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REDACTIONEEL
Reeds 40 jaar onafgebroken valt Info-Sinaai om de drie maand gratis in alle brievenbussen.

Het lijkt doodnormaal en hoort bij al wat er leeft in ons dorp. Maar is het wel zo normaal en zo eenvoudig
om telkens weer al die informatie bijeen te sprokkelen, alles tijdig klaar te krijgen en de financiële middelen
te vinden?
Voor de financiële middelen kloppen wij aan bij de middenstanders en vrije beroepers. Zonder hen zouden

wij niet kunnen verschijnen, maar ook niet zonder de redactieleden die op pad gaan en veel van hun vaak
schaarse vrije tijd daarvoor over hebben.  U mag ons binnenkort weer verwachten, beste sponsors en alvast
bedankt op voorhand.

Voor het inhoudelijke krijgen wij heel wat toegespeeld van de verenigingen, maar een ander deel wordt
alweer door ijverige redactieleden bijeen geschreven.

En om het bij u thuis te brengen staan weer enkele redactieleden klaar.
Als u het antwoord op de bovenstaande vraag daarnet nog niet kende zal het misschien nu toch duidelijk
geworden zijn? 
Neen, klagen doen wij niet. De vele positieve reacties en schouderklopjes links en rechts geven ons de
moed om door te gaan.
In dit nummer heel wat nieuws over de voorbije zomeractiviteiten en over wat nog komen zal.

Ondanks de natte vakantiemaanden hadden wij hier ter plaatse heel veel geluk. De meeste wijkkermissen
en koersen hielen het redelijk droog, de 11-juli –viering, het vuurwerk en de volkssportfeesten hadden mooi
weer en daaraan gekoppeld een grote volkstoeloop.

De nazomer brengt ons traditiegetrouw de jaarmarkt, de rommelmarkt, het optreden van de harmonie, de
tentoonstelling van “Kunst uit Sinaai” en de voorstelling van het jaarboek van “Den Dissel” over de schut-
tersgilden.

Over dit alles leest u meer verder in dit nummer.
Veel leesgenot, en tot de jaarwisseling.

De redactie.

ZATERDAG 10 DECEMBER: KERSTMARKT
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VZW “Sinaai leeft” een kerstmarkt op de Dries. Heel wat verenigin-

gen en middenstanders etaleren leuke kerstartikelen en zorgen voor hapjes en drankjes.
De kerstmarkt wordt opgevrolijkt met sfeervolle kerstmuziek en een bezoek van de Kerstman. Voor de
kinderen zijn er kermisattracties voorzien.

U bent dus van harte welkom op zaterdag 10 december vanaf 16 uur.
Verenigingen en middenstanders die graag een kraam uitbaten kunnen contact op nemen met Peter Van
Garsse (03 765 98 95; peter.vangarsse@telenet.be) of Bart Claes (0497 454 989; info@wijnveld.be).
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Nazomer van Sinaai – 24/25 september
Kermisdagen en jaarmarkten vormden in het verleden steeds hoogtepunten en waren een welkome afwis-

seling in het dagelijks bestaan van ons dorp.
Rond de traditionele paardenjaarmarkt die al 12 jaar op zaterdag doorgaat is ook dit jaar door verschillende

verenigingen voor omkaderende activiteiten gezorgd.
Het programma voor het gehele weekend ziet er als volgt uit en gaat door op en rond de Dries met zijn

uniek kader:
Zaterdag 24 september
Rommelmarkt: opstelling vanaf 8u en aanvang om 10u. Standplaats gratis, ook voor Sinaainaren.
Paardenjaarmarkt : prijskamp voor labeurpaarden, warmbloedpaarden en pony’s vanaf 10u.
Infostands: Dag van de Klant : Unizo Sinaai heten u van harte welkom.
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia : optreden en pannenkoekenbak.
Boerenmarkt: vanaf 13u.
Dorpsspel en zoektocht : het oudercomité St-Catharinascholen in samenwerking met WJS organiseert een
dorpsspel rond het thema verkeersveiligheid en dit vanaf 13.30u.
Zondag 25 september
Fietstochten van de Mezenstraat: ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Vertrek tussen 8u en 10u aan de
kantine van KFC Herleving Sinaai.
Zaterdag en zondag
Kunst uit Sinaai en Heemkring: 28e editie van KUS op verschillende locaties gratis toegankelijk van 10u tot
18u. Meer details zie ook in deze info.
Heemkring: tentoonstelling in het Dorpshuis “Geschiedenis van de Sinaaise schuttersmaatschappijen”.
Troelantfeesten : details zie eveneens in deze info.

De Dorpsraad in samenwerking met het stadsbestuur hebben gestreefd naar een evenwichtig program-
ma waarin veel aandacht is besteed voor activiteiten waaraan de plaatselijke jeugd actief kan meewerken.
Daarnaast zijn eventuele geïnteresseerde deelnemers aan de rommelmarkt steeds welkom. (deelname is
gratis). Dus er zijn voldoende mogelijkheden om het weekend terug tot een succes te laten uitgroeien.

Namens Sinaai Leeft – werkgroep Septemberjaarmarkt : Jo Tansens

VOLKSSPORTFEESTEN 2011 : DE BEEK winnaar
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UITSLAG ZESKAMP 2011
v r i j d a g                          z a t e r d a g

De Beek 8      17     16       5      11     17 10      8       15     12      10 129     1
Den Baas 13       8        8     16      13     16 7       6       16     14       9 126 2
Zakstraat              10     15      11     11      17     15 12    14        10     1         8 124 3
Neerstraat             6       16     13     10      1        5          17     17 4      17     10 116    4
Hemelsbreedte 4        4       8      13     10      13           9     12 14     15       5 107    5
Loverkenslaan     17       13      6      14       5      11 5     16        8       5       4 104 6
Stenenmuur         14        9     15       7        8       9          16      3       13       8 1 103    7
Molenstraat 7        3     17       9      15     14           2     10 9       3 7 96 8
Molenhoek 3        6      3       6       16    10          15      1       17     10 3 90 9
Leebrug 15       15    11       3        7      6            1     11 12       2 4 87    10
Zwaanaarde 1       12    13      12        3 12         14      5         2     12       0 86    11
Duizend Appels 12       12    11      17       4       3           8      2         3 13 0 85    12
Elzenstraat 16       12      3       1       14     8 3     13        6       7       1 84    13
Dorp 2         8      5      15        2     1           11    15      11 9       4 83    14
Hooimanstraat 11        1      1        8       12     7          13      7       1 16      0 77    15
Klokke Roelandln 5        6     14       4         9     4           6       9        5        6 0 68    16
Tinelstraat 9        2       5        2        6     2           4      4 7        4      0 45    17

(gewonnen joker)

Na een slechte zomer waren de weergoden ons tijdens het weekend de Volkssportfeesten gelukkig goed
gezind. Onder een stralende hemel streden dit jaar 17 straten voor de beker. Zou de Zakstraat voor het
derde jaar op rij kunnen winnen en zo de wisselbeker mee naar huis nemen? Het werd sowieso spannend…

Op vrijdag werden er 4 proeven afgewerkt. Er werd uitgekeken naar het barhangen. Wie zou het langst
met twee gestrekte armen kunnen hangen aan de stelling? Deze proef werd met alle ploegen samen
gespeeld. De Beek werd hier de absolute winnaar. De Molenstraat was dan weer de beste in het bedwin-
gen van de rodeostier.

Voor de “Dukes of Hazardrace” moesten er drie deelnemers opgehaald worden langsheen een parcours.
De ploeg van 1000 Appels kon het snelst zijn mannen/vrouwen opvissen doorheen het raam, terwijl de auto
werd voortgeduwd door 4 sterke krachten van de straat. Het kaarten -een jarenlange traditie- werd gewon-
nen door de Loverkeslaan.

Zaterdag was het tijd voor onze traditionele zeskamp. In de arena moest iedere straat zich van zijn beste
kant tonen in de balestafette, het tonlopen, het torendragen, het verrassingsspel, het Bigbagspringen en de
waterkakrace. De Neerstraat won 3 spelen.

Na het optellen van alle punten stond de Zakstraat op 3, Den Baes op 2 en ging de beker naar De Beek.
De kapitein Paul Creve en zijn ploeg konden hun geluk niet op, eindelijk was het hen gelukt!
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Foto’s van dit evenement
kan je bekijken op
w w w. s i n a a i l e e f t . b e ,
doorklikken naar Volks-
sportfeesten.

Tot volgend jaar voor de
30ste editie.

Etienne Meul en 
Peter Van Garsse

11.11.11  2011 
GAAT VOOR EEN RECHTVAARDIG KLIMAAT

11.11.11 start in 2011 een campagne over klimaatsverandering. Samen met andere organisaties
wil de ge-kende NGO gedurende 2 jaar de aandacht trekken op het feit dat miljoenen mensen in
het Zuiden nu al zwaar lijden onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. En dat het
thema eens te meer een pijnlijke realiteit verwoordt, bewijzen de schrijnende beelden die we
deze zomer uit de Hoorn van Afrika kregen: uitgehongerde mensen op de vlucht voor oorlog en
droogte, wanhopige hulpverleners met veel te weinig middelen.
De conferenties van Kopenhagen en Cancun slaagden er niet in om tot een goed internationaal klimaatak-
koord te komen en in 2012 loopt het Kyoto-protocol af. Er moet dus dringend opnieuw onderhandeld wor-
den en er dienen duurzame keuzes gemaakt te worden, zowel in de industrielanden als in het Zuiden. 

Naast een verandering in de geesten zullen hiervoor ook middelen nodig zijn. Daarom wil 11.11.11 inzetten
op klimaatfinanciering. Tijdens het eerste jaar ligt de focus op de Andeslanden, waar door het kappen van
het Amazonewoud niet alleen één van de groene longen van onze planeet dreigt te verdwijnen, maar ook
de waterhuishouding van de bevolking verstoord geraakt.

Uiteraard doen we ook in Sinaai weer mee. Onze klimaatvriendelijke brunch gaat door op zondag 6
november 2011 in de Parochiezaal vanaf 11u30. Op het menu staat weer een uitgebreid gamma aan so-
lidaire warme en koude gerechten met roots in binnen- en buitenland en drankjes tegen een democratische
prijs. Meer informatie en een uitnodiging om in te schrijven ontvangt u in uw brievenbus. De omhaling vindt
plaats tussen 11 en 13 november: zoals steeds zullen vrijwilligers bij u aanbellen om uw bijdrage op te halen.
Indien u graag meewerkt aan de actie kan u steeds een seintje geven op tel. 03/772.51.25 of via mail:
stephaan.schelfaut@skynet.be. Nieuwe krachten zijn meer dan welkom: het is niet gemakkelijk om er elk
jaar weer voor te zorgen dat alle straten omgehaald worden. Ook al kun je je maar beperkt engageren, we
ontvangen je met open armen;

Vorig jaar bracht de actie in Sinaai in totaal 5.605 EUR op; dat was iets minder dan de voorgaande jaren,
omdat voor het eerst niet alle straten omgehaald konden worden. Proberen we met z’n allen het dit jaar beter
te doen? Alvast bedankt voor uw solidaire steun!

Namens 11.11.11 – Sinaai
Annemie Bogaert
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De Beek vierde de over-
winning uitbundig. 
Zelfs de zondag was er
nog energie over om er
een verlengstuk aan te
breien.



Koers voor inwoners te Sinaai had 2 primeurs !!!
Op zondag 10 juli 2011 was het weer zover.
Gans de namiddag wielerplezier ingericht door de WAOD-Sinaai.
Men startte om 13.30u met de A en de B reeksen goed voor 48 deelnemers.
Kristof Gryson uit Landegem won bij de A-reeks en Tom Op De Beeck uit Walem werd overwinnaar in de
B-reeks.
Om 16u was het de beurt aan de wielertoeristen, de 38 deelnemers maakten er een keiharde wedstrijd van

met tal van ontsnappingen. Uiteindelijk was het Dave Van Roeyen die met de bloemen aan de haal ging.
Zijn geluk kon  niet op des te meer omdat hij deze overwinning opdroeg aan zijn ploegmakker Gino
Verberckmoes die nog steeds herstellende is na zijn zware val op de Blaarmeersen te Gent.

Top off the Bill is natuurlijk de wedstrijd voor inwoners van Sinaai !!!!!
Met maar liefst 48 deelnemers waaronder 5 vrouwen werd de laatste wedstrijd een echt volksgebeuren, dit
is trouwens de doelstelling van onze vereniging. Nieuw dit jaar (wat op enorm veel bijval kon rekenen) was
dat men ook de 2e ronde achter de wagen doorbracht zodat alle renners beter bij elkaar bleven en zo de
tijdsverschillen tot een minimum konden herleiden.
Na een spannende 3e ronde kenden we de winnares en wat bleek na het bekijken van de videobeelden…..

Primeur 1: het werd een ex aequo, Rita D’Haese en Christine Van Osselaer kwamen gelijk over de streep.

De heren streden ondertussen nog 2 ronden verder voor de kampioenstrui. Uiteindelijk werd er een pelo-
ton gevormd van een 26-tal renners en het was Gerry Durinck die voor Geert Thuysbaert en Didier Verlee
de sprint won. 
Vandaar primeur 2: winnaar bij de heren en de dames vormen een echtpaar, namelijk Gerry Durinck en
Christine Van Osselaer.

Namens het bestuur van WAOD-Sinaai van harte proficiat en tot volgend jaar.
Mogen we ook onze talrijke sponsors, medewerkers en supporters ook nog eens danken voor hun onmis-
bare steun.
Uitslag bij de dames: 1. D’Haese Rita – Van Osselaer Christine 3. Vercauteren Dora 
4. Vertongen Cristel 5. Vanhavermaet Chris
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Het podium bij de dames met een gedeelde eerste plaats voor Rita D’Haese en Christine Van
Osselaer op de derde plaats Dora Vercauteren.



Uitslag bij de heren: 1. Durinck Gerry 2. Thuysbaert Geert 3. Verlee Didier 
4. Cerpentier Tim 5. Aerssens Geert 6. Piessens Marc 7. Van Pottelberg Stefaan 8. Ten Hartog Patrick 
9. Vermeiren David 10. Moens Patrick 11. De Wilde Freddy 12.Vercauteren Garry 13. Blendeman Eddy  
14. De Vlieger Eric 15. Verbeke Wally 16. Geerinck Stefaan 17. Van Meirvenne Samuel 18. Van Poucke
Erwin 19. Charlet Jonas 20. Van Osselaer Dirk 21. De Bock Curd 22. De Block Jan 23. Strobbe Tommy 
24. Voncken Gregory 25. Vercauteren Tommy 26. Van Eynde Gieljan 27. Bryssinck Kurt 28. Van Hove Gino 
29. Es Yves 30. Dhaen Jeroen 31. Roggeman Pieter 32. Boon Hans 33. Baes Stefaan 34. Verschelden Stein
35. Brouckaert Peter 36. Reyns Peter 37. Deyaert Tom 38. De Backer Tom 39. Van Poucke Tom 
40. De Clercq Michel 41. Raes Bert 42. Van Boxlaer Stijn 43. Van Eynde Ben

DORPSRAADNIEUWS
Bij het verschijnen van dit nummer van Info Sinaai zullen de werken aan de Vleeshouwerstraat normaliter

al begonnen zijn (12/9).
Hiermee wordt een lang gecontesteerd project gerealiseerd waarover de meningen zeker niet unaniem

waren zoals nog maar eens bleek op de informatievergadering van 25 augustus.
Niemand is blijkbaar vragende partij voor een verkeersdrempel, maar hij komt er wel.Ons standpunt is

eerder al uitvoerig aan bod gekomen, maar zeggen ze in ’t Frans: “ on verra”.
De straat zal naar alle waarschijnlijkheid voor minstens een jaar (afhankelijk van de weersomstandighe-

den) worden afgesloten voor doorgaand verkeer.
Om een maximale bereikbaarheid voor de bewoners en de middenstanders te betrachten wordt onderzocht

of er parkeerfaciliteiten kunnen geboden worden via de Franciscuslaan tussen huisnr. 39 en 41). Bovendien
zal het OCMW zijn ontsluiting langs de Vleeshouwerstraat (tussen huisnr.30 en 32) open stellen, waardoor
een 15-tal wagens daar tijdens de werken kunnen parkeren.
Langs weerszijden zullen voetpaden van 1,50m worden voorzien, wat een ruime uitbreiding is van de huidi-

ge doorgangen.
Aangezien je de gevels van de huizen niet kan verzetten, betekent dat uiteraard dat de rijweg versmalt en
dat er moet ingeleverd worden op de parkeerfaciliteiten.

Anderzijds laat een recente wetswijziging toe dat kinderen tot 10 jaar op het voetpad mogen fietsen. 
7

Het podium bij de heren: van links naar rechts Geert Thuysbaert (2e), Gerry Durinck (winnaar) en op
de derde plaats Didier Verlee.



Qua verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd aan de Vleeshouwerstraat dus een goede zaak.
Iedere woning krijgt twee aansluitingen op het rioleringsnet: eentje voor afvalwater, en eentje voor hemel-

water. Op termijn is een complete splitsing van deze twee netten immers onafwendbaar. Zoniet moet het
zuiveringsstation proper hemelwater ‘bewerken’, en dat is voor niets nodig.
De werken worden in 2 fasen uitgevoerd. Daar een timing opzetten is i.f.v. de weersomstandigheden niet

mogelijk.
In de eerste fase gaat de aannemer van start aan het kruispunt Edg. Tinelstraat/Hooimansstraat met de

aanleg van de riolering tot en met de eerste laag steenslag. Hij werkt tot aan huisnummer 76 (=fase 1a)
Daarna gaan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en Telenet aan de slag in datzelfde deel.
Intussen begint de aannemer aan fase 1b (van huis nr 76 tot huisnummer 60).

Fase 2 begint normaliter begin 2012 en duurt tot het najaar 2012.
Wekelijks is er een werfvergadering, waarvoor bakker Bart zich geëngageerd heeft om die te volgen.

Mensen die praktische problemen hebben kunnen zich tot hem of de werfleider wenden om een oplossing
te zoeken. “Praten werkt” is een slagzin waarvan de vlag nog steeds de lading dekt. Doen ! mensen.

Het doorgaand verkeer wordt gekanaliseerd via de Tinelstraat. Op onze vraag wat de begeleidende maat-
regelen zijn om een vlotte verkeersdoorstroming tussen het monument en “De Kosters”  te garanderen bleef
het oorverdovend stil. De aanwezige schepen van mobiliteit zegt de voorkeur te geven aan het bewaken van
de belangen van de plaatselijke middenstanders, en pas te zullen ingrijpen als de problemen zich stellen.
Zijn aanwezige ambtenaar van de verkeersdienst beaamt onze stelling dat een vlot en veilig verkeer – ook

daar en in de omgeving van de school – prioriteit moet krijgen.
Mogen wij betrokkenen er fijntjes aan herinneren dat tijdens de werken aan de nutsleidingen in de

Vleeshouwerstraat  - gedurende de tijdelijke omleiding – wel een parkeerverbod gold ter hoogte van de
Tinelbegraafplaats ?
Om in de sfeer van de openbare werken te blijven: we deden opnieuw onze inventarisatie van de wegen

via onze actie Bad Street Boys. Toegegeven, de vlag dekt alsmaar minder de lading, want de voorbije tien
jaar is er veel veranderd en verbeterd.
Onze voornaamste bevindingen:

- langs de landelijke wegen (type Cadzandstraat) is er geregeld hinder van overhangende takken en worden
er greppels uitgereden langs de betonstroken.  Voor het eerste moet de aanpalende eigenaar zorgen; voor het
tweede pleiten wij voor een structurele oplossing ipv het jaarlijks opvullen van de uitgereden putten.

- Het fietspad langs de Hulstbaan (vnl. vanaf Luitentuit richting Lokeren) ligt er verzakt bij, de tussennaden
zijn of weg, of steken op; de betonvakken zijn verzakt; en de tussenliggende kasseistrook met de rijbaan
liggen tot 10 cm. verzakt.

- Het fietspad naar Zwaanaarde blijven wij erbarmelijk vinden.  Volgens de bevoegde schepen gaat het om
maximum 4 of 5 dals !?De schepen van mobiliteit liet op een ander forum weten dat de heraanleg van dat
fietspad pas voor …….2018 is  !!.Wellicht moeten we met ons allen eens boos uit de hoek komen om daar
vroeger iets aan te doen.

Het volledige rapport kan je terugvinden op onze website www.sinaaileeft.be.

Iets helemaal anders nu.
Nadat we de vergadering van juni afgelasten wegens én geen nieuwe dossiers, én te weinig ontwikkelin-

gen in de lopende dossiers, was het in augustus wel raak.
Plots viel het dossier van een mogelijke inplanting van een windmolenpark aan de dorpsgrens op onze
tafels. Electrabel heeft via Waasmunster een bouw- en milieuvergunning aangevraagd voor de inplanting
van 6 windturbines langs de spoorweg Antwerpen/Gent.
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De pylonen zouden een hoogte hebben van 98
meter, de rotor een diameter van 96 meter.
Samen wordt het geheel dus een kleine 150 meter
hoog. Ter vergelijking: de kathedraal van Antwerpen is
er 122.
Aangezien het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in
zijn ruimtelijke planning langs de E17 een zone voorzien
heeft voor inplanting van windmolens, lijkt het ons meer
aangewezen om die daar ook te plaatsen.

Naast de visuele vervuiling en zou de Sinaaise
omgeving (Luitentuit) hinder ondervinden van de
slagschaduw. Aangezien de wind meestal uit het west-
en komt zal de geluidshinder wellicht beperkt blijven.

De vergadering staat positief tegenover alternatieve
energiebronnen, maar besliste toch ombezwaar in te
dienen, gelet op de nabije alternatieve locatie langs de
E17.
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas bleek de dag voor-

dien hetzelfde te hebben beslist. 
Nadien formuleerde Lokeren een zelfde bezwaar.
Meer details over het dossier vind je op onze website

www.sinaaileeft.be onder Dorpsraad/Verslagen –
verslag van 02 augustus 2011.

Aangezien we ons deze winter willen focussen op
onze langetermijnvisie beslisten we ook om onze vergaderingen tweemaandelijks ipv maandelijks te orga-
niseren. Dat laat ons toe door te werken aan ons memorandum. We blijven wel een luisterend oor hebben,
ook virtueel, via onze website www.sinaaleeft.be.

DE POLITIE UW VRIEND !?
Klinkt altijd wat duaal natuurlijk, maar het mag best zo zijn.
Je weet dat het politiekorps sinds dit voorjaar geleid wordt door een nieuwe korpschef.
Hijzelf en de burgemeester zullen aanwezig zijn op de dorpsraad van 4 oktober om te luisteren naar jullie
verwachtingen. We verwelkomen u graag, om te luisteren naar uw inbreng.

Dorpshuis Sinaai – 20u 
Namens Dorpsraad

Etienne Meul

60-jarigen aan het feest.
Op zaterdag 26 november 2011 vieren de 60 jarigen van Sinaai feest.

Dit feest gaat door in zaal Tybeert (vroeger Palinghuis) te Daknam, Pontweg 3.
Geïnteresseerden kunnen inschrijven via bankrekening BE0355 6868 7395 of na contact met een van de

volgende personen:
Bruggeman Godelieve 03 772 10 93 De Baere Francine 03 772 28 78 
De Plukker Marleen 03 772 47 13 Maes Marita 03 772 33 21
Meul Michel 03 772 12 17 Poppe Christiane 03 211 07 51
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In het voorjaar werden er nieuwe vlaggen opge-
hangen door de mensen van Sinaaileeft.



25 JAAR STERZINGEN
In december 1986 werd op onze
parochie gestart met de actie “
Sterzingen”. Met een 12-tal
kinderen trokken we door de
straten van Sinaai om van huis
tot huis kerstliederen te zingen.

Dat aantal groeide het jaar daarop
snel aan en elk jaar kunnen we nu
rekenen op een 60-tal deelne-
mers. De opbrengst ging telkens
naar projecten voor kinderen o.a.
verschillende jaren naar El
Salvador, Brazilië en nu reeds
enkele jaren naar de
Junglekinderen in Dhanwar (
India).

Elk jaar kunnen wij rekenen op
enthousiaste kinderen en jonge

mensen die als begeleiders(ster) meetrekken met de kinderen. Al die jaren mochten wij ook rekenen op de
medewerking van de directie en de leerkrachten van onze Sint-Catharinascholen, waarvoor wij hen heel
dankbaar zijn.

Dat het geld van de actie “ Sterzingen” goed besteed wordt heeft een jonge dorpsgenoot met eigen ogen kunnen
zien. Lorenz Vercauteren Seghers is vorig jaar 5 weken in India geweest.( voor zijn eindwerk journalistiek).
Hij heeft daar de  school in Dhanwar bezocht waar de Junglekinderen, dankzij de steun van de vele acties

( o.a. van het Sterzingen) en de financiële steun van de pleegouders, waaronder ook verschillende mensen
uit Sinaai, kansen krijgen voor onderwijs en genieten van dagelijkse maaltijden. 
Op de Website www. Junglekids.be kan je daarover veel informatie vinden.
Op woensdag 28 december van dit jaar trekken we voor de 25ste keer door de straten van ons dorp voor

onze actie.
Heb je als kind of als begeleider(ster) ooit meegedaan met het Sterzingen, dan ben je voor dit jubileum-

jaar zeker welkom. Misschien kun je met vrienden of vriendinnen terug een groepje vormen of meegaan als
begeleider, neem dan gerust kontact op met Christiane Vercauteren tel. 03 772 51 45 
of via e-mail: christiane.vercauteren3@skynet.be
We hopen dat onze actie “Sterzingen” terug een succes wordt zoals de vorige jaren. Dat was en is te

danken aan de medewerking van velen, maar vooral aan de milde steun van de inwoners van Sinaai.
Namens al de medewerkers aan het “ Sterzingen”, Christiane Vercauteren

OKRA – 55+
Sinds 29 augustus petanquen we ’s maandags in plaats van ’s vrijdags.

Wel op hetzelfde terrein te Stekene, en telkens om 1 uur.
Onze data: 26 september;   10 & 24 oktober;  7 & 21 november;  5 & 19 december.

Dit najaar heeft Okra iets extra in petto.  Wie van september tot december voor het eerst Okra-lid wordt
ontvangt samen met de nieuwe lidkaart een bon die recht geeft op een fles wijn als welkomsgeschenk.
Zo willen we onze dank en waardering uitdrukken voor wie ervoor kiest lid te worden van Okra.   

De wijn is af te halen bij Colruyt met de lidkaart (geldig tot maart 2012), en tegen voorlegging van de bon.
Een goede gezondheid,  en .. er worden veel nieuwe leden verwacht.

Irène 
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Toneelkring Baudeloo
De toneelkring Baudeloo kijkt met enige voldoening en fierheid terug op het voorbije toneelseizoen met

maar liefst drie producties. In oktober bracht Marleen De Plukker haar monoloog " Reis naar Rome ".
In november waren er 5 fel gesmaakte voorstellingen van " Onder ons " en ten slotte was het in het voor-

jaar de beurt aan de jeugd met " Kinderen helpen kinderen ".
Dit najaar start Baudeloo zijn 45ste seizoen. Rekening houdend met het aantal spelers ( 6 vrouwen en 5

mannen ) werd er gekozen voor " KETCHUP EN SANGRIA " van de Engelse schrijvers Greenwood en
Parkes. Deze komedie speelt zich af in een hotel aan de Middellandse zee en herkenbare problemen
tussen toeristen en personeel zorgen voor komische situaties die borg staan voor een gezellige
toneelavond.
Speeldata: 11-12-18 en 19 november om 20 u., 13 november om 15 u. in de parochiezaal van Sinaai.
Kaarten zijn vanaf half oktober te verkrijgen bij SINKIN, Hulstbaan 94 (Tel. 037725221 ).

Graag tot op een van onze voorstellingen.
Het bestuur.

MET DE KOETS OP PELGRIMSTOCHT.

Op 1 augustus om 8u ’s morgens vertrokken Frank Van Laere uit Overmere en Patrick Zaman uit Sinaai
vanuit de Zakstraat met 4 pony’s en een koets op pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Geen sinecure, als je weet dat ze met hun vierspan over de Pyreneeën moeten. Het zou sinds 1675 gele -
den zijn dat iemand vanuit Vlaanderen de tocht met paard en kar maakte.

De tocht is voor beide reizigers een moment van bezinning, maar wil daarnaast ook fondsen inzamelen
voor ‘Kom op tegen Kanker’.

Op het moment dat ik dit schrijf zitten ze tegen de Spaanse grens aan, als u het leest zijn ze hopelijk al
terug thuis. We tonen u een foto van hun vertrek en beloven dat we in een volgend nummer aandacht best-
eden aan het relaas van hun avonturen. 

Annemie Bogaert
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SIBOK
Beste sibok - sympathisanten,

Na een prachtig volleyseizoen 2010/2011 waarin we in 1e provinciale op de 4de plaats in het algemeen
klassement eindigden kwam er voor ons de ontnuchtering.

In samenspraak met de spelers die wensten bij Sibok te blijven voor volgend seizoen waren we op zoek
naar nieuwe elementen om onze ploeg te versterken. Dit ging niet zoals verwacht, met het gevolg dat
bepaalde basispionnen verkozen om andere oorden op te zoeken.

Het resultaat van dit alles voor ons was dat we voor series met het aantal spelende leden in de problemen
kwamen en na 39 jaren ononderbroken competitie, met spijt in het hart, elke activiteit moeten stopzetten.

Met dit schrijven wensen we al onze sympathisanten te danken voor de jarenlange steun die we mochten
ontvangen. Een speciaal woord van dank ook voor onze mentor en sponsor Jacques Smet, zaakvoerder van
American Soft Wash die er steeds voor ons was !!

We wensen ook nog te melden aan onze trouwe liefhebbers van het jaarlijkse paardenworstenweekend
dat we ons materiaal om dit tot een goed einde te brengen geschonken hebben aan “Sophea”.  Deze
mensen zullen vanaf 03 en 04 maart 2012 deze traditie verder zetten.

Dank voor alles vanwege het bestuur Sibok.

LANDELIJKE GILDE SINAAI:
“Een buiten-gewone beleving”

Heb jij ook een hart voor het platteland?
Dan ben jij bij Landelijke Gilde Sinaai van harte welkom.

Je mag rekenen op een gevarieerd aanbod van activiteiten: sneukeltocht, tractorwijding, halloweentocht,
fietstochten, bedrijfbezoeken, sportactiviteiten, allerlei degustatieavonden, ...

Wat houdt een lidmaatschap in?
Je ontvangt:
- het Gildeleven (tweemaandelijks infomagazine met onze activiteiten);
- een abonnement op Nest, het stijlvolle plattelandsblad van Vlaanderen (winkelwaarde: € 21);
- Buiten, het ledenblad met aandacht voor de mensen op het platteland;
- korting bij lokale en bovenlokale activiteiten;
- mogelijkheid tot gratis toetreden tot de tuinwerking, schapenhouderij of Ons Zorgnetwerk.

Meer info: 
Wim Van Damme 0496 51 52 74, Peter Van Garsse 03 765 98 95 of 

landelijkegilde.sinaai@telenet.be.
Dit alles kost allemaal samen slechts € 24 voor een heel kalenderjaar.

PROMO: Word nu lid en betaal maar de helft lidgeld (€ 12) voor de rest van 2011 en 2012.
Bekijk ook onze website: www.landelijkegildesinaai.be .

WERKGROEP JEUGD SINAAI
Gegroet jonge en iets minder jonge inwoners van ons geliefde dorpje,

Het is alweer eventjes geleden dat u nog wat kon lezen over WJS
(Werkgroep jeugd Sinaai). Maar dat betekent alles behalve dat wij stilzitten.

Naast de gewone werking binnen onze jeugdbewegingen (Chiro Wij, Chiro
Alleman, Scouts, KLJ , Speelplein Spenoazie en JOC Troelant) vinden wij
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met enkele enthousiastelingen nog de tijd om enkele projecten op poten te zetten en samen te zitten om
over alles wat de kinderen en jeugd van Sinaai aanbelangt, te praten. Zo vormen we één stem en kunnen
mee het beleid van de stad sturen.

Na een spetterende zomer en fantastische kampen sloegen we weer de handen in elkaar om samen met
het oudercomité van de Katharina scholen alweer een nieuw project op poten te zetten. De aanwezigheid
van Viteske op de septemberjaarmarkt bleef niet onopgemerkt. Een dikke dankjulliewel aan alle mama’s,
papa’s en kinderen die samen met ons het verkeersspel wilden spelen.

Op 20 november hebben we dan weer onze jaarlijkse KRISTUS KONING: een grote speldag waarop met
alle jeugdbewegingen van Sinaai op de Dries wordt gespeeld, en later op de dag de andere grote pleinen
in Sinaai per leeftijdsgroep worden ingepalmd. Diegene die er ooit al bij waren herinneren zich waarschijn-
lijk vooral nog het boterkoeken-met-chocomelk-festijn. 

Heel veel groeten, 
Het WJS-team.

HALLOWEENTOCHT
Hou jij ook van griezelen? Doe dan mee op maandag 31 oktober aan de halloweentocht. 

Vertrek aan het parochiecentrum vanaf 18 uur.

ZUMBA  TER BEKE
Vanaf september wordt er in sporthal Ter Beke wekelijks initiatie Zumba gegeven.

Iedereen is welkom op vrijdag tussen 19 en 20 uur.  
Kom allen kennis maken met “ Zumba Tina “, een erkende en gediplomeerde lesgeefster
Zumba.

Er zijn 2 mogelijkheden om mee te doen: je kan wekelijks deelnemen ( 6 € per les ),of er
is de mogelijkheid tot een 10-beurten kaart, wat het goedkoper maakt ( 5 € per les ). 

De kaart is onbeperkt geldig, en mag door meerdere mensen gebruikt worden .
Er zijn gratis kleedkamers en douches beschikbaar.
Na de les kan je nog gezellig napraten en uitblazen in de cafetaria bij Annika en Xavier.
Voor meer info: ga naar onze facebook-pagina: zumba in sinaai. Daar kun je foto’s en info vinden, vragen
stellen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws.
Wij hopen dus iedereen te mogen verwelkomen op vrijdag om 19 uur!

TOT DAN !

TALENTEN ONTDEKKEN BIJ JE KIND

Dinsdag 11 OKTOBER 2011 – 20 uur. 
Door Luc Dewulf

We leven in een maatschappij waarbij het beeld over talent bij kinderen afwijkt van wat talent echt is. Onze
maatschappij levert ons een beeld van talent aan dat nauw samenhangt met presteren. Presteren op school.
De beste zijn in sport, in theater.
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En dit terwijl echt talent niets te maken heeft met uitblinken of de beste zijn. De enige persoon die iets kan
zeggen over zijn of haar talent is de persoon zelf. Omdat talent vooral gaat over hoe je een bepaalde
activiteit beleeft en wat het met je doet.
Talent gaat over activiteiten die voor iemand moeiteloos gaan én energie opleveren.
De laatste persoon die zijn eigen talent bijzonder vindt is de persoon zelf.
Iedereen die geboren wordt heeft talent. Maar het is niet omdat je met talent geboren wordt, dat je er iets

mee gaat doen.
Om er iets mee te doen is het van groot belang dat je een omgeving vindt die aansluit bij dat talent en die

het talent prikkelt. Maar bovenal gaat het erom dat ouders, leerkrachten en andere kinderen je talent gaan
zien en gaan benoemen. Dan gaan kinderen dat talent gaan ontwikkelen en ontstaan ook mooie resultaten.

Tijdens deze avond gaan we op zoek naar wat talent echt is, hoe je talenten bij kinderen kunt benoemen
en de rol van ouders, opvoeders en leerkrachten bij de ontwikkeling van talent. Het verhaal wordt rijkelijk
geïllustreerd met voorbeelden.

Wil je de talenten bij je kind – tiener ontdekken EN ontwikkelen?
Geef dan Ann Van Damme een seintje voor 4 oktober mail: aerssens.vandamme@skynet.be
Wij bieden deze info-avond aan tegen de ledenprijs van €5 (lidkaart meebrengen aub) 
niet-leden €8, betalen kan ter plaatse.

Place to be:  Museumtheather ( in STEM museum),  Zwi jgershoek – Sint-Niklaas
Gratis ‘avond’parking Zwijgershoek – 5 min wandelen parking Grote Markt

SPENOAZI NIEUWSFLASH
(oktober–november–december 2011)

Vakantie? Op het speelplein!
Waar kan je jouw vakantie beter doorbrengen dan op het speelplein!

En dat moeten al die kinderen ook gedacht hebben want deze zomer
was een topzomer met duizelingwekkende aantallen kinderen, waar-
bij gemiddelden van 60 kinderen per dag het grootste deel van de

werking behaald werden. Ook op het vlak van animatoren mochten we heel wat nieuwe, jonge gezichten
verwelkomen! In deze Info Sinaai blikken we terug op een schitterende 22ste zomerwerking, maar voor we
dat doen willen we iedereen van harte bedanken!
Bedankt aan al die kinderen die vrolijk kwamen meespelen, bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen,

bedankt aan alle animatoren die steeds op post waren en het beste van zichzelf hebben gegeven én ook
bedankt aan alle andere mensen die deze zomerwerking mogelijk maakten door ons hier en daar te helpen!
Een welgemeende merci!

Zomerwerking 2011: een impressie
Nog voor de zomerwerking van start ging vlogen we er bij Spenoazi al stevig in! Een goede promo en

vooral veel reclame maken is immers belangrijk. Eind juni trokken we dan ook richting alle scholen in
Sinaai. Enkele verklede typetjes gaven de leerlingen een voorsmaakje van wat ze deze zomer op het
speelplein mochten verwachten. En daarnaast kregen alle kinderen ook een folder mee naar huis, vol met
informatie over de spenoazi-zomer 2011. We willen via deze weg nogmaals de verschillende directeurs en
leerkrachten bedanken voor hun medewerking.

Ook de animatoren gingen nog voor de start van de werking aan de slag en zo werd er op de allereerste
editie van de Spenoazi doe-dagen naarstig geknutseld, decorstukken gebouwd, materiaal van onder het
stof gehaald, uitstappen gepland en nog zoveel meer!
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De eerste week speelplein stond volledig in het teken van Justin Bieber! De enige, echte superster was
de hele week onze gast. Naast enkele spetterende optredens, een dalende en stijgende populariteitsme-
ter en spannende gebeurtenissen zorgde hij ook voor enkele merkwaardige nieuwe trends zoals het dra-
gen van een onderbroek op je hoofd…  Stel je voor zeg!
Na al dat feestgedruis van de eerste week stonden we in de tweede

week stil bij de natuur en de kwetsbaarheid ervan. Met een
aangepast weekthema, bijhorende toneeltjes, een bosspel en enkele
eigen initiatieven zoals het letten op water- en energieverbruik, het
eens aanbieden van biologische appels als vier-uurtje, het aan-
leggen van onze eigen moestuintjes, enz. trachten we met Spenoazi
ook ons steentje bij te dragen aan een duurzame speelpleinwerking. 

Deze tweede week werd afgesloten met een uitstap naar Océade,
meer dan dertig kleine waterratten konden zich een hele dag uitleven
en vooral spetteren en plonsen!

Ergens halfweg onze werking vonden we enkele figuurtjes van
Happy Feet terug op het speelplein. De schattige pinguïns kwamen
onder andere met ons koken, blijkbaar kunnen zij heel goed mini-
pizza’s maken. Daarnaast werd er ook echt casino gespeeld en stak-
en de tieners (12-15 jaar) de handen uit de mouwen. Met hun eigen
speelplein car-wash wilden ze een centje bijverdienen. En gewerkt
werd er, een heleboel auto’s werden ingesopt en afgespoeld terwijl wachtende klanten konden genieten van
een hapje en drankje. Bij deze willen wij en de tieners alle klanten nogmaals bedanken.

De kleutertjes waren dit jaar al vanaf de 4de week
welkom, deze uitbereiding van onze kleuterwerking
betekende voor hen een week extra spelen. Iedere dag
kregen zij een speciale, op hun maat, aangeboden
activiteit. Van knutselen, tot het maken van pan-
nenkoeken, van spelletjes spelen tot ravotten doorheen
de jungle in de keuken, …  Ook voor de middengroep
werden er weer leuke activiteiten voorzien zoals een
heuse reis-rond-de-wereld in de sporthal, een Disney-
quiz, een bosstratego… En natuurlijk kon een uitstap
niet ontbreken en daarom trokken we op vrijdag, met de
trein en boot, naar Planckendael. Een daguitstap om
met plezier op terug te kijken: beestjes groot, klein, dik,

dun, raar en grappig werden ontdekt, er werd geravot in de speel-
tuin en geklommen en gelopen tussen de bomen!

De tijd vliegt als je je amuseert en zo ging het ook met onze werk-
ing. Voor we het wisten waren we al aan de laatste twee weken
bezig. Gelukkig boden die nog heel wat om naar uit te kijken. Zo
werd in de voorlaatste week het spannende en uitdagende bordspel
Jumanji gespeeld! En dan nog wel door een aantal oudere figuren,
denken we maar terug aan oma Mireille. Daarnaast betekent eind
augustus ook de zeskamp. En traditiegetrouw kon je ook dit jaar het
speelplein met zijn eigen hotdogkraam vinden op de Dries. Bedankt
aan iedereen die een ‘hete hond’ kwam mee-eten en zo onze werk-
ing (financieel) steunde.
Maar aan alle goede dingen komt ook een einde. En zo liep ook

deze 22ste zomerwerking op haar laatste beentjes. Met een maf
thema (de tv-strijd, een strijd tussen de Power Rangers en de
Kungfu Panda’s) sloten we de werking af. De laatste uitstap, waar-
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bij -7 naar Plopsland ging en +7 naar Walibi, was weer supertof, en met 66 deelnemende kinderen een
echt succes. En hoe kan het ook anders, de allerlaatste dag speelplein vierden we op het speelplein zelf
met een groot feest en veel ambiance!

Maar naast alle georganiseerde activiteiten
gedurende deze zes weken kunnen alle
kinderen ook iedere dag naar hartenlust
spelen en ravotten tijdens het vrijspel.
Vrijspel, wat is dat nu weer? Wel, na een
gezamenlijke activiteit in groep mogen de
kinderen op Spenoazi vrij spelen: in de
zandbak, het zwembad, op de trampoline,
met de legoblokken, knutselen, schminken
of gewoonweg zelf een leuk stuk speelgoed
gaan kiezen in de Spenoazi-winkel, … alles
is mogelijk!

Waarom kiest Spenoazi voor een vrijspelsysteem? Omdat het nu eenmaal vakantie is en kinderen
vooral moeten kunnen spelen en doen wat ze graag doen! En de animatoren, wat doen zij dan? Zij zitten
ook niet stil en zorgen voor impulsen. Zo werd er bv. een ijsjesfabriek opgericht in de zandbank, brachten
ze oude tradities zoals knikkeren weer tot leven, … Eens de kinderen volop aan het spelen zijn dan vliegen
onze moni’s weer weg, op naar een volgend groepje kinderen.

Zoals jullie kunnen lezen hebben we er dus weer een heel drukke, maar zeer leuke zomer
op zitten. Graag bedanken we dan ook nog eens alle kinderen voor de mooie tijd en het
hoge speelgehalte deze zomer! Tot volgend jaar, wij kijken er al naar uit!

De animatoren doorheen het jaar…
De zomerwerking zit er helaas dus al even op, maar achter de schermen blijven al die animatoren niet stil

zitten! Het najaar is gelukkig meer dan alleen maar terug naar school gaan of werken voor onze
moni’s. Wat doen ze nog allemaal?

-   ze evalueren de voorbije zomerwerking om te zien waar het nog beter kan, want voor Spenoazi kan en
moet het altijd beter

-  ze beginnen alvast wilde plannen te maken voor de volgende paas-en zomerwerking,
-  ze bladeren doorheen catalogussen vol met speelgoed om het leukste nieuwe materiaal voor jullie te

kopen
-  ze maken nieuwe affiches en folders
-  …

Maar daarnaast maken ze ook tijd vrij om samen er op uit te trekken:
-  samen eens iets gaan drinken
-  een concertje of optreden meepikken
-  en vooral samen op leidingsweekend gaan! 
En zelfs daarmee is het nog niet gedaan. Tijdens het jaar gaan alle nieuwe animatoren immers ook op cur-

sus ‘animator in het jeugdwerk’. Op zo’n cursus leren ze o.a. hoe ze nog beter, leuker, creatiever, … kun-
nen spelen en omgaan met jullie. Animatoren die al een attest hebben gaan dan weer op een cursus hoofd-
animator of ze gaan gewoon op bijscholing! Natuurlijk gaan we ook op zoek naar nog meer  nieuwe anima-
toren zodat we ook volgend jaar met een grote ploeg iedere dag voor jullie kunnen klaar staan.

Kortom ook tijdens het jaar zitten die zotte moni’s niet stil en dat allemaal om jullie een leuke vakantie
op het speelplein te kunnen bezorgen!

Wil jij ook deel uitmaken van onze zotte bende? Ben je 16 jaar of ouder? Zoek je
een uitlaatklep voor al je energie? Hou je van ravotten, spelen en je helemaal
uitleven? Maak je graag nieuwe vrienden en vriendinnen? En wil je ondertussen ook
graag een centje bijverdienen? Dan ben jij de animator (M/V) die wij zoeken! 
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Neem voor meer informatie contact op met ons: info@spenoazi.be of 
0488 495 600! Hopelijk mogen we jou dit werkjaar in ons team verwelkomen!
Tot daar deze nieuwsflash van Spenoazi! In de volgende Info Sinaai houden we je met plezier opnieuw op

de hoogte over het reilen en zeilen van onze werking. Kan je niet wachten? Heb je nog een vraag? Mail dan
naar info@spenoazi.be, bel ons op 0488 495 600. Of neem een kijkje op www.spenoazi.be, waar
trouwens ook alle knotsgekke foto’s van deze zomer te zien zijn.

Namens leiding en bestuur Speelpleinwerking Spenoazi,
Karel Noppe en Arjan Missinne 

KLJ NIEUWS
De voorbije maanden hebben wij met KLJ zeker niet stilgezeten, in juli gingen we op een geweldig ruimte -

kamp naar Offagne! Ik denk dat we kunnen stellen dat het weer een fantastisch kamp was, wij kijken alvast
uit naar het kamp van volgend jaar!
Na het kamp zijn we dan wekelijks naar de sportfeesten getrokken. Ook dat was dit jaar zeer geslaagd, we

konden vaak naar huis gaan met meerdere prijzen, zowel voor wimpelen als vendelen. Elke zondag stond
onze groep klaar om er samen een leuke dag van te maken, het was weer een geweldige zomer!
We kijken nu vooruit naar onze jaarlijkse appelslag in oktober. Dan komen wij bij u langs met lekkere appels

tegen een scherp prijsje. Verdere informatie hierover zal later nog volgen.
Uiteraard zijn we in september ook opnieuw gestart met onze werking op zondagmiddag. Alle kinderen

vanaf 6 jaar zijn elke zondag welkom aan ons lokaal om 14u. Ons lokaal vind je aan het OCMW in Sinaai.
Voor meer informatie rond onze werking kan u steeds terecht bij onze voorzitter:

Adriaan Schelfaut – Kruisstraat 111 – 9111 Puivelde-Belsele – 0485/35.31.98

SCOUTS SINT-FRANCISCUS SINAAI
Nieuw…
Nieuwe leden, nieuwe leiding, een nieuw jaarthema, een nieuw jaarlied, een nieuwe slogan….
Een nieuw scoutsjaar is weer ingezet…
De overgang is voorbij, de zondagen zijn weer vrolijk gevuld van 2 tot 5 met scouts.Heb jij ook zin om een
middag te komen ontdekken wat scouts is? Kom gerust langs! Je mag eerst 3 keer proberen voor je beslist
of je blijft of niet…Iedereen is welkom, vanaf je in het eerste leerjaar zit.
Onze visie:

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,

in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden

komen we op voor onze omgeving en
voor een kleurrijk Vlaanderen.

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.

Wil je meer te weten komen over ons?
Je vindt ons terug op www.scoutssinaai.be en op facebook onder scouts Sint-Franciscus Sinaai.

Een stevige linker de leidingsploeg van scouts Sinaai
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CHIRO ALLEMAN
Dag beste lezers van Info Sinaai,

Het nieuwe werkjaar staat alweer op stapel en we hebben er allemaal volop goesting in. 
Dat kan moeilijk anders want het belooft een prachtige startdag te worden op 18 september:
een jaarlijks, nieuw en knallend begin van wat een prachtjaar belooft te worden en waarop alle meisjes vanaf
6 jaar van harte uitgenodigd worden om met ons mee te springen. Deze namiddag begint om 14h30. 

Net zoals vorige jaren staan we met een superenthousiast leidingsteam klaar om telkens weer het beste
van onszelf te geven, en ook de steun en hulp van ons fantastische oudercomité draagt hiertoe bij. Het feit
dat we de kaap van 150 leden reeds overschreden hebben zegt genoeg, en ja het mag al eens gezegd wor-
den: Chiro Alleman is goed bezig!

Dat blijkt ook uit het aantal activiteiten die
voor het najaar op onze kalender staan.
Op 8 oktober organiseren we alweer ons
jaarlijks mosselfeest; op 15 oktober geven
we een spetterende fuif en op zondagoch-
tend 21 november zal je naar jaarlijkse
gewoonte enkele Chiromeisjes aan uw
voordeur aantreffen voor onze kerstrozen-
actie! Bovendien zal je op de
Halloweentocht van de heerlijke pan-
nenkoeken van onze Tip-tiens en Aspi’s
kunnen proeven.

Een verdere update van het doen en
laten van onze Chiro zal u alvast te lezen
krijgen in de volgende Info Sinaai, maar
neem intussen gerust eens een kijkje op
onze website : www.chiroalleman.be

Namens de hele leidingploeg vanChiro Alleman! 

KFC HERLEVING SINAAI
Speelkalender eerste ploeg – 2de provinciale C

18/09/2011  15.00 Sinaai - Lebbeke                     24/09/2011 19.30 Vrasene - Sinaai
02/10/2011  15.00 Sinaai - Lochristie                    09/10/2011 15.00 Verrebroek - Sinaai
16/10/2011  16.00 Sinaai - Opdorp                       23/10/2011 15.00 Bazel - Sinaai
30/10/2011  15.00 Sinaai - Grembergen               06/11/2011 14.30 Dendermonde - Sinaai
13/11/2011 14.30 Stekene - Sinaai                       20/11/2011  14.30 Sinaai - Schoonaarde
27/11/2011 14.30 Kalken-Laarne - Sinaai             04/12/2011  14.30 Sinaai - Waasmunster
11/12/2011 14.30 HO Kalken - Sinaai
Info over reserven en jeugdreeksen: zie website www.fchsinaai.be of kom eens langs in ons cafeteria voor
gedetailleerde info.

Activi te i ten:KFC HERLEVING SINAAI
18 sept. Footlunch om 12.00 u     Sinaai - Lebbeke
25 sept. Inschrijving en aankomst MTB Mezenstraat

16 okt. MTB van het Waasland  inschrijven en aankomst
28 en 29 okt.      Mosselfeest  

November:   deur  aan deur verkoop  Cava
20 november: Footlunch om 12.00 u  Sinaai - Schoonaarde

03 december Sinterklaasfeest    aankomst Sint met helikopter om  11.00 u.
16 december Kreeftenfeest 

17 december Kerstfeest voor de jeugd.
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JEUGDKOOR GAUDEAMUS start 37ste werkjaar
Iedereen die zin heeft om mee te zingen is van harte welkom op de repetities.  Die gaan elke zaterdagmid-

dag door in het lokaal achter de parochiezaal, van 12u30 tot 13u30.  
Alle informatie over geplande activiteiten en optredens vindt u op onze website:

www.jeugdkoorgaudeamus.be.  
Voor alle verdere inlichtingen kan u terecht bij de voorzitter, Johan Van Bree, tel 03/772 62 08 of bij artistiek

verantwoordelijke Tiny De Mulder, tel 03/296 31 58.
Ons jaarlijks Kerstconcert gaat dit jaar door op zaterdag 10 december in de parochiezaal.
Deze 30ste editie wordt naar goede gewoonte weer een sfeervolle avond puur genieten…

ATLETIEK-SINAAI
De start-to-runners van de club Running-Team-Sinaai (RTS) waren de voorbije zomer heel gemotiveerd.

Zoals beloofd in het vorige nummer werden op 9 Juni een diploma en een drankje uitgereikt aan allen die
de 5 km zonder problemen tot een goed einde brachten.

Op de Reynaertloop in Belsele slaagden de nieuwe start-to-runners en de leden van RTS er dan ook vlot
in hun enthousiasme te bevestigen. Niet minder dan 35 leden verschenen aan de start en de ‘tactische na-
besprekingen’ bij een drankje achteraf getuigden van de goede en plezante groepsgeest binnen onze pas
opgerichte club.

Dit alles overtuigde het bestuur en de begeleiders van RTS om volgend jaar een nieuwe cursus op te
organiseren. Startdatum is maandag 26 maart 2012. Meer info hieromtrent in het volgend boekje of op de
website van runningteamsinaai.webs.com.
Voor meer inlichtingen over de jogging club-sinaai kan men altijd terecht op de website of telefonisch : 

Verlee Matthieu, Voorzitter – 0495332030 / Verlee Didier, Sectretaris - 0494711294 / 
Heymans Werner  - 0494164574

Enkele uitslagen van joggers en lopers uit Sinaai ..
> 02 juni - Biervliet – Nl
Een gezellige dorpsloop in de kleine straatjes van Biervliet,  uitslag RTS : Verlee Matthieu, Wim Duerinck,
Van devoort Joke (2plts dames jeugd), Els Bammens
> 4 juni - KwB loop in Bazel 
Met tropische zomerweer ! 
Hebben de loop goed volbracht: Lieven van den Eynde , Kurt Vercauteren , mvr Moens Patrick en dochter.
> 19 juni - Reynaert – Belsele
- Op de 10 Miles: Van Puyvelde Eddy (AVLO) (7e plts), De Grand Christophe (acw) (19), Van
Cauwenberghe Erwin (na) (33), Van Boghaert Stefaan (47), Van damme danny (49), Provost Frank (66), Van
Eynde Ben , 
- Op de 8 km: Van Peteghem Etienne (14e plts), Verlee Matthieu (31), Melens Carl (38), Claessens Silvie
(39), Dr Schietse Koen (52), Van Puyvelde Lobke (68), Thuysbaert Jan (69), Thuysbaert Evy (78), Watte
Mieke (79), Schelfaut Anja (80), Thuy Debbie (81), Notenbaert Franky (82), Meerschaert Els (88), Ongena
Ann (90), De Block Anne (91).
- Op de 4 km: Verlee Didier (5e plts), Sanders Jurgen (38), Van Damme Stefaan (71), Sanders Elias (102),
Van Clapdurp Sarah (114), Van Damme Bert (117), Buyle Juli (131), Van Leuven Christel (132), Duerinck
Wim (133), Van Devoorde Joke (134), Buyle Jani (136), Heymans Werner (137), Janssens Pascale (160).

> 25 juni - Waasmunster..
- Op 10 Miles: Van Puyvelde Eddy (4e plts), De Grande Christophe (16), Van Cauwenberghe Erwin (28),
Moens Patrick (39), Dr de Ruyttere Matthieu (46), Beirnaert Adriaan (86), Provost Frank (133), Smet Eric
(409).
- Op de 7 km: Penne Michael (6e plts), Van Acker Hilde (65), Tuysbaert Jan (115), Duerinck Wim (114), Thuy
Debbie (119).
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> 26 juni - Stekene
- Op de 6 km: Van Den Eynde Lieven (13e plts), Van Den Eynde Landerik (19), Thuysbaert Evy (81),
Thuysbaert  Eline (82).
- Op de 3 km: Verlee Didier (3e plts), Verlee Matthieu (7), Buyle Jani (20).
> 3 juli - KwBloop -  Sinaai (een wedstrijd zonder uitslag)
- Op de 10km: Van Damme Danny en Carl Melens.
- Op  de 5km: Etienne Van Peteghem, Verlee Matthieu, Ann Ongena, Sarah van Clapdurp, Kelly Smet,
Sarah Van laere, Joke Van Devoort, Wim Duernick,  Etienne Van Bunder..
> 24 juli – Gent - 1500m race
Vinnie Van Puyvelde( AVLO) liep daar een jaar besttijd op de 1500meter! Proficiat!
> 30 juli - Lokeren  - streetrace.
- Op de 12 Km: Van Puyvelde Eddy (AVLO) (11e plts), Maes Robby( volh) (37), La Heyne Kristof (76),
Thuysbaert Jan (265), Thuy Debbie (266) .
Nathalie Michiels (AVLO) liep hier een mooie 6e plaats bij de dames (3plts dames-Sen) na een revalidatie
van een zware Blessure.
> 7 augustus – Impe
1e plts bij de dames op de 13km voor Nathalie Michiels !
> 31 juli - Wachtebeke (overslag)
Op de 9 km: Verlee Didier (1e plts - Proficiat), Van Eynde Lieven (12), Gysbrechts Joris (14), Verlee
Matthieu (16), Duerinck Wim (27), Thuysbaert Evy (32), Thuysbaert Eline (33)
> 12 augustus – Kemzeke - Kemelrun
Op de 10km: voor Verlee Didier (4e plts), Provost Frank (32), Verlee Matthieu (39), Luc Lahaye (47),
Etienne van Bunder (59), Van Laere Sarah(60), Thuysbaert Evy (61).
> 13 augustus – Grembergen - Kapellekensloop
Op de 12 km: bij de dames Michiels Nathalie (AVLO) (1e plts !)

Sportieve Groeten, Werner Heymans

11e Mosselfeest Linx+ Sinaai
Graag nodigen wij u, uw familie en vrienden uit op onze

11e Grote Mosselsouper
zaterdag 22 oktober 2011,  vanaf  17.00 uur

zaal  café “De Zwaluw”,  Wijnveld 308,  Sinaai

Linx+ Sinaai organiseert haar elfde grote mosselsouper. Smullers jong en oud, groot en klein: iedereen
is welkom. Ook de niet-mosselliefhebbers komen aan hun trekken: voor hen staat een koude schotel met
vlees of vis klaar. Mosselen zijn er à volonté, en worden geserveerd met lekkere frietjes.

Wie er de vorige jaren bij was, weet dat goed is! Inschrijven kan via mike.nachtegael@skynet.be, tele-
fonisch via 0479 90 21 84, of op onderstaande adressen. 

De mosselen kosten 15 euro (9 euro voor kinderen -10j), de koude schotel 14 euro (8 euro voor kinderen
-10j). Betalen kan ter plaatse of door overschrijving van het correcte bedrag op rekening 088-2177082-09
(IBAN BE52 0882 1770 8209, BIC GKCCBEBB)  van ‘Linx+ Sinaai’.

Mike Nachtegael (Mezenstraat 11)  Gunther Mattheussens (Wijnveld 150)
Benny Smet       (Molenstraat 32)   Sven Stuer                  (Leestraat 21)
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CHIROJONGENS “WIJ” SINAAI

Beste lezer,
De zomervakantie is weeral voorbij en we kunnen terugblikken op een supertof bivak! We gingen van 11

tot 21 juli naar Oostmalle om er 10 dagen lang allerlei avonturen te beleven. De zon was jammer genoeg
niet altijd van de partij, maar dat hield ons niet tegen om ons te pletter te amuseren. Het bivak was de kers
op de taart van een fantastisch werkjaar!

Op zondag 18 september hadden wij onze startdag. Vanaf 14 uur gaven wij de aftrap van het nieuwe werkjaar.
“Wij” zetten dan onze deuren open en verwelkomden iedereen die zin had om eens een kijkje te komen nemen op
onze Chiro. Zit je in de derde kleuterklas of hoger, en ben je op zoek naar de leukste plaats ter wereld om een
zondagnamiddag door te brengen? Kom dan zeker eens proberen aan onze lokalen achter de sporthal.
Verder kunnen wij u al vertellen dat we binnenkort weer een knalfuif zullen organiseren: onze 1 Eurofuif  o p
29 oktober, zal weer een echt feestje worden!En naar jaarlijkse gewoonte is er op 3 december terug onze
kerstboomactie, maar daarover zal u later nog meer informatie krijgen.

Nog vragen? Neem gerust eens een kijkje op onze site: www.chirowij.be of kom eens langs op zondag-
namiddag.

Vriendelijke Chirogroeten!, de leiders van Chirojongens “Wij” Sinaai.

De speelsters van de 3de nationale houden 1 minuut stilte
ter nagedachtenis van de slachtoffers Pukkelpop voor de
Bekerwedstrijd van 20 augustus WB-Sinaai Girls 2-Zulte
Waregem 2)

Tornooi FC Wijnveld 2011
Het bestuur bedankt alle speelsters en spelers, staf, scheidsrechters en sympathisanten voor hun aan-

wezigheid. Ook een bijzonder woord van dank voor alle vrijwilligers die het sportieve gebeuren in goede
banen leidden.
Kalender thuiswedstrijden Wijnveld 1e nationale (Puyenbekestadion)
26/11/2011   14:30  W.B. -SINAAI GIRLS A - K.ST.-TRUIDENSE VV. A
10/12/2011  14:30  W.B.-SINAAI GIRLS A - VV.RASSING HARELBEKE
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3e nationale SG (Sinaai Girls)
29/10/’11 15:00   W.B.- S G B - V CLUB MOLDAVO   12/11/’11 14:30   W.B.-S G B - BEERSCHOT A.D. B
03/12/’11 14:30   W.B.- S G B - DAMES ZULTE WAREGEM B   17/12/’11 14:30   W.B.-S G B - SK.STADEN

1e provinciale SG (Sinaai Girls)
19/11/2011 11:00   W.B.- S G C - SERSKAMP-SCHELLEBELLE
03/12/2011 11:00   W.B.- S G C - MELSELE           07/01/2012 11:00   W.B.- S G C - KVE DRONGEN A

2e provinciale (Sinaai Girls)
29/10/’11 11:00    W.B.- S G D - V C DAMES E AALST B      26/11/’11 11:00    W.B.- S G D -  NINOVE B
10/12/’11 11:00    W.B.- S G D - NOKERE-KRUISH.           17/12/’11 11:00   W.B.- S G D - MOORTSELE

U13 meisjes miniemen (Sinaai Girls)
24/09/2011 09:30   W.B.- S G - KFC VRASENE B                      01/10/2011 09:00   W.B.- S G - OPSTAL
15/10/2011 09:30   W.B.- S G - TEMSE                          29/10/2011 09:30   W.B.- S G - FC MOERBEKE
12/11/2011 09:30   W.B.- S G - KRUIBEKE B                         26/11/2011  09:30   W.B.- S G - SINAAI A
10/12/2011 09:30   W.B.- S G - VVS STEKENE A 17/12/2011 09:30   W.B.- S G - ST-PAUWELS B

U11 meisjes preminiemen
08/10/2011 09:15   W.B.-SINAAI G. - EKSAARDE            22/10/2011 09:15   W.B.-SINAAI G. - DAKNAM
05/11/2011 09:15   W.B.-SINAAI G. - KFCE ZELE        19/11/2011 09:15   W.B.-SINAAI G.- ASSENEDE B
03/12/2011 09:15   W.B.-SINAAI G. - VVS STEKENE B 07/01/2012 09:15   W.B.-SINAAI G. - KVV ZELZATE

U9 meisjes duiveltjes
08/10/2011 09:30   W.B.-SINAAI GIRLS - SINAAI       29/10/2011 09:30   W.B.-SINAAI GIRLS - ST-PAUWELS A
12/11/2011 09:30   W.B.-SINAAI G. - VVS STEKENE A 03/12/2011 09:30   W.B.-SINAAI GIRLS - EKSAARDE
07/01/2012 09:30   W.B.-SINAAI GIRLS - STEKENE SPORTIEF

Uitbreiding jeugd- en provinciale ploegen
We verwelkomen nog graag meisjes, vanaf 8 jaar, en vrouwen die graag willen voetballen. Zij komen

terecht in een toffe groep die twee maal per week traint en zaterdag wedstrijden speelt in competitieverband.
Deze speelsters kunnen dan doorstromen naar de derde nationale ploeg of de eerste nationale ploeg. 

Wie interesse heeft kan steeds een aantal trainingen volgen alvorens aan te sluiten. 
Info (jeugd)coördinator Jürgen De Bondt jurgendebondt@telenet.be of 0486 491 410

Voor meer en recent nieuws: http://www.sinaai-girls.be

Dries 68/70 -   9112 SINAAI
Bezoek onze web stek: www.wld.uba.be of

calender http://wldworkshop.blogspot.com/
Najaarsprogramma 2011

Wanneer Activiteit
14 oktober: Voordracht: Door Jan PA0SSB: “van vonkenzender tot Saturnus”

Een zeer interessante lezing; iedereen is welkom. Een voordracht van ruim 2 uren
21 oktober: Workshop: 15-16 oktober: JOTA in Lokeren, In het weekend van 15 en 16 oktober

2011 is het JOTA, wij nemen daaraan deel samen met scouts Sint Laurentius Hoogland.
Info Kristof  ON3LK en Bruno, ON2BV

11 november :           Voordracht door Luk ON4BB : hamradio delux HRD Digimodes en logbook
18 november: Workshop
9  december : Voordracht: Door Ghis ON5NT “Zuid-Amerika van de Atlantische naar de kust van
deStille Oceaan: Brazilië, Chili, Uruguay…Bezoek aan enkele rare IOTA’s… Terugzien na 23 jaar van enkele
radioamateurvrienden. XYL’s en YL zijn meer dan welkom.
16 december :       Workshop

Alle activiteiten en voordrachten in het Parochiaal Centrum , Dreis 68 - Sinaai
Alle programma wijzigingen kunt u steeds op onze website vinden.

Plant u een activiteit laat het ons weten via de wld server WLD@yahoogroups.com
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JOTA JOTI 15 en 16 oktober 2011
In het weekend van 15 en 16 oktober 2011 is het JOTA, wij nemen daaraan deel samen

met scouts Sint Laurentius Hoogland. Vorig jaar deden
we dat met de scouts van Waasmunster.
Maar wat is JOTA juist?  JOTA staat voor Jamboree On The

Air. Het is een scoutsactiviteit die elk jaar terugkomt, die
wereldwijd scouts met elkaar in contact brengt via amateurradiofrequenties.

De JOTA is ontstaan rond 1956 toen enkele scouten een manier zochten om
op regelmatige basis contact te houden met elkaar buiten de vijfjaarlijkse
Jamboree (reuzegroot scoutskamp met scouts van de hele wereld). Daaruit
ontstond het idee om samen met radioamateurs verbindingen tussen de ver-
schillende groepen te maken.

Radioamateurs waren toen en zijn nu nog steeds in staat om op een een-
voudige manier grenzen te overschrijden en verbindingen te maken over de
hele wereld.  In 1957 werd dan ook de eerste Jamboree On The Air georganiseerd.  Sindsdien bieden vele
radioamateurs jaarlijks hun diensten aan aan de scouts om zo contacten te maken met anderen.
Dit jaar tijdens de 54ste JOTA krijgen we via RISX een specifieke call ter beschikking ON?JOTA (het num-
mer is nog niet bekend).  Heeft u interesse om ons bij de JOTA te helpen, laat ons gerust iets weten.

73    ON2BV Bruno    ON3LK Kristof
Nog enkele interessante sites:  http://www.Risx.be http://www.JOTA-JOTI.scouting.nl

http://scout.org/en/information_events/events/jota/the_54th_jota_2011

SINT-CATHARINABASISSCHOOL
De Sint-Catharinabasisschool met vestigingen:

- KLAVERTJE 3, Vleeshouwersstraat 2   - TWIJNTJE, Wijnveld 253   - DE ZWAAN, Leebrugstraat 65
houdt een OPENKLASJESDAG op: ZATERDAG 10 DECEMBER VAN 10u tot 12u.

Kom maar eens langs om een kijkje te nemen of een kapoen in te schrijven (dan graag sis-kaart meebrengen aub).
Lukt het die dag niet, maak dan  graag een afspraak bij directeur Christel Deck op nr 03/ 772 34 43.

HARTELIJK WELKOM !!!
ACTIVITEITENKALENDER
KAV-Sinaai-centrum :
Oktober:- 03/10 kaartnamiddag in de bovenzaal om 13.30              - 09/10 ontbijtbuffet

- 13/10 start kookreeks “ Onze dagelijkse kost” in de bovenzaal om 19.00
- 19/10 crea-avond: “ sfeerbolletjes in was” in de bovenzaal om 19.30

November: - 02/11 kinderknutselnamiddag om 14.00 in de conferentiezaal
- 07/11 start crea-reeks: creatief rond kerst om 19.30 in de bovenzaal.
- 07/11 kaartnamiddag om 13.30 in de bovenzaal.

December: - 05/12 kaartnamiddag om 13.30 in de bovenzaal.
- 15/12 creatief bloemschikken om 19.30 in de bovenzaal.     - 20/12 kerstfeest

Op dinsdagavond om 20.00 is er elke week YOGA in de conferentiezaal.
Op vrijdagnamiddag van 13.00 tot 15.30  gaan we fietsen.We verzamelen in de Edgar Tinelstraat 8.

Iedereen is van harte welkom op deze activiteiten. Wil je meer info, stuur een mailtje naar
marianne.de.sy@skynet.be of 03/772 58 25
Schuttersvereniging De Eendracht:
Al deze schietingen gaan door in ons lokaal bij Helena Leeman, Vleeshouwerstraat 28
Zaterdag 1 oktober       algemene koningschieting Zondag 2 oktober         om 15 uur         15€ gratis
Maandag 24 oktober     om 15 uur         25€ gratis         Zondag 8 november     om 15 uur         15€ gratis
Maandag 28 november om 15 uur         25€ gratis          Zondag 4 december     om 15 uur         15€ gratis  
Maandag 26 december om 15 uur         25€ gratis
Voor al deze schietingen is er een inleg van 3.5€; terug 3€.
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Schuttermaatschappij " DE WARE VRIENDEN SINAAI " :
01 okt. : Algemene koningschieting verbond Sinaai                     07 okt : schieting om 19.30 uur

08 okt : schieting om 15.00 uur                       09 okt. : Koning der Koningen Verbond Sinaai om 10.00 uur
23 okt : schieting om 15.00 uur                       04 nov : schieting om 19.30 uur
12 nov : schieting om 15.00 uur                      26 nov : Kampioenschap van Sinaai
27 nov : schieting om 15.00 uur                      02 dec : schieting om 19.30 uur
10 dec : schieting om 15.00 uur                      25 dec : schieting om 15.00 uur

Al deze schietingen gaan door in zaal " Bokkenhof " Wijnveld te Sinaai ( aan het Station )
Sport- en feestcomité Duizend Appels

- zaterdag 19 november 2011 : Eetfestijn met aanvang om 18u; - zondag 20
november 2011 : Sinterklaasfeest om 14u. Beide activiteiten vinden plaats in zaal 'TOON' aan het Paters
Bos. Meer info beschikbaar bij onze leden.

Davidsfonds Sinaai 
Vrijdag 14 oktober om 19.00 uur - Dorpshuis: “Vers Geperst” - voorstelling van alle Davidsfondsuitgaven
2011-2012
Zondag 23 oktober om 14.00 uur - Dries: herfstwandeling
Zondag 30 oktober (namiddag)- Heizelpaleizen Brussel: tentoonstellingsbezoek “Toetanchamon“ 
Maandag 7 november - Sint-Catharinascholen: inleveren opstellen Junior Journalist Wedstrijd 

Dit jaar is het thema: “JJW gaat virtueel.”
Dinsdag 15 november om 20 uur (datum nog onder voorbehoud)– Buurthuis:  lezing “Tussen kunst en
kitsch” door Piet Swimberghe (i.s.m. Markant)
Voor eind november-begin december plannen we nog een bezoek aan een kwalitatief hoogstaand concert.
Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt steeds u terecht op het
secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58) of op onze website www.davidsfondssinaai.be .

K.V.L.V.
De recentste info vind je steeds op onze website: www.kvlvsinaai.centerall.com
maandag 3 oktober: Namiddag voor weduwen en alleenstaanden - te Puivelde/Parochiezaal (Kemzekestraat
20).  Marcella Piessens komt op de koffie met verhalen. Aanvang 14uur - einde 17uur. Graag inschrijven bij Ann
Van Damme voor 22 september. De deelname kost €5 ter plaatse te betalen.
dinsdag 11 oktober: Talenten ontdekken bij je kind? door Luc Dewulf. (zie artikel ….)Wil je de talenten bij je kind
– tiener ontdekken EN ontwikkelen?Geef dan Ann Van Damme een seintje voor 4 oktober mail: aerssens.van-
damme@skynet.beledenprijs van €5 - niet-leden €8, betalen kan ter plaatse.Place to be: Museumtheather (in
STEM museum), Zwijgershoek – Sint-Niklaas 20uur
woensdag 19 oktober: Kookworkshop met Christine Willems met als thema FINGERFOOD Aanvang 19u30
Parochiezaal - deelname in de onkosten 4€ (niet-leden 6€)
donderdag 27 oktober: 60+ namiddag CC De Route - SintGillis Waas Dirk Musschoot komt spreken over "Van
Franschmannen & Walenmannen", de seizoensarbeiders die naar Frankrijk & Wallonië trokken om daar te gaan
werken.
Doe je mee? geef een seintje aan Linda Braem voor 17 oktober.  De partners zijn van harte welkom!
woensdag 23 november: De ziekte van Alzheimer door Prof Christine Van Broeckhoven Alzheimerdementie
is de belangrijkste vorm van dementie en wordt gekenmerkt door het een enorm verlies van hersencellen.  Het korte
termijngeheugen wordt eerst aangetast.  De kans op dementie vergroot met de leeftijd maar erfelijke factoren spe -
len hierbij een aanzienlijke rol.  Studie hierop geeft tevens betere behandeling van dementie. Kostprijs 2,50€ (niet-
leden 5€). Aangezien de plaatsen beperkt zijn geef asap een seintje aan Linda Braem (linda.braem@scarlet.be)
en uiterlijk voor 15oktober. Aanvang 20uur CC Stroming Berlare (ruime parking)
zaterdag 26 november: AGRAFEEST
donderdag 8 december: AGRA content met je klassement
maandag 12 december: Kerstfeest - Hoe geuren ons leven beïnvloeden. Parochiezaal 13u30
woensdag 14 december: Kookles met mevr. Christine Willems Feestmenu met vis 13u30 Parochiezaal
donderdag 15 december KVLV PROMS met als gast Gunther Neefs – CC Lokeren
Interesse voor deze muzikale avond? stuur een mailtje naar linda.braem@scarlet.be 
woensdag 21 december: Bloemschikken met als thema de feestdagen
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