinderen hadden we nog een verrassing in petto! De Chinese prin-
ses Jinte, Chinese draak Lou, Chinese mie Lynn en Chinese prinses Marijke vielen in de prijzen! 
Toen liep het feest jammer genoeg op zijn einde… We denken graag terug aan deze mooie dag en
kijken al vol spanning en enthousiasme uit naar volgend jaar! Het belooft zeker opnieuw een fan-
tastische dag te worden vol spanning en verrassingen.

Kom zeker ook eens een kijkje nemen want iedereen is welkom!
Wil je graag nog eens nagenieten van het schoolfeest? Neem zeker een kijkje op onze website:
https://www.scs-sinaai.be/dezwaan

In april zorgden we er met de Mooimakers ook weer voor dat de omgeving van onze school er op-
nieuw netjes bij lag. Met de lagere school gingen we op weg met de werkhandschoenen, grijpers
en vuilzakken en raapten we elk vuiltje op dat we tegenkwamen in de Leebrugstraat en Leestraat.
De kleuters deden dit op onze speelplaats.

Jammer genoeg keerden we weer met heel wat volle vuilniszakken terug naar school :( maar we
hebben toch weer ons steentje bijgedragen aan een propere straat!
We wensen iedereen een fijne vakantie en we zien elkaar terug in september!

31
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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

Sinaai_info_juni_2019_OK_Opmaak 1  11/06/19  10:07  Pagina 48



Speelplein Spenoazi
Ook deze zomer is speelpleinwerking Spenoazi weer van de partij en mogen we weer een hon-
derdtal kinderen verwachten! Onze leidingsploeg kan haast niet wachten om ze terug te zien om
met hen te ravotten, leuke activiteiten te doen en op uitstap te gaan. Net zoals het jeugdhuis Troe-
lant vieren wij ook feest. Onze werking bestaat 30 jaar en dit vieren we met een heuse barbecue.
Onze werking loopt van 22 juli tot 30 augustus. 

Bekijk zeker onze website of Facebookpagina voor meer info: http://www.spenoazi.be/ 

Ook zijn we nog steeds op zoek naar leiding. Speel je graag met kinderen en wil je een klein centje
bijverdienen?
Dan ben je bij ons op het juiste adres!

Running Team Sinaai
Loper van de maand: Paul De Wael

Paul is 62 jaar en gehuwd met Betty Minnebo. Hij was 42
jaar in dienst bij de NMBS en geniet nu van zijn rustpensi-
oen. In Sinaai is hij nog steeds actief als Torenwachter
(vroeger klokkenluider). Hij heeft van kinds af gevoetbald
bij Herleving Sinaai in alle jeugdreeksen tot het eerste elf-
tal. Daarnaast speelde hij ook zaalvoetbal en had een
eigen ploegje. Tevens ging hij extra trainen zodat uithou-
ding een van zijn sterke punten was. In de jaren 70 ging hij
op training met Willy Laureys, een goede atleet en wo-
nende in Sinaai. Hij haalde destijds meermaals de top 10
in de “Jongerencross” in Waregem (toen het topevene-
ment voor niet aangesloten bij een officiële atletiekclub).
Door blessures, vooral aan de knieën, is Paul uiteindelijk
moeten stoppen met voetballen. Na een drietal passieve
jaren ging Paul dan op een dag mee met de buurman naar
een fietsclub (wielertoeristen) en dit beviel hem. Het ging
steeds beter en zo kwam het competitiebeest in Paul terug
naar boven. Ritjes in de Ardennen waren voor hem top en
zo reed hij in 1999 mee in een Ronde van Frankrijk voor
wielertoeristen (Herentals–Alpe d’Huez). Deze rittenwed-
strijd vertrok vanuit België tot de beroemdste Alp en duurde
10 dagen. Daar ontdekte Paul dat hooggebergte zijn ding was en eindigde daar als 3de in het eind-
klassement. Mits een goede voorbereiding kon hij daar misschien nog hoger scoren. In het jaar
2000 (het jubileumjaar (25ste editie)) moest er 2000 km overbrugd worden in 3 ritten. Paul werd daar
eindlaureaat en werd ook de oudste winnaar (43) in de geschiedenis van dit mooi evenement. Hij
wilde daarna ook andere fietsproeven leren kennen en in 2003 vestigde hij op de wielerpiste van
de Blaarmeersen in Gent (toen nog niet overdekt) een uurrecord als masters en legde toen 42,420
km af in één uur. Toen Paul in 2015 een ongeval had met zijn hand (zaagmachine) kon hij 3 maand
niet fietsen omdat hij zijn stuur niet kon vasthouden. Zo besloot hij om terug te gaan lopen om in
conditie te blijven. In de meimaand wilde hij eens de 10 km meelopen in de Bokkenloop in Sinaai.

Jeugd Jeugd Jeugd

33

  
        

sport sport sport

Sinaai_info_juni_2019_OK_Opmaak 1  11/06/19  10:07  Pagina 49



 

          
  
  
  

   
 
  

   
  

  
   

  
 

     

         
        

         

    

 

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
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Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai
tel. 03 772 22 61

TEGEBOOR JUBILEUMTE

uw drukwerk !

JUBILEUM

uw drukwerk !
voor al 

ANNERSB
BESTELBONS

YERSFLLYERS

HUWELIJK
TEGEBOOR

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
OMSLA

ANNERS

JUBILEUM

BESTELBONS
AKTFFAKTUREN

HUWELIJK
TE

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
GENOMSLA

JUBILEUM

AKTUREN

AND

el. 03 772 22 61

SPPANDOEKEN

t
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
ANDOEKEN

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
enz...

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !

Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: maandag gesloten
di-vr: 8u - 12u30 en 13u30 - 18u00

za: 7u - 15u00 - zo: 7u - 12u30

Zondag: brood, sandwichen, 
pistolets en koeken verkrijgbaar

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/336 62 63

HHaarstudieKAPSALON

Heidi Van de Velde Op afspraak
Burmstraat 6 Tel. 03 294 93 82
9112 Sinaai GSM 0477 69 92 07

Facebookp. H. Haarstudie
Onlinebooking.vandeveldeheidi.optios.net
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Paul moest dus langzaam opbouwen en doorbijten om de problemen met de knie te vermijden.
Vorig jaar besloot hij dan na een paar oefenloopjes lid te worden van RTS. Hij is nu aan zijn tweede
seizoen toe en loopt 3 à 4 x per week. Vorig jaar liep Paul in Nijlen voor het eerst een Halve Mara-
thon, het BK NMBS. Hij stond er als 60+ mee op het podium met een derde plaats. Begin mei 2019
stond er weer een halve marathon op het menu voor het BK NMBS in St-Ghislain nabij Mons en
werd Paul er 5de spoorman, maar stond als 60+ op het hoogste schavotje en dit gaf hem wel een
kick. Zijn leukste wedstrijden zijn de Bokkenloop en de Donkmeerloop. Een echt palmares heeft
hij nog niet. Hij hoopt wel dat organisaties een podium zouden inrichten voor bv. 50+ en 60+… 
Wij wensen Paul nog vele jaren loopplezier.

Podiumplaatsen van atleten uit Sinaai
• Sofie Claus behaalde de 3de plaats op 3 maart Genttrail, op 17 maart Northseatrail Koksijde

(31km) 1ste plaats, op 30 maart Crètes Spa trailloop 1ste plaats, 12 mei een 1ste plaats in de Grand
trail Des lacs bij het meer van Gileppe

• Eddy van Puivelde behaalde de 3de plaats in Tessenderlo BK masters
• Sylvie Claessens behaalde de 2de plaats op 24 maart in Sint-pauwels, 1 mei loop Nieuwkerken

3de plaats, 12 mei een 1ste plaats op de 5 km in Zaffelaere
• Charlotte Penneman behaalde de 2de plaats op de 1-mei loop te Nieuwkerken
• Heidi Van de Velde behaalde de 4de plaats op de 1 mei-loop te Nieuwkerken
• Gino Van den Broeck behaalde de 3de plaats op de 10 km in Zaffelare te 12 mei

RTS organiseerde op 19 mei de jaarlijkse Bokkenloop te Sinaai: 260 atleten en ongeveer 50 kinde-
ren namen deel! Het was een loopfeest met mooi weer! Het RTS betuur had alles perfect voorbereid
en zorgde voor een mooie prijzenpakket waar de atleten goedgezind mee huiswaarts mochten
keren! 

Podiumplaatsen voor de RTS leden
Charlotte Penneman 1ste plaats op de 5km
Sylvie Claessens 1ste plaats op de 10 km
Heidi Van de Velde 2de plaats op de 10km
Veerle de Meyer 2de plaats op de 10 mijl
Gino Van den Broeck 3de plaats op de10 mijl

Er was nog een speciale vermelding voor volgende lopers uit Sinaai: 
Els Bauwens, Joris Van Acker, Sylvie Claessens, Alexander De Roeck, Veerle De Meyer en Erwin
Van Cauwenberghe. 

Schutterskalenders
Sinaai Statie 
Café “Maretak”, Wijnveld 308 - Tel: 0476/32.34.13

vrijdag 05 juli 19u30 25 € gratis
vrijdag 12 juli 20u00 Kermisschieting Sinaaidorp
vrijdag 26 juli 14u30 Tent Molenhoekkermis (2 wippen), 100 € gratis
zondag 28 juli 09u15 Tent Molenhoekkermis (1 wip), 50 € gratis
maandag 29 juli 14u30 Tent Molenhoekkermis (2 wippen), 100 € gratis
Vrijdag 02 augustus 19u30 25 € gratis
Vrijdag 06 september 19u30 25 € gratis.
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

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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Kermisschieting Leebrug (tent)
zaterdag 3 augustus 14u30 Schieting 50 € gratis (verbond Sinaai)
zondag 4 augustus 09u15 Schieting 50 € gratis (verbond Sinaai)
maandag 5 augustus 15u00 Schieting op liggende wip 50 € gratis (verbond Sinaai)

Sinaai Eendracht
maandag 24 juni
maandag 15 juli (kermis)
maandag 26 augustus

GFA Girls Football Academy
Op zondag 5 mei was er onze seizoensafsluiter “Family Day”
In de voormiddag konden meisjes vanaf 5 jaar het meisjesvoetbal ontdekken terwijl de reeds erva-
ren speelsters hun voetbal-
kunsten toonden. Na de
middag gaven de meisjes
voetballes aan hun ouders
in de vorm van leuke toer-
nooitjes. Kort om, een leuke
dag voetbaldag!

Seizoen 2019-2010
GFA Sinaai bouwt verder
aan haar jeugdwerking en
treedt in de gemengde
competitie van Voetbal
Vlaan deren aan met meisjes
vanaf 5 jaar. 
Daarom nodigen we alle meisjes & vrouwen vanaf 5 jaar tot… uit op onze trainingen, die doorgaan
op maandag & woensdag. Ervaring is niet noodzakelijk. Tijdens de trainingen kunnen zij kennis-
maken met onze speelsters en trainers. 
Meer info: jurgendebondt@telenet.be of 0486/491410.

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

Judoclub Sinaai
Competitie
Onze Elite nam met 8 judoka's van 19-22 april deel aan het internationaal tornooi van Kopenhagen
(Den). Ondanks een aantal mooie overwinningen behaalde niemand het podium.

Tornooi Clinge: 
• 1ste plaats Nanou Meersman en Tiemen Vermeulen
• 2de plaats: Zita Van De Walle, Gust De Vlieger, Kian De Bruyne, Finn Van Steirteghem en Maurits

Mortier 
• 3de Simon Cerpentier en Fabian De Vitta 
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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

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

Zijn cijfers niet uw ‘dada’?
Voor ons is het kinderspel!

VM CONSULT BVBA
Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Zwaanaardestraat 40a - 9112 Sinaai
Enkel na afspraak - www.vm-consult.be
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Tornooi Wetteren:
• 1ste plaats Hanne Goethals
• 2de plaats Sien Goethals, Zita Van De Walle, Nanou Meersman
• 3de plaats Gust De Vlieger en Sander Meesters
Op 1 mei stonden 5 van
onze U 18 (tussen 15 en 18
jaar) judoka’s in de provinci-
ale ploeg (20 beste): Manon
Van Pottelberghe, Emily
Buysrogge, Vic Moerman,
Seppe Nys en Thor Geerts

Weekend
Van vrijdag 3 mei tot zondag
5 mei trokken we met een 40
tal judoka’s op sportweek-
end naar Blankenberghe.
Vermoeid maar met een
glimlach naar huis, meer
moet dat niet zijn. 

Vriendjesdag
Op onze vriendjesdag van
10 mei hebben een 25-tal
“vrienden” letterlijk aan den
lijve kunnen voelen wat onze
sport inhoudt. 

Info
• in juli en augustus is er geen judo
• Je kan elke woensdag en vrijdag aansluiten vanaf 19 uur. 

4 GRATIS proeflessen. 
Contact:
judoclubsinaai.weebly.com of mail: gerrit.van.bossche@telenet.be

Koers voor inwoners van Sinaai
Zondag 14 juli 2019 om 18.00 uur wordt voor de 28ste keer gestreden voor de
felbegeerde titel van kampioen van Sinaai; zowel bij de dames als bij de heren. 
Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Bij de start blijven we mooie prijzen
verloten op basis van het rugnummer. Wie niet in Sinaai woont, kan altijd deel-
nemen aan de twee voorafgaande wedstrijden:

13.30 uur A-renners W.A.O.D.
16.00 uur Wielerwedstrijd voor toeristen en genodigden

Het bestuur W.A.O.D. Sinaai hoopt alvast op een talrijke deelname!
contact: Benny Smet 0498/11.36.19

sport sport sport

39

Sinaai_info_juni_2019_OK_Opmaak 1  11/06/19  10:07  Pagina 55



40r 17

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 Constructie
DE GREYT BVBA

Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Kermisprogramma zomer 2019
Sinaaidorp
Vrijdag 12 juli

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

Zaterdag 13 juli

• 15.00 uur Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract georganiseerd door Koninklijk Sport
comité Gemeentebelangen vzw. Vertrek & aankomst Dries 33.

• 19.00 uur Open Kampioenschap Golfbiljart – Biljartclub Herleving, café Climax, Dries 33

• 20.00-21.30 u. Radio Guga

• 21.30-01.00 u. Discobar

Zondag 14 juli

• 13.30 uur Wielerwedstrijd voor A-renners, georganiseerd door Sportcomité WAOD.

• 15.30 uur Clown Rocky’s kriebelshow (Dries)

• 16.00 uur Wielerwedstrijd voor Toeristen en genodigden, georganiseerd door Sportcomité
WAOD.

• 18.00 uur Wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai, georganiseerd door Sportcomité 
WAOD.

Maandag 15 juli

• 15.00 uur: Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract georganiseerd door Koninklijk Sport
comité Gemeentebelangen vzw. Vertrek & aankomst Dries 33.

• 19.30 - 20.45 Optreden “High5”

• 21.30 - 22.45 Optreden “Dana Winner”

• 23.00 – 23.15 Muzikaal vuurwerk

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

Vrijdag 26 juli:

• 14.30 uur Schieting in de tent op 2 wippen, 100 € gratis.

• 20.00 uur Kampioenschap gaaibolling van Sinaai (2 banen), 75 € gratis & trofeeën.

• 21.00 uur Optreden coverband ROOFTOOK in Café Luitentuit

Zaterdag 27 juli:

• 15.00 uur Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, 20ste grote prijs Werner 

feest feest feest
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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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Maes & Zoon Centrale Verwarming, “Ereprijs” Woonidee Paul Interieurinrichting 
“Ereprijs” Droomtuinen Antoon Lombaert, Hulstbaan 207. 
Inschrijven vanaf 13.45 uur in de feesttent. 
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 Tommy Vercauteren 0479 62 99 50,
Frederik Creve 0497 57 79 46 of Gilbert Vercauteren 0474 37 68 53.
Na eetfestijn: Dansavond met discobar “New Line”

• 21.45 uur Optreden SAM GOORIS

INKOM GRATS IN VERWARMDE TENT, WC-WAGEN VOOR ANDERSVALIDEN

Zondag 28 juli:

• 09.15 uur Schieting in de tent op één wip, 50 € gratis.

• 14.00 uur Obstakelrun voor kinderen (5 – 14 jaar)

Kinderanimatie aanwezig (gedurende het hele weekend)

• 16.00 uur Live optreden Coverband “High5” in café Luitentuit.

Avondoptreden in de tent:  Travesties - Les Folles De Gand en discobar New Line. 

INKOM GRATS IN VERWARMDE TENT, WC-WAGEN VOOR ANDERSVALIDEN

Maandag 29 juli:

• 09.30 uur Gezellig samenzijn in de tent voor 60-plussers van de wijk.

• 14.30 uur Schieting in de tent op twee wippen, 100 € gratis.

• 15.00 uur Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, 
9de grote prijs café Luitentuit (bij Catherine en de Biete)

Inschrijving vanaf 13.45 uur in café Luitentuit.
Vertrek en uitbetaling in café Luitentui, Hulstbaan.

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

Vrijdag 2 augustus

• 19.30 uur 18de grote gaaibolling Memorial Eddy Moens met 100 € gratis en 3 trofeeën – men
bolt op 2 banen.

Zaterdag 3 augustus

• 14.30 uur Schieting met 50 € gratis (verbond Sinaai)

• 15.00 uur Wielerwedstrijd voor elite zonder contract + Beloften

Grote prijs Bloemerie Sandra

Ereprijs bouwonderneming Guido De Bock. 

Afstand: 117 km – 13 ronden van 9 km - talrijke premies.

• 18.15 uur Eucharistieviering voor de overledenen van de wijk.

• 19.15 uur 24ste grote kermisbarbecue met gratis tombola voor de aanwezige deelnemers 

feest feest feest

43

Sinaai_info_juni_2019_OK_Opmaak 1  11/06/19  10:07  Pagina 59



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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feest feest feest

(hoofdprijs ballonvaart)

BBQ: 6 € per stuk vlees (worst, saté, kip of kotelet), brood en groenten inbegre-
pen. Inschrijven vóór 31 juli bij P. Notenbaert (03 772 37 95) of A. Moens
(03 772 39 86).

• 21.00 uur Groot volksfeest met discobar, gratis toegang.

Zondag 4 augustus: 

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

• 09.15 uur Schieting met 50 € gratis (verbond Sinaai)

• 14.30 uur Kinderanimatie (ballonnen en grimage).

• 15.00 uur Gaaibolling met 50 € gratis, 3 trofeeën en talrijke surprises. 

De ganse namiddag pannenkoeken aan democratische prijzen.

• 16.00 uur 105de loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar (9 categorieën).

Maandag 5 augustus:

• 09.30 uur Herdenkingsmoment voor de overledenen van de wijk, gevolgd door gratis kof-
fietafel voor de gepensioneerden van de wijk.

• 14.30 uur Schieting op liggende wip met 50 € gratis (verbond Sinaai).

• 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.

De palmen worden geschonken door Bloemerie Sandra Geschenken en Decoratie,

Workshops Bloemschikken.  

50 uur Jeugdhuis Troelant 
(20-22 september 2019)
Het Sinaaise jeugdhuis ‘Troelant’ mag dit jaar 50 kaarsjes uitblazen en dat zullen
we geweten hebben. De finale viering van dit feestjaar vindt plaats tijdens de 50
uur Troelant, van vrijdag 20/09 17u tot zondag 22/09 19u.

Het jeugdhuis zal 50 uren aaneensluitend open zijn met verschillende, verrassende activiteiten. We
lichten er enkele voor u uit:

Afterworkparty - vrijdag 17u-22u
Troelant is niet enkel voor schoolgaande jeugd maar ook voor de werkmensen onder ons. Kom
recht na je werk naar het jeugdhuis en geniet van een streepje muziek, cava en er zal ook een food-
truck zijn. Outfit: casual chique, zoals het hoort op het werk!
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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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Kindervoormiddag - zaterdag 9u30-12u
Ook kinderen zijn welkom in het jeugdhuis. We organiseren een gratis graffiti workshop, voorzien
een speeldorp en zorgen voor een springkasteel. Geen betere manier om Troelant te leren kennen
dus. Kom op tijd want plaatsen zijn beperkt voor de graffiti workshop. Start om 9u30!

Taart en spelen - zaterdag 13u-16u
Zoals de Romeinen ‘Brood & Spelen’ kenden, organiseren we in Troelant ‘Taart & Spelen’. Het con-
cept is simpel: wij zorgen voor een karrevracht aan gezelschapsspelen + gratis taart, jullie zorgen
voor een gezellige namiddag!

Optredens - zaterdag 20u-23u
Noteer ook deze activiteit in uw agenda: zoals elk jaar een gezellige avond met livemuziek: een co-
verband en een portie lokaal geweld. Vraag maar aan de aanwezigen van vorig jaar: sfeer gega-
randeerd! En dit alles gratis!

Dauwtrip en ontbijt - zondag 6u-9u
We verzamelen in de vroege uurtjes voor een tocht door de velden van Sinaai, zien samen de zon
opkomen en trekken dan terug naar Troelant voor een lekker ontbijtje. Inschrijven voor het ontbijt
doe je met een mailtje naar info@troelant.be.

Eetfestijn - zondag 18u
Elk jaar kan u bij ons genieten van Steak à volonté, en dat is ook dit jaar niet anders. Dit is ook de
laatste activiteit van de 50uur Troelant en een slotmoment zal dus niet ontbreken. Graag een mailtje
naar info@troelant.be als je hiervoor wil inschrijven.

50 jaar Jeugdhuis TROELANT 
(27 september 2019)
Feest voor oud-leden van de periode 1969-1985

Op Vrijdag 27 september 2019, dag op dag 50 jaar nadat het Jeugdhuis te Sinaai in 1969 werd
geopend, nodigen we alle leden van de periode 1969-1985 uit voor een feest- en onmoetingsavond.
Wij voorzien muziek uit die periode, die wordt gebracht door de DJ’s van toen. 

Het programma:
19.00 Tijd om mekaar te ontmoeten, herinneringen op te halen, bij te “praten, …
21.00 Optreden van de covergroep BooZZ
22.00 Muziek van de jaren zeventig en tachtig door de DJ’s van toen

Foodtruck aanwezig! De inkom is gratis.

Deze avond wordt georganiseerd door een ploeg oud-leden van de beginperiode met de logistieke
steun van de huidige leden van Troelant. Alles vindt plaats in het nieuwe Troelant achter de sporthal
(Vleeshouwerstraat 4C) te Sinaai.

feest feest feest
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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

KBC Bank Sinaai
Dries 2, 9112 Sinaai

tel. 03 722 94 00

KBC Verzekeringen Vitas Groep BVBA
Kerkstraat 6, 9111 Belsele

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, BE0448.816.525, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be
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Op 9 mei 2019 ontspoorde een deel van
een goederentrein op het spoor tussen

Belsele en Sinaai.   
“Dit soort ongeval gebeurt zeer uitzonderlijk”

U heeft het waarschijnlijk wel gehoord dat er begin mei een trein ontspoord is aan het station
van Sinaai en dat er wel wat schade aan het perron en het spoor was. Gelukkig was de schade
zeer snel hersteld. Wij wilden er toch graag wat meer over weten en gingen eens praten met
Filip Wilssens, de Manager Tracks Area North-West van Infrabel.

Info Sinaai: “Wat is er die donderdag exact
gebeurd?”
Filip Wilssens: “Op donderdag 9 mei, iets voor
negen uur  ’s morgens, is er iets fout gelopen
met de goederentrein op het spoor in Belsele:
er is één wagon van een ruim 300m lange trein
(bestaande uit 18 wagons) van de rails geraakt.

Over de oorzaak kunnen we ons niet concreet
uitspreken, het onderzoek is nog aan de gang.
Wat we wel kunnen zeggen is, dat er een pro-
bleem was met een wiel van één van de wa-
gons. Het was, in dit geval, een lichte
ontsporing. Aan een wagon heb je twee draai-
stellen, en het voorste van die wagon is met
twee wielen van het spoor geglipt.  De bestuur-
der had het probleem niet opgemerkt en de
trein is nog 3,6 km blijven verder rijden. Zo ge-
raakten de dwarsliggers op het spoor bescha-
digd.”

Info Sinaai: “Wat was uw eerste reactie toen u het nieuws hoorde?”
Filip Wilssens: “Ik moest toch even slikken toen ik het telefoontje kreeg. Een ontsporing maak je
niet vaak mee. We waren snel ter plaatse. Om half tien was de eerste verantwoordelijke er al. Toen
ik naar de plaats van het ongeluk reed, was ik al aan het bellen met verschillende aannemers en
was ik eigen mensen aan het mobiliseren om de herstellingswerken te coördineren en toezicht te
houden op de werken.  Tegen drie uur zaten we samen om alles te bespreken. ’s Avonds om tien
uur is er met de werken begonnen.
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Het takelen heeft geduurd tot vrijdag-
ochtend. Het was niet eenvoudig om
de werktreinen ter plaatse te krijgen,
tussen het reguliere spoorverkeer door.
Met een trein kan je niet even omrijden.
De bovenleiding moest verplaatst wor-
den. De trein moest met een speciale
kraan terug op het spoor geplaatst
worden. Tegen maandagmorgen was
het spoor volledig gerepareerd, en dan
werd de seininrichting en bovenleiding
terug geplaatst en moest ook alles ge-
test worden. Alles werd hersteld op
een korte tijd, dankzij de flexibiliteit van

de spoorwegmensen en –aannemers.” 

Info Sinaai: “Waaruit bestond de schade?”
Filip Wilssens: “Vooral de dwarsliggers. Die  bestaan uit twee betonnen blokken met een metalen
staaf ertussen.  Er moesten er meer dan vijfduizend vervangen worden. De volledige seininrichting
was beschadigd en de  perronboorden van het station van Sinaai waren ook vernield. Bij de buurt-
bewoners was er eveneens schade door rondvliegende stenen. Gelukkig stond er niemand op het
perron. De stoptrein was juist vóór de goederentrein gepasseerd.”

“Een ontsporing maak je niet vaak mee...”
Info Sinaai: “Hoe kan je zo’n ongeluk vermijden?”
Filip Wilssens: “Dit soort ongeval gebeurt zeer uitzonderlijk. Wij kunnen alleen maar spreken over
onze eigen bevoegdheden en de spoorinfrastructuur is in orde en onderhouden zoals het hoort.
Dat wordt ook onderzocht door de federale overheidsdienst Mobiliteit.  De operatoren, die op ons
net rijden, moeten de nodige vergunningen kunnen voorleggen. Zij krijgen die vergunning alleen
als ze technische keuringen en administratie kunnen voorleggen. Zij moeten zich ook verantwoor-
den tegenover de DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen), de Belgische
spoorwaakhond.”  

“Transport van chemische producten via het
spoor is nog altijd de veiligste manier.”

Info Sinaai: “Wat gaat het kostenplaatje zijn, en wie zal dat betalen?” 
Filip Wilssens: “De spoorherstellingen zijn geraamd tussen de één en anderhalf miljoen euro. Daar
zijn de vertragingen en vervangbussen enzovoort nog niet bijgerekend. De schuldige partij die door
het onderzoek zal worden aangewezen zal de kosten moeten betalen. Dat is een zaak van verze-
keringen. Over het algemeen publiceert de instantie die het onderzoek voert, de resultaten op zijn
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website. Maar dat wordt niet naar de buitenwereld gecommuniceerd. Ik vermoed dat wij wel op de
hoogte zullen worden gebracht.” 

Info Sinaai: “Na het ongeluk gingen er stemmen op om het vervoer van chemische stoffen
via het spoor te verbieden. Wat vindt u daarvan?”
Filip Wilssens: “Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken: een trein die gedeeltelijk ontspoort, met
chemische producten aan boord… Ik wil echter benadrukken dat transport van chemische pro-
ducten via het spoor nog altijd de veiligste manier is.
Voor het vervoer van  gevaarlijke goederen, bestaat er een internationale reglementering “RID” (af-
korting “Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereu-
ses”).
Van zodra een spooroperator aan alle regels voldoet en beschikt over alle nodige vergunningen,
zal Infrabel aan die onderneming rijpaden verkopen.
Het is dus zo dat een spooroperator een veiligheidsvergunning moet aanvragen bij de Dienst Vei-
ligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS).
Operatoren moeten duidelijk aangeven welk soort van goederen ze willen vervoeren. DVIS zal dan
oordelen of de desbetreffende operator voldoet aan alle eisen en normen.
Verder moeten operatoren aan Infrabel ook doorgeven wat de samenstelling van hun goederentrein
is en welke goederen ze vervoeren.

Belangrijk om weten, is dat chemische producten in goed beveiligde ketelwagens worden vervoerd.
Meestal zijn dat ketelwagens die tegen een stootje kunnen en die twee- tot drie-wandig zijn. Bij de
ontsporing van de goederentrein werd de lading onmiddellijk geïnspecteerd door de brandweer.
Er werden geen problemen vastgesteld: geen lekken, noch schade aan de ketelwagens.

Transport van gevaarlijke goederen per spoor is nog steeds de meest veilige manier van transport.
Het alternatief, over de weg, is onveiliger en zou onze drukke snelwegen nog meer belasten. Het
equivalent van één goederentrein is gemiddeld twintig tot veertig vrachtwagens.”

20 jaar geleden zou iedereen gezegd hebben dat het een wagon van de NMBS zou geweest
zijn.

NMBS heeft zijn cargo-transport afgestoten aan een derde: op het Belgische spoorwegnet zijn mo-
menteel 14 operatoren actief: 
Goederenoperatoren (11):
Lineas, Crossrail, CFL Cargo, DB Cargo, EuroCargoRail, Europorte, RailTraxx, Rotterdam Rail Fee-

ding, SNCF Fret, HSL Polska, Rurtalbahn Cargo NL

Reizigersoperatoren (3):
NMBS (het Duitse ICE rijdt ook onder attest van NMBS) , THI Factory (Thalys) en Eurostar.

Info Sinaai: “Bedankt voor het gesprek.”

interview
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Arcad ........................ Architectenbureau...................24
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ..................50
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
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie .............................40
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 Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken.................44
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .......................8
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
Dolci Belloni.............. IJs- en tearoom ......................54
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal.................................34
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ....36
Europack Smet......... Verpakking ..............................20
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... Frituur......................................48
Garderobe ................ Herstellingen/retouches............6
Hair Corner ............... Kapper ....................................44
Heidi Haarstudie....... Kapsalon .................................34
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën...........56
In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 40
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
Mekaniekerken Erik .. Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Multipraktijk Sinaai ... Gezondheidscentrum .............55
Palermo .................... Kapsalon .................................20
Raes Jan................... Algemene bouwwerken ..........38
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. Bouwonderneming .................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop ..........44
Sinay 1217................ Blond Bier .............................. 18
Slagerij ’t Wijnveld .... Slagerij ....................................34
Sneyers Corinne ....... 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
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
Verpleegteam Elly De Witte ............................................
Thuisverpleging ........ ................................................24
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging.......................54
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit ...........38
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ......34
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ................................6
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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Gelateria Dolci Belloni
Alle dagen open van 11u tot 18u

Dinsdag gesloten - Parking aanwezig

Kom tijdens de zomermaanden genieten van een ijsje in onze pop-up
ijsjesbar op den hof tot 22u

Taarten,cupcakes,desserten,ijs,... op bestelling,
Ons ijskarretje huren voor je feestje of evenement? Contacteer ons!

Zwaanaardestraat 7a, 9112 Sinaai
03/765.99.21

patrickbellon@telenet.be
Volg ons op Facebook en Instagram
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Multipraktijk Sinaai
Vleeshouwersstraat 7 - 9112 Sinaai

Logopediste
Karen Van Mulders

Specialisaties
- Taal-, leer- en articulatieproblemen

- Stemtherapie
(ook bij laryngectomie patiënten

en transgenders)

Contact
karenvanmulders@gmail.com

0488 57 69 20

Diëtist
Didier Verlee

Specialisaties
- Gewichtsmanagement
- (Sport)voedingsadvies

- Fit to 5 & bootcamp

Contact
dietistdidier@gmail.com

0494 71 12 94

Kinesiste Esther De Pau

Specialisaties
- Algemene kiné en sportkiné

- Manuele therapie
- Dry needling

- Kaak- en aangezichtsproble -
matiek (Temporomandibulair)

Contact
estherdepau@gmail.com

0495 27 11 62

Podologe
Astrid Van de Voorde

Specialisaties
- Podologische zolen

- Instrumentele behandeling

Contact
podoastridvdv@gmail.com

0470 57 12 46

Sinaai_info_juni_2019_OK_Opmaak 1  11/06/19  10:07  Pagina 71



UITVAARTCENTRUM

Sinaaidorp 4
9112 Sinaai
03 772 44 35

Waasmunsterse Steenweg 43
9100 Sint-Niklaas
052 57 82 92

contact@huisjozef.be
www.huisjozef.be
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