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REDACTIONEEL
Als de Volkssportfeesten voorbij zijn en de Nazomer van Sinaai zich aankondigt valt het vierde en laatste num-

mer van deze jaargang van Info-Sinaai bij alle inwoners van ons dorp in de brievenbus. Het staat weer boordevol
met verslagen van de voorbije zomerse activiteiten en met aankondigingen van al wat er de komende maanden
gaat gebeuren.Ook Sinaïek geeft ons alweer heel wat wetenswaardigheden uit vervlogen tijden.
Tijdens de tentoonstelling het dorpshuis met de septemberjaarmarkt zal Den Dissel zijn jaarboek voorstellen en
aanbieden aan de leden en andere geïnteresseerden. N.a.v. de honderdste verjaardag van het overlijden van
Edgar Tinel was het onderwerp snel gekozen. Ongetwijfeld een document om in iedere huisbibliotheek te
bewaren.In de kerk zullen de deelnemers aan Kunst uit Sinaai weer hun beste beentje voorzetten om U heel
wat mooi’s te laten zien en horen.  Verder in dit nummer lees je er meer over.

In de voorbije weken heeft de dorpsraad n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober alle poli-
tieke partijen die in onze stad opkomen rond de tafel gebracht om te horen wat hun ideeën zijn voor de stad
in het algemeen, en voor Sinaai in het bijzonder.

Vooraf hadden zij het memorandum van de dorpsraad ontvangen. Daarin vonden zij de wensen van de
Sinaainaren voor de komende legislatuur.  Dat die memoranda, die sinds 1976 om de 6 jaar aan de nieuwe
bewindsploeg werden bezorgd, hun vruchten afwerpen is duidelijk merkbaar aan de vele realisaties op
zowat alle terreinen: openbare werken, mobiliteit, jeugdbeleid, sport, cultuur, e.a.
Ieder jaar in dit nummer doen wij ook een oproep aan de adverteerders die de uitgave van Info-Sinaai mede
mogelijk maken.  Zij mogen een bezoekje verwachten van een medewerker.  Zo geraken wij aan vers geld
voor de uitgave van de volgende jaargang.
Bedankt op voorhand, en tot binnenkort.

Voor iedereen verder veel leesgenot en kom eens meegenieten van alles wat er te beleven valt met de
septemberjaarmarkt op 22 en 23 september.
Weet ook dat we sinds enige tijd onze Info Sinaai digitaal ter beschikking stellen op onze website www.sinaaileeft.be.
Handig voor een ‘uitgeweken’ naaste die op die manier voeling wil houden met zijn of haar roots.

INFO SPRAK MET JEF RYCKAERT
Reeds lang hoorden we spreken over een nieuwbouw voor de school in

de E. Tinelstraat. Nu we daar volop bedrijvigheid zien dachten we dat dit
de gelegenheid was om eens ons licht op te steken bij Jef Ryckaert, de
voorzitter van het schoolbestuur van de Sint-Catharinascholen.

Jef, we zien aan de Tinelstraat de start van bouwwerken.
Wat staat er te gebeuren ?
De werken  zijn inderdaad begonnen in onze lagere school in de E.

Tinelstraat. We bouwen er zes kaslokalen, een taakklas, toiletten en een
aantal nutslokalen.Om plaats te maken voor de nieuwbouw, moest eerst het
oude huis aan de straat gesloopt worden.Totnogtoe verlopen de werken vlot
en dus volgens de vooropgestelde planning. Als er aan dit ritme kan verder
gewerkt worden zal het metselwerk in de loop van november voltooid zijn.
Ook voor de dakwerken die daarop volgen is de aannemer reeds aangeduid.
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De problematiek van een vijfde en zesde studiejaar op een afzonderlijke campus is niet nieuw.
Waarom nu pas deze realisatie ?

Tot 1995 hadden we in Sinaai centrum een jongensschool in de E. Tinelstraat en een meisjesschool in de
Vleeshouwersstraat. Toen het toenmalige schoolbestuur besliste om te herstructureren en gemengd onder-
wijs in te voeren was de nieuwbouw in de E. Tinelstraat bijna gerealiseerd. Omdat in de Vleeshouwersstraat
alle kleuters in gelijkvloerse klassen konden gehuisvest worden werd er voor geopteerd om van de vroegere
meisjesschool een kleuterschool te maken terwijl de kinderen van de lagere school aangewezen waren op
de lokalen in de E. Tinelstraat. Het aantal klaslokalen daar was echter onvoldoende om alle leerlingen van
de gemengde lagere school er een plaats te geven. Daarom kreeg de derde graad noodgedwongen onder-
dak in de Vleeshouwersstraat.

Er waren van bij het begin voldoende argumenten om een oplossing te zoeken om gans de lagere school
in één locatie onder te brengen. Immers, niet alleen zijn de lokalen die de derde graad ter beschikking heeft
oncomfortabel, maar ook pedagogisch is het wenselijk alle klassen op één plaats te hebben.Een aantal
oplossingen werd onderzocht. Buren zijn aangesproken om terreinuitbreiding in de Tinelstraat te verwerven.
Er werd ook een dossier uitgewerkt voor subsidiëring. Dat alles heeft veel tijd en geduld gevraagd. Toen
definitief bleek dat er geen andere mogelijkheid was dan op eigen terrein een nieuwbouw op te richten,
hebben we beslist om die in te planten op de plaats van het oude gebouw aan de straatkant. Het was ste-
denbouwkundig niet evident, temeer omdat we de speelplaats niet wilden verkleinen en we dus genood-
zaakt waren om de zes klaslokalen op palen te bouwen. Zodoende kan de ruimte onder het gebouw gebruikt
worden als overdekte speelplaats.
Tal van gesprekken met de diensten van stedenbouw in Sint-Niklaas en Gent zijn hiervoor nodig geweest.

Het is mede dank zij de bereidwillige medewerking van de buur, de familie Koklenberg, dat we ons project
kunnen realiseren.

Enkele jaren geleden trok de overheid aan de alarmbel omdat men geen opvang had voor de
instroom van kleuters. Biedt deze nieuwbouw voldoende opvangcapaciteit voor de te verwachten
leerlingeninstroom van de komende jaren ? 

Voor een gemeente met ongeveer 6000 inwoners en nog wat instroom van leerlingen uit omliggende
gemeenten, hebben we berekend dat een lagere school met een capaciteit van 300 leerlingen moet vol-
staan. Hierbij is rekening gehouden met de capaciteit van onze vestiging ‘De Zwaan’ in de Leebrugstraat
(drie graadklassen)en deels met de schommelingen in het geboortecijfer.

Met 300 leerlingen kan je met de gangbare betoelaging 15 klassen inrichten. Daarnaast heb je ook nog
een computerklas nodig zodat je aan 16 klaslokalen komt, die je nodig hebt en die ook beschikbaar zullen
zijn in de nieuwbouw.

Als de renovatiewerken in ‘Klavertje drie’ (Vleeshouwersstraat) zullen uitgevoerd zijn zullen we daar over
zeven, desnoods acht kleuterklassen beschikken. In ‘t Wijntje’ (Wijnveld) hebben we er drie, in De Zwaan
twee. In totaal moet dat zeker volstaan om alle kleuters een comfortabele plaats te bieden. Wel stelden we
vast dat ‘t Wijntje de laatste jaren zijn maximum capaciteit bereikt had.

Kan je ons inzicht verschaffen over de kostprijs en wie dat betaalt ?
De stedenbouwkundige voorschriften om te mogen aanbouwen aan het huis van de familie Koklenberg en

de beperkingen in hoogte maken de nieuwbouw uiteraard duurder. De totale kostprijs zal tussen 1,2 en 1,3
miljoen euro liggen. Zeventig percent daarvan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, dertig per-
cent van de kostprijs is te betalen door de VZW Sint-Catharinascholen.

Ware een centralisatie van de schoolinfrastructuur aan de OCMW- of Troelant site niet meer
aangewezen, gelet op de nabijheid van de sporthal ?

In onze zoektocht om de volledige lager school op één locatie samen te brengen is inderdaad ook een
mogelijke verhuis naar de Vleeshouwersstraat bestudeerd. Er was toen reeds sprake van dat het OCMW
rusthuis zou verdwijnen. Het samenbrengen van de lagere school en de kleuterschool op één adres in de
Vleeshouwersstraat sprak ons wel aan. Zo kan je bijvoorbeeld naar één centraal secretariaat gaan waar al-
tijd iemand bereikbaar is voor personeel, leerlingen, ouders, leveranciers en noem maar op. En zoals je
zegt: de gemeentelijke sporthal en sportterreinen zijn vlakbij. Bovendien konden we zo een energiezuinige
school bouwen, wat financieel maar ook voor het milieu belangrijk is.

Dit project was echter financieel niet haalbaar. Een totaal nieuwe campus bouwen kost heel veel geld en
bij dure projecten is er ook het risico op zware meerkosten die niet gesubsidieerd worden. Ook de verkoop -
waarde van de huidige lokalen was een grote onbekende. Daarbij komt dat zo’n groot project voor lange tijd
op de wachtlijst komt bij de subsidiërende overheid.
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Deze realisatie zal het uitzicht
rond het Tinelhuis drastisch
veranderen.

Waarom is hiervoor gekozen ?
Ja, de toch wel hoge nieuwbouw
komt vrij dicht bij de bibliotheek.
Maar hij is nu ook niet zó hoog dat
hij boven de het Tinelhuis uit-
torent. Komend vanaf Sinaaidorp
zal men wel meer op de nieuw-
bouw kijken dan op de biblio-
theek.Waarom is voor die oplos-
sing gekozen? Wel, zoals reeds
gezegd was het de enig overblij-

vende mogelijkheid. En er zijn ook praktische voordelen aan deze keuze. De nabij gelegen bibliotheek
nodigt de leerlingen van de lagere school uit voor een bezoekje en in de Tinelstraat is ook heel wat minder
druk verkeer waardoor de kinderen veiliger naar school kunnen fietsen.

Een attent lezer weet meteen dat de klassen van het 5de en het 6de leerjaar aan de
Vleeshouwersstraat vrijkomen. Wat gebeurt daarmee ?
We verwachten dat de renovatiewerken aan Klavertje drie in de loop van 2013 zullen beginnen. We zullen
tijdens die werken een of twee kleuterklassen moeten verhuizen naar de klassen waar nu de derde graad
van de lagere school zit. Maar we zien ook het nut om een kindercrèche te hebben vlakbij de school. Het is
niet de bedoeling dat we dit zelf organiseren maar we kunnen wel onze gebouwen verhuren aan derden die
daar veel ervaring mee hebben. De verkennende gesprekken hierover hebben reeds plaats gehad en we
weten ook reeds welke aanpassingen er aan het gebouw dienen te gebeuren.

Wie het schoolgebeuren gevolgd heeft ziet dat deze realisatie past in een langgerekt proces van
verbouwing e/o vernieuwing. We zagen eerder de vernieuwing van gebouwen en speelplaats aan de
Vleeshouwersstraat, idem dito aan de wijkschool op Leebrug, en nu is er een werf aan het Wijnveld.
Geraakt de cirkel rond ?

We voerden de eerste renovatiewerken uit in 1997-98. Sindsdien zijn er een tiental kleine en grotere pro-
jecten uitgevoerd. We zijn momenteel bezig een sanitair blok te bouwen in ‘t Wijntje. Achter het schoolge-
bouw wordt daar ook een nieuwe speelplaats aangelegd.

Zoals reeds vermeld hopen we volgend jaar Klavertje drie aan te pakken. Dat zal omwille van sub-
sidiëringsvereisten in meerdere fasen gerenoveerd worden en een paar jaren in beslag nemen. Ook het blok
met de toiletten wordt onder handen genomen. In De Zwaan is er een vraag naar een nieuw klaslokaal en
op verschillende locaties zijn er ook daken die aan vernieuwing toe zijn. 

‘Geraakt de cirkel rond?’, vraag je mij. Er is nog veel te doen. De grote zorg voor alle scholen is de grote
energiekost. Daarom besteden we heel veel aandacht aan isolatie bij renovatie en nieuwbouw. Maar het zal
nog lang duren vooraleer alle gebouwen optimaal in orde zijn.

Jef, ik wil graag ook enkele vragen stellen omtrent jezelf
Welke opleiding heb je genoten en wat was je beroep? Wat zijn je interesses en hobby’s?
Van opleiding ben ik burgerlijk ingenieur. Ik heb mijn hele loopbaan in een telecommunicatiebedrijf ge-

werkt. Daardoor ben ik nog altijd geïnteresseerd in alles wat met techniek te maken heeft. Het valt mezelf
op hoe ik voor de nieuwbouw de drang voel om alle technische details te kennen. Bijvoorbeeld van de
regeling van de verwarming en de verluchting, de elektriciteit enz.. Maar eigenlijk alles wat met bouwen te
maken heeft bestudeer ik graag. 
Ook de natuur en de vogels interesseren me heel erg. Het is zalig in de tuin te werken of op een zeld-zaam

rustig moment er te zitten en dan te luisteren naar het gezang van de vogels en hun gedrag gade te slaan.
Zij eten wel al onze kersen op maar ze betalen ons met een prachtig lied. 

Door de jaren heen ben ik ook heel geboeid geraakt door de figuur van Jezus Christus. In welke
omstandigheden Hij geleefd heeft, wat Hij gedaan heeft, wat Hij echt gezegd heeft, en vooral wat dit voor
ons,mensen van de 21ste eeuw, nog kan betekenen. Dat levert boeiend studiewerk op en ik deel dat dan
ook graag met mensen in het Open Leerhuis in Belsele.
Al deze interesses zijn eigenlijk ook mijn hobby’s want veel vrije tijd blijft er niet over. Toch probeer ik elke

week naar het zwembad in Lokeren te lopen en daarna te zwemmen. Ik spring ook graag op mijn fiets om
eens zwetend de Zeeuwse polders in te rijden tot de Westerschelde en daar dan een eind langs het water
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te fietsen en te genieten van de watervogels om daarna weer zo snel mogelijk thuis te zijn. In de vlakke pol-
ders kan het beuken zijn tegen de wind maar als ik dan thuis kom heb ik steeds dat goed gevoel: ‘Ik kan het
nog’. Als je wat ouder wordt doet zo’n schouderklopje deugd.

Maar ik kan even goed genieten van een rustige wandeling of fietstocht met mijn vrouw of van een voet-
balmatch met de schoonzoons en kleinkinderen.

In ’ 95 nam je het initiatief om de inrichting van het schoolgebeuren in Sinaai met Sinaaise handen
en koppen over te nemen.

Wat was de aanleiding, en van waar dat engagement ? Je eigen kinderen hadden immers de
Sinaaise schoolbanken al verlaten, en zelf kwam je uit een internationaal commercieel bedrijf.

Het initiatief kwam zeker niet van mij. Het begin van de jaren negentig waren zeer turbulent voor de
Sinaaise scholen toen directiewissels zeer gecontesteerd werden.

Men maakte zich daar in het bisdom ernstige zorgen over. De toenmalige vicaris van onderwijs kende me.
Toen we mekaar toevallig ontmoetten sprak hij me aan over de problematiek.

Onze scholen werden toen bestuurd vanuit een VZW in Sint-Niklaas. De vicaris vroeg me met aandrang
om een lokale VZW op te richten die het bestuur van de scholen zou overnemen. Een opdracht die moei-
lijk te combineren was met mijn professionele bezigheid en met mijn vrijwilligerswerk in de parochieploeg
van toen.Na overleg met onze pastoor Paul Verschelden hebben we, gezien de noodzaak, toch beslist om
er onze schouders onder te zetten. Tot onze grote voldoening vonden we een team van echt gemotiveerde
mensen die elk een taak wilden opnemen om onze scholen te leiden.

Dat onze kinderen op dat moment de Sinaaise scholen ontgroeid waren vonden we eerder een pluspunt.
Wij waren heel tevreden over de goede vorming die ze gekregen hadden in de lagere school.

Naast Sinaai ben je ook actief in de inrichtende macht van VTI Sint-Laurentius in Lokeren , en was
je de eerste voorzitter van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs in Sint-Niklaas en
omliggende, een samenwerking met 27 scholen. Diezelfde drive ?

In het  VTI, de school voor wetenschap, techniek en technologie in Lokeren ben ik kort na mijn leger-
dienst opgenomen in het bestuur. Toezien en meedenken over de organisatie van de verschillende
richtingen, dat heb ik altijd graag gedaan. Ik maak ook deel uit van de jury voor de beoordeling van
de eindwerken. Elk jaar weer ben ik verbaasd over wat die jonge mensen kunnen realiseren. Voor
velen is dat een zeer goede basis voor verdere studies.

In Lokeren zijn we aan een belangrijke transitie bezig.  De drie schoolbesturen: het college (Lokeren en
Eksaarde), Onze Lieve Vrouw Presentatie en het VTI worden samengevoegd tot één bestuur. Een belang-
rijke stap voor de Lokerse secundaire scholen waar alle schoolbesturen enthousiast naar uit-kijken.
In de scholengemeenschap Sint-Nicolaas basisonderwijs was ik tot vorig schooljaar voorzitter van de 11
schoolbesturen die daarin zetelen, maar ik was niet de eerste voorzitter. Ik heb dat vijf jaar met veel plezier
gedaan maar het is niet goed om in het werk te verdrinken en daarom heb ik gevraagd dat iemand anders
die taak zou overnemen.Diezelfde drive zeg je? Een opdracht geeft me maar voldoening als ik resultaat zie
en voor mezelf kan uitmaken dat ik mijn best ervoor gedaan heb. 

Wat drijft je en wat remt je om met deze missie door te gaan ?
Wat drijft een team van mensen om vrijwilligerswerk te doen, kun je je afvragen. Ik heb altijd graag in

teamverband aan projecten gewerkt. Een team waarmee alles bespreekbaar is in een sfeer van vertrouwen.
Weten van mekaar dat iedereen steeds de beste bedoelingen heeft. Je kan grondig van mening verschillen
en vurige discussies hebben. Als je hetzelfde doel voor ogen hebt kom je meestal tot goede oplossingen.
Het geeft je een goed gevoel en het drijft je voort als je met een team problemen kan aanpakken en pro-
jecten tot een goed einde kan leiden. Dat maakt, denk ik, dat mensen hun weinige vrije tijd opofferen aan
vrijwilligerswerk. Het spreekt vanzelf dat je dat niet volhoudt als je thuis niet de nodige steun krijgt.

Wat remt me om door te gaan? Soms, als de problemen zich opstapelen, of als ik de tijd niet vind om een
boek te lezen of als hoognodig werk thuis blijft liggen. Of als ik eraan denk dat we ouder worden en de tijd
om in goede gezondheid nog wat rustig te genieten misschien door onze handen glipt… Ja, soms vraag ik
me af of ik niet wat bezigheden moet terugschroeven. Maar wat ik doe, doe ik graag. Een hobby met enorme
afwisseling soms steil bergop, maar ook soms met de wind in de zeilen. Als je die kinderen ziet op de
speelplaats bijvoorbeeld, op weg naar een mooie toekomst, daar heb je toch wel wat vrije tijd voor over
zeker. Of als je met een personeelslid een deugddoende babbel kunt hebben, wat wil je meer?

Ook op de Leebrug ben je onlosmakelijk verbonden met het wijkgebeuren en de wijkkermis.Is al
wat voorafgaat voorzien op een onverwachte of ongewilde exit van Jef “in geval van?”

Toen de laatste herberg op de Leebrug de deur sloot heeft een handvol mensen zich met hart en ziel
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ingezet om de kermis te laten voortbestaan. Omdat de persoonlijke risico’s te groot werden kozen zij ervoor
een VZW op te richten. Ze hebben me toen gevraagd om in te staan voor het administratief werk. 
Ik had daar geen tijd voor maar ik kon niet neen zeggen. Nog steeds wordt het werk gedragen door enkele
vaste medewerkers maar ook door meer toevallige vrijwilligers. Ik zie mijn taak daar meer als ruggensteun.

Je wil absoluut weten wat mijn toekomstplannen zijn?
Ik heb geen glazen bol. Ik kan mijn gezondheid en die van mijn vrouw niet voorspellen. Als het van mij

afhangt zal ik niet totaal onverwacht iets laten vallen. Wat ik doe ligt me nauw genoeg aan het hart om het
niet zo maar in de steek te laten. Dat houdt ook in dat ik tijdig verantwoordelijkheden moet afbouwen en
doorgeven. Mocht ik toch onverwacht mijn taken niet meer aankunnen dan ben ik ervan overtuigd dat mijn
collega-bestuurders de capaciteiten hebben om onze scholen deskundig te leiden en het is al vaak
gebleken: “niemand is onmisbaar”.

Jaarmarkt te Sinaai 
op zaterdag 22 september met grote rommelmarkt!

Graag nodigen we iedereen uit op de Sinaaise jaarmarkt die doorgaat de vierde zaterdag van september
namelijk  22 september en dit op den Dries !
Zoals steeds beginnen we met paardenkeuring voor het gemeentehuis van 10 tot 13 uur!

De rommelmarkt neemt ook een aanvang om 10 uur. Belangrijk om weten is dat iedereen gratis kan deel-
nemen en dat men zich kan aanmelden op de dag zelf vanaf 8 uur ’s morgens, auto’s zijn toegelaten. Men
hoeft dus niet op voorhand in te schrijven .
De boerenmarkt start om 13 uur.
Tevens is er voor de kinderen en volwassen van alles te beleven. Tentoonstelling in de kerk rond 100 jaar Tinel!
Gans de dag oude ambachten, boekenverkoop, en allerlei standen ondermeer tentoonstelling kleinvee,

volkstuinen met plantentuin enz…
In de namiddag kunnen de kinderen gratis deelnemen aan volksspelen die in teken staan van 100 Edgar Tinel

en is er een toneelopvoering hieromtrent door de jeugdspelers van onze toneelgroep Baudeloo.
Voor de muzikale noot zorgen onze plaatselijk Koninklijke Harmonie samen met het trommelkorps van chiro

Wij. De Landelijke Gilde van Sinaai houdt haar prijsuitreiking van haar tuinwedstrijd en de Landelijke Gilde
van Stekene verzorgt een demonstratie vlegeldorsen. Een avontuurlijk springkasteel, paardenmolen en
viskaam zijn aanwezig! Voor de allerkleinsten is er kindergrime! 
Tegelijkertijd grijpen in het jeugdhuis de troelantfeesten plaats.

Dus zeker de moeite waard om een bezoek te brengen, verdere inlichtingen kan je verkrijgen op nr 0496
583 106 (Van Eynde Ben)
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KERSTMARKT - ZATERDAG 15 DECEMBER 
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 15 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).

TINELMUSEUM
Er is toch ook goed nieuws in 2012. In de cd-reeks Phaedra verschijnt in de lente van volgend jaar een

cd met pianowerk van Tinel.
Men had ons voorgesteld dat samen uit te geven, maar na alle gebeurtenissen liet onze financiële toes-

tand dat niet toe. En hulp kregen we ook daarvoor niet. Maar de bezieler van die cd-reeks (die vooral
Vlaamse muziek en Vlaamse uitvoerders brengt), Luc Famaey, gaat er mee door. Johan Duijck, docent
piano aan het conservatorium van Gent en ook internationaal erg gewaardeerde koordirigent (die reeds
heel wat werk van Tinel uitvoerde – tot in Zuid-Amerika toe ) speelt de Pianosonate en de Bunte Blätter. Ook
ander werk wordt voorbereid.
Eind september verschijnt het nieuwe Jaarboek van de Heemkundige Kring, gewijd aan Tinel. We schreven

daar heel veel teksten voor en zorgden voor foto’s en documenten allerhande voor de publicatie. Het is een
boek van 144 blz. geworden. Ook het Tinelmuseum vzw. Biedt dat aan zijn leden en aan alle belangstellen-
den aan. Het is een werk geworden waar een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed aan bod komt.
Ondertussen hebben we bij onze lectuur en opzoekingen nog heel wat nieuwe dingen gevonden.

Dat gaat van een onbekend werk dat we in Duitsland vonden tot foto’s en affiches die ook nog in Sinaai
opgedoken zijn. In onze volgende Tinelkranten schrijven we daarover.
En na de herstellingen en de verfbeurt in het Tinelmuseum is dat daar ook allemaal terug te vinden.
Voor  in fo :  www.t inelconcerten.eu of  devosjo@skynet .be

Jo De Vos

30ste VOLKSSPORTFEESTEN
Tijdens het laatste weekend van augustus gaf Sinaai present op zijn 30ste Volkssportfeesten.

Met 15 straat- en wijkploegen noteerden we ruim 300 enthousiaste deelnemers in de arena.
De deelnemende ploegen hadden zelf hun top 3 uit de proeven van de voorbije 29 edities mogen aan-

duiden, en dat resulteerde in een editie met een sterk competitief karakter.  
Géén verrassingsproef die een of ander kon neutraliseren; neen, men koos voor de pure stuff.  Daardoor

kregen we spontaan een opvallend jonger deelnemersveld.
De weergoden hielden de hemelsluizen dicht tot na de proeven zodat alles vlot kon verlopen.

Ditmaal ook een wat bijzondere proef met een dubbele bodem: 24 uur fietsen op rollen.Iedere ploeg kreeg
de gelegenheid om zoveel mogelijk kilometers bijeen te fietsen.Dat werden er in totaal 1.707,7 op 3 fietsen.

Er was de ploegen ook gevraagd of ze zich hiervoor konden laten sponsoren voor een goed doel.
Een goed doel dat we in Sinaai willen houden, nl. ten bate van inrichting van het nieuw gemeenschapscen-
trum Troelant dat volgend jaar zal geopend worden.De ploeg die het meeste sponsorgeld bijeen had
gebracht mocht aan de voorzitter van JOC Troelant een cheque overhandigen van maar liefst 2.309,22 euro.
Dank aan iedereen voor de vrijgevigheid.Tegen middernacht zaterdagavond kon de winnaar bekend
gemaakt worden: de Zakstraat mocht voor de tiende keer op de hoogste trede van het schavotje. Proficiat !
Graag danken wij langs deze weg iedereen die het welslagen van deze editie weer heeft mogelijk gemaakt:

de deelnemers en vooral de ploegkapiteins, onze medewerkers van tap, techniek, proeven, jury, en het
stadsbestuur voor de logistieke ondersteuning.

Etienne Meul & Peter Van Garsse
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VOLKSSPORTFEESTEN 2012
30e editie: alweer de Zakstraat ???

Toch wel een speciale editie dit jaar: 'the best of...'. Iedereen had duidelijk een tandje bij gestoken, niet
alleen op organisatorisch vlak, maar ook op sportief gebied, want zeg nu zelf: elke straat wil toch, al is het
maar voor één jaartje, 'the best of Snoâ' zijn.  Het werd ook dit jaar weer een gezellige bedoening op den
Dries waarbij 15 deelnemende straten en wijken, onder impuls van hun kapiteins, gemotiveerd aan de start
stonden en getracht hebben er als één team het beste van te maken, aangespoord door een grote schare
van supporters en sympathisanten.
Jammer genoeg hebben het Dorp en de Leebrug door omstandigheden verstek moeten laten gaan, maar
we hopen met zijn allen dat zij volgend jaar terug van de partij zullen zijn! Ook bij het altijd strijdvaardig team
van de Neerstraat liep de voorbereiding moeilijk. We wensen via deze weg hen een riem onder het hart te
steken bij het toch wel zeer jammerlijk gebeuren dat zij ervaren hebben, en wij wensen Ilse zelf en haar fam-
ilie, een zeer goed en vlug herstel zodat wij elkaar misschien volgend jaar op Den Dries alweer op een
sportieve manier kunnen bekampen. Veel sterkte Ilse !!!
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ZESKAMP 2012
vrijdag  zaterdag

kaart   24u  hinder  TSS eierw  koord karr estaf  stoelr  waterpr  Jok Tot  Pl
Zakstraat         8       15      14        7      11       11      4     14 15      15      9 123 1
Den Baes        5        13     11        11     14  15     13    12       9 7  4 114    2
Molenhoek 1         9      10        5      15      15 14 9       13   12      8 111 3
Stenenmuur     7         3       8        13 13       8       9     13       12 9 7 102 4
Duizend Ap.    11        6      13        12      3       10 15  7        4        8     10 99 5
De Beek         10       10      5         15      6        6      11      5 14      14     0 96 6 
Neerstraat   6        11      2          6      12       5      12    15 3       13    10 95    7
Hemelsbr    9        4      12          8      7   9       6      4        10 10 5 84 8
Zwaanaarde    4        14      6         10      5        13     1 11       11       6     0 81 9
Loverkensln    13        8       2         14     4        12      7      2         8       1 0 71  10
Elzenstraat     14        1       5          3      10  8       5      8         6       4 5 69   11
Molenstraat 12        7       7         4        2        2 3 3          5      11      0 56  12
Hooimanstr      3         2       9         2        8        1     10    10 7 3       1 56   13
Kl. Roelandln   2         5       5         9        9        4       8      6        2        5 0 55 14
Tinelstraat       15       12     15        1  1  3  2 1        1        2       0   53   15

24 uur op rol len ZESKAMP 2012
kilometers                                                                   gem/km

reeks 1 reeks 2 reeks 3 reeks 4     totaal  plaats  punt   gem/reeks  /reeks  
Zakstraat              31,9      33,8 27,5 34,3      127,50     1       15      31,88      34,77
Zwaanaarde        30,1 34,6       29,5     29,1 123,30    2       14      30,83      33,63
Den Baes             24,6 35,1      34,8      27,5 122,00    3       13      30,50      33,27
Tinelstr.                34,9 32,9      23,1      27,5 118,40    4       12       29,6       32,29
Neerstr.                33,3      28,8      22,7 32,0       116,80    5       11       29,2       31,85
De Beek               31,7      32,0      27,2      24,8 115,7      6       10      28,93      31,55
Molenhoek  31,0      25,1 32,9      24,6 113,6 7        9      28,4        30,98
Loverkensln          24,9 24,3 32,7      31,6       113,5      8 8      28,38      30,98
Molenstraat      22,3 33,5      24,2 32,4       112,4      9         7      28,1        30,65
Duizend App.        22,6 39,6      24,3      24,4 110,9     10        6      27,73      30,25
Kl. Roelandln        29,2      24,3      25,6 29,6       108,7     11        5      27,18      29,65
Hemelsbr.             18,6 31,0      26,1 32,5       108,2     12       4       27,05      29,51
Stenenmuur         25,6 32,3      26,8      22,8 107,5     13       3       26,88      29,32
Hooimanstr           28,1      30,1      23,2      24,9 106,30   14   2  26,58      28,99
Elzenstraat           19,9      23,3 24,3      35,4       102,9     15   1       25,73      28,06
Sponsering 2.309,22 totaal km 1707,7 km   gem. snelheid 31,05 km/h  max heren 39,6
km  max dames 33,8 km    de vet gedrukte getallen afstanden afgelegd door de dames



Maar dan nu de Spelen anno 2012, die gelukkig niet te veel geleden hebben onder de slechte weersvoor-
spellingen. Ook de twee weken vóór het feestweekend waren de weergoden ons gunstig gezind, en kon het
inoefenen van de proeven en de "après" bij aangename temperaturen doorgaan. Het resultaat van de
volkssportfeesten is bekend en daar zijn vooral wij tevreden over. Velen stellen zich echter vragen over hoe
de zakstraat het in gods naam toch telkenmale klaarspeelt. Hebben ze een geheim ? Houden ze selec-
tieproeven ? Oefenen ze elke dag ? Het antwoord op deze vragen is nee, nee, nee.

Het is op dezelfde aangename en ontspannen manier als elk jaar, dat wij daags na het bekendmaken van
de proeven iedereen die wil en beschikbaar is in onze straat samenroepen om de proeven voor te stellen.
Tussen pot en pint worden de spelers- en materiaalnoden overlopen, en zotte ideeën geformuleerd rond de
mogelijke uitvoering van de proeven (binnen de toegelaten ruimte). In de eerste week komen we dan nog
tweemaal bijeen om de ideeën uit te testen, en trachten we hier en daar verbeteringen aan te brengen.
Iedereen probeert wel eens een proefje uit dat hem of haar het beste zou kunnen liggen. Veel tijd is er niet
om daadwerkelijk te oefenen want we beginnen pas om 8u of zelfs kwart na 8, en tegen kwart na negen is
het al donker. Maar ook na zonsondergang blijven we nog lang als team samen.
Dit sociale contact of "den après" bestaat uit pintje(s) pakken, babbeltje doen, lachen en zwanzen... telken-

male bij iemand anders in de tuin, tot middernacht of soms wel eens later. In de tweede week doen we dat
op een drietal avonden nog eens over. Dat zorgt ervoor dat we tegen de volkssportfeesten heel goed aan
elkaar plakken als team. Bovendien, en heel belangrijk voor onze motivatie, is dat we ook de volle steun
hebben van onze jeugd!  Sommigen die nog niet in aanmerking komen wegens  te jong, staan nu al te trap-
pelen om de komende jaren het groene gras van onzen Dries te betreden om de Zakstraat te verdedigen.
We zijn ervan overtuigd dat goede resultaten alleen maar kunnen bekomen worden indien, gedurende de

weken vooraf aan het volkssportevenement maar ook los daarvan, de mensen een gevoel van samen-
horigheid hebben, indien ze voor elkaar door ’t vuur willen gaan, indien de drive er is om te willen winnen
maar even belangrijk ook het besef dat winnen niet de prioriteit is, en dat vijf of zes avondjes samenzijn in
augustus uiteindelijk meer betekenen voor de straat dan die nummer 1 plaats! Geloof ons, ons team bestaat
niet uit geselecteerde superatleten, maar wel uit gemotiveerde mensen waar een ganse groep zakstraatbe-
woners voluit achter staan. Dit is onze sterkte, en ook al was dit tot nog toe misschien dan toch enigszins
ons geheim, we kunnen alleen maar hopen dat elke straat/wijk in diezelfde spirit van samenhorigheid als
team aantreedt op de volgende editie. U zal het zien: het loont de moeite.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om alle ploegen te danken voor hun inzet en sportiviteit, en
we hopen hen, en hopelijk ook een paar nieuwe deelnemende straten/wijken, volgend jaar opnieuw te
mogen begroeten op onzen Dries. Tenslotte verdienen de organisatoren eveneens in de bloemetjes te wor-
den gezet voor hun harde werk bij de voorbereidingen om dit alles tot een succes te maken.

Voor de Zakstraat, Benny Van Lombergen en Koen Van Den Abeele
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TONEELKRING BAUDELOO
Onze toneelkring is reeds volop bezig met de repetities voor de volgende productie.

Dit toneelseizoen werd gekozen voor het stuk “ De rekening van het kind ” van de gekende Vlaamse
auteur Walter van den Broeck.
Het is een toneelspel in 22 scènes met een grote bezetting, nl. 17 spelers die vakkundig worden geleid door onze

huisregisseur Stefan Van Pottelberge. Met dit stuk neemt Baudeloo deel aan het Provinciaal klasseringstornooi.
Tijdens dit toneelspel volgen we de dagelijkse gebeurtenissen in een middelbare school van de jaren ’70

en dit gedurende een gans schooljaar. Door de confrontaties tussen leraars, directie, leerlingen en ouders
is de humor dan ook nooit ver weg.

Deze mooie productie is zeker uw aandacht waard en daarom durven we hopen u op één van onze
voorstellingen te mogen ontmoeten.
Plaats van gebeuren : parochiehuis Sinaai.
Data: - vrijdag 16/11 – 20u         - zaterdag 17/11 – 20u          - zondag 18/11 – 15u         

- donderdag 22/11 – 20u ( o. v.)   - vrijdag 23/11 – 20u   - zaterdag 24/11 – 20u
Kaarten: te verkrijgen bij Sinkin, Hulstbaan 94 ( tel: 03/ 772 52 21)

Graag tot dan, het bestuur
N.B. Elke productie vergt veel inzet van de spelers maar ook van de mensen achter de schermen (decor,
licht, geluid,…).  Indien er mensen zijn die zich geroepen voelen om ons technisch team te versterken zijn
die van harte welkom.

11.11.11 2012 GAAT VOOR
EEN AMBITIEUS KLIMAATBELEID

'Lekker buitje, zeiden de mensen toen de zondvloed begon' (Herman Van Veen).
11.11.11 startte in 2011 een campagne over klimaatsverandering. Samen met verenigingen en vakbonden wer-

den acties op het getouw gezet, maar de ernst van het probleem is nog niet bij het grote publiek doorgedrongen.
'Zo'n vaart zal het niet lopen... ze zullen er wel iets op vinden'. En toch, de berichten liegen er niet om: 300.000 kli-
maatdoden per jaar, voedselcrisissen in het Zuiden en stijgingen van de voedselprijzen bij ons, overstromingen en
droogteperiodes...De klimaatconferentie in Durban was een teleurstelling. Misschien is de impact van de opwarm-
ing van de aarde nog niet spectaculair genoeg, maar als we het roer niet drastisch omgooien, stevenen we regel-
recht op een catastrofe af. Zowel op politiek en economisch als op persoonlijk vlak moeten we dringend bijsturen.
En daarom blijft 11.11.11 ook dit jaar, samen met internationale partners, in actie  voor een rechtvaardig en duurza-
am klimaatbeleid. Misschien zong u op 23 september mee met Nic Balthazar? Dan gaf u alvast een stem aan uw
bezorgdheid over de toekomst. Maar daar blijft het niet bij: tot aan de nieuwe klimaattop in Doha worden er allerlei
acties opgezet om te sensibiliseren en fondsen te werven.

Uiteraard doen we ook in Sinaai weer mee. Onze klimaatvriendelijke brunch gaat door op zondag 4
november 2012 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 energierijke drankjes tegen een
democratische prijs. Verder informatie en een uitnodiging om in te schrijven ontvangt u in uw brievenbus. De
omhaling vindt plaats rond 11 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 6.149 EUR op; dat was zo'n 500 EUR meer dan in 2010, ook
al konden we voor het tweede jaar op rij  niet alle straten omhalen. Wie bereid is om in zijn straat (of in een
andere) eens rond te gaan, mag daarom zeker contact opnemen.  Alvast bedankt voor uw solidaire steun!

Namens 11.11.11 – Sinaai, Annemie Bogaert
BOND ZONDER NAAM

Vanaf half oktober kunnen bij mij thuis alleen nog KALENDERS-BZN verkregen worden.
De andere artikelen voor de Kerstactie heb ik niet meer. Andere proms vindt u op de website van BZN.
Eventueel tot ziens, Paul van Poucke, Sinaaidorp,25.  Tel: 03/772.36.61.
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PROGRAMMA DAVIDSFONDS SINAAI
periode oktober-december 2012

* vrijdag 19 oktober om 19.30 uur in het Dorpshuis: “Verst geperst”, voorstelling alle Davidsfondsuitgaven
(met hapje en drankje).  De leden kunnen hun ingevuld keuzeformulier al afgeven.  Nieuwe leden of geïn-
teresseerden kunnen tekst en uitleg krijgen van de aanwezige bestuursleden.
* zondag 21 oktober om 14.00 uur aan de Dries: Herfstwandeling
* dinsdag 30 oktober om 20.00 uur in het Dorpshuis: “Gerards dagboek, het levensverhaal van Gerard
Mercator (1512/2012)” door Marcella Piessens +  dvd-voostelling over het werk van Mercator. (i.s.m.
Markant)
* maandag 12 november- Sint-Catharinascholen: ophalen teksten van de jaarlijkse Junior Journalist

Wedstrijd.  Dit jaar is het thema: “Eten en het culinaire”.
* vrijdag 30 november om 20.15 uur - Lokeren: klassiek concert met de Vlaamse topvioliste  Katarina
Bassez en haar ensemble 
* zondag 9 december om 14.00 uur - Dries: bezoek tijdelijke STEM-tentoonstelling “De 5 zintuigen” (zie
ook www.devijfzintuigen.be)
Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt u steeds terecht op het
secretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58) of op onze website: 

www.davidsfondssinaai.be .

Nieuws van VZW DURME
afdeling Sinaai-Sint Niklaas:

Werkdag 3 maart 2012
Met 11 vrijwilligers en gewapend met vuilniszakken, grijpers en handschoenen waren we die ochtend. Er

werd maar liefst 360 kg zwerfvuil opgeraapt, enkel op volgende straten:
Stuk Weimanstraat van de koebrug naar de Cadzandstraat en vanaf het kruispunt Cadzandstraat-

Weimanstraat tot de Aartdreef. Spijtig genoeg liggen deze straten er na enkele maanden alweer vervuild bij.
Deze actie werd logistiek ondersteund door de stad Sint Niklaas.
1 mei-wandeling
Hier waren we met 15 gegadigden (samen met Davidsfonds Sinaai) om het ontwaken van onze gevleugelde
vrienden te aanhoren. De nachtegaal, koning der zangers was ook van de partij. Met dank aan onze inte-
rim gids, Johan Vercauteren.
Stand van zaken werkdag vorig jaar:
Dit voorjaar werden 16 van de 30 nestkastjes die vorig jaar geplaatst werden bewoond. Wanneer we aan
een gemiddelde van 7 jongen per nest rekenen komen we toch aan een 210-tal bewoners.

KWB Duizend Appels organiseert:
* 9 september : Gezinsfietstocht naar Rupelmonde in het teken van het Mercatorjaar. Vertrek 9 uur aan
het station te Sinaai Duizend Appels.
* 30 september : stadsbezoek Turnhout, cultuurstad Vlaanderen 2012. Vertrek 8.30 uur aan het station te
Sinaai Duizend Appels.
* 26 oktober : Geschiedenis van trappist. Gespreksavond in zaal TOON. Zie hieronder.
* November : Herfstwandeling.
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* 9 november en 14 december: kaarting in zaal Bokkenhof aan het station te Sinaai Duizend Appels.
Aanvang 19.30 uur.

De soorten trappist  en hun geschiedenis.
De heer Jef Van den Steen komt ons de geschiedenis van trappist uitleggen.

Deze bewogen verteller, auteur van verschillende bierboeken, algemeen aanzien als dé bierexpert in
Vlaanderen, laat ons inleven in de biercultuur, in het bijzonder trappist. 

Hoe de monniken er toe kwamen, om ‘ledigheid hunner tijd’ te voorkomen en om van ‘de arbeid hunner
handen’ te kunnen bestaan. 
Dit wordt een bijzondere avond. Zorg dat u erbij bent! Uiteraard zullen wij dit heerlijke brouwsel voorzetten

en kan er naar hartelust geproefd worden.
In de deelnameprijs 5 Euro p.p. zijn 3 proeverijen inbegrepen.

KWB Duizend Appels verwacht jullie op vrijdag 26 oktober 2012 in zaal TOON, Wijnveld 251 te Sinaai
Duizend Appels. Aanvang om 20 uur.

Inschrijven via  A. Verstraeten. 03/772.59.34.

Spellenclub “DE BOKKENSPRONG”nam een flitsende start.
In januari vond de eerste spellenavond van onze club plaats in de zaal van café “De

Climax”. Met meer dan 40 deelnemers konden we spreken van een onverwacht suc-
ces. Iedere derde vrijdag van de maand komen we samen om een gezelschapsspel
te spelen. Wij zorgen voor de spellen, jullie kiezen er één uit om samen met anderen
te spelen. De spelregels worden, indien gewenst, door ons uitgelegd.

We starten om 19 u en spelen tot middernacht. Iedereen is welkom, ook gezinnen
met kinderen (+/- vanaf 7 jaar).

De eerste deelname is gratis. Daarna vragen we een bijdrage van 2 euro per persoon/per keer. 
Een jaarabonnement kan uiteraard ook,  € 10 per persoon. Een gezinsabonnement kost € 15. 
Vanaf augustus betaal je slechts de helft voor je abonnement.
De volgende maanden spelen we op vrijdag 21 sept. , 19 okt. , 16 november en 21 december. 

Meer info op: www.forumfederatie.be/sinaai.html
Tot ziens op één van de komende spelavonden.

Namens De Bokkensprong, Peter Van Garsse

KVLV activiteiten op komst
De laatste info over onze activiteiten is steeds te vinden op onze website; breng ons een bezoekje

www.kvlvsinaai.centerall.com
Elke dinsdagavond ontspannen met een uurtje YOGA. Aanvang 20 uur – Parochiezaal.
Benodigdheden matje + gemakkelijke kledij. Deelname in de kosten: Leden €6/beurt of 10 beurtenkaart €50
Niet-leden: 7€/beurt of 10 beurtenkaart voor €60, info bij Christa 0478 505710
- Maandag 1 oktober: Samenkomst weduwen & alleenstaanden – Comfortabel ondergoed door Frieda
Messiaen. Inschrijvingen worden verwacht bij Gerda Beck 03/772 59 34. Parochiezaal Puivelde 
– aanvang 14uur; deelname voor €5.
- Dinsdag 16 oktober "De genetische revolutie of de wondere wereld van de genen" door
prof. Jean-Jacques Cassiman. Je hebt hem zeker al gezien op TV. Ga je mee naar deze boeiende avond?
Inschrijvingen worden verwacht bij Gerda Beck (gerda.beck@hotmail.com) voor 10 oktober. Kostprijs
€8; leden&gezinsleden €6 (incl. 1 consumptie) Wil je carpoolen? Samenkomst Dries 19u30. Aanvang
20uur, Emiel Naudtszaal, Hof ter Elstlaan, CC van Elversele.
- Woensdag 17 oktober Jawaade! Marc Sleen 90’Laat je loodsen langsheen het verleden van Marc
Sleen in Sint-Niklaas. We starten aan de bib en eindigen met een Nerobiertje in het pijp&tabaksmuseum.
Kinderen van harte welkom.Lijnbus 27 – Dries 14u15 (bus wacht niet!) naar Grote markt. Kostprijs 3€,
inschrijven bij Christa 0478/505 710 voor 1oktober.
- Woensdag 31 oktober Vogeltaarten. De winter komt eraan plus het is vakantie, ideaal om zelf een
vogeltaart te maken en zo de tuin te decoreren. 
Geef Myriam een seintje voor 20 oktober(myriamdh1955@hotmail.com), 03/772 27 87.
Zij geeft je een overzicht van de mee te nemen benodigdheden.Parochiezaal 13.30u – kostprijs 5€
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- Woensdag 7 november: KVLV wil in samenwerking met het LBC Sint-Niklaas aan onze leden 3 diverse
PC cursussen aanbieden: Online fotoboeken; Publisher en SOS PC.
De cursussen starten in januari 2013, vooraf willen wij een infoavond aanbieden zodat je vrijblijvend kan
proeven van de inhoud van de 3 cursussen. Aanvang: 20uur - zaal DoBo Gladiolenlaan Sint-Niklaas, par-
king aan de Don Bosco kerk. Carpooling vanuit Sinaai Dries samenkomst 19u30.
- Vrijdag 23 november: Kookworkshop koken met 5 ingrediënten - 19u30 Je hebt geen volle
winkelkar nodig om een lekkere maaltijd op tafel te zetten. 
Gerechten met slechts 5 ingrediënten zijn gemakkelijk, haalbaar en uiteraard ook lekker.
- Maandag 10 december: Kerstfeest-orgaandonatie - aanvang middag - Parochiezaal
-Woensdag 19 december: Bloemschikken thema feestdagen met mevr. Marleen Coddens.
Parochiezaal 19.30u

Femma Sinaai geeft kleur aan je leven.
Dit is alvast onze activiteitenkalender voor de komende maanden:
Vanaf 18 september is er terug elke dinsdagavond  Mindfulness en yoga: dichter bij je “ zelf”
Dit gaat door in de bovenzaal van het parochiecentrum om 20.00.
Elke vrijdagnamiddag maken we een fietstochtje van ongeveer 25 km . 
Vertrek in de Tinelstraat 8 om 13.00 en terug thuis om 15.30.
Oktober:
* Maandag 1 oktober kan je gezellig een kaartje leggen met een groepje dames in de bovenzaal van het
parochiehuis van 13.30 tot 16.30
* Donderdag 11 oktober is er een workshop: masseren kan je leren. Onder de deskundige leiding van
Ingrid leren we onze partner, kind, ouder of vriendin verwennen met een relaxerende voetmassage. 
Start om 20.00 in de bovenzaal van het parochiecentrum. Inschrijven is noodzakelijk.
* Begin oktober staat er ook nog een halve dagreis op het programma.
November:
* Maandag 5 november is er terug kaarten van 13.30 tot 16.30 in de bovenzaal.
* Woensdag 14 november is er een workshop koken: bapas, lepelhapjes en verrines. Maak je graag eens  een
origineel hapje voor de feestdagen, kom dan meedoen om 19.30 in de bovenzaal. Inschrijven noodzakelijk.
December:
* Maandag 3 december de laatste kaartnamiddag van het jaar. Afspraak om 13.30 in de bovenzaal.
* Dinsdag 18 december: kerstfeest om 19.00 in de parochiezaal.
Voor alle info, inschrijvingen of andere vragen, kan je steeds terecht bij Marianne De Sy,
Edgar Tinelstraat 8 in Sinaai. Of stuur een mailtje marianne.de.sy@skynet.beTel: 03/772.58.25.
Femma is ook terug te vinden op facebook. Als je vriend van onze groep wordt, krijg je alle info over de
activiteiten. 
Je kan ook lid worden: zo blijf je op de hoogte van wat er gebeurt in onze vrouwenbeweging. 

Hopelijk tot binnenkort.

Linx+ Sinaai - 12e Mosselfeest
Graag nodigen wij u, uw familie en vrienden uit op onze 12e Grote

Mosselsouper, zaterdag 20 oktober 2012, zaal café “De Zwaluw”, Wijnveld
308, Sinaai, vanaf 17.00 uur

Linx+ Sinaai organiseert haar twaalfde 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 , telefonisch via 0479 90 21 84, of op onderstaande
adressen. De kostprijs bedraagt 15 euro per persoon, en 9 euro voor kinderen onder de 10 jaar. 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)
Katrien Maes (Leebrugstraat 4)  Sven Stuer (Leestraat 21)

Benny Smet (Molenstraat 32)
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Koninklijk Sport- en Feestcomité Duizend Appels
17/11  Eetfestijn   18/11 Sinterklaasfeest   Meer info volgt.
Oproep voor enthousiastelingen om:

Sinaaise kookclub te stichten !
Hallo dorpsgenoten,

Ik ben geboren en getogen in Sinaai en een gedreven hobbykok. Ik heb sinds vorig schooljaar mijn koks-
opleiding voltooid in avondonderwijs.
Sinds kort rijpt bij mij het idee om een kookclub te stichten in ons dorp ! 

Zijn er nog andere dorpsgenoten (m/v) die dit idee praktisch verder mee wensen uit te werken ? 
Het is de bedoeling dat er maandelijks op een ontspannen manier gekookt wordt en dat er al eens iets uit-
geprobeerd wordt met zoveel mogelijk de nadruk op eigen creaties. 
Graag jullie reacties bezorgen bij onderstaande ! 

Met culinaire groeten Veerle Ott Hulstbaan 88 
e-mail: kurtenveerleinaustralie@hotmail.com

50-jarigen van 1961 vieren feest

Op 16 juni vierden de 50-jarigen uit 1961 met enige vertraging hun halve eeuw. Een 50-tal Sinaainaars en voor-
malige Sinaainaars werden met hun partner ontvangen in het dorpshuis waar hen een receptie aangeboden werd
door het gemeentebestuur. Voor velen was het een eerste weerzien na het afzwaaien van het lager onderwijs,
bijna 40 jaar geleden. Jaargenote en dus ervaringsdeskundige burgemeester Christel Geerts gaf er een gesmaak-
te toespraak. Nadien vierde het gezelschap tot in de late uurtjes verder in zaal Toon.
We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst in 2016.

JEUGDKOOR GAUDEAMUS
Hoewel het nieuwe schooljaar nog maar amper gestart is, zijn de cre-

atievelingen van jeugdkoor Gaudeamus al volop bezig met de voorbereiding
van het 31ste Kerstconcert. Aangezien het de ambitie is om minstens het

niveau van het vorige concert te evenaren ligt de lat bijzonder hoog!  Daarom wordt er dit jaar een heus
repetitieweekend georganiseerd.  Dit gaat door in Ieper van vrijdag 26 oktober tot zondag 28 oktober.

Uiteraard gaan ook de wekelijkse repetities gewoon door.  Het resultaat van al deze inspanningen kan u
dan komen bewonderen op zaterdag 22 december in de parochiezaal.  Noteer deze stemmige
Kerstafspraak alvast in uw agenda!

Kinderen en jongeren die zin hebben om mee te zingen met jeugdkoor Gaudeamus zijn altijd welkom tij-
dens de wekelijkse repetitie, op zaterdag van 12u30 tot 13u30, in het lokaal achter de parochiezaal.

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.
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Sint-Catharinabasisschool :
Openklasjesdag voor kleuters

Wanneer : op zaterdag 15 december 2012 van 10u tot 12u.
Waar : 't Wijntje, Wijnveld / De Zwaan, Leebrugstraat / Klavertje 3, Vleeshouwersstraat

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 met enkele enthou-
siastelingen 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 kun-
nen we mee het beleid van de stad sturen.

Na een spetterende zomer en fantastische kampen konden wij niet anders dan de actieve leiding van de
verschillende jeugdbewegingen in de bloemetjes te zetten met een gezellige BBQ. Maar ook een dikke
dankjulliewel aan alle mama’s, papa’s en kinderen die samen er weer voor zorgden dat de jeugdkampen en
de speelpleinwerking mogelijk waren.

Op 18 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. Hopenlijk zien we jullie net zo massaal aanwezig als
vorig jaar.

Heel veel groeten, Het WJS-team
KLJ NIEUWS

Afgelopen zomer was voor KLJ Sinaai weer
een geweldig succes! Allereerst gingen we
van 11 tot 21 juli op kamp naar Sint-Lenaarts.
Al zat het weer niet helemaal mee, het was
een fantastisch kamp met een goede sfeer en
veel ambiance. We kijken nu al uit naar het
kamp volgend jaar! Na het kamp gingen we
elke zondag op sportfeest. Daar namen we
het op tegen andere KLJ-afdelingen van Oost-
Vlaanderen, zowel bij het vendelen als bij het
wimpelen mochten we weer veel prijzen mee
naar Sinaai brengen! Daarom willen wij graag
onze supporters bedanken die ons afgelopen
zomer hebben aangemoedigd, bedankt!

In oktober organiseren wij opnieuw onze
jaarlijkse appelslag. We komen bij u langs
met lekkere appels die we verkopen aan een zeer democratische prijs. Verdere informatie hierover volgt later.

Graag maken we al even reclame voor de Halloweentocht die doorgaat op 31 oktober. Wij zullen met KLJ
Sinaai opnieuw zorgen voor de versiering en de schrikeffecten op de tocht. Hopelijk mogen we jullie alle-
maal verwelkomen en kunnen jullie genieten van de mooie tocht.

Ondertussen is ons nieuwe werkjaar van start gegaan. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn elke zondag welkom
aan ons KLJ-lokaal dat gelegen is achter het OCMW in de Vleeshouwersstraat. Van 14u tot 17u staan we
klaar met onze leidingsploeg om alle kinderen een leuke zondagnamiddag te bezorgen. Naast onze wer-
king op zondagmiddag, hebben we ook op vrijdagavond activiteit. Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom
op vrijdagavond van 20u tot 23u. 

Voor alle informatie over onze werking kan u terecht bij onze hoofdleider: 
Adriaan Schelfaut – 0485/35.31.98 

U kan ook steeds terecht op onze website: www.klj-sinaai.be
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CHIROJONGENS ‘WIJ’

Het is zover: het nieuwe werkjaar is begonnen! Naar goede gewoonte hebben we bij de start van het nieuwe jaar
weer veel nieuwe gezichtjes op de Chiro mogen verwelkomen. Terwijl de jongens hun nieuwe leiding zochten, kon-
den de ouders rustig nog een middag blijven kijken en kon jong en oud genieten van een heerlijke pannenkoek.
Voor we verder vooruitblikken op het nieuwe werkjaar, is het tijd om eens terug te kijken op de voorbije maanden.

Zoals elk jaar zijn we in juli weer op kamp geweest. Dit jaar verhuisden we ons hele hebben en houden van 11
tot 21 naar het Limburgse Bree. Daar hebben we ons allemaal samen 10 dagen volop geamuseerd, ondanks het
ietwat wisselvallige weer. Natuurlijk was er ook een bezoekdag, waarop de ouders kunnen komen meegenieten
van de kampsfeer en eens kunnen kijken waar hun spruit nu 10 dagen logeert. Maar de bezoekdag is natuurlijk
ook het moment waarop bekend wordt welke leiders de Chiro verlaten. Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen
van onze 2 meest ervaren leiders: Koen en Stefan, die we danken voor hun vele jaren dienst. Dit is echter geen
reden tot paniek, want die dag zijn er ook 8 nieuwe leiders gewijd. Zo verwelkomen we Louis, Cédric, Alexander,
Pepijn, Cédric, Wannes, Pieter en Victor als volwaardige leiders in de leidingsploeg.

En met deze 18-koppige ploeg zullen we dit jaar zeker niet stilzitten. Als eerste grote activiteit hebben we
opnieuw een kerstboomactie, ditmaal op 8 december. Dan brengen wij u weer het bekende recept van
mooie, maar prijselijke bomen aan huis geleverd en een snelle tombola waarbij u altijd én direct prijs heeft.
Hou 8 december dus vrij om ons niet te missen. Een andere datum om zeker vrij te houden is het weekend
van 10 tot 12 mei, want dan geven wij een heus feestweekend op de Dries. Naar aanleiding van 70 jaar
Chiro ‘Wij’ organiseren wij dan onder andere een BBQ met optredens, een massaspel en een niet te ver-
geten muziekkapelfestival. Hierover zullen je wellicht spoedig meer te weten komen!

Ben of ken je een stoere knaap , toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!
Nog veel chirogroeten, Chirojongens ‘Wij’ Sinaai 0498/48.29.57

CHIROMEISJES ‘ALLEMAN’
De zomer is weer achter de rug en het chiroleven gaat weer zijn gewone gangetje.  Maar wat voor een

geweldige zomer was het weer dit jaar! We gingen op bivak in Velzeke met prachtig weer, een ongelooflijke
bende chiromeisjes, een kookploeg om U tegen te zeggen en een leidingsploeg die duidelijk van aanpakken
weet. Een knaller van een kampvuuravond was de gedroomde afsluiter voor dit kamp. Bedankt aan iedereen
die meegegaan is of op een of andere manier bijgedragen heeft aan deze fantastische 10 daagse!
Ondertussen hebben we ook afscheid genomen van een aantal fantastische leidsters en is de leidingsploeg

versterkt met nieuwe leiding. De overgang is achter de rug en zo kan het nieuwe chirojaar echt van start
gaan. Deze start gaat natuurlijk, hoe kan het ook anders, samen met een fantastisch feest-eet-drink-chi-
roweekend! Het weekend van 12 – 13 oktober vliegt Alleman er nog eens goed in!

Vrijdagavond 12 oktober verwachten wij jong en oud in Troelant om er voor de vijfde keer een ferme lap
op te geven op onze jaarlijkse fuif. Dit jaar gaan we voor de GOLDEN EDITION! Uiteraard is ook deze edi-
tie een niet- te missen evenement! We beginnen met een kinderfuif en gaan daarna door met een grote fuif!
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Zaterdag 13 oktober worden jullie allemaal verwacht in de parochiezaal om weer eens te smullen van onze
heerlijke mosselen.

Inschrijven voor ons fantastisch mosselfeest kan via chiroalleman@hotmail.com .
Verder gaat het chirojaar gewoon zijn gangetje en staan wij met een pracht van een leidingsploeg elke

zondag opnieuw paraat om jullie dochters avonturen te laten beleven en samen met hen zotte activiteiten te
doen. Ook laten we dit chirojaar nieuwe sjaaltjes maken, dus als jullie dochter er nog geen heeft, kom dan
zeker langs na de chiro en vraag ernaar bij een van de leidsters!

Met vele chirogroetjes, de leidingsploeg van chiro alleman

Gegroet Spenoazi-liefhebbers!

Hebben jullie er ook zo een deugddoende vakantie opzitten? Wij alleszins wel! We zetten even de
hoogtepunten voor u op een rijtje.
Hoogtepunt 1: Het Bouwdorp!

Na een aantal jaren in een koffer liggen zijn de hamer van Spenoazi nog eens boven gehaald. De scholen
merken nu al een plotse toename van kinderen die schrijnwerker en architect willen studeren. Velen hebben
immers de smaak te pakken gekregen bij ons. Huizen, kampen, garages… noem maar op, alles was aan-
wezig. Beste bouwdorp, we zien u graag volgend jaar terug!
Hoogtepunt 2: De +12 Tent!

De +12 is de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar.  Eigenwijze meiden en stoere kerels, en die verdienen hun
eigen stekje bij ons op het speelplein. Met simpele materiaal hebben ze hun +12-zone kunnen maken. 
De tent stond garant voor lachen, gieren en brullen!
Hoogtepunt 3: De Uitstappen!
Zoals elk jaar zijn we in de zomer 3 keer op uitstap gegaan. Als eerste kwam de zee aan de beurt: water,
zand en zon: wat moet ne mens meer hebben? Vervolgens trokken we naar provincie Antwerpen voor aan
bezoek aan Speelstad voor de jongsten en een vlottentocht voor de oudsten. 
Zeker Speelstad was een knaller en zal zeer waarschijnlijk hier nog wel eens de revue passeren. 
Als laatste uitstap bezoeken we naar goede gewoonte een pretpark: dit jaar waren Bobbejaanland en
Boudewijn Seapark aan de beurt. Punten voor fun: 10/10!

Nog een heel leuk hoogtepunt voor het speelplein is dat we er dit jaar weer een aantal heel enthousiaste
animatoren hebben bijgekregen! Dat neemt niet weg dat er nog steeds leiding welkom is. Wil je
stiekem wel eens komen meespelen bij ons, kom dan volgende vakantie zeker eens langs! Of wil je al
meteen een cursus volgen om Animator in het jeugdwerk te worden, gewoon doen natuurlijk
Gegarandeerd een van de leuke weken uit je leven! Meer info vind je op onze website of je kan ook altijd
een mailtje sturen of eens bellen.

Dan rest er ons enkel nog jullie te bedanken, speelpleinliefhebbers, ouders, kinderen en buren. Bedankt
voor deze geweldige zomer en tot volgend jaar!
Ps: bezoek ook onze gloednieuwe website eens! Foto’s vind je daar en op onze facebookpagina!

Speelse groeten, de animatoren van Speelpleinwerking Spenoazi
Tel: 0488 495 600  www.spenoazi.be
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Fabrice Mels:
de allereerste Belgisch kampioen mountainbike XCE.

Fabrice Mels, die voor het Turkse Salcano Factory Team rijdt,
mag zich sinds  zondag 19 aug. de allereerste Belgische kam-
pioen  mountainbike Cross Country Eliminator (XCE) noemen.
Hij klopte niemand minder dan olympiër Kevin Van Hoovels,
19de op de spelen in Londen.
XCE is een vrij nieuwe, maar bijzonder spectaculaire discipline

van het mountainbiken.  Deze sprintwedstrijden worden gere-
den op een parcours van ongeveer 500 tot 800m met verschil-
lende, aangelegde hindernissen, zoals een zandbak, waterbak,
boomstammen, boomschors, houten bruggetjes, trappen,…
Het parcours bevindt zich meestal in het centrum van een stad
waardoor ook een unieke sfeer wordt gecreëerd.

De renners dienen zich eerst te kwalificeren in een tijdrit.
Aan de hand van die tijden worden ze ingedeeld in heats
met 4 renners.  De wedstrijd bestaat uit verschillende eli-
minatieronden, halve finales en finales.

Plaats van de afspraak voor het BK was de Grote Markt van
Waregem. Het was er bloedheet die namiddag, maar dat heeft

Fabrice graag. Hij had dan ook gepiekt naar deze periode. Door een val tijdens de wereldbekermanche in Zuid-
Afrika begin maart dit jaar liep hij een dubbele polsbreuk op. Een lange revalidatie drong zich op met een train-
ingsachterstand tot gevolg.  De reden waarom hij, later dan voorzien, volledig in conditie raakte.  Alle hoop was dan
ook gericht op het BK eliminator. Voor Fabrice de enige mogelijkheid om zijn seizoen nog goed te maken.

‘Ik nam alvast een uitstekende start. In dergelijke wedstrijden is dat heel belangrijk. Je hoeft met niemand
rekening te houden en je kan gewoon je eigen wedstrijd rijden. Aan het eind van de eerste ronde had ik een tien-
tal meter voorsprong. Halverwege de tweede omloop naderde de concurrentie heel dicht. Op de laatste hinder-
nis kon ik dan wel definitief het verschil maken’. Vanuit Turkije waren de reacties dan ook meer dan lovend.
Weerom een nationale kampioen binnen de ploeg, geeft het team een mooie internationale uitstraling.

‘Ik ben mijn team meer dan dankbaar dat ze steeds in mij zijn blijven geloven, ook wanneer het minder
goed ging.  De ondersteuning vanuit Turkije is dan ook top, zowel qua materiaal als qua begeleiding.  
Het Salcano Factory Team geeft mij de kans om mij volledig toe te leggen op mijn sport.’

De internationale belangstelling voor deze nieuwe door de UCI erkende mountainbikediscipline  groeit
opvallend snel. ‘Volgend seizoen zal ik met mijn trui kunnen starten in de manches van de Wereldbeker. 
Dat is ongetwijfeld een prettig vooruitzicht. Het is de bedoeling dat ik me op die sprint ga toeleggen.  
Onder de begeleiding van mijn trainer UCI-coach Harry Hendriks moet dit zeker lukken.’

Op maandag 3 september vertrekt Fabrice naar Slovenië om van daaruit samen met zijn manager Luka
Kodra af te reizen naar het Oostenrijkse Saalfelden waar hij op zondag 9 september aan het WK eliminator
zal deelnemen.  Wij duimen alvast voor een mooi resultaat.

Sinaai gekroond tot wielergemeente van Vlaanderen :
“Nergens anders meer koersen en renners”

De voorbije maand juli was, meer dan ooit tevoren, weer dé wielermaand bij uitstek in onze gemeente.
Mede door het feit dat ook de jaarlijkse beroepsrennerswedstrijd van de Sint-Niklase Grote Markt verhuisde
naar onze Dries vonden weer vele duizenden wielerliefhebbers de weg naar ons dorp.
Na afloop van de laatste wedstrijd, op de wijk Leebrug, maakte schepen van sport Gaspard Van Peteghem

samen met de organisatoren van alle wijken een bilan op. De cijfers zijn indrukwekkend. “In totaal kreeg
Sinaai inderdaad 1371 wielrenners over de vloer op alle wijkkermissen,” had de schepen uitgerekend.  
De organisatoren tekenden in totaal voor 20 organisaties:

Duizend Appels (7 wedstrijden, 333 deelnemers),   Sinaai-Centrum (5 wedstrijden, 244 deelnemers), 
Stenenmuur (2 wedstrijden, 139 deelnemers),   Molenhoek (3 wedstrijden, 232 deelnemers), 

Leebrug (2 wedstrijden, 248 deelnemers)    Zwaanaarde (1 wedstrijd, 75 deelnemers)
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“Daar kwam dit jaar ook nog eens de profwedstrijd van Stadsbelangen Sint-Niklaas bij. Dat zorgde voor
een bijkomende wedstrijd waarop een massa volk naar de Dries afzakte. Als wielerfan maar ook als schep-
en van feestelijkheden ben ik blij dat de mensen elkaar hier nog vinden op de koers  en zo de onderlinge
banden versterken. Uniek is ook het feit dat de diverse wijkcomités elkaar ook helpen. Als er een wedstrijd
is op één wijk dan gaan mensen van een andere wijk inspringen als seingever.”

Om al die inspanningen in de bloemetjes te zetten riep Van Peteghem alle Sinaaise organisatoren vorige
maandag samen. Iedereen kreeg een aandenken (een foto van de recordfiets van Francesco Moser die eerder
deze maand in Sinaai was) en kregen ook van burgemeester Christel Geerts en sportraad-vertegenwoordigers
Marc Maertens en Géry Smet een stevige schouderklop. “Dat er zoveel wedstrijden en renners waren geeft niet
alleen aan dat de renners graag naar hier komen, het is allicht ook wel het gevolg van het feit dat in andere gemeen-
ten minder mensen nog willen organiseren. Gelukkig vinden we in Sinaai wel nog de mensen en het enthoesiasme
om deze rijke Vlaamse wielertraditie in stand te houden,” aldus  de burgemeester.

Eddy Raes, voorzitter van de overkoepelende club Gemeentebelangen Sinaai, en actief betrokken bij
zowat alle wielerwedstrijden die in Sinaai worden gereden, toonde zich blij met de waardering. “De jongste
jaren sprongen in de diverse wijkcomités ook heel wat jongere mensen op de kar. Zo is de toekomst verzek-
erd. Al moeten we natuurlijk steeds vaker rekening houden met grotere festiviteiten in Sint-Niklaas, toch
hebben we nog altijd een heel trouw publiek voor onze wijkkermissen.”

Staand van l. naar r.: Herman De Beule ( Duizend Appels), Eddy Raes (Gemeentebelangen Dries), Gaspard
Van Peteghem (schepen van sport), Marc Maertens (ondervoorzitter sportraad), burgemeester Christel
Geerts, Paul Notenbaert (Leebrug), Géry Smet (sportraad), Hilaire Rijckaert (Leebrug), Stany
Schamphelaere (Stenemuur). Zittend van l. naar r.: Albert Maes (Molenhoek), Jo Vercauteren ( Zwaanaarde)
en Benny Smet (Stenenmuur). Foto: Pierre Maes

Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder ? Voetbal je
graag ?
Wens je met deze meisjes 2x per week te trainen en
in het weekend een wedstrijdje te spelen ?
Neem dan contact op met onze jeugdcoördinator:
jurgendebondt@telenet.be of 0486 491 410.
NIEUW: ‘Beloftenploeg’ voor tieners & (jong)vol-

wassenen die 2x per week traint en in het weekend een vriendschappelijke wedstrijd speelt. 
Meer info: jurgendebondt@telenet.be of 0486 491 410.
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Sportzomer 2012
Ter gelegenheid van de Sportzomer vond

in het tweede weekend van augustus het
jaarlijkse herentornooi FC Wijnveld plaats.
Fair play vierde hoogtij ! We willen dan ook
alle ploegen, scheidsrechters, supporters en
medewerkers bedanken voor hun aan-
wezigheid en hulp.

Op 18 en 19 augustus was er ook het
Jeugdtornooi voor duiveltjes en
miniemen. Onder tropische temperaturen
was er een massale opkomst van ouders
en supporters. Alle spelers en speelsters
kregen een medaille als aandenken.

Bedankt aan alle aanwezigen en medewerkers !
Op woensdag 12 september vanaf 18u00 zullen alle preminiemen U 10 van de stad St-Niklaas deelne-

men aan het U10 tornooi dat eveneens plaatsvindt op het Wijnveld. Iedereen is van harte welkom !

SCHUTTERSKALENDER
" De Ware Vrienden " zaal Bokkenhof
bij Pascal en Ankie , Wijnveld 208 te Sinaai :
vrijdag 05 okt om 19.30 uur               zaterdag 13 okt om 15.00 uur       zondag 28 okt om 15.00 uur           
vrijdag 02 nov om 19.30 uur              zaterdag 10 nov om 15.00 uur      zondag 25 nov om 15.00 uur
vrijdag 07 dec om 19.30 uur              zaterdag 08 dec om 15.00 uur      zondag 23 dec om 15.00 uur
elke schieting 20 euro gratis
Schietingen Verbond Sinaai :
zaterdag 06 okt Koningschieting
zondag 14 okt Koning der Koningen Verbond Sinaai in lokaal Sinaai Eendracht
zaterdag 24 nov vanaf 09.00 uur : Kampioenschap van Sinaai in lokaal Ons Vermaak te Puivelde

mvgr, D. POPPE
“ Sinaai Eendracht ” Cafè De Boogscheut,
Bij Leen in Vleeshouwerstraat 26,  Sinaai
Zaterdag 6 oktober algemene koningschieting verbond Sinaai
zondag 7 oktober om 15 u 25€ gratis                  Maandag 22 oktober om 15 u 25€ gratis
Zondag 4 november om 15 u 25€ gratis              Maandag 26 november 15 u 25€ gratis
Zondag 2 december om 15 u 25€ gratis              Zaterdag 22 december om 15 u 25€ gratis
Op zaterdag 22 september vieren we ons honderdjarig bestaan met een tentoonstellig in het gemeentehui s
dat zal beginnen rond 16 u. Iedereen is welkom!

Vriendelijke groeten, Anita De Vylder Sinaai Eendracht

JUDOCLUB TROELANT info 03 / 772 10 01
PROMOTIECAMPAGNE

Vanaf 1sept. tot 31 okt. is er een promotiecampagne. 
Nieuwe leden kunnen genieten van 8 gratis lessen , een judopak kan u eveneens gratis gebruiken. 

40 JARIG BESTAAN
Op 16 nov. viert de judoclub zijn 40 jarig bestaan vanaf 20 uur in jeugdhuis troelant.

COMPETITIE: Uitslag tornooi DE CLINGE (NED)
1e Nijs Seppe
2e D'hooghe Pieter-Jan     Suy Victor
3e De Winter Lowie   Ivens Ilyano   Buisrogge Emely    Borms Louize

D'hamers Maan    D'hamers Winter     D’hooghe Elise
4e Younes Nafin
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ATLETIEK RTSinaai
Wat een bevestiging van het 2de  levensjaar voor RTS moest worden, is een super 2012 geworden voor

RTS (runningteamsinaai) !
Na de succesvolle ‘Start to Run’ in de maanden maart, april & mei waar 74 nieuwe joggers aan deelna-

men, waren we met het bestuur en de leden van RTS aan een nieuwe uitdaging toe.
Na enkele gesprekken tussen Werner Heymans (RTS)  en het Stenenmuur feestcomitee (Benny Smet en

Rudi Jaeck (+)) voor het organiseren van een jogging wedstrijd, op de wijkkermis, werd besloten den han-
den in elkaar te slaan.

Op zondag 15juli 2012 was het dan zo ver. Met groot succes werden er voor de eerste organisatie 199 lo -
pers ingeschreven, verdeeld over 3 afstanden met gezamenlijk vertrek. Het werd een overtuigend bewijs van
een mooie sportiviteit tussen hardlopers en joggende recreanten. Na de wedstrijd werd er nog lang en gezel-
lig nagepraat in de kermistent en kregen het bestuur van RTS  met (vrztr Matthieu Verlee) veel lof over de
organisatie van dit nieuwe evenement in Sinaai met mooie winnaars.

Het succes heeft ons alvast aangespoord na te denken over een 2de RTS-Stenenmuurloop volgend jaar
en uiteraard  proberen we het dan nog beter te doen !

Een dank van het RTS-bestuur aan alle medewerkers( zoals sponsors, seingevers en de wijkagent Theo).
Zo is het te zien dat RTS, niet alleen een gezellig familiale joggingclub is, maar dat we ook kunnen instaan

voor de organisatie van evenement dat van tel is.
Er zijn nog veel joggers in Sinaai die misschien niet weten hoe goed het er bij ons RTS-sinaai aan toe gaat

op trainingen, jogging of wedstrijden.
Aarzel niet contact te nemen : www.runningteamsinaai.webs.com / of 0495 332030.

Sportieve groeten !
Atletiek uitslagen van sportievelingen uit Sinaai:
>>Zondag 27 mei  : 
- 20km van Brussel : Erwin Vancauwenberghe in 1u23- 
10km loop Elversele : een 23plts voor Wim Duerinck
>>Zondag 17 juni - Reynaertloop Belsele
- 4km - 160deelnemers
8 Den Hertog Patrick  /  21 Raes Jimmy /  29 Van Daele Patrick /  47 Paelinck Claudia / 
51 Van Pottelberghe Linsey  /  70 De Bruyne Jurghen  / 106 Group Dirk  / 11  Maes Dominik /
118 Buyle Jani  / 122 Maes Annemik  /  123 Rhiaehi Layla / 128 Beck Lucien /
129 Heymans Werner / 142 Jassens An  / 143 Vander Eecken Sofie  / 146 Bammens Els.
- 8km - 98 deelnemers
5 Penne Michael  / 10 Verlee Didier  /  22 Van Eetvelde Gino /  23 Van Peteghem Etienne /
33 Van Eynde Lieven  /  34  Verlee Matthieu  /  35 Buyle Jordi  / 36 Beirnaert Ruwain /
49 Sanders Jurgen  / 50 Maes Veronik  / 54 Braem Johan  /  65 Van Bunder Kristien /
70 Roggemans Kris / 71 Van Hende An  / 81 Poppe Berlinde /
86 Pardaen Veronique/ Stevens Veronique.
- 10 miles - 125 deelnemers
8 Eddy Van Puyvelde  /  30 de Grande Christophe / 33 Vancauwenberghe Erwin /
63 Van Bogaert Stefaan /  66 Van Damme Danny / 93 Provost Frank / 113 Duerinck Wim.
>>Zaterdag 30 juni – 10 miles van Waasmunster - 580 deelnemers
4e plts Eddy van Puyvelde (2e pl podium masters) / 30 De Grand Christophe / 32 Vancauwenberghe Erwin /  
48 Didier Verlee /  84 Michiels Nathalie (2de dame S ) / 91 Beirnaert Adriaan /  102 Peter van Hoye /  181 Jordi
Buyle/  266 Duerinck Wim /356 Maes Veronik/ 398 Meskens Kris/ 399 Schietse Koen/  400 Braem Johan.
>>Zondag 1 juli was er een KWB-jogging van Sinaai met vertrek en aankomst in het Wijnveld (Sinaai Girls)
waar een 140tal joggers aandeel namen, maar waar geen uitslag werd opgemaakt. Proficiat aan alle deel-
nemers van Sinaai om deze wedstrijd ook te lopen.
>>Dinsdag 10 juli - kustloop Groede, (NL) - 70deelnemers  42plts Werner Heymans (podium 60+)
>> Zondag 15 juli - RTS-Stenenmuurloop Sinaai 
Door het grote deelnemersveld van atleten uit Sinaai kan ik jullie doorverwijzen naar de uitslag op
www.runningteamsinaai.webs.com.
De overwinnaars waren: op de 10,5 km Van Puyvelde Eddy en Coppens Linda / op 7 km Van
Buggenhout Stijn en Scheerens Elise op de 3,5 km De Backer Frederik en Vasseur Sabine.
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>> Zondag 21 juli Dijk en Scheldeloop in Grembergen - 
op de 12 km 1e plts Eddy van Puyvelde / bij de dames een 4e plts voor Nathalie Michiels / 62 Van Hoye
Peter / 64 Duerinck Wim / 94 Pardaen Veronique- 
op de 4 km een 5e plts  Dider Verlee en een 51e plts voor Werner Heymans.
>> Zaterdag 28 juli - Cavaloop in Zele -11,5km loop - mooie ereplaats voor Luc LaHaye
>>Zondag 29 juli - Pannekoekenloop Overslag-Wachtebeke - 
op de 9 km een 1e plts Didier Verlee - op de 4,6 km 7e plts Matthieu Verlee
>> Zaterdag 4 augustus - Streetloop Lokeren - 
12 km -  300 deelnemers 42e plts voor Vancauwenberhe Erwin /  45 De Grande Christophe /   94 Michiels
Nathalie (5de dame)/163 Duerinck Wim  /  217 Thuysbaert Jan  /  268 Schelfaut Anja  /  269 Thuy Debbie..
- 5 km - 255 deelnemers  80e plts Jordi Buyle / 91 Vanderstijlen Tessa / 111 De Bruyne Jurgen /
142 Paelinck Claudia / 204 Maes Dominik.
>> Vrijdag 11augustus - Kemelloop te Kemzeke- 
10 km : 29plts Van Hoye Peter / 30 Van Eetvelt Gino /35 Provost Frank / 41 Beirnaert Ruwain /
61 Thijsbaert Jan  /  77 Van Bunder Etienne / 78 Thuy Debbie / 79 Watte Mieke- 
5 km : 7plts Verlee Didier / 10 Buyle Jordi  / 33 Van Eetvelt Melisa / 48 Heymans Werner / 49 Paelinck Claudia  /
52 van Clapdorp Sarah / 54 Pardaen Veroniqu / 56 Dierick Nadinde /69 Group Dirk / 70 Van Acker Anneleen.
Proficiat aan alle( Recreatieve) Atleten van Sinaai voor hun prestatie.

Sportieve groet, Werner Heymans

“PRO-FIT“ Hallo sportieve dames! Zin in een actieve sportavond?
Zo ja, dan ben je bij Pro-Fit aan het juiste adres, een vereniging die aangesloten is bij de stedelijke

sportraad van Sint-Niklaas. 
Iedere dinsdagavond van 20 – 21h beoefenen wij verschillende sportactiviteiten. 
Eén reeks, bestaande uit 10 lessen, gaat door in de sporthal ‘Ter Beke’ te Sinaai. 
Contactadres: Betty Ongena, Edgard Tinelstraat 89, Sinaai - 

Tel: 03/7725859 Email: Amazone_sin@hotmail.com

MOTOCROSS SINAAI MC Cedric-Racing nodigt uit op :
Vrijdag 12 oktober 2012

Gaaibolling met natura prijzen     Privé schieting op de liggende wip (inleg 6,5 euro)
Alles gaat door in een verwarmde feesttent op het terrein in de Leestraat om 19u30.

Zaterdag 13 oktober 2012
VJMO oefeningen (jeugd)   Vanaf 19u groot eetfestijn in de tent met DJ Wally

Kaarten te verkrijgen: Neerstraat 23  9112 Sinaai
Zondag 14 oktober 2012

MCLB motocross wedstrijden vanaf 9u 40
Iedereen van harte welkom      Met dank aan de stad Sint-Niklaas 
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REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI
Er resten ons dit jaar nog 2 wandelorganisaties en een weekenduitstap.

Op 28 oktober e.k. gaat onze 20ste  Rapentocht door in de Basisschool voor
Bijzonder onderwijs in de Krommestraat te Lokeren.
We starten onmiddellijk in de bossen en de lange afstanden gaan in de richting van Eksaarde.

Op 9 december volgt dan onze 28ste Kersttocht die vertrekt in de Gemengde Basisschool
te Belsele. Ook hier moet U er niet aan twijfelen dat onze parkoermeester de mooiste stukjes natuur zal uitzoeken.

Onze weekenduitstap gaat naar de streek van de champagne en op 26 januari 2013 voorzien we een
winter wandelweek in Stanzach. We zullen dagelijks lichte wandelingen maken want in de winter houden we
het kalm. Het is een volledige week ontspanning en wandelen. 
Bent U geïnteresseerd, vraag inlichtingen. Ook niet wandelaars kunnen mee.

U kan nog steeds lid worden van onze club en profiteren van een goedkope hobby. Als je lid wordt vanaf
oktober, krijg je 3 maand gratis tot eind dit jaar en dan ben je meteen al in orde voor 2013. Je kan de
Marching gratis ontvangen als je lid wordt of lid blijft. Bij de Reynaertstappers zit U steeds goed. Voor alle
inlichtingen kan U  terecht op het secretariaat, 

Rita Heirbaut, tel. (03)772 46 03 of bij de voorzitter, Marc Lauwaert, tel. 0495 688 558.
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