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REDACTIERAAD
E. Aerssens, M. Beirnaert, A. Bogaert, E. Creve, R. De Clercq, R. De Mulder, J. Meganck, 
E. Meul, E. Ringoot, G. Tallir, B. Van Poecke, A. Verschelden, S. Verschelden.
Alleen de auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Opname betekent niet dat de redactie ak-
koord gaat met de inhoud of strekking.

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

Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 23 november 2014!

Ondanks de vrij natte zomermaanden zijn de meeste zomeractiviteiten in ons dorp toch onder
een blauwe hemel doorgegaan en... er valt nog wat te beleven met de septemberjaarmarkt.
Wat er dan allemaal te horen, te zien en te beleven valt staat verder in dit nummer uitvoerig
vermeld.

Het zijn de klassiekers die al meerdere jaren veel dorpsgenoten naar de Dries, het Dorpshuis
en de Kerk brengen. Wie geen vaste bezoeker is moet toch maar eens afkomen en zal verrast
zijn over hoeveel talent en inzet er in onze dorpsgemeenschap aanwezig is. De activiteiten
zijn bovendien gratis. Wij krijgen dat voor mekaar dank zij de vrijwillige inzet van velen, de me-
dewerking van het stadsbestuur en de academie. 

In het overzicht van de dorpsraad, dat U ook in dit nummer kan lezen, kan U zien dat er heel
wat werken door de stad in  uitvoering zijn of bijna voltooid. Zo kan de volledig vernieuwde
Luitentuitstraat weer in gebruik genomen worden. Wij hopen dat iedereen zich aan de snel-
heidsbeperkingen houdt om de veiligheid van de omwonenden, de fietsers en de kinderen te
garanderen.  Ook het ontmoetingscentrum Troelant is afgewerkt en werd officieel geopend
op vrijdag 19 september.  Wij hopen dat de jongeren er een gezellige ontmoetingsplaats vinden
om samen vanuit het eigen dorp mee te bouwen aan een betere wereld. Het centrum zal ook
ter beschikking staan van verenigingen en andere organisaties. Op de website www.troelant.be
staat daaromtrent alle informatie.

Misschien is het U ook opgevallen dat dit het laatste nummer van de lopende jaargang is en
dat betekent dat wij alle adverteerders en andere sponsors binnenkort weer komen aanspre-
ken. U weet dat wij zonder die steun Info-Sinaai niet kunnen realiseren. Bedankt daarom bij
voorbaat!

Met de jaarwisseling zijn we er weer.

4
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In memoriam

Op 19 juli moesten wij afscheid nemen van Marianne Van Guyse. Zij was jarenlang de meestal on-
zichtbare sterke vrouw achter Etienne Meul, redactielid van Info-Sinaai en drijvende kracht achter
de dorpsraad. Vooral in de beginjaren van de raad was zij de gemoedelijke gastvrouw die maande-
lijks de vaste kern van de raad bij de haard en een drankje ontving. 

Het waren de jaren dat de raad nog niet de erkenning genoot van nu en eerder moest opboksen
tegen onbegrip en onwil van het toenmalige stadsbestuur. Marianne steunde met volle kracht die
prille werking en spoorde ons aan niet op te geven als de moed ons al eens in de schoenen zakte. 

In die periode nam zij ook het typwerk voor Info-Sinaai voor haar rekening en bekloeg er zich niet
over als er weerom  eens laattijdig teksten binnenkwamen die dan nog rap, rap, rap voor alles in
druk ging, moesten klaargestoomd worden. Zij was ook op vele andere terreinen een onmisbare
schakel tot haar gezondheid het liet afweten en wij veel te vroeg van haar afscheid moesten nemen.
Maar zij gaf ons ook een boodschap mee:

• Wacht niet op zorgeloze dagen om gelukkig te zijn.
• Wacht niet op waardering van iedereen om gelukkig te zijn.
• Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is om gelukkig te zijn.
• Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt om gelukkig te zijn.
• Wacht niet…..

(vrij naar Valeer Deschacht)

De redactie van Info-Sinaai  en de mensen van de dorpsraad wensen Etienne, zijn gezin en zijn fa-
milie veel sterkte om het verlies een plaats te geven in hun verdere leven.

Tijdens de voorbije verlofmaanden stond ook voor ons de politieke activiteit van onze werking op
een lager pitje.  

Anderzijds staken we als organisator van de 11-juli viering en onze volkssportfeesten wel de handen
uit de mouwen.

Bij het begin van wat we een nieuw werkingsjaar zouden kunnen noemen willen we toch bij enkele
zaken stilstaan.

In een vorige editie van Info Sinaai hebben wij de plannen toegelicht voor een nieuw fietspad aan
de Weimanstraat.  Door plaatsgebrek konden de ontwerpplannen niet mee gepubliceerd worden.
Ze zijn terug te vinden op onze site www.sinaaileeft.be onder de rubriek Dorspraad/Verslagen/2014
bij het verslag van april.

Eind augustus kregen we het heuglijk nieuws dat ons stadsbestuur eindelijk een oplossing heeft
gevonden voor de gevaarlijke situatie op de fietsroute aan de Belselewegel tussen het Chiroheem
en de Hooimanstraat. Via verwerving van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid op 28 vierkante
meter kan de haag daar achteruit geplaatst worden zodat de zichtbaarheid veel zal verbeteren.

Op de Luitentuit zijn de werken in hun eindfase gekomen. Een knappe realisatie. Nu nog even wen-
nen aan de verkeersdrempels, maar wie met gepaste snelheid door de straat rijdt zal er weinig last
van hebben. 
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AUTOBEDRIJF

EUROSTER b.v.b.a.
Onafhankelijk invoerder van nieuwe

en tweedehandse Duitse klassewagens
specialiteit demowagens

Chris t’JAMPENS
Gentsebaan 57 - 9100 St.-Niklaas

Tel. 03/776 47 28 - Fax 03/766 07 97
www.eurostergarage.be

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT bvba

Keizerstraat 69
9112 SINAAI
tel: 03/773 53 00
Fax 03/773 29 78

Info@keysershof.be
www.keysershof.be

Prachtig geleden aan de Moervaart te Sinaai
Voor al uw feesten tot 220 personen

Ruime parking
Gezellige brasserie met dagverse suggesties

Openingsuren: Maandag gesloten
Zaterdag open vanaf 18.00 u
Zondag doorlopend van 11.30 tot 22.00 u

Andere dagen open van 11.30 tot 15.00 u en van 18.00 tot 22.00 u

brasserie - feestzalen

Zondagmiddag “Oma’s retro buffet” 25 euro p/p

Waaslandlaan 26  9160 Lokeren
Sierhekkens en afsluitingen

Metalen trappen en leuningen
Staalconstructies tot 10 ton

Alle las-, en herstellingswerken
(ook in inox en alluminium)

Knip- en plooiwerken
staal 3m x 10mm dik, inox 3m x 6mm dik

Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
constuctie.degreyt@skynet.be
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Het ontwerpdossier van Sinaaidorp fase 2 doorloopt een lange en moeizame fase na onze op- en
aanmerkingen die we medio januari aan het stadsbestuur hebben overgemaakt. Maar blijkbaar
waren ze wel relevant. Ruim 95% van onze bemerkingen werden weerhouden in het nieuwe ont-
werp dat wellicht binnenkort via het schepencollege op de agenda van de gemeenteraad komt.

Begin september leverden we aan het stadsbestuur – op hun vraag – een to-do lijstje voor nieuwe
of bijkomende naambordjes voor enkele trage wegen. De Belselewegel, Bockwegel en Kosterwegel
zullen beter aangeduid worden, net als de Katharinawegel als de straatnamencommissie tenminste
op ons voorstel ingaat.

Graag maak ik in persoonlijke naam gebruik van dit medium om iedereen te danken voor de vele
blijken van medeleven die ons gezin mocht ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn
echtgenote Marianne Van Guyse. Ze waren steunend in deze moeilijke tijd. Oprecht dank.

Namens Dorpsraad Sinaai
Etienne Meul 

De nazomer van Sinaai

DORPSRAADNIEUWS
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www.sportdietistdidierverlee.webs.com

Kom even langs wanneer u:
- uw kilo’s niet voor even kwijt wil, maar

voor levenslang;
- maag- en/of darmproblemen hebt;

- een glutenvrij en/of lactosebeperkt dieet
dient te volgen;
- vegetariër bent;

- als sporter uw voeding wilt optimaliseren
bij de inspanning;

- enz.

U ontvangt een persoonlijk voedings- en
bewegingsadvies op maat.

dietistdidier@gmail.com/ 0494 71 12 94
Neerstraat 18 - 9112 Sinaai

Wijnveld 294, 9112 Sinaai (bij het station)
tel. 03/772.32.28

open: van dinsdag tot vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.00 u.
zaterdag doorlopend van 9.30 tot 18.00 u.

WEBSITE: www.mariameirte.be

Thuisverzorging in:
* Medische pedicure

( met terugbetaling 
voor +60 jaar.)

* Gelaatsverzorging 
* Manicure 
* Ontharing  
* Make-up

Voor afspraak kan u telefoneren
naar

03/772.67.99
GSM 0476/41.70.43

Annaert
Nauwstraat 23 - 9111 Belsele

tel. 03/776.65.69 - Fax 03/766.74.00
G.S.M. 0495/24.65.69

Hobbycenter D’Haese

Doorlopend open van 9 tot 18u00
zondag & maandag gesloten

Hulstbaan 318     9112 Sinaai
tel: 09/348.85.58   
webwinkel: 

www.hobbycenterdhaese.be

C
or
in
ne
 S
ne
ye
rs

DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie
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Nazomer van Sinaai – Septemberjaarmarkt: 27 en 28 september 2014
Kermisdagen en jaarmarkten vormden in het verleden steeds hoogtepunten en waren een welkome
afwisseling in het dagelijks bestaan van ons dorp. 
Rond de traditionele paardenjaarmarkt die reeds jaren op zaterdag doorgaat is ook dit jaar door
de Dorpsraad voor omkaderende activiteiten gezorgd.
Nieuw dit jaar is dat er geopteerd is om de Braderie in de Vleeshouwersstraat ook op dezelfde za-
terdag als de jaarmarkt te laten doorgaan.
Het programma, voor het gehele weekend ziet er als volgt uit en gaat door op en rond de Dries
met zijn uniek kader:

Zaterdag 27 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: kleinvee, imkersbond, socio-culturele verenigingen Sinaai,… vanaf 10u.
Boerenmarkt: vanaf 13u.
Braderie Vleeshouwersstraat: van 13u tot 19u. Met medewerking van de lokale handelaars, waar-
onder bakkers, beenhouwers, cafées, schoenen, natuurwinkel, enz... Optredens van een dans-
groep, coverband Ad Fundum (Music Events Attic77) en special guest Johan Van Royen (beter
bekend als de zingende loodgieter van The Voice van Vlaanderen 2014).
Sportmarkt: van 14u tot 17u - demonstratie en initiatie voor de schoolgaande jeugd van o.a. 
• Judo  
• Parkour en Freerunning - je hebt het vast wel al gezien op straat: jongeren die op de straat ver-
schillende gymnastische sprongen, swings, flips,… gebruiken om verschillende obstakels te over-
winnen.

Straattheater: van 14u tot 17u door Theater Hutsepot.
Kinderanimatie: kindermolen, viskraam, springkasteel, kids-track (opblaasbare racebaan).
Muziek en Poëzie: om 19.30u in de St-Catharinakerk rond het thema “oorlog en vrede”.

Zaterdag 27 en zondag 28 september
Kunst uit Sinaai: 31e editie van deze tentoonstelling in de St-Catharinakerk door plaatselijke kun-
stenaars en leerlingen van de school, gratis toegankelijk van 10u tot 18u.
Heemkring Den Dissel: tentoonstelling in het Dorpshuis en uitgave jaarboek met als thema “ons
dorp in de grote oorlog”, gratis toegankelijk van 10u tot 18u.
De Dorpsraad in samenwerking met het stadsbestuur hebben gestreefd naar een evenwichtig pro-
gramma voor jong en minder jong.
Daarnaast zijn eventuele geïnteresseerde deelnemers aan de rommelmarkt steeds welkom. (deel-
name is gratis).
Dus er zijn voldoende mogelijkheden om het weekend terug tot een succes te laten uitgroeien. 
Namens Sinaai Leeft – werkgroep Septemberjaarmarkt: Jo Tansens

32ste VOLKSSPORTFEESTEN
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus vond de 32ste editie van de Volkssportfeesten plaats.  We
waren blij dat we na een korte afwezigheid het Dorp opnieuw mochten verwelkomen. Helaas gaf
Hemelsbreedte dit jaar forfait en waren er 17 straten die de strijd tegen elkaar aangingen.

Op vrijdag stonden 4 proeven op het programma. Traditiegetrouw werden de spelen gestart met
het kaarten. Deze proef werd gewonnen door de Elzenstraat. De Beek kon bij het sjoelen maar
liefst 62 punten scoren. Hiermee wonnen ze deze proef. Bij het reeplopen was het Wijnveld het
snelst. Zij deden er 29 seconden over om foutloos 4 keer heen en terug te lopen over een reep ge-
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Koen De Corte

0476 38 74 74

Hulstbaan 165 - 9112 Sinaai
BIV nr. 506 308

info@dcs-vastgoed.be
www.dcs-vastgoed.be

Uw lokale ervaren makelaar aan huis
Gratis waardebepaling

Bij verkoop zorgen wij voor alle documenten
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spannen tussen twee bomen op de Dries. Het Dorp kon juichen bij de levende voetbal. Ze wonnen
de finale tegen de Tinelstraat met 3 – 2.

Zaterdag konden we genieten van 6 proeven in de arena. Het dorp ging met de 17 punten aan de
haal in het eerste spel “petanque”. Zij behaalden een score van 130 punten. Bij de fietsproef legde
Zwaanaarde een foutloos parcours af in de beste tijd. Bij het derde spel mochten we genieten van
de kunsten in het korfballen. Tijdens de estafette moest men zoveel mogelijk doelpunten scoren.
Met 1 doelworp verschil won Duizend Appels van het Dorp. Daarna was het tijd voor de krachtpat-
sers uit ons dorp. Wie kon een zandzak het verst werpen.  Bij de dames gooide Maggie Daeman
het verst met een worp van 6,48 meter, met een worp van 10,65 meter was Nick Heirwegh uit Leeb-
rug de beste in deze proef. Ook tijdens de volkssportfeesten kijken we terug naar de gebeurtenissen
van 100 jaar geleden. In het 14-18spel moest men onder een legernet kruipen, naar een doel wer-
pen en tenslotte zich gewond laten overbrengen op een brancard. De snelste tijd werd hier behaald
door Zwaanaarde. In het laatste spel was het de bedoeling om door middel van een gieter op de
rug zo veel mogelijk water over te brengen. Het Wijnveld en Leebrug konden alle flessen vullen,
maar Leebrug deed dit in een betere tijd en won zo deze proef.
Na het optellen van alle punten eindigde Tinelstraat op drie, Leebrug op twee en de beker ging
naar Zwaanaarde. Proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet!
Foto’s van dit evenement kan je bekijken op:
https://plus.google.com/photos/103097790608346360738/albums/6051907185423191377
https://plus.google.com/photos/103097790608346360738/albums/6051533921178569073
Via deze weg willen wij ook alle medewerkers bedanken die geholpen hebben om van de Volks-
sportfeesten ieder jaar weer een topevenement te maken.

Tot volgend jaar voor een volgende editie.
Etienne Meul en Peter Van Garsse.
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Hobbyvoeders - tuinzaden
meststoffen - brandstoffen

AVEVE
Hugo

Vercammen
Edg. Tinelstraat 105  
9112 Sinaai
tel. 03/772.27.32      fax. 772.68.98

Nieuwe Openingsuren:
ma.  9u  - 12u  & 14u - 18u
di.    9u  -  12u & op afspraak 
wo.  9u   - 12u  & op afspraak
do.   9u   - 12u & op afspraak
vr.     9u   - 12 u & 14u  - 17u
en na afspraak

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/772.17.59
fax 03/772.17.60

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

VERSCHELDEN
B.V.B.A.

Lokerse Baan 52
9111 Belsele

Tel. 03/772.13.35
www.kachelsverschelden.be

THUYSBAERT
B.V.B.A.

VERVOERONDERNEMING

ZAKSTRAAT 27    9112 SINAAI
TEL. 03/772.27.64    Fax 03/772.21.37

debbie.thuysbaert@skynet.be

TOM
JOOS

Sanitair - Ontstoppingen
Rioolreinigen - Cleaning

"Kwaliteit  =  
onze troef"
Adres: 

Hooimanstraat 2a, 9112 Sinaai
Tel:  03 772 66 63  

GSM:  0495 53 61 83
Fax:  03 722 06 14

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

DRUKKERIJ
St.-Katharina

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

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

O
FF

SE
T

D
IG

IT
AL

 P
R

IN
TI

N
G

SINAAIDORP 40
9112 SINAAI

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

KACHELS - INBOUWHAARDEN
SIERSCHOUWEN - SPEKSTEENKACHELS
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Overhandiging opbrengst paardenworsten-
weekend ten voordele van Sofhea
Na het stopzetten van onze “24 uur stappen voor Sofhea” heeft de werkgroep voor Sofhea in 2012
beslist om op een andere manier toch nog steun te verlenen aan Sofhea voor hun werking zoals het on-
dersteunen van vooral leukemiepatiënten . 

Op 22 en 23 februari vond ons paardenworstenweekend plaats en hierbij hebben we, net zoals vorig
jaar, 460 personen voorzien van een lekkere maaltijd met Lokerse paarden worsten of vol- au- vent. En
als we de mensen mogen geloven waren de worsten zeer lekker, sommigen zeggen zelfs dat  ze beter
waren  dan vorig jaar.
Naar vaste gewoonte is Prof Marc Boogaerts op 20 mei terug afgezakt naar Sinaai om de cheque in
ontvangst te nemen, en tot ieders grote voldoening bleek er hier een bedrag op te staan van 8.500 €.
Volledigheidhalve dient ik er wel aan toe te voegen dat het hier gaat om de opbrengst van vorig jaar en
dit jaar.

Na het welkomswoord van schepen Buysrogge waarin hij de niet aflatende ijver van de organisatoren
prees, was het mijn beurt om een dankwoord uit te spreken en dit vooral aan de medewerkers want het
is dank zij hen dat wij kunnen blijven organiseren.

Nadien  gaf Prof Boogaerts een kort overzicht van de huidige doelstellingen van Sofhea. Naast het on-
dersteunen van mensen met financiële problemen en de Leuvense navelstrengbloedbank zijn er mo-
menteel veel middelen nodig voor wetenschappelijk onderzoek. In de hoop om niet de gevolgen maar
de oorzaak van het vele leed bij de patiënten aan te pakken zijn er hoopgevende proeven  om de ver-
schillende ziektes in de toekomst mogelijks te genezen.  Hier wordt vooral gewerkt met stamcellen en
dit geeft redelijk goede vooruitzichten.

De avond werd afgesloten met een drankje en een hapje voor de aanwezige medewerkers.
Op naar editie 2015 op 28 februari en 1 maart 2015, later komen we hier nog wel op terug maar u kan

DORPSRAADNIEUWS
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Was uw auto in onze

car-wash

Wassen zonder krassen d.m.v. Amerikaanse textiellappen!
CITY CAR-WASH, Gentsebaan 73/b    9100 Sint-Niklaas     

tel. 03/765.94.44

Boekje_Sinaai_september_2014_DEF_Opmaak 1  11/09/14  08:50  Pagina 14



deze datums nu al noteren. Indien er mensen mochten zijn die het zien zitten om onze ploeg medewer-
kers te versterken, graag een seintje op lucheyens@pandora.be en dan krijg je vrijblijvend een uitnodi-
ging om tijdens dit weekend enkele uren mee te helpen.

Namens de werkgroep voor Sofhea, Luc Heyens

“Kom op tegen kanker” 
Aan alle mooie liedjes komt een eind …
Recordopbrengst voor laatste ACW-kaasavond voor “Kom op tegen kanker”.
Op zaterdag 29 maart 2014 vond de 25° kaasavond van ACW-Sinaai voor “Kom op tegen kanker”
plaats. Zoals gewoonlijk zat de loods van de familie Vercauteren goed vol en konden alle gasten
genieten van een verzorgd en lekker kaasbuffet. En Paul Severs, Jo Vally en Bart Kaëll zorgden
voor de nodige “schlagerfestival-ambiance”.
Ondertussen zijn de centen geteld en de rekeningen betaald. De 25° editie van de kaasavond bracht
maar liefst 23.605 euro op, een bedrag dat we integraal overmaken aan “Kom op tegen kanker”.
Met deze jubileumeditie zet het ACW-Sinaai een punt achter dit mooie en gesmaakte initiatief. De
ganse organisatie van deze kaasavond was toch een hele klus en sommige medewerkers waren
er al van in het begin bij (en zijn dus intussen al wat jaartjes ouder). En nieuwe kartrekkers werden
niet direct gevonden. Daarom besloot het ACW om met deze jubileumeditie in schoonheid te ein-
digen.

Op vrijdagavond 4 april 2014 konden we op een bedankingsavond “merci” zeggen aan de vele
medewerkers die gedurende 25 jaar dit initiatief mogelijk maakten. We apprecieerden ook sterk
dat op die bedankingsavond de directeur van “Kom op tegen kanker” Marc Michils en de districts-
verantwoordelijke Karen Dobbé alle medewerkers kwamen bedanken.

Een dikke “dankuwel” willen we ook richten aan de vele sponsors van onze actie.
Maar het laatste dankwoord is aan jou gericht. Gedurende 25 jaar hebben wij op heel veel steun
mogen rekenen van de Sinaaise bevolking… merci.

Namens het ACW-bestuur, Luc Van Kemmel

Werkgroep Leefmilieu Sinaai  
Prijsuitreiking 9 oktober: Fiets de landschapsroute Sinaai en win.
Tot 30 september kunnen wedstrijdformulieren rond de landschapsfietsroute Sinaai ingediend wor-
den bij 
• Franki Saman, Leebrugstraat 44, 9112 Sinaai of 
• Benny Saman, Zakstraat 74, 9112 Sinaai

Wie onze in 2012 vernieuwde landschapsroute fietst en een vragenformulier juist invult maakt kans
op een waardevolle prijs ( formulieren zijn nog te bekomen op bovenge-
noemde adressen).

De prijsuitreiking met gratis vertoning van een natuurfilm zal doorgaan op
donderdag 9 oktober te 20 u Dorpshuis, Dries, Sinaai. Er zijn bijkomende prij-
zen bij lottrekking onder de aanwezigen. 
Lees alles over de landschapsfietsroute Sinaai op de website www.Sinaai-
Leeft.be  onder de rubriek wandelen en fietsen. Je vindt er ook een routeplan. 

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

    

BTW BE 0810 043 7333

 16

MEKANIEKERKEN  
ERIK

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen
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Raadpleeg de natuurverenigingen Natuurpunt en vzw Durme voor meer informatie over en het be-
heer van de natuurgebieden de Moervaartmeersen en Astgemete www.natuurpunt-zuid-waasland.be
en de Fondatie www.vzwdurme.be.

De landschapsfietsroute start aan het dorpshuis en is aangeduid met onderstaande wit/rode zes-
hoekige bewegwijzering.

Werkgroep Leefmilieu Sinaai.

Boommarternieuws
In het ‘Marternieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek’ van 15 juli 2014 verscheen
een interessante bijdrage over de boommarterpopulatie van de Heirnisse, die al een tijdje via zen-
dertjes gevolgd wordt. U vindt dit artikel op www.inbo.be, maar we geven u alvast de belangrijkste
nieuwtjes:
Alain, jong van Madeleine en geboren in 2013, werd het laatst gezien in Sinaai op 31 maart 2014.
Op 27 april werd hij helaas dood teruggevonden in de Westerscheldetunnel, zo'n 21 km van zijn
geboortegebied. Hij is dus over het kanaal Gent-Terneuzen geraakt en was bij zijn dood in bijzonder
goede conditie, klaar voor een lange zwerftocht.

Germaine, dochter van Eufrasie, heeft voor het tweede jaar op rij
één of meerdere jongen in de Sinaaise Vettemeers. Haar jong van
vorig jaar (een mannetje) werd ook nog in het territorium gesigna-
leerd. Hoe lang zal Firmin, het adulte mannetje dat hier ook nog
rondloopt, dit nog dulden? Het tweedejaarsjong van Eufrasie,
eveneens een mannetje, was  nog tot 16 maart in zijn geboortege -
bied, maar werd daarna niet meer gezien. Is hij samen met Alain
de wijde wereld ingetrokken? Eufrasie zelf werd op 13 mei nog
ge fotografeerd.
Op 13 juni vond de boswachter een dode boommarter in de Wei-
manstraat, mogelijk een nieuw jong van Eufrasie of Madeleine.
Maar er is hoop: Madeleine werd op 18 juni gefotografeerd met
minstens drie nieuwe jongen en zijn er ook foto's van nieuwe jon-
gen uit een ander nest (Van Eufrasie? Germaine?). Als je bedenkt

dat er over heel Vlaanderen nog maar 22 boommarters ingezameld werden, is dat bijzonder goed
nieuws. Wordt zeker vervolg!
Annemie Bogaert 

14e Mosselfeest Linx+ Sinaai
Graag nodigen wij u, uw familie en vrienden uit op onze

14e Grote Mosselsouper
zaterdag 18 oktober 2014 - Zaal Toon, Wijnveld 251, Sinaai - vanaf 17.00 uur

Linx+ Sinaai organiseert haar 14e grote mosselsouper. Smullers jong en oud, groot en klein: ie-
dereen 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

VERENIGINGEN

17

Boekje_Sinaai_september_2014_DEF_Opmaak 1  11/09/14  08:51  Pagina 17



     

 18

Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

FRANCUSCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

Hulstbaan 94     9112 Sinaai
tel. 03/772 52 21  www.SINKIN.be
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frietjes. Wie er de vorige jaren bij was, weet hoe lekker dat dat is! 

Inschrijven kan via mike.nachtegael@skynet.be, telefonisch via 0479 90 21 84, of door aan te
bellen bij Günther Mattheussens op Wijnveld 150. De kostprijs bedraagt 17 euro per persoon voor
mosselen met frietjes (10 euro voor kinderen), en 15 euro voor een koude schotel (9 euro voor kin-
deren). Betalen kan ter plaatse of door overschrijving van het correcte bedrag op rekening BE52
0882 1770 8209 van ‘Linx+ Sinaai’.

Namens het bestuur van Linx+ Sinaai, Mike Nachtegael, Günther Mattheussens.

Het ACW is niet meer… 
Leve Beweging.net.
Ongetwijfeld heb je het gelezen in de krant of gehoord op radio of televisie… op zaterdag 14 juni
heeft het ACW een nieuwe naam aangenomen. Voortaan heet het ACW “Beweging.net”. Het betreft
hier niet alleen een naamsverandering maar ook op vlak van werking zijn er toch wel wat wijzigin-
gen. 
“Beweging.net” is geen koepel meer maar een netwerk van 11 samenwerkende partnerorganisaties.
Tot die organisaties behoren ACV, CM, Familiehulp, OKRA, Femma, KWB, KAJ, Pasar, Ziekenzorg
CM, Internationaal Comité en Wereldsolidariteit. Daarnaast zijn er ook nog geassocieerde partners
zoals bijvoorbeeld Welzijnszorg. Aan de basisdoelstellingen wijzigt er niets. Beweging.net wil ook
morgen een dynamische sociale beweging zijn die ijvert voor een sociaalrechtvaardige en solidaire
samenleving (zie hiervoor ook www.beweging.net).
We zullen samen met de verantwoordelijken van de in Sinaai actieve organisaties bekijken hoe we
beweging.net in Sinaai uitbouwen. Interesse om mee te werken? 
Contacteer Karin Joos op karin.joos1@telenet.be of op 03 7220841.

Toneelkring Baudeloo
Beste toneelvriend.
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij u graag uit op één van onze voorstellingen van “DE GODMO-
THER”, een moderne maffiaklucht van Luk Hoedemaekers. De regie is in handen van Stefan Van
Pottelberge, die de 11 spelers zal begeleiden naar een geslaagde opvoering.
U kan van een aangename, ontspannende toneelavond genieten op:
• Vrijdag 14 en 21 november en zaterdag 15 en 22 november om 20 uur.
• Zondag 16 november om 15 uur.
Telkens in de parochiezaal van Sinaai.

Kaarten zijn, zoals steeds, te verkrijgen bij “SINKIN”, Hulstbaan 94 te Sinaai, tel 037725221en dit
vanaf half oktober.

Graag tot dan. Namens het bestuur, Marleen de Plukker.

KWB Duizend Appels Sinaai 
• Startvergadering met ledenfeest op zaterdag 4 oktober 2014 in zaal ‘TOON’
• Kaartavonden op vrijdagen 24 oktober en 5 december 2014, 6 februari en 13 maart 2015. In kan-
tine Sinaai Girls, Wijnveld 211, aanvang telkens om 19.30 uur. Er kan whist en bieden gespeeld

VERENIGINGEN
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai
03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

Smeesters Edgard

VERLEE
* Plaatsing

nieuwbouw
* Sanitair
* Centrale verwarming
* Elektriciteit

Grote keus in
Pelletkachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

Tel. 03/772 34 00
Fax 03/722 03 19

Nieuwe- en occasie
banden

Schokbrekers
en uitlaten

Iedere dag open van 9u tot 20u

Hulstbaan 59 9112 Sinaai
tel. 03/772 58 29

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

Verbouwingen, afbraakwerken, gyproc
In- en verkoop oude bouwmaterialen

tschuurke-sinaai.be
Tel. 03/772.17.51    

GSM 0477/30.23.48
E-MAIL: tschuurke@skynet.be

Nieuwbouw
Renovatie
Parlofonie
Videofonie
Domotica
Ventilatie

SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

GSM : 0496/ 04 35 65
Tel. 03/ 772 36 66
Fax. 03/ 772 10 29

ALLE  VERPAKKINGEN

Tel.03/772 64 48
GSM 0476/63 16 13

Zwaanaardestraat 38
9112 Sinaai

Algemene  ELECTRICITEITSWERKEN
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worden.
• Gezinsfietstocht “Langs Dijle en Demer” op zondag 12 oktober 2014.
• Bezoek aan Zesdaagse Vlaanderen Gent op zaterdag 22 november 2014.
• Kookavonden met als thema: wildseizoen. Drie voorbereidende avonden op 4 – 11 en 18 no-
vember 2014. Slotavond op 22 november waarop onze partners worden uitgenodigd en wij hen
de opgedane kookkunsten presenteren. Parochiecentrum, Dries te Sinaai.

Voor verdere info en inschrijvingen neem, contact met Marc Piessens 0486 128 974, Freddy De
Wilde 03/772 21 24 of Eddy Naudts 03/772 23 46.

Davidsfonds 
Vrijdag 10/10 om 19.00 uur - Dorpshuis:  boekenvoorstelling “Vers Geperst”  

Wilt u de boeken uit de Davidsfonds Cultuurgids graag eens inkijken voor u
ze bestelt voor uw lidmaatschap? Dat kan! Tijdens Vers Geperst kunt u ook
kennismaken met de afdeling in uw buurt en de evenementen die er geor-
ganiseerd worden. Naar goede traditie gaat dit samen met  lekkere versna-
peringen en een drankje. Kom zeker eens kijken!

Zondag 19 oktober om 14.00 uur - Dries: Herfstwandeling
Vrijdag 7 november om 20.15 uur - Torenzaal Lokeren: Concert saxofoonkwartet CeDeL       

(n.a.v. 200 jaar Adolphe Sax)   

Met H♥RD wil het saxofoonkwartet CeDeL
de luisteraar tegelijk raken en choqueren.
H♥RD is een ijzersterke liveshow waarbij een
originele mix van auditieve en visuele ele-
menten de luisteraar in zijn eigen verbeelding
onderdompelt. Met de keuze voor diverse
stijlen (van Nederlandstalige componisten als
Piet Swerts, Jacob Ter Veldhuis, Tristan Keu-
ris) wil CeDeL een breed publiek bereiken en
een totaalervaring aanbieden. De saxofoon klinkt nu eens zeer virtuoos, dan weer fijngevoelig. Hard
versus ♥. Een uitbarsting van gevoelens. 

In 2009 won het kwartet de Adolphe Saxwedstrijd te Dinant en in 2011 werd het winnaar van de
prestigieuze International Yamaha Saxophone Quartet Contest (Madrid). Met deze show werd
CeDeL in 2013 laureaat van SUPERNOVA.

Woensdag 12 november om 12.00 uur: 
ophalen opstellen JJW thema “Sport” in alleSinaaise lagere scholen.

November/december (datum nog te bepalen): 
interview met Nelly Maes over haar boek “Ongebonden best” 

VERENIGINGEN
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI
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Zondag 07 december om 13.30 uur - Dries: 
bezoek aan Dendermonde met geleide wandeling                       

“Martelaarstad” en gegidst tentoonstellingsbezoek 
“Tegenstrijd” in de stadsbibliotheek. 

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalen-
der en voor meer info kunt u steeds terecht op het se-
cretariaat (Raf Demeyer 03-296 31 58) of op onze

website www.davidsfondssinaai.be.

Markant
Activiteiten georganiseerd door Markant Sinaai vanaf 1 september  t/m 31 december 2014:

• Donderdag 18/09/2014 - Dorpshuis 20u - Opening werkjaar met optreden van “De Getemde
Snaren” - meezingavond.

• Dinsdag 14/10/14 - Dorpshuis 20u - “De geschiedenis van de kunstvervalsing” door Christiane
Struyven -  ism het Davidsfonds.

• Donderdag 13/11/14 - Buurthuis 20u - Kleine verhalen met kooksessie “fingerfood” door Beez,
Els Van Laeken.

• Donderdag 04/12/14 - Buurthuis 20u - Crea-avond - Bloemschikken voor de kerstperiode door
Daniëlle De Meulenaer. 

Van harte welkom!
Vriendelijke groeten, Delina Penneman.

KVLV Vrouwen met vaart! 
Onderstaande de activiteiten georganiseerd door KVLV Vrouwen met vaart!
Meer info omtrent de activiteiten is steeds te vinden op onze website www.kvlvsinaai.be
Voortaan is Linda Braem onze voorzitster, het secretariaatswerk wordt verzorgd door Godelieve
Bruggeman en Gerda Beck.
Hun coördinaten zijn eveneens te vinden op onze website.

• Vrijdag 3 oktober Vrouwendag Donna Forte op de unieke locatie Fort Liefenshoek.
• Woensdag 8 oktober: Naaien met de naaimachine - retouches; start - 6 sessies Locatie Guy's
Naaicenter, lesgeefster Mevr Carla Van Praet; overige data do 16/10 - woe 22/10 - woe 5,12 &19
november Aanvang 19u -22u; inschrijven bij Godelieve Bruggeman. Kostprijs cursus  €90  Ver-
korten broek, versmallen rok, vervangen rits, ... enige ervaring met naaimachine is wenselijk.

• Donderdag 9 oktober start haak en breicafe 19u30 Parochiecentrum; 23 oktober - 6&20 novem-
ber; €8 voor onze leden (pakket van 4 sessies) - €15 niet-leden.

• Maandag 20 oktober praatcafe dialecten puivelde Parochiecentrum aanvang 14uur, inschrijven
bij Gerda uiterlijk 10 oktober.

• Maandag 27 oktober crea atelier 13u30 Parochiezaal.
• Woensdag 12 november mantelzorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid belsele 20u
• Maandag 24 november feestmenu 19u30 parochiezaal.
• Maandag 1 december crea atelier 13u30 parochiezaal.
• Maandag 15 december kerstfeest  11u30 parochiezaal.
• Vrijdag 19 december bloemschikken 19u30 parochiezaal. 

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

Lochristi:
Bosdreef 1F

tel. 09/326 03 98

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48

BAETEN Kristof
BEIRNAERT Geert
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly
DUTHOY Robert
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MISSINNE Stefaan
MOYAERT Lydie
WILLEMSEN Emilie
PYPE Pierre
REYCHLER Peter

SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland
& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma
VAN HOECKE Marjolijn
VAN OSSELAER Gaston
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”
VAN RYSSEN Bernadette
VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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Viva
Programma Oktober-December - Afdeling Sinaai

• Zaterdag 18 Oktober - 20u: Quiz - Zaal Climax
• Maandag 27 Oktober - 19u: Bloemschikken “grafstukje” - Buurt-
huis

• Vrijdag 5 December - 19u: “Vlaamse Kermis” - Buurthuis

Kon. Sport- en Feestkomitee Duizend Appels  
Activiteiten:
• 15/11/2014 - Eetfestijn
• 16/11/2014 - Sinterklaasfeest

Beide activiteiten gaan door in zaal TOON in het Paters Bos, Wijnveld.

Inschrijvingen kunnen bij de leden van het comité gedaan worden. Meer info volgt.
Namens het comité,
Chris Maes

Het najaar van FeMma
‘t Is weer voorbij die (mooie) zomer... maar niet getreurd, FeMma zorgt voor een mooi najaar met
een brede waaier aan activiteiten.
Alvast een voorsmaakje van het gevarieerde FeMma aanbod:

• We gaan terug van start met ons wekelijks fietstochtje op vrijdagnamiddag. Vertrek om 13.30 in
de  Tineltstraat 8.

• Gezond ontbijten en creatieve lunchpakketten voor de kids: Maja van Maja’s Natuurhuys laat
ons kennismaken met de basisprincipes van een gezonde voeding. (17 september om 19:30)

• FeMma maakt het, onze creatieve doe-ateliers:
- geldmonstertje uit vilt en kaartenhouder uit stof (6 oktober om 19:30 / parochiezaal)
- kerstversiering in vilt (3 november om 19:30/parochiezaal)
- bolletjes in wax (1 december om 19:30/parochiezaal)

• Masseren kan je leren : geniet van een ontspannende rugmassage! 
(16 oktober om 20:00/parochiezaal)

• Kinderworkshop ‘Toveren en magie’: een boeiende middag voor de kids en hun mama’s, oma’s,...
mét een echt tovenaarsexamen! Wedden dat het  diploma’s zal regenen? 
(29 oktober om 14:00/parochiezaal)

• Dessertjes in 30 minuten: een culinaire workshop met dessertjes ‘anders bekeken’.
(19 november om 19:00/parochiezaal)

• Parfumdegustatie:  Heerlijke aroma’s opsnuiven en een uniek parfum samenstellen bij In Fine in
Gent! (22 november om 14:30)

• FeMma kerstfeest: afsluiter van een boeiend FeMma jaar met lekker eten én sfeervolle animatie
(16 december om 19:00/parochiezaal)

Elke maand gaan we ook samen naar de ladiesnight in Sint- Niklaas. Info vind je daarover op de
site van de siniscoop. Inschrijven doe je bij Sonja: 03/772.27.45
Interesse? 

VERENIGINGEN
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VERENIGINGEN

Neem gerust contact op met onze voorzitster, Marianne De Sy.
Edgar Tinelstraat 8,Tel. 03/772 58 25 - Marianne.de.sy@skynet.be of kijk eens op de website
www.femma.be/nl/groep/sinaai.
Tot slot een warme oproep aan alle vrouwen van Sinaai en omstreken om massaal een bezoek te
brengen aan de Femma stand op de jaarmarkt. Die gaat door op 27 september vanaf 10 u op de
Dries. Kom kennis maken met onze werking en geniet van een ‘FeMma-made’ lekkernij.  Zoek de
FeMma vlag en wie weet maakt FeMma ook voor jou het verschil!

Kerstmarkt: zaterdag 13 december 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VZW “Sinaai leeft” een kerstmarkt op de Dries. Heel wat ver-
enigingen en middenstanders etaleren leuke kerstartikelen en zorgen voor hapjes en drankjes.
De kerstmarkt wordt opgevrolijkt met sfeervolle kerstmuziek, een bezoek van de kerstman en een
kerstballenworp. Voor de kinderen zijn er kermisattracties voorzien.
U bent dus van harte welkom op zaterdag 13 december vanaf 16 uur.

Verenigingen en middenstanders die graag een kraam uitbaten kunnen contact op nemen met Bart
Claes (0497 454 989; info@wijnveld.be), Pieter Smet (0496 738 327; pieter_smet@telenet.be) of
Peter Van Garsse (0499 366 095; peter.vangarsse@telenet.be) 

Data spellenclub “De Bokkensprong”
De komende maanden ben je van harte welkom op één van onze spelavonden in de zaal van café
“De Climax”. Wij spelen op vrijdag 19 september, vrijdag 17 oktober, vrijdag 21 november en vrijdag
19 december. We starten telkens om 19 uur. De eerste keer is de toegang GRATIS.
Op zaterdag 22 en zondag 23 november vindt in de Waagnatie te Antwerpen de “15de dagen van
het gezelschapsspel” plaats. Op deze beurs kan je terecht voor de aan- en verkoop van nieuwe en
tweedehandsspelen, het spelen van meer dan duizend gezelschapsspelen en het ontdekken van
nieuwe spelen. Meer info op http://spel.forumfederatie.be.

Namens de Bokkensprong, Peter Van Garsse

Landelijke Gilde Sinaai
Belgisch Kampioenschap wielrennen Boeren en Boerinnen
Op zondag 24 augustus konden we op de Dries van Sinaai genieten van het Belgisch kampioen-
schap wielrennen voor Boeren en Boerinnen. Landelijke Gilde Sinaai trok alle registers open om
van deze dag een hoogdag te maken. Ondanks een kleine regenbui konden we toch genieten van
het mooie weer en de vele wedstrijden die werden gereden.

Wedstrijdverslag kampioenschappen door commentator Ivan Elegeert.

Landelijke Gilden
Halfwedstrijd gaan Erwin Van Poucke (Sinaai en mede-organisator) samen met Gunther Sterck
(Klein-Sinaai) en Frank Mertens (Hoogstraten) in de aanval. Sterck moet in de slotronde lossen.
Van Poucke spurt naar de titel.

Boeren +50 jaar
3 man beheersen de wedstrijd. In de slotronde moet Ronny Steyaert (die de aanval had opgezet)
nog lossen. In spurt met 2 haalt Lucas Snels (Minderhout) het voor Koen Schauvliege (Oosteeklo).
Steyaert (Evergem) bleef nog 3de.

26
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 10  nr. 4 - 2014

Bunker uit WO I in de Weimanstraat
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Inhoud
Disselingen blz.  50
Etienne De Meester

De Sinaaise bunkers uit WO I - Deel van de Hollandstellung blz.  51
Georges Tallir

Woorden uit het Sinaais dialect: letter A blz.  58
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1975 blz.  62
Etienne De Meester en Georges Tallir

Soldatenliedje, gedicht van Fernand De Bock blz.  64
Jos Daems

Disselingen
Rechtzetting
In het artikel, Davidsfondsafdeling “Land van Waas” (Sinaïek jrg. 10 nr. 3 - 2014),
sloop een tikfout. Het Davidsfonds van Sinaai werd gesticht in 1930 en niet in 1830.
Aanvulling
Bij de overledenen van 1976 stond de naam van Henri De Puysseleire als echtgenoot
van Clothilde Van Damme niet vermeld.
Gift
Benny Marcelo: een boek met stamboom en foto’s van de familie Roels.
Leo Van Damme: gedachtenisprentjes

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

50

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28   9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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De Sinaaise bunkers uit WO I – Deel van de Hollandstellung
Na het beëindigen van WO I bleven op ons grondgebied een aantal stille getuigen
van deze periodeover. Lange tijd waren zij zichtbaar aanwezig in het landschap en
waren voor de jeugd een uitverkoren speelterrein: de forten of bunkers oefenden een
aantrekkingskracht uit. Ze zijn nu nog aanwezig maar meestal afgeschermd en aan
het gezichtsveld onttrokken.
De grote aandacht die het begin van WO I nu krijgt had tot gevolg dat de ons om-
liggende heemkringen aandacht besteden aan het doel en ontstaan van deze bouw-
werken op hun grondgebied. Zo verscheen in de Lokerse Souvereinen (2011) een
studie over de Eksaardse bunkers van de hand van André Van Doorslaer; van Guy
De Brant en Edy Hofman verscheen in D' Euzie, tijdschrift van de Stekense
heemkring een uitvoerig artikel over de Stekense bunkers (2013).
Daartussen liggen de Sinaaise bunkers die deel uitmaken van dezelfde Duitse
verdedigingslijn van WO I “De Hollandstellung”. Onze bijdrage is gesteund op deze
beide studies (hartelijk dank voor het opzoekingswerk door de drie auteurs geleverd). 
Ook dank aan Wilfied Seghers voor zijn bijdrage in het opzoekingswerk over de
Sinaaise bunkers.

Georges Tallir

Op 2 augustus 1914 zond Duitsland aan België een ultimatum, hierbij eisten zij de
vrije doorgang voor hun legers voor een aanval op Frankrijk.
De koning en de toenmalige regering weigerden dit, temeer daar ons land de status
van neutraliteit en onschendbaarheid had. Alle grote mogendheden, ook de Pruisen,
hadden daarover een akkoord gesloten op het Congres van Londen in 1830.
Op 4 augustus vielen de Duitse troepen ons land binnen. België ving de eerste aanvallen
op en riep de hulp in van de mogendheden die haar onafhankelijkheid moesten
waarborgen, in dit geval Frankrijk en Engeland; Frankrijk in eerste instantie, omdat
het de Duitsers erom te doen was dat land via ons grondgebied binnen te vallen.
Het Belgisch leger was enkel in de mogelijkheid om de opmars van het Duitse leger
te vertragen, waarin het ook slaagde, tot alles vastliep aan de IJzer. Dat alles had tot
gevolg dat gans België tot aan de IJzer bezet gebied was.
Hier begint het verhaal wat men in de Duitse kringen de “Hollandstellung” is gaan
noemen.
Gedurende WO I speelde Nederland niet mee. Het was geen betrokken partij omdat het
zich neutraal had verklaard en creëerde geen gevaar bij de Duitse opmars naar Frankrijk.
Het was in eerste instantie niet dringend nodig de Nederlandse grens sterk te beveiligen.
Nederland was wel neutraal, maar in hoeverre was dat een garantie?
Duitsland had zelf in 1914 de Belgische neutraliteit geschonden om Frankrijk aan te
vallen en op 15 oktober 1915 hadden de Britten en Fransen troepen laten ontschepen
in Saloniki in het neutrale Griekenland, hiermee werd ook de Griekse neutraliteit
geschonden.
Met dit wapenfeit voor ogen was het duidelijk geworden dat de geallieerden de neu-
traliteit van Nederland zouden kunnen schenden voor een aanval op het Westfront.
De Duitsers achtten het mogelijk dat de geallieerde troepen via Zeeland de Duitse
troepen in de rug zouden aanvallen.
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Daarbij was er het feit dat er danig gesmokkeld werd tussen België en Nederland,
niet alleen diverse goederen maar ook brieven, al of niet inhoudelijk voorzien van
documenten over diverse krijgsverrichtingen.
Ook de stroom vluchtelingen begon te groeien en er was zelfs desertie van Duitse
soldaten, die aan de ontberingen van de oorlog trachtten te ontsnappen.
Dit alles had als gevolg dat de Duitse overheid besliste om de grens tussen beide
landen  af te grendelen, eerst door prikkeldraad, later aangevuld met draad onder
elektrische hoogspanning van 2000 volt, en de bouw van bunkers.
Zo ontstond een bewapende grenslijn die de Duitse benaming “Hollandstellung”
kreeg. Zij liep vanaf de Belgische kust tot voorbij Turnhout, tot aan de Nederlandse
grens en bestond uit 3 delen:

1) Verdedigingslinie “Hollandstellung”  van het Zwin bij Knokke tot Vrasene.
2) Linie “Stellung Antwerpen”, een bunkerlinie rond Antwerpen.
3) Linie “Turnhoutkanaalstellung” van Schoten naar Turnhout.

Het was in juni 1916 dat er bevel werd gegeven voor de aanleg van de “Hollandstellung”.
De verdedigingslinie moest op zo'n krachtige manier gebouwd worden dat alleen al
het bestaan ervan een ontrading zou zijn voor een landing van de geallieerden in
Zeeuws-Vlaanderen.
De “Hollandstellung”  werd op haar beurt voor de bouw en verdediging in 3 sectoren
verdeeld:
Sector 1: van het Zwin tot Strobrugge (wijk van de gemeente Maldegem, nu ingesloten
door het Schipdonkkanaal, het Leopoldkanaal en de N410)
Sector 2: van Strobrugge tot het Kanaal Gent-Terneuzen
Sector 3: van Kanaal Gent-Terneuzen tot Vrasene.
De sector 1 was toegewezen aan het Marinekorps dat ook instond voor de
kustverdediging. De sectoren 2 en 3 werden toegewezen aan het 4e Duitse landleger.

Het Etappegebied
Bij het begin van de Duitse bezetting werd het grondgebied van België verdeeld
in 3 zones met aparte bezettingsstatuten:
het Generaal-Gouvernement,
het Etappegebied van het 4e Duitse Leger en de
bezette kuststeden onder beheer van de Keizerlijke Marine.
Het Generaal-Gouvernement was de Duitse militaire regering in bezet België. Het
controleerde Brussel en had als hoofdkwartier het Koninklijk Paleis.
Het Etappegebied was het achtergebied van de troepen die zich aan het front bevonden.
Controleerde o.a. de steden Antwerpen en Gent.  Hier bevonden zich de admini-
stratieve en logistieke onderdelen van het leger, alsook de divisies die lange tijd aan
het front gevochten hadden en op rust werden gesteld.
Het Etappegebied in onze streek bestond voornamelijk uit Oost- en West-Vlaanderen
en was een zone met bijzonder strenge controle en paraatheid. Het lag tussen het
front en de grens met het Generaal-Gouvernement, de eigenlijke bezettingsmacht.
Het Etappegebied Oost-en West-Vlaanderen werd verdeeld in 29 Kommandanturen.
Eén had Lokeren als hoofdplaats en bestond uit: Lokeren, Eksaarde, Daknam, Moerbeke,
Zeveneken, Sinaai, Stekene, Koewacht, St.-Pauwels, St.-Gillis, Belsele, Waasmunster en
Elversele. Na 1916 kwamen daar nog: Doel, Meerdonk, Kieldrecht en Verrebroek.
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Bunkers
Voor W O I werden de steden verdedigd door de “fortenlinies” waarbij de verde-
digingstaken gecentraliseerd zaten in beperkt aantal grote bolwerken.
Bij het uitbreken van de oorlog schoot de zware Duitse artillerie deze forten vrij vlug
in puin. Hiermee kwam een einde aan het tijdperk van de forten.
De Duitsers ontwikkelden een alternatief: de versterkte schuilplaatsen in de loop-
gravenfronten. Dit waren de “bunkers”, losse, verspreide en kleine verdedigings-
werken die met zware artillerie moeilijk te raken waren. De grote forten werden in
kleinere stevige eenheden, weloverwogen, over een gans gebied gespreid.  
“Bunker” is de aan het Duits ontleende benaming voor “een klein op zichzelf staand
militair verdedigingswerk in beton”. Voordien gebruikte men in het Nederlands de
benaming “kazemat”.
De bunkers lagen een stuk landinwaarts. Was de prikkeldraad bedoeld om perso-
nenverkeer te beletten (o.a. het deserteren, smokkelen, overbrengen van brieven en
dies meer), dan waren de bunkers bedoeld om krijgsverrichtingen uit te voeren, in
dit geval verdedigen.
Er waren dan ook verschillende soorten bunkers, zo waren er:

– De gevechtsbunker voor opstelling van een kanon, mortier of machinegeweer.
– De observatiebunker, van waaruit de vijand door middel van optische apparatuur 

in de gaten gehouden werd.
– De commandobunker, van waaruit de gevechten werden geleid, was meestal niet 

in de voorste linie gelegen.
– De manschappenbunker bood onderdak aan de manschappen voor eten, slapen

en verzorging.
– De munitiebunker was voor de opslag van kogels, granaten, mijnen, springla-

dingen ....
De ligging van de bunker verraadt meestal zijn oorspronkelijke functie: sommige
liggen in open landschap, andere zijn dan weer bijna onzichtbaar of ondergronds in-
gericht.
De commandobunkers werden wegens hun groot strategisch belang ondergronds
geplaatst en een flink eind verwijderd van de frontlinie. De manschappenbunkers of
schuilplaatsen werden half of volledig ingegraven.
De gevechts-, observatie- en munitiebunkers lagen meestal hoger. Ze moesten wel
onopvallend zijn, maar tegelijkertijd het actieterrein langs waar de aanvaller kon
oprukken kunnen bestrijken. Om detectie door de vijand te bemoeilijken werden de
bunkers  gecamoufleerd.
De toegangswegen zaten aan de “veilige” kant van de bunker, weg van het front,
terwijl schiet- of observatieopeningen zich aan de frontzijde bevonden.
Beton werd reeds vanaf 1915 gebruikt door de Duitsers voor de bouw van bunkers.
De Sinaaise bunkers werden gebouwd door de Duitse Landmacht (4e Landleger). Ze
gebruikten geprefabriceerde betonnen stenen (Formsteine), voorzien van gaten om
ijzeren staven door te steken; deze werden met elkaar te verbonden om een muur te
vormen. Men bouwde twee evenwijdige muren die nadien volgestort werden met
beton tot meer dan 2 meter dik (zie grondplan van een bunker op blz. 54).
Ieder ontwerp had zijn eigen benodigde hoeveelheid bouwmaterialen en kon gere-
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aliseerd worden in een vaststaand aantal arbeidsuren.
Om de veiligheid te kunnen garanderen tegen exploderende granaten moesten het
dak en buitenmuren een dikte hebben van minimun anderhalve meter. Enkel voor
de muren die afgewend waren van de vijand volstond een dikte van van een halve
meter. De buitenmuren, het dak en grondplaat waren voorzien van bewapening, de
binnenmuren waren ongewapend.
Alle bunkers hadden een gebroken toegang (toegang met minstens één haakse bocht)
om te voorkomen dat de luchtdruk en de scherven van ontploffende projectielen
schade zouden aanbrengen binnenin de bunker. Er zijn telkens ook twee ingangen
die afgesloten werden door naar buiten draaiende houten luchtdrukdeuren, bij
voorkeur bestaande uit twee delen, om te beletten dat de manschappen geblokkeerd
zouden raken door puin.
Het plafond bestond uit stalen profielen die opgevuld werden met betonnen dwars-
balken, daarbovenop werd nog een laag beton gegoten.
In het dak waren één of twee openingen die gebruikt werden voor de installatie van
een periscoop of een kachelaansluiting.

De Hollandstellung tussen het kanaal Gent-Terneuzen en  Antwerpen.
Als eerste stap in de aanleg van de linie werd het hele gebied bezocht door Duitse
deskundigen en hoge officieren. Geografische kenmerken van het landschap moesten
optimaal benut worden bij de oprichting van de linie.
Een ooggetuige : “In september-oktober 1916 zag men rare kerels lopen langs kanten en
bossen, die geheimnisvol lijnen trokken en aantekeningen deden”. (Dr. Leon Van Haelst)
De Duitsers kozen ervoor om het Waasland tegen een inval vanuit Zeeuws-Vlaan-
deren te verdedigen door een combinatie van loopgrachten, bunkers en inundatiege-
bieden (gebieden die men ter verdediging onder water kon zetten). Er werd een
verdedigingslijn ontworpen met drie stellingen:
1) De voorposten-stelling: Vanaf Zelzate tot Kemzeke werd een verdedigingslijn
opgetrokken ongeveer 3 kilometer ten zuiden van de Nederlandse grens. Deze
verdedigingslijn bestond uit prikkeldraad met om de 300 m versterkte gevechtsposten.
2) De voorste-stelling: Vanaf Terdonck (kanaal Gent-Terneuzen) tot Kemzeke naar
Vrasene werd een tweede dubbele prikkeldraadversperring aangelegd. In deze linie
werden “manschappenbunkers” gebouwd, met daar bovenop een mitrailleurstelling.
Deze bunkers moesten bescherming bieden tegen de verwachte artilleriebeschietingen,
terwijl onmiddellijk gevechtsposities konden ingenomen worden bovenop de bunker.
De Sinaaise bunkers maakten deel uit van deze verdedigingslijn, midden 1917 werd
met de bouw van deze stelling begonnen.
Het gebied tussen de twee prikkeldraadversperringen kon onder water gezet worden.
De onderwaterzetting kon vlug gebeuren, de dijken werden op verschillende plaat-
sen ondermijnd.
3) De hoofdstelling: Twee kilometer ten zuiden van de lijn Terdonck- Vrasene werd
nog een derde lijn gebouwd: de lijn Desteldonk, Lokeren, Puivelde, Sint-Pauwels,
Nieuwkerken waarachter de artilleriestukken werden opgesteld.
Het materiaal voor de bouw van de bunkers werd aangebracht via de kaai en het
station. Dan werden er plaatselijke boeren opgevorderd die met ossespannen of
trekkoeien het vervoer deden naar de locatie waar een bunker voorzien was.
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Kadastraal liggingsplan en brug over de Moervaart omstreeks 1930, links de bunker en rechts het huidig
“Keysershof”.

Kadastraal liggingsplan en het “fort” in de Neerstraat omstreeks 1972, met boven de gebroeders Poppe,
onderaan Yvan Vercauteren, Emma De Kever, Omer Van Overloop en Peter  Maes. De bunker is gelegen
links op het einde van de “Bockwegel” bij het bereiken van de Neerstraat.

De bunker in de Hooimanstraat is niet meer zichtbaar, hij werd na gedeeltelijke ontmanteling ingebouwd
en is nog toegankelijk via een klein deurtje rechts. Na een bezoek aan “Boskapel” in 1947 mochten de kleuters
het “fort” in de Hooimanstraat beklimmen onder toezicht van Zr. Boniface en juffr. Gerarda Van Mele.
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De bunkers werden gebouwd door vrijwillige of opgeëiste (Sinaaise) burgers onder
militair toezicht, in dit geval militairen van het Geniekorps van het 4e Duitse leger,
dat in het Etappegebied gelegen was. Deze stonden ook in voor het ontwerpen en
uitvoeren van de bunkers.
Voor de linie waarvan Sinaai een deel was (Terdonck- Vrasene) werden er 57 bunkers
gebouwd, waaronder 15 in Eksaarde, 4 in Sinaai en 6 in Stekene. Bij de aanleg van
de verdedigingslinie werd er geen rekening gehouden met de civiele belangen of die
van de individuele burger. Bij de plaatsing van de bunkers en prikkeldraadversper-
ring konden de grondbezitters niet terugvallen op hun eigendomsrecht. Ook een deel
van de landbouwgrond ging verloren.
Na het beëindigen van de oorlog beschouwde de Belgische staat de bunkers als hun
eigendom. De grond waarop de bunkers stonden bleef eigendom van de privaat
bezitters. In november 1953 deed de Belgische staat afstand van de bunkers en
mochten de grondeigenaars er naar goeddunken over beschikken.
Dat het stevige bouwwerken zijn die alleen maar gesloopt worden als dat de enige
oplossing is tonen ons de volgende cijfers: van de 15 Eksaardse bunkers zijn er 5 afge-
broken, in Sinaai is er één volledig verdwenen en ook in Stekene is er maar één
bunker volledig verdwenen.

De ligging van de Sinaaise bunkers. 
Volgens kadastrale gegevens van 19 mei 1953
1) sectie D    nr 1310 a    eigenaar: de gemeente Sinaai      gelegen: Keizerstraat (kaai)
2) sectie D    nr  1182 a   eigenaar: Pieter Raes, Sinaai        gelegen: Weimanstraat
3) sectie A    nr  985        eigenaar: Alfons Baert, Belsele    gelegen: Neerstraat
4) sectie A    nr 1489       eigenaar: Romain Smet, Sinaai    gelegen: Hooimanstraat
De bunker aan de Moervaartbrug (Keizerstraat) werd afgebroken en op de grond-
vesten werd een woning gebouwd.
In de Weimanstraat staat verdoken nog een restant van het bouwwerk.
Nog één is zichtbaar: deze langs de Bockwegel dicht bij de Neerstraat, maar is
volledig overgroeid.
In de Hooimanstraat staat de bunker er nog, maar hij is niet meer zichtbaar (over-
bouwd).

Besluit
Om zich tegen een aanval vanuit het neutrale Nederland te beschermen hadden de
Duitsers een sterke verdedigingslinie gebouwd met een totaal van 1370 bunkers. Zij
hadden daar hun redenen toe, want in 1916 hadden ze inlichtingen ontvangen dat
de Britse militaire staf de mogelijkheid onderzocht om een landing voor te bereiden
via de Westerschelde.
Een Duitse officier (Otto Biermann)  beweerde in 1937 dat juist de sterke “Hol-
landlinie” de Engelsen ervan weerhouden had een tweede front te openen via
Zeeuws-Vlaanderen.
Dank zij de “Hollandstellung” heeft Nederland zijn neutraliteit kunnen bewaren.
Waren er geen krijgsverrichtingen aan de “Hollandstellung”, ze had dan toch een
sterk afschrikkingseffect.

               

              
            Maes. De bunker is gelegen

l             
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Woorden uit het Sinaais dialect
Als heemkring willen we niet alleen verhalen en gebeurtenissen bewaren, maar eveneens
de taal waarin ze werden overgeleverd. Daarom starten we met een nieuwe rubriek:
een greep uit ons plaatselijk dialect. We willen geen diepgaande studie van de uit-
spraak of een volledige inventaris van de taal maken, maar we sprokkelen uit onze
woordenschat. Als u zelf woorden kent die u treffen of die in onbruik dreigen te raken,
geef ze dan gerust door - alle suggesties en aanvullingen zijn welkom! Ook aftelrijmpjes
of gedichtjes en liedjes van vroeger mag u ons steeds doorgeven.
Om het leesbaar te houden, gebruiken we geen fonetisch schrift - u probeert zelf maar
of u nog weet hoe een woord 'op zijn Snoas' uitgesproken wordt.
En dus beginnen we, volledig in overeenstemming met de wetten van de logica, met
de letter A...

Woorden met A
Zelfstandige naamwoorden

Aalmenak: almanak, kalender
Achterbau: achterste deel van een huis
Achtergoaras: vroedvrouw - in andere dialecten 'achterware's of 'achtergares' ge-
noemd. Het woord komt van het Middelnederlandse achtersterrigge', dat kraambe-
waarster betekent.
Achternoarkommer: nakomertje
Achternun: namiddag; 'tsachternuns' is dan in de namiddag
Achttiender: term uit het bieden (kaartspel): je hebt een achttiender wanneer je acht
kaarten van dezelfde kleur op je hand hebt.
Avendans: term uit het wiezen (kaartspel): wanneer een speler overtuigd is ten minste
negen slagen te kunnen behalen, dan kan deze "abondance" spelen. Dan mag deze speler
zelf troef maken en het spel openen door uit te komen.
Affel: navel
Affeire: (handels)zaak, relatie. Dikwijls in het meervoud gebruikt: 'Daar hedde gij geen
affeires mee!'
Affront: vernedering, belediging - 'Affronten voor complimenten pakken'
Afgang: buikloop - ook overdrachtelijk gebruikt: 'Steeg van afgang zijn' is moeilijk van
je geld kunnen scheiden
Afhangerkes: borsten, bloemen die omlaag hangen
Afkurting: afbetaling
Afplakker: sticker
Afspanning: omheining
Aftelselken: aftelrijmpje, zoals

Kreimgelas stond in de kas
Moeder dacht dan't boter was
Vader sneed er een stuksen af
Oeieoei 't is kreim - ge- las

Aftrekker: kurkentrekker, zwabber
Afzink: helling
Akkeleir: stotteraar
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Akkoazie: koopje, occasie, gelegenheid of mogelijkheid om iets te verwerven - 'Daar
heb ik geen akkoazie van gehad'
Aksidentjen: ongelukje, ongeval
Allee: overloop tussen twee trappen
Allemanswies: mens die allemans vriend wil zijn (werd oorspronkelijk gebruikt voor
een hond die met iedereen meeloopt)
Alvegoaren: idioot mens
Ambroijaas: ontkoppeling van de auto (van het Franse ambriage)
Alweter: wijsneus
Ambetanterik: vervelend persoon
Ambras: ruzie, onenigheid, moeite (van het Franse embarras) - 'Zoveel ambras is me
dat niet waard'
Ambrasmauker: herrieschopper
Amigo: gevangenis - 'Hij zit in den amigo'
Ammeluu: ronde koekjes gebakken op een vel papier (kermis)
Ammetoar: slachthuis (van het Franse abbatoir)
Amusoasie: amusement, vermaak
Amvlop: briefomslag (van het Franse enveloppe)
Angschijn: haamhout waaraan de strengen van het paard vastzitten - als er met het
'koppel' gereden werd, werden de twee angschijnen vastgemaakt aan een zwing
Annewuiten: onnozelaar, gek persoon. Komt van de plaatselijke naam voor de
Vlaamse gaai.
Annekesnest: rommelnest, hebben en houden. Is oorspronkelijk de naam voor het
nest van de ekster (= hanneken), die alles naar haar nest meepakt - 'Hij is vertrokken
met heel zijnen annekesnest'  
Appaundesiet: blindedarmontsteking (van appendicitis)
Appelflaute: lichte flauwte, dikwijls schertsend gebruikt 
Appeltrut: appelmoes. 'Trut' betekent zacht, mul. 
Asschransie: verzekering (van het Franse assurance)
Attak: beroerte
Aufel: handvol, soms armvol (van handvol) - 'ik kreeg een aufel noten'
Aukoar: verzamelaar van oude voorwerpen
Aukster: ekster
Aundvaugerken: handveger
Auntepries: aanbesteding
Aurs: ouders
Austreir: oudstrijder
Autespaal: wasknijper (van houten speld)
Avauns: vooruitgang (van het Franse avance) - 'Da maakt hier geen avauns'
Avrong: omgeving (van het Franse environs)

Werkwoorden
Abumeren: beschadigen
Accorderen: overeenkomen - 'Dat accordeert niet tussen die twee'
Afbeulen: zwaar werk (laten) doen 
Afbieën: afdingen
Afbollen: vertrekken, weggaan - 'Bol het af!'
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Afdokken: betalen
Afdruegen: verslaan bij het spel
Affeseren: vooruitgang maken (van het Frans avancer)
Affronteren: beledigen
Afgoan: zich ontlasten
Afjaugen: afjakkeren - 'ge moet mij zo niet afjaugen!'
Afeilen: afhellen
Afklappen / afkouten: afraden
Afkraumen: afruimen
Afkraven: afkrabben
Aflangen: kaarten afnemen (kaartspel)
Aflekken: aflikken
Afletten: gadeslaan, bespieden
Aflieën: afleiden
Aflieëgen: bodem lager maken
Afluizen: op een slinkse manier afhandig maken, ook afschoepen en aflutsen
Afpauren: afkippen, verwant met peuren : het kookvocht van groenten afgieten
Afploaten: afschilferen
Afroazen: snel (en dikwijls ook luid) praten
Afschrepen: afschrapen. Komt uit de vlasteelt. 'ik heb het aan mijnen schreper' betekent:
ik heb het zitten.  
Afsnokken: met een ruk (snok) aftrekken. Een snok is ook een elektrische schok.
Afspetten: iets tegen je zin afgeven, vooral van geld (= afdokken)
Afstrijn: ontkennen, betwisten
Aftassen: aftasten, fouilleren
Auchternoarduun: nadoen, naäpen
Aveturen: iets aandurven, wagen (van het Frans avonturer) - ook oveturen

Andere
Aalf: elf
Abaja: maar ja 
Abanieë: maar neen 
Abatoet: toch wel
Adde-gij: als jij
Agau: al gauw, vlug
Akaks: zogezegd toevallig maar toch met opzet zeggen - 'Akaks zeet de zot zijn mening'
Akker: als ik er ...
Akkerdzjuuë: potverdorie (verbastering van sacré nom de dieu)
Albijal: alles in acht genomen
Allangsom: hoe langer hoe...- 'Het weer werd allangsom beter'
Allei-allei: uitroep van twijfel (van het Frans allez)
Allei-toe: dat is toch niet waar
Allei-jong: uitroep  van verbazing
Allei-seg: wat je nu zegt
Allegeduren: voortdurend
Allegelijk: niettemin, evenwel - 'Ik was ziek, maar ik ging allegelijk toch naar school'
Alleman: iedereen
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Almeenekieër: opeens, plots
Alveling: half en half
Alzeleeven: altijd - verbonden met vanzelevennie (=nooit)
Amets: soms  (samentrekking van altemets)
Ammel: allemaal
Ammeltegoar: allen samen (verbastering van altegader)
Ammen: als wij ...
Amoar-ja: maar ja
Amoar-nieë: maar neen
Anavaun: vooruit (van het Franse en avant)
Apeupri: ongeveer (van het Franse à peu près)
As: als
Asser: als er ...
Ast: als het ...
Auchterieën: binnenkort, straks
Auchtersteveuren: verkeerd aangedane kledij, achterstevoren 
Ault: altijd
Aultmoaroan: voortdurend
Aultzeeker: zeker en vast
Auverechs: tegendraads, tegen het gewone in
Auw: stopbevel aan een paard. Tegenovergestelde van ju, vooruit  
Awaal: welnu, dikwijls gebruikt als Awaal nem, waarbij nem de gebiedende wijze
is van nemen en dit zoveel betekent als 'voila!'
Azuuë: zo, alzo, aldus
Azzekik: als ik ...

Tot zover onze eerste bijdrage. Geef ons gerust aanvullingen, leuke zegswijzen, citaten,...
door. We verwerken ze graag in deze rubriek!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1975
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.
-januari
01  Catharina Keymolen (84j), e.v. Frans Sterckx, Vleeshouwersstraat
03  Leonie De  (83j), e.v. Edward De Jaeck, † Lier
03  Michel Vercruysse (71j), e.v. Agnes Rabaey, Duizend Appels, † Sint-Niklaas
07  Agnes Keymolen (69j), ong., Molenstraat
07  Raymond Baeckelandt (73j), w. v. Maria Vael, Dorpsstraat, † Sint-Gillis-Waas
14  Aloïs Van Guyse (83j), e.v. Irma Valent, Hooimanstraat
17  Edmond Polfliet (94j), w. v. Maria De Decker, Tinelstraat
18  Cyriel Van Hooste (77j), e. v. Suzanne De Smet, † Klein-Sinaai
20  Philomena Vermeulen (91j), w. v. Bernard Polfliet, † Eksaarde
21  Maria Ludovica Verschraege (78j), e. v. Alfons Hamelinck, † Sint-Gillis-Waas
25  Edward De Jaeck (97j), w. v. Leonie De Cock, † Lier
30  Isidoor Paelinck (72j), ong. † Waasmunster
31  Paul De Maesschalck (60j), ong. † Klein-Sinaai
-februari
08  Lea Coussens (74j),
13  Leontine Poppe (67j), e. v. Achiel Rooms
14  Nicole Musqua (36j), e.v. Firmin Apers, † Sint-Niklaas
16  Leona Van den Bossche (58j), kloosterzuster (Zr. Caritas), † Sint-Niklaas 
16 Achiel Moens (83j), e. v. Maria Celi, † Zaffelare
20  Maurice Van Laere (62j), e. v. Augusta Van Hoey, Dorp
25  Philomena Smet (71j), e. v. Leonard De Greyt, † Sint-Niklaas
25  Amelberga Joanna De Kerf (83j), e. v. Henri Wittock, Zwaanaarde
25  René Van Goethem (74j), e.v. Magdalena Daeyaert, † Lokeren-Heiende
-maart
09  Louis Lambrechts (82j) e. v. Julia Van Goethem, Duizend Appels
11  Emiel Smet (86j), e. v. Maria De Letter, Hulstbaan
17  Maria Beirnaert (78j), w. v. Alfons Verlee, Neerstraat, † Sint-Niklaas
19  Emiel Roels (64j), e. v. Elisa De Leenheer, Dorp, † Sint-Niklaas
26  Madeleine Impens (72j), e. v. Leo Parijs, Kernemelkstraat
-april
06  Eduard Van Goethem (87j), w. v. Anna Suy, Hondsnest
08  Georgette Buysse (50j), e. v. José Thierens, † Klein-Sinaai
18  Jozef Van der Sijpt (68j), ong., Luitentuit
26  Prudence Brandt (94j), w. v. Gustaaf Strobbe, † Sint-Niklaas
27  Leon Van Hoey (67j),
-mei
07  Madeleine Van Damme (71j), e. v. René Van den Bossche, Statiestraat (Wijnveld)

† Sint-Niklaas
29  René Van den Broeck (84j) e. v. Elodia Windey † Knokke-Heist
- juni
02  Joanna Troubleyn (92j), w. v. Alfons Boodts
17  Suzanna Van Acker (77j), w. v. Alois Rooms, Zwaanaarde, † Lokeren
20  Rachel Laureys (88j), e. v. Eugeen Durinck, Leebrugstraat
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25  Lucien Van den Branden (48j) e. v. Simonne Vaerewyck, † Belsele
27  Leo Van Damme (75j) w. v. Celina Goossens, † Lokeren
28  Maria Goeman (58j), e. v. Kamiel Van de Putte, † Sint-Niklaas
29  Margaretha Verlee (82j), w. v. Cyrillus Elegeert, Helsvuur
29  Hector Staessens (69j), ong, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas
- juli
12  Maria Magdalena Moens (79j), w. v. Oscar Van Eynde, Stenenmuur, † Sint-Niklaas
18  René Van Goethem (74j), e. v. Magdalena Daeyaert, † Lokeren-Heiende
25  Florent De Bock (80j), w. v. Cecilia Janssens, † Sint-Niklaas
25  Pieter Ongena (74j), w. v. Maria Coleta Wauters,  † Sint-Niklaas
-augustus
01  Jan Baptist De Vos (78j), w. v. Leonie Paelinck, Leestraat, † Lokeren
05  Cesar August Speelman (65j), e. v. Verenanda Noppe, † Gent (U.Z)
07  Hippoliet Van Overloop (87j), e. v. Marie-Louise Strobbe, Dorp, † Sint-Niklaas
27  Gustaaf Roels (86j), w. v. Maria Van Osselaer, e. v. Pauline Van Aelst † Mechelen
-september
10  Jozef Maes (70j), e. v. Ilda Moens, Dorp
14  Alfons Van der Sijpt (71j), e. v. Maria De Mulder, Luitentuit
15  Alice Strobbe (88j), w. v. Pieter Zaman, Stenenmuur
18  Emma De Weirdt (84j), w. v. August Everaert, Zakstraat
27  Jozefa Agnes Laekeman (79j), ong., Statiestraat (Wijnveld)
-oktober
03  Achiel De Jonge (69j), e. v. Elodie Smet, Stenenmuur
11  Pieter Vercauteren (69j), e. v. Maria De Clercq, † Sint-Niklaas
14  Petrus Raes (64j), e. v. Lea Laureys, Weimanstraat, † Sint-Niklaas
19  Maria Pringels (68j), e. v. Frans Rooms, Hellestraat
19  Maria Megeroet (73j), w v. Henri Haeck, † Eksaarde
19  Bertha Van Puymbroeck (85j), w. v. Henri Van Bastelaere, † Lokeren
19  Caroline De Witte (71j), kloosterzuster (Zr. Amanda), † Ninove
31  Palmyre Beirens (65j), e. v. Frans Vercauteren, Dorp
-november
13  Els Verbeke (10d),
17  Edgar Van Puyvelde (81j), w. v. Maria Virginia Maes, Helsvuur
26  Kamiel De Wilde (67j), e. v. Maria Delacourt, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
30  Maria Bernarda Brandt (41j) e. v. André Van Waes, † Berchem
-december
04  Petrus Bruggeman (78j), e. v. Anna De Vos, † Lokeren
06  Lea Ongena (61j), e. v. René De Baere, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
07  Petrus Heyens (82j), w. v. Maria Sterckx, † Lokeren
08  Alice Keymolen (88j), w. v. Albert Van Aelst, Tinelstraat
11  Alfons Rooms (76j), e. v. Marie Van de Putte, Dorp, † Essen
12  Achiel Vlaeminck (78j) (De Kees), ong., Daknam, † Lokeren
13  Margareta Meirte (77j), w. v. Alois Coene, Hulstbaan
16  Gustaaf Laekeman (65j), ong., Hulstbaan
19  Cyriel Ringoot (74j), ong. † Sint-Niklaas
20  Herman Vael (65j), e. v. Zulma Pauwels, † Belsele
24  Theofiel De Clercq (84)j, w. v. Eulalie Plaquet, e.v. Maria De Witte † Klein-Sinaai
31  Maria Beirnaert (75j), w. v. René Poppe, Leebrug, † Sint-Niklaas

Etienne De Meester en Georges Tallir
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Soldatenliedje

Lief moederke, geef m' een kruisken
Een kruisken, 'k moet henengaan

den oorlog roept alle jongens
te wapen, te weer rond 't vaan

Lief moederke gaf m' een kruisken
Een kruisken met bevend hand
Ik draag het immer daarhooge

Lief moederkes eenig pand

G'en ziet het niet, g'en voelt niet
't Klein kruisje in mijn kop

Alleen de dood wischt het spoorloos
en bindt er een ander op

Lief moederke vol gevaren
Is de oorlog voor ziel en lijf

't onzichtber kruiske daar brandend
zegt immer U wat ik blijf

Uw jongen, uw brave jongen
de zon van uw stillen zorg ...

- zeg moederkelief, zeg moeder
Wanneer 'k u weer kussen mag

10 nov. 

Uit de dichtbundel “1914-1918” van Fernand De Bock, luitenant bij infanterie. Geboren te Sint-
Niklaas op 24 november 1893, zoon van notaris Clement en Maria Joanna Bauwens en † te Koksijde
op 2 februari 1954.
In het gedichtenbundeltje vindt men maar drie jaargetallen terug, 1915, 1916 en 1917. Daar ze gebundeld
zijn volgens thema, is het soms moeilijk er het juiste jaartal bij te zetten.

Jos Daems
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Boeren –50 jaar
One man show van Jef Van Olmen (Olen) die na de 1ste ronde alleen in de aanval ging en in de
voorlaatste ronde zelfs het peloton dubbelde.  De spurt voor de 2de plaats was voor Guido Antho-
nissen (Wuustwezel) voor Paul Snels (Minderhout). Van OImen baat mee een aspergeteeltbedrijf
uit, Anthonissen (mestvee) en Snels (melkvee) zijn ook 2 actieve boeren.

Boerinnen
Net als vorig jaar was Anja Beernaert (Ardooie) de snelste. Zij dubbelde haar tegenstrevers. Ze baat
samen met haar echtgenoot een melkveebedrijf uit. Mia De Brabander (Zomergem) werd 2de, voor
Mientje Van Olmen (Herentals).

Bij de ludieke koers ging het niet om de snelheid, maar om je het best te verkleden in het thema
platteland en landbouw. Er werd gestreden in twee categorieën. Bij de jeugd ging Sem Demeester
met de eerste prijs lopen gevolgd door Lore Schelfaut en de ploeg van Stijn en Sander Meesters
en Nancy Verlee. Johan en Lucia Schelfaut wonnen bij de volwassenen, wijkploeg De Beek was
tweede en Paul Schelfaut eindigde op de derde plaats.

Hartelijk dank aan alle deelnemers, toeschouwers, sponsors en medewerkers om mee deze dag
kleur te geven.
Foto’s en de uitslagen van het kampioenschap vind je terug op: bk.landelijkegildesinaai.be
Graag nodig ik u uit op één van onze volgende activiteiten:

• 27 september Prijsuitreiking zaaiwedstrijd “Spaghettipompoen” op de Dries.
• 03 oktober Dropping.
• 15 en 22 oktober Cursus “Doe het zelf” de eerste stappen om zelf te klussen.
• 31 oktober Halloweentocht.
• 7 november Cursus “Van druif tot wijn”, leren wijn proeven.
• 29 november Kindernamiddag met een bezoek van de Sint.
• 5 december Koken voor mannen.

Meer info over deze activiteiten en onze werking op: www.landelijkegildesinaai.be of 0499 366 095

Namens Landelijke Gilde Sinaai, Peter Van Garsse

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 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 aanbe-
langt, te praten. Zo vormen we één stem en kunnen 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 dank-jullie-wel aan alle mama’s, papa’s en kinderen die samen er weer voor zorgden
dat de jeugdkampen en de speelpleinwerking talrijk en vrolijk bevolkt waren.

VERENIGINGEN
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Patron aan het fornuis

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten:
op dinsdag en woensdag
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Het nieuwe ontmoetingscentrum Troelant op de site Ter Beke zal op 19 september feestelijk ge-
opend worden. Als WJS zijn we heel trots dat met onze hulp, naast die van de Stad Sint-Niklaas,
de Sinaaise Dorpsraad, JOC Troelant en speelpleinwerking Spenaozi, dit project tot een mooi einde
werd gebracht. Om 19u starten de feestelijkheden aan de oude locatie in het Wijnveld. 

Op 23 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 waarschijnlijk vooral nog het boterkoeken-met-chocomelk-festijn. Hopenlijk zien
we jullie net zo massaal aanwezig als vorig jaar.
Heel veel groeten, 
Het WJS-team

Spenoazi
Dag Spenoaziërs en Spenoaziërinnen.
De 25e spenoazizomer zit er alweer op, laten we er samen eens op terugblikken: 

Dit jaar verhuisde Speelplein Spenoazi! Al snel lieten we de andere jeugdbewegingen rondom ons
horen wie we zijn. Het nieuwe terrein bood speelkansen à volonté en dat vonden ook onze kinderen
die genoten van avontuurlijke bergen, toffe speeltuigen en grote lokalen. 

Zoals vorig jaar startte Spenoazi deze zomer met 3 weken volledagwerking. Ook dit jaar kwamen
vele kinderen al in de voormiddag bij ons spelen. Kinderen tussen 3 en 6 jaar waren deze zomer
ook voor het eerst een hele zomer welkom op het speelplein. Wat een plezier was het om iedere
dag een 20-tal enthousiaste kleutertjes te mogen ontvangen! 

Vrijdag 29 augustus sloot Spenoazi de zomer af met een groot jubileumfeest! De vorige 25 speel-
pleinjaren werden herdacht en gefeest. Een mooie afsluiter na
6 weken intens speelgenot. Op het jubileum werd er gevierd
met ‘de Spenoas’, een nieuw bier, speciaal gebrouwen voor
het jubileumfeest. Dit biertje verdween niet zomaar, het was
ook te vinden op de bierbeurs in OC Troelant op zondag 21
september. Schol! 
Speelplein Spenoazi was deze zomer ook een aantal keren in
de krant te bespeuren, onder andere in een artikel getiteld:
‘speelplein spenoazi vestigt zomerrecord’. Deze zomer mocht
speelplein Spenoazi op één dag maar liefst 88 kinderen ont-
vangen, een aantal dat in 25 jaar nooit overschreden is. Knal-
len maar!  
Voel jij net zoals hen de speelmicrobe ook kriebelen? Kom
dan zeker bij ons eens langs, want nieuwe leiding is altijd wel-
kom! Aarzel niet en contacteer ons! Meer info is terug te vin-
den op de website.  
Wij willen als laatste alle kinderen, ouders, buren, speelplein-
fans… bedanken voor deze fantastische zomer! Op naar vol-
gend jaar!

Speelse groetjes. 
De animatoren van Speelpleinwerking Spenoazi - Tel: 0488 495 600 - www.spenoazi.be

JEUGD
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

9112 Sinaai
Inlichtingen:
Tel: 0476/20.13.01
feestzaalhetdorpspaleis@hotmail.com

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

E. Tinelstraat 101   9112 Sinaai
Tel. 03/ 772.28.79   Fax.03/772.28.79
Email: M.DEBELEYR@TELENET.BE

Molenstraat 4
9112 Sinaai

tel.: 03 772 59 12
GSM: 0496 84 67 57

Patrick
VERWULGEN
Interieur Meubelmakerij
ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Joc Troelant
Elke vrijdag- en zaterdagavond is de instuif geopend!
Vrijdag: 20:00 – 01:00
Zaterdag: 20:00 – 02:00
Bij speciale activiteiten gelden aangepaste openingstijden.
Activiteiten Oktober
04/10 Oktoberfest (SPW Spenoazi)
10/10 Lucky Friday Party (Chiro Alleman)
31/10 Halloweenspecial
Wat is Joc Troelant?
“My momma always said, life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna
get.” – Forrest Gump.
Jeugdtehuis Troelant, genoemd naar Edgar Tinels cantate “Klokke Roeland” opende zijn deuren
op 27 september  1969. De oude brouwerij in de Stationsstraat werd toen ter beschikking gesteld
als ontmoetingsplaats voor jongeren die hun tijd op een leuke manier wilden invullen. De Stations-
straat werd later Wijnveld (1977), en ook het gebouw kreeg ondertussen een grondige make-over
(1990). JOC Troelant bleef echter dé place-to-be voor de echte Snoase jeugd. Anno 2014 zijn we
nog steeds een zotte bende jongeren, vol pit en actie, die wel houden van een goed feestje. 
Van onze oude charmante locatie verhuizen we nu naar het gloednieuwe gebouw achter de sport-
hal, voor nog meer plezier en vertier!
Wat doen we?
“I’m gonna make him an offer he can’t refuse” – Don Corleone –
The Godfather 
Ons jeugdhuis is meer dan een jongerencafé. Bij ons ben je wel-
kom om te chillen, te chatten in real life, een pintje te drinken, te
kickeren, ‘schijfkes’ te draaien en gezellig samen te komen. Ge-
regeld komt er eens een zot idee naar boven en is er ook plaats
voor een quiz, karaoke, sport op groot scherm, gezelschapsspe-
len, een hockeytoernooi, een foute party en specials in verschil-
lende thema’s. Uiteraard mag een ‘fuifke’ op de juiste momenten ook niet ontbreken.
De ideeënbus staat altijd open voor nog meer zotte ideeën, ook van jou! 
De werking
“What the fuck have you done lately?” - Wanted
Elke vrijdag- en zaterdagavond staan er vrijwilligers paraat die het jeugdhuis met hart en ziel draai-
ende houden en de leden in de watten leggen. 
Help je graag ook eens achter de toog of heb je een tof idee? Er is ruimte om te experimenteren,
uit te proberen en ook al ga je eens op je bek, je blijft steeds welkom.
De Raad van Bestuur (RvB) is onze beleidsgroep. Zij hebben de taak om hun hoofd te breken over
beleidsthema's die de dagelijkse werking overstijgen. Zij bepalen in grote mate de manier waarop
het jeugdhuis functioneert en werken aan een visie die de toekomst van het jeugdhuis garandeert.
Lid worden
“I’ll be back!” – Terminator
In september begint JOC Troelant aan een nieuw werkjaar, in een nieuw gebouw en onder een
nieuw logo, mét nieuwe lidkaarten! 
Hoe zijn deze te krijgen? Kom naar het jeugdhuis en spreek iemand van de RvB aan. Ze helpen je
heel graag aan het fel begeerde lidmaatschap. Gratis en voor niets krijg je hierbij ook nog eens
extra korting op verschillende Troelant activiteiten, fuiven en optredens en ben je verzekerd bij al
onze activiteiten.
Medewerker worden

Wij zijn verhuisd naar onze nieuwe

locatie op de site Ter Beke.
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Slagerij Maes 
Vleeshouwersstraat 36  9112 Sinaai       

Tel. 03/772.33.39

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

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

Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890
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Zou jij graag in JOC Troelant een handje helpen als medewer-
ker? Dit kan perfect en we hebben jou ook nodig.  Zou jij een
avond willen tappen, mee activiteiten in elkaar boksen, ben je
een handige Harry, heb jij enorm veel creativiteit om een affi-
che te ontwerpen…
Kom dan naar onze infoavond voor medewerkers op zaterdag
11 oktober om 20u in de nieuwe instuif.

Contact
Vleeshouwersstraat 4C te Sinaai 
E-mail:  jeugdhuistroelant@gmail.com - Website: http://www.troelant.be/

KLJ Sinaai
Beste inwoners van Sinaai! Onze bruisende jeugdbeweging heeft er weer een fantastische zomer
op zitten. In juli genoten we van een zonovergoten kamp in Erembodegem. De sfeer zat er goed in
en dat is dan ook te merken op de leuke foto’s. Je kan deze overigens terugvinden op onze website
www.klj-sinaai.be. 

Een volgende hoogtepunt was de organisatie van ons sportfeest op zondag 17 augustus. We moch-
ten meer dan 1000 KLJ’ers ontvangen op de sportpleinen die elkaar bekampten in de verschillende
disciplines zoals wimpelen, vendelen, dansen, piramidebouwen en atletieknummers. 
Als organiserende afdeling mochten we de show stelen met een geweldig openingsnummer van
het feestprogramma. En het mag gezegd: We hebben er meer dan ooit gestaan die dag! 
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om deze dag in goede banen te leiden! Zonder onze me-
dewerkers was het nooit zo mooi geworden. Ook onze leden zijn onmisbaar voor ons en natuurlijk
de talrijke bezoekers uit Sinaai die we mochten verwelkomen! Het sportfeest in Sinaai was er een
met opvallend veel bezoekers, het doet ons deugd dat Sinaai zo’n fantastische inwoners heeft! 
Ook onze Poolparty en beenhesp waren een succes, zo werd het een weekend om nooit meer te
vergeten!

Ondertussen is ons nieuwe werkjaar ook op gang getrokken met op 14 september onze startdag.
Dit jaar zijn er 3 leden die de stap naar de leidingsploeg maakten, we wensen hen veel succes bij
het leiding geven! Tevens namen we afscheid van 3 trouwe bestuursleden, bedankt voor de vele
jaren!

Ben jij of ken jij een enthousiaste jongen of meisje en minstens 6 jaar oud? En zoek jij een plezierige
bezigheid op zondagmiddag? Wij bieden jou zelfs meer dan dat. In de KLJ maak je vrienden voor
het leven, je amuseert je er te pletter, kortom je beleeft er de tijd van je leven! Je kan steeds tijdens
het jaar komen proberen. 
De activiteiten gaan door op zondag van 14 tot 17 uur. 

Meer info over onze werking kan je vinden op onze site of onze Facebook-pagina. 
Je kan ook steeds onze hoofdleider contacteren: Aaron Lutin-Smet: 0475 62 60 36
Ruben Elegeert 

Chirojongens Wij
De grote vakantie ligt weer al even achter ons en ook het nieuwe Chirojaar is al goed uit de start-
blokken geschoten, maar voor we vooruitblikken naar een goed gevuld najaar, kijken we even terug
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

maandag: gesloten
di-vrij: 8u - 12u15 en 13u30 - 18u00

zaterdag: 7u - 18u00
zondag: 7u - 12u30

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/772 12 35

Du Barry Mady
Pralines - Doopsuiker

Geschenken
Ed. Tinelstraat 9 9112 Sinaai

tel. & fax 03/772 63 68
Open:

di.: 13u30 tot 17u30
wo.-do.-vr: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 17u30

za.: 10u tot 11u45 & 13u30 tot 16u
Gesloten: zondag & maandag

COOLS Stefan
Ed. Tinelstraat 137 9112 Sinaai

GSM 0476 241 320  fax 03/772 38 81
e-mail: schilderwerken.cools@telenet.be

Alle behang, - schilder, -en
decoratiewerken.
Vloerbekleding en 
spuitwerken
Italiaanse stucktechnieken

Vercauteren b.v.b.a.
ZWAANAARDESTRAAT 137

9112 SINAAI

Brandstoffen
03 772 36 22

Tankstation
03 772 53 91

VM Consult
Accountancy & Tax

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Bezoek onze nieuwe website: www.vm-consult.be

Evert Van Mele
Erkend Accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40 B
9112 Sinaai

0477/62 27 95
info@vm-consult.be
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op een fantastische zomer. Daarbij denken we natuurlijk direct terug aan ons bivak in Breda, bij
onze noorderburen in Nederland. Net als vorig jaar waren de weergoden ons goed gezind en heb-
ben we met z’n allen kunnen genieten van tien zonnige dagen vol avontuur en spelplezier!

Na zo’n fantastische zomer was het half september tijd om het nieuwe werkjaar van start te trappen
met onze startdag. We zijn zeer blij dat we ook dit jaar weer vele nieuwe leden hebben mogen ver-
welkomen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk. Daarenboven verwelkomen we dit
jaar ook twee nieuwe leiders in de leidersploeg: Lorenzo en Dries zullen dit jaar de leidersploeg
versterken. Helaas moeten we wel afscheid nemen van 5 leiders die jarenlang mee onze ploeg
hebben versterkt: Nicolas, Tars, Pieter-Jan, Jasper en Louis. Maar geen nood, de leidingsploeg
van dit jaar staat klaar om er weer een onvergetelijk chirojaar van te maken!

Naast de gewone zondagmiddagwerking hebben we naar goede gewoonte nog meer activiteiten
klaar staan dit najaar. Zo is er als eerste onze 1 euro fuif op 18 oktober, de ideale gelegenheid om
tegen een zeer democratische prijs eens goed de benen los te gooien. Even later kunnen jullie op
de Halloweentocht terecht bij onze Aspiranten voor een lekkere hamburger en een warm vuurtje
om even op adem te komen van het wandelen. En natuurlijk is er ook de Kerstboomactie, waarop
we deur aan deur kerstbomen komen verkopen. U moet dus niet de moeite doen om zelf naar de
winkel te rijden, want wij komen op zaterdag 6 december bij u aan deur met een selectie van
mooie kerstbomen.

Verder wensen we u alvast een schitterend najaar en vergeet niet:
Ben of ken je een stoere knaap, toffe gast, dan ben je elke zondag vanaf 14h welkom!

Nog vele chirogroeten,
Chirojongens ‘Wij’ Sinaai
Vleeshouwerstraat 4b (Achter de sporthal) - 9112 Sinaai - 0476/46.41.92

Chiromeisjes Alleman
Chiro Alleman heeft alweer een fantastisch jaar achter de rug. Eind juli sloten we het chirojaar als
het ware symbolisch af met een geweldig kamp in het West-Vlaamse Avelgem. Het waren 10 fan-
tastische dagen in ongekend zomerweer! Alweer een topper om nooit meer te vergeten, met dank
aan onze enthousiaste bende en top kookploeg! 
Enkele weken later was het dan weer zover. Zoals bij aanvang van elk nieuw chirojaar werden de
leidingsploegjes door elkaar gegooid en kwam de nieuwe garde leiding als een frisse wind boor-
devol ideeën  door het team gewaaid. Ook dit jaar gaan veel nieuwe kindjes hun eerste chiroavon-
turen boordevol energie tegemoet! 
Bij de start van elk nieuw chirojaar, organiseert Chiro Alleman zijn jaarlijks Mosselfeest, dat dit jaar
plaats vindt op zaterdag 11 oktober in de Parochiezaal. Ouders, grootouders , broers, zussen en
sympathisanten zijn allemaal welkom om te komen smullen van heerlijke mosselen met frietjes. De
avond voordien verzamelt alle jeugd zich in het Nieuwe troelant, waar de LUCKY FRIDAY party
plaats vindt. Be there en wij verzekeren jullie dat het zeker
en vast een lucky day wordt! Ook de allerjongste zijn voor
de start deze party welkom in Troelant omstreeks half 8,
waar ook zij volop hun beste danspasjes kunnen komen
showen. 
Tot slot hopen wij zoveel mogelijk mensen te mogen ver-
welkomen op onze festiviteiten en wensen wij vele zonnige
herfstzondagen waarop we ons immens kunnen amuseren. 

JEUGD
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

OPENINGSUREN:
Woensdag, donderdag

en vrijdag van 7.00u tot 12.15u
en van 13.00u tot 18.00u

zaterdag van 7.00 tot 18.00u
zondag van 7.00 tot 15.00u

MAANDAG & DINSDAG
GESLOTEN

DRIES
9112 SINAAI

Tel.03/772 32 46

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

“STEEDS ZONDER AFSPRAAK”

HAARMODE

RENOVATIE ANTIEK - MEUBELEN
Schatting - Herstelling - Verkoop

Aanvaard herstelling alle meubelen
Herbiezen - Herrieten

Herstofferen alle zitmeubelen

PRO-RUSTICO
Roger Beirnaert-Van Damme
Keizerstraat 34  B 9112 Sinaai-Waas

tel. 03/772 37 55
BTW BE 0591 016 248

ARCH ITECTENBUREAU

A R C A D
Wijnveld 2 B-9112 Sinaai-Waas

Delouw tel 03 766 28 38
D’hont 0475 71 02 40
Berthels arcad@pandora.be

BE 432 832 509
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Buurthuis als buitenschoolse opvang
Omdat de buitenschoolse opvang wegens groeiend succes aan uitbreiding toe is, neemt de dienst
volgend jaar het hele gebouw in gebruik. Dit betekent dat het gebouw vanaf 1 januari 2015 niet
meer verhuurd wordt aan verenigingen.

Wij laten de gebruikers echter niet in de kou staan en zullen samen met jullie op zoek gaan naar
een geschikte alternatieve locatie.

In Sinaai bieden zich verschillende mogelijkheden aan. Zo zullen er in het nieuwe complex van
Ontmoetings Centrum (OC) Troelant 2 zalen bijkomen, die de verenigingen kunnen huren: 1 po-
lyvalente zaal en 1 vergaderzaal. Ze worden opengesteld voor alle verenigingen vanaf 1 januari.

Ook het Gemeentehuis Sinaai met het Dorpshuis en de Raadzaal zijn een mogelijk alternatief.
Hieronder een tabel met de tarieven van alle hierboven vermelde zalen.

U kan, indien u dit wenst, reeds nu een aanvraag indienen voor deze lokalen via de gebruikelijke
weg:
Om uw reservatie te vervolledigen kan u het online aanvraagformulier invullen in het e-loket op de
website van de stad. 
Op die manier beschikken we over de juiste gegevens. 
U vindt het formulier via deze link:
http://www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/cultuur/lokalen-huren
U kan voor hetzelfde lokaal meerdere activiteiten ingeven via datzelfde formulier.
Via deze link kan u ook de brochure raadplegen, waarin u meer informatie vindt over bovenge-
noemde lokalen en de andere stedelijke infrastructuur. U vindt
info over de tarieven op p 44 van deze brochure. 
Mocht u nog met vragen zitten, dan kan de dienst bereiken op
het nummer 03 778 33 op het stadhuis.
Dienst cultuur

Sint-Catharinabasisschool
• Vleeshouwersstraat, enkel kleuters
• Wijnveld, enkel kleuters

JEUGD
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Ontwerp,
coördinatie en uitvoering

Katharinastraat 8  9112 Sinaai
Tel: 03 772 34 65

GSM: 0473 53 49 84

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Voor frieten
lekker en fijn

moet ge bij Rudy zijn

Standplaats:
Dries 46  Sinaai

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

FRITUUR RUDY
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• Leebrugstraat, kleuters en lagere schoolkinderen
De sint-catharinabasisschool Sinaai met zijn 3 vestigingen:
opent zijn deuren op:
zaterdag 13 december van 10u tot 12u.     
Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs waar elk kind kan genieten van:
• goede begeleiding door gemotiveerde leerkrachten
• goede opvolging door een doordacht leerlingvolgsysteem
• super toffe speelplaatsen in een mooie groene omgeving
• nog zoveel unieke troeven
Tijd dus om eens langs te komen en ons enthousiasme te proeven.

Directeur Christel en alle leerkrachten.
Ben je verhinderd op 13 december? Maak dan een afspraak voor een bezoekje: 03 772 34 43

De Sint-Catharinascholen bouwen verder!
De Sint-Catharinascholen kennen de laatste jaren een enorme toename van het aantal leerlingen.
Dat heeft te maken met de demografische evolutie maar ook met de aantrekkingskracht voor nogal
wat kinderen van omliggende gemeenten.
Zo moest er een jaar geleden een schoolcontainer geïnstalleerd worden bij de Basisschool van de
Zwaan. Een bouwvergunning is verkregen om daar in 2015 een klaslokaal bij te bouwen in het tuin-
tje links van de school.

Bij het in gebruik nemen van de nieuwbouw in de E. Tinelstraat begin dit jaar, verlieten de leerlingen
van de derde graad van de Lagere school het gebouw in de Vleeshouwersstraat. Na het opvrolijken
van de klassen door de bereidwillige leerkrachten en hun familie, kwam er ruimte vrij om daar een
paar kleuterklassen in te richten. Daardoor konden de renovatiewerken voor het gebouw aan de
kant van de sporthal aangevat worden.
Aangezien het subsidiebedrag van de Vlaamse Gemeenschap beperkt is konden in de eerste fase
enkel de ruwbouwwerken worden uitgevoerd. Tussen de oude muren en de nieuwe buitenmuren
werd isolatie aangebracht zodat het een energiezuinig gebouw is geworden. De oude gevel langs
de speelplaats bleef behouden maar daarvan wordt de binnenzijde extra geïsoleerd. Het dak werd
ook volledig vernieuwd.
Op termijn komen er in dat gebouw op het gelijkvloers twee kleuterklassen en een polyvalente
ruimte. Op de verdieping komt er een bureel en veel bergruimte.
Door de beperkingen in de beschikbare budgetten van de Vlaamse Gemeenschap en de lange
goedkeuringsprocedure zal het minstens anderhalf jaar duren vooraleer de tweede fase van de re-
novatie kan beginnen. Het gebouw zal dus een hele tijd onafgewerkt blijven staan. Ondertussen
blijft een aantal kleuters in het gebouw van de Lagere school van de Vleeshouwersstraat. Hoe dan
ook is het de bedoeling om over een paar jaren over een gebouw te beschikken dat zo goed als
nieuw is en dat zal voldoen aan de strenge milieuvereisten.

De Stedelijke academie informeert! 
Tijdens de maand september starten ook de lessen van het kunstonderwijs, en zullen er allerlei ac-
tiviteiten gepland worden binnen de afdeling Sinaai (Edgard Tinelstraat 29) van onze academie:

Maandag 01 september = start van het nieuwe schooljaar
Zaterdag 13 september = startdag OPEN-les-week
Tijdens de week van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 september organiseren de SAMWD en de
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:
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Wijnen
Wim & Nadine Tel.: 03 254 28 33

Krijgsman - Notenbaert Fax: 03 569 01 62

Edgar Tinelstraat 91 Gsm: 0472 38 34 18

B-9112 Sinaai (Sint-Niklaas) info@krygsman.be

Sinaai TAXI Fernand
Voor uw kleine of grote rit
Bel nu! Tel. 0495 57 46 66
e-mail: fernand_vael@telenet.be
FERNAND VAEL - B-SINAAI (St-Niklaas)

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

Voegwerken
Gevelrenovatie
Vochtwering

* Gratis prijsofferte
* Meer dan 15 jaar ervaring
* Aanspuiten van ramen en

deuren met siliconen
Cris Gevers

Weimanstraat 1A  9112 Sinaai
Tel/Fax 03/296 87 48 GSM: 0479 306 477

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94

Bestellen kan ook via
www.krijgsman.be
www.nuvonet.be
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SASK een ‘openlesweek’. 
Workshops en vrije inloop in lessen muziek – woord – dans, binnen het uurrooster, ook in de afde-
lingen en filialen. 
Woensdag 17/09(16u00 tot 17u30)  en Zaterdag 20/09 (10u30 tot 11u30):  In onze lokalen te Sinaai,
Edg. Tinelstraat, kunnen nieuwe leerlingen terecht voor een kennismaking met het vak AMV (§Al-
gemene Muzikale Vorming) + infomoment.
Zaterdag 27 september: breng ons die dag zeker een bezoekje. De leerlingen van de afdelingen
Sinaai en Belsele verzorgen 2 concertjes in de H. Catharinakerk tijdens de Nazomer van Sinaai. 

INSCHRIJVEN: kan op het secretariaat van de hoofdschool – Hofstraat 13, te St-Niklaas 
vanaf maandag 25 augustus tot en met dinsdag 30 september 
tussen 14u en 17.30u op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 
en tussen 10u en 13u op zaterdag.
Voor meer info kan u steeds terecht bij: 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Hofstraat 13  - 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 778 38 50  - samwd@sint-niklaas.be 

Wereldse Dubbelslag Sinaaise Fabrice Mels
Sinaainaar Fabrice Mels (22) mocht zich in augustus al in het Franse Méribel al eindwinnaar van de
wereldbeker mountainbike sprintafvalling 2014 noemen. Op 2 September echter ging nog een gro-
tere droom in vervulling op het WK mountainbike in het Noorse Hafjell waar hij zich tot nieuwe we-
reldkampioen kroonde. 
De wereldbeker – 23 augustus 
Tijdens de verschillende WB-manches toonde Fabrice Mels zich de meest regelmatige van alle
toppers. Enkel tijdens de openingsmanche in het Australische Caïrns schopte onze Sinaainaar het
niet tot in de finale, in de overige vier manches wist hij zich altijd bij de laatste vier te plaatsen.
In Nove Mesto gooide materiaalpech nog roet in het eten, maar een week later in Albstadt haalde
Mels zijn gram. Na Andorra in 2013 pakte hij op Duitse bodem zijn tweede WB-zege in zijn carrière.
In de twee overzeese WB-manches was onze biker telkens goed voor de derde plaats. Veel be-
langrijker was echter het gegeven dat hij in de WB-tussenstand verder uitliep op zijn concurren-
ten.
In Méribel kwam er in totaal nog vijf man in aanmerking voor de eindzege. Dat de zenuwen ge-
spannen stonden was dan ook niet meer dan logisch. “Ik wist dat ik alles uit de kast zou moeten
halen en van materiaalpech zou gespaard moeten blijven. Zo groot was het verschil met de overige
vier immers nu ook weer niet“, vertelde onze regerende
Belgische kampioen onmiddellijk na afloop.
In zijn achtste finale kende Fabrice één moeilijk mo-
ment. “Terwijl ik de wallride bovenaan nam, kozen de an-
dere voor de binnenbocht. Ik was even op achtervolgen
aangewezen, maar bracht mijn heat alsnog tot een goed
einde. Nadien ging het alsmaar beter. In de grote finale
maakte ik het netjes af in de sprint. Het is zo ongelooflijk
dat ik de eindwinnaar ben geworden“.
Wereldkampioen – 2 september
In het onderdeel sprintafvalling in het mountainbike moe-
ten telkens vier renners tegen elkaar sprinten. Fabrice
zette de snelste tijd neer in de kwalificaties en ging ook in
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

Dakwerken - Rolluiken - Pfafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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de achtste finales gemakkelijk door nadat hij zomaar even uittredend kampioen Paul van der Ploeg
knock-out sloeg. Ook in de kwartfinale stoomde hij vlot verder. 
De halve en grote finale werden echter een dubbeltje op zijn kant. “Ik was telkens slecht weg en
op achtervolgen aangewezen. Pas nadat Soto ten val kwam had ik de tweede plaats te pakken.
Ook in de finale liep het niet zoals gewenst. Toen Miquel en Lindgren in elkaar haakten had ik het
geluk aan mijn zijde“.
Na twee WB-zeges en de eindzege vormt deze wereldtitel de kers op de taart. “Dit is zo ongelooflijk,
hier had ik enkel van durven dromen. Goud op een WK schat ik zo veel hoger in dan eindwinst in
de WB. Deze regenboogtrui mag ik immers het hele jaar door dragen. Ik heb hier enorm hard voor
gewerkt en ben dan ook heel blijk dat het me gelukt is”.
(Bron: Mountainbike.be, 22/08 en 02/09/14).

Atletiek 
De ploeg van de maand “Elzenstraat”
Het moeten niet altijd lopers zijn die als atleten van Sinaai in
de kijker staan. De Elzenstraat had zich op zondag 8 juni (pink-
sterzondag) onder de leiding van de kapiteins Carl Stuer en
Erwin Vancauwenberghe ingeschreven voor de Van Moer tri-
atlon met 2 trioploegen. Beide ploegen deden het zuiver voor
de fun en ze hebben zich dan ook goed geamuseerd. Niettemin behaalden ze toch een mooi re-
sultaat op deze toch wel hoog aangeschreven triatlon met 3 verschillende disciplines.
Ploeg 1: Dimitri Raes (zwemmer), Geert Meersman (fietser) en Erwin Vancauwenberghe (loper) in
een tijd van 2u23
Ploeg 2: Carl Stuer (zwemmer), Bart Hamelinck (fietser)  en Wim kastelijn  ( Loper ) 2u51
Met een grote dank aan Carl Stuer voor zijn grote inzet voor de Sinaaise sportvereniging
Overige podiumuitslagen: 
• zaterdag 14 juni BK masters 5000 meter - 3 plts (Brons) Voor Eddy van Puyvelde 
• zondag 15 juni Reynaertloop Belsele op de 4km - een 2 plts voor Michael Penne 
• zondag 6 juli KwB loop Sinaai - op de 10 km 1 plts Eddy van Puyvelde 
• zaterdag 19 juli 3e RTS-stenemuurloop - ondanks de grote hitte kregen wij toch nog een mooi
aantal aan lopers en joggers aan de start. Op de 7 km behaalde Claudia Paelinck een 1 plts voor
RTS; op de 10 km was het podium 1 plts Hans Nuyts, 2 plts Eddy v Puyvelde en 3 plts Vinnie V
Puyvelde.

• zondag 27 juli Overslag  - op de 9 km een 2 plts Didier Verlee.  

Sportieve groeten, Werner heymans

Reynaertstappers Belsele-Sinaai
Er resten ons dit jaar nog 2 wandelorganisaties. 
Op 26 oktober e.k. gaat onze 22ste  Molsbroektocht door in de Gemengde Basisschool, Kerkhof-
straat te Lokeren. 
Op 14 december volgt dan onze 30ste Kersttocht die vertrekt in de Gemengde Basisschool, Ga-
vermolenstraat  te Belsele. Ook hier moet U er niet aan twijfelen dat onze parkoermeester de mooi-
ste stukjes natuur zal uitzoeken.
Op 30 januari 2015 voorzien we een winter wandelweek in het Zillertal. 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
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BANK & VERZEKEING
Dries 2
9112 Sinaai
Tel: 03/722 94 00
Fax: 03/722 94 01

UIT SYMPATHIE

VAN HENDE
Zwaanaardstraat 149

Sinaai
tel.: 03/772 26 27

www.annvanhende.be

° Kappers- & schoonheidsartikelen
° Geschenk- & decoratieartikelen

° Gelnagels& schoonheidsverzorgingen
°  M o d e a c c e s s o i r e s

P & I b.v.b.a.
Kerkstraat 6  9111 Belsele

Tel. 03/210 95 50
Fax: 03/210 95 51

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69

Boekje_Sinaai_september_2014_DEF_Opmaak 1  11/09/14  08:51  Pagina 60



vanaf oktober, krijg je 3 maand gratis tot eind dit jaar en dan ben je meteen al in orde voor 2015.
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, tel. (03)7724603 of bij de voorzitter,
Marc Lauwaert, tel. 0495688558.
Op de website vind je ook vele foto’s: www.reynaertstappers.be

Boogsport
“Koning der Koningen van Sinaai” gaat dit jaar door in “Ons Vermaak” en dit op zondag 05 oktober
2014
Kampioenschap van Sinaai gaat dit jaar door in “Ons Vermaak” en dit op zaterdag 22 november
2014.

Namens “Het Verbond van Sinaai” willen wij langs deze weg de Stad Sint-Niklaas en alle kermis-
commitees danken voor hun inrichting en steun vd kermisschietingen en hen proficiat wensen voor
de geslaagde kermissen
Het Bestuur

Judoclub sinaai
OPENING JUDOLOKAAL op 21nov.
Op vrijdag 21 nov wordt het nieuwe judolokaal geopend aan sporthal Ter Beke.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot deze realisatie.
Na 42 jaar huisvestiging in troelant, waar we dankzij generaties troelanders  een fantastische tijd
hebben beleefd, krijgen we een waardig lokaal.

ZELFVERDEDIGING
Ter gelegenheid van deze opening geeft de club een initiatieles zelfverdediging.
Zelfverdediging dames op 25 nov. van 20 tot 21 uur.
Zelfverdediging heren op 27 nov. van 20 tot 21 uur.
- leeftijd: vanaf 16 jaar
• de technieken worden zodanig aangeleerd, geen vallen of worpen, zodat alle leeftijden kunnen

SPORT
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Schutterskalender “Sinaai Eendracht”
zondag 05 oktober / 15.00 uur
maandag 27 oktober / 15.00 uur
zondag 02 november / 15.00 uur
maandag 24 november / 15.00 uur
zondag 07 december / 15.00 uur
maandag 22 december / 15.00 uur

al deze schietingen gaan door in café 
“De Boogscheut”, 
Vleeshouwerstraat 28, Sinaai
telkens 25 euro gratis

schutterskalender “Ons Vermaak”
zaterdag 04 oktober / 15.00 uur
zondag 19 oktober / 15.00 uur
zaterdag 01 november / 15.00 uur
zondag 16 november / 15.00 uur
maandag 01 december / 15.00 uur
zaterdag 06 december / 15.00 uur
zondag 21 december / 15.00 uur
vrijdag 26 december / 15.00 uur 
(verjaardagschieting Eddy De Decker / CK)
maandag 29 december / 15.00 uur

al deze schietingen gaan door in café 
“Brouwershuis”, Kruisstraat 2, Puivelde
zondagschietingen telkens 50 euro gratis
maandag en zaterdagschietingen telkens 
37,50 euro gratis
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meedoen, het is zeker aangepast aan de niet-sporter en ouderen 
• kledij: gewoon een lange broek, sportkledij mag maar hoeft niet, blote voeten
• plaats: sporthal ter beke, in het judolokaal
• ook kijkers zijn welkom (dames en heren volgens groep)
• deelname gratis
• duur: ong. 1 uur
• liefst vooraf een seintje 03/7721001 of gerrit.van.bossche @telenet.be
DEMO
Op 27 sep. geeft de club een demonstratie op de dries.
Ter gelegenheid van de jaarmarkt zal er om 14 uur een demo worden gegeven.
Nadien zal er aan de toeschouwers de kans gegeven worden om eens deel te nemen aan een aan-
gepaste  judoles duurtijd ong 30 min.
Gratis lessen
In sep. en okt. zijn de eerste 8 lessen gratis.
Trainingen: woensdag en vrijdag vanaf 19 uur.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde bloso leraars.
Men kan heel het jaar door starten, de eerste 4 trainingen zijn dan gratis (gebruik judopak inbegrepen).
Lokaal: jeugdhuis troelant Wijnveld Sinaai (ingang trap langs buiten). Tot 21 nov.
Info: Van Bossche Gerrit, Hemelsbreedte 85, Sinaai - 03/ 772 10 01
Website / users.pandora.be/judotroelant

GFA Sinaai
Bedankt!
In het tweede weekend van augustus vond het jaarlijkse Tornooi FC Wijnveld-Sinaai Girls plaats.
Fair play vierde hoogtij! We willen dan ook alle ploegen, scheidsrechters, supporters en medewer-
kers bedanken voor hun aanwezigheid en hulp. 
De eerste Try-Out was een succes! Veel meisjes sloten nadien aan bij één van onze jeugdploegen.
Ook dank aan de talrijk opgekomen gaaibolders. Tot volgend jaar!

Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder en voetbal je graag?
Wens je met een ploegje meisjes 2x per week te trainen en in het weekend een wedstrijdje te spe-
len?
Neem dan contact op met onze sportief verantwoordelijke: jurgen@gfas.be of 0486 491 410.

Beker van België
Het eerste elftal gaat door in de Beker van België. Na een spannende match wonnen ze op het
Wijnveld met 5-4 van Havinnes. Op 11 oktober trekken ze naar Luik om partij te geven aan Standard
Fémina.

Kalender evenementen:  
zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2014: mosselsouper
zaterdag 8 en zaterdag 15 november 2014: grootouderont-
bijt
zondag 21 december 2014: kerstfeestje met bingo
inschrijven kan in de kantine op het Wijnveld
Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 14u15:
27 september tegen Zulte Waregem
18 oktober tegen Wezemaal

SPORT
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8 november tegen Moldavo
22 november tegen Cerkelladies Brugge
29 november tegen Famkes Merkem
Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 9u00 tot 13u00 op het Wijnveld
Wekelijkse wedstrijden en info op www.gfas.be of facebook GFA Sinaai

100 jaar Leebrug kermis
In het eerste weekend van augustus werd op de Leebrug 100 jaar kermis gevierd. 
Een bezoek aan het stadsarchief leverde het onomstotelijk bewijs dat brugskeskermis 100 jaar ge-
leden voor de eerste keer werd georganiseerd. Dank zij de medewerking van de archivaris kon de
prachtige affiche van toen gereproduceerd en aan alle bezoekers van de kermis getoond worden. 
De affiche werd destijds gedrukt in de plaatselijke drukkerij Weyn.
100 jaar kermis kon niet onopgemerkt voorbij gaan. Het bestuur had ervoor gekozen om de trouwe
kermisbezoeker te verrassen. Extraatjes werden daarom niet op voorhand aangekondigd maar vie-
len op tijd en stond te beurt aan de niets vermoedende aanwezigen die deze attenties wel erg kon-
den smaken.
Meestal valt de kermis samen met de Lokerse feesten en dat was dit jaar niet anders.  Dat, evenals
het criterium in Sint-Niklaas, verhinderde niet dat er op vrijdagavond toch veel gaaibolders kwamen
opdagen.
100 jaar geleden stond er reeds een “velokoers” op de affiche. Dat is ondertussen een vaste traditie
geworden, zowel op zaterdag als op maandag, en niet alleen de aankondiging op de affiche maar
ook de uitrusting van de renners is na 100 jaar toch behoorlijk geëvolueerd.
Voor de barbecue van zaterdagavond was de tent helemaal vol gelopen. Dat was, als naar ge-
woonte, een echt familiegebeuren waarop de D.J. daarna ook gevat inspeelde. De allerjongsten
werden niet over het hoofd gezien en konden zich uitleven op de dansvloer.
De weergoden hebben de ganse kermis voor uitstekend weer gezorgd. Op zondagnamiddag kwam
dat bijzonder van pas want dan was de tent te klein en genoten de mensen buiten van zon, pan-
nenkoeken, drank en gezelligheid. Een echt familiegebeuren waarbij de kinderen zich konden uit-
leven op het springkasteel.
De kinderen konden zich ook sportief tonen in de loopwedstrijden. Ook dit is een traditie van Leeb-
rugkermis die vrij kort na de beginjaren is ontstaan. 
Met als thema:”100 jaar kermis” hadden vele kinderen zich aan het te-
kenen gezet. Er waren mooie kunstwerkjes bij. Bij de kinderen van de
eerste graad ging de eerste prijs naar Pommelien Pieters. Voor de kin-
deren van de van tweede graad kaapte Sem Moerenhout de eerste prijs
weg. Zita D’hollander zorgde bij de kinderen van de derde graad voor
de winnende tekening. 
Het hele gebeuren van de zondag werd opgevrolijkt door het optreden
van de muziekkapel van de chiro. Zij maakten de feeststemming com-
pleet.
Na de wielerwedstrijd van maandag kwamen de schepenen Mevr.Chri-
stel Geerts en de heer Gaspard Van Peteghem in naam van het stads-
bestuur de hele ploeg van medewerkers gelukwensen en een hart onder
de riem steken om die mooie traditie verder te zetten.
Daarmee werd de jubileumversie van de kermis afgesloten. Iedereen
was tevreden. De vele schouderklopjes van de deelnemers deden het
bestuur veel deugd. Op weg nu voor de volgende 100 jaar.
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Interview met Peter Buysrogge
Bio: ° Sinaai, 15 maart 1976.
Basis- en secundair onderwijs aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie.
1998  master Politieke Wetenschappen aan Universiteit Gent.
Beroepshalve was Peter N-VA-fractiesecretaris in het Vlaams Parlement
en tot januari 2013 de woordvoerder van Vlaams minister Geert Bourgeois.
Daarnaast was hij tot maart 2013 de voorzitter van de lokale N-VA afdeling
van  Sint-Niklaas.
In 2012 werd Peter bij de gemeenteraadsverkiezingen verkozen als ge-
meenteraadslid van Sint-Niklaas. In 2012 sloot de N-VA een bestuursak-
koord in de stad met Groen en Sp.a. Peter maakt sinds begin 2013 deel
uit van het college van burgemeester en schepenen.
Als tweede schepen heeft hij de bevoegdheden personeel, en sport.
Op 25 mei 2014 werd hij bij de Belgische federale verkiezingen 2014 verkozen met 11.177 voorkeur-
stemmen als volksvertegenwoordiger voor de kieskring Oost-Vlaanderen. Sinds 17 juni 2014 zetelt hij in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Peter woont nu in Belsele (net buiten Sinaai)j is gehuwd en vader van drie kinderen.

Waarom bent u in de politiek gestapt?
Dat is organisch gegroeid. Ik had vooral een sterke interesse in de hedendaagse geschiedenis. Een leraar
in het secundair onderwijs had die passie bij  me aangewakkerd.  Mijn ouders hadden graag dat ik Rech-
ten ging studeren maar ik zocht iets met wat meer maatschappelijk bewustzijn en een grote geschiede-
nispoot. Zo kwam ik uit bij Politieke Wetenschappen. In die tijd was ik zeker niet politiek georiënteerd
maar wel maatschappelijk bewust en actief. Mijn thesis maakte ik over de Volksunie in het Waasland.
Die was altijd relatief sterk geweest in vergelijking met andere regio’s. Ik wou nagaan hoe en waarom,
een volledig onderzoek over de geschiedenis van de Volksunie in Sint-Niklaas. Ik ben dan in contact ge-
komen met mensen die nog actief waren in de Volksunie. Het interesseerde me enorm en zo is die mi-
crobe gegroeid. 

Hoe is uw politieke carrière verlopen?
Eind jaren negentig ben ik actief geworden bij de Volksunie. Ik ben in 1998 afgestudeerd en vrij onmid-
dellijk kunnen beginnen als parlementair medewerker van toenmalig volksvertegenwoordiger Lieven De-
handschutter. We lopen al jaren samen een zelfde parcours. Maar toen liep de Volksunie op zijn laatste
benen. Voor mij was de N-VA de logische erfopvolger van de Volksunie. Sommigen hebben mij die keuze
kwalijk genomen.

U bent woordvoerder geweest van Geert Bourgeois. Hoe was dat?
Enorm boeiend. Ik ben gestart als persoonlijk parlementair medewerker. Dan fractiemedewerker, dat wil
zeggen  inhoudelijk medewerker in het Vlaams Parlement. Daarna werd ik fractiesecretaris, de admini-
stratieve verantwoordelijke van de N-VA in het Vlaams Parlement. In die periode werkte ik dus al samen
met Geert, maar nog niet als woordvoerder. Die job heb ik op zijn vraag in 2011 aangenomen. Het was
een enorm boeiende periode, waar ik nog meer beschikbaar moest zijn als nu. Op elk moment van de
dag, op de meest onmogelijke tijdstippen, kon een journalist me bellen en moest ik beschikbaar zijn.
Het ergste wat er kon gebeuren was dat  er in de pers verscheen  dat we onbereikbaar voor commentaar
waren.

Nu bent u Kamerlid én schepen van personeel en sport. Hoe is dat gegaan?
Na de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zijn we als grootste partij uit de bus geko-
men. Vrij onmiddellijk was ook duidelijk dat we mee aan zet kwamen, met Lieven als burgemeester en
onze vier schepenen. Het jongste anderhalf jaar is zeer interessant geweest. We hebben hier moeilijke
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beslissing moeten nemen maar we hebben ze wel genomen. De ploeg die hier nu staat, met het sche-
pencollege en de meerderheidsfracties werken goed. Nu recentelijk ben ik door onze verkiezingsover-
winning ook Kamerlid geworden. Dat is geen makkelijke combinatie, maar het gaat. Ik werkte tot voor
kort halftijds op het kabinet van Geert Bourgeois en daar ben ik natuurlijk mee gestopt. Die tijd komt
vrij. Ik heb ook een herschikking gedaan van mijn bevoegdheden en dat maakt het werkbaar voor mij en
mijn gezinnetje.

Welke domeinen ga je vooral volgen in het Federaal Parlement?
Het is nog iets te vroeg om daarop een antwoord te geven. Ik heb mijn interesses en heb al gesproken
met onze fractievoorzitter. Voorlopig zit ik in de commissie Defensie. Mijn interesses gaan uit naar alles
wat Binnenlandse Zaken betreft: politie, veiligheid, brandweer, racisme, fundamentalisme,... Ik wil ook
het Waasland een stem geven in de Kamer. Ik ben één van de eerste parlementairen die een schriftelijke
vraag heeft ingediend aan de huidige regering in lopende zaken. Het was een vraag over de hagelstorm. 
Was u verrast van het resultaat van de laatste verkiezingen?
Ik was vooral heel blij. De peilingen waren goed en we hadden als partij al een hele tijd de wind in de
zeilen. Ik was vooral trots op het resultaat hier in Sint-Niklaas. We haalden meer dan 35 procent. Meer
dan één op drie van de Sinaaienaren heeft op de N-VA gestemd. Dat betekent volgens mij dat we op lo-
kaal vlak gerespecteerd worden voor het werk dat we leveren. 

Wat zijn uw uitdagingen voor uw dienst?
Personeel en interne organisatie is natuurlijk het moeilijkste deel. We hebben zwaar moeten terugschroe-
ven, maar gedurende  de hele reorganisatie is er niemand ontslagen en dat gaat ook niet gebeuren. We
hebben wel beslist om in de lopende periode, van 2013 tot 2014, niemand van de pensioneringen te
vervangen. Dat is niet gemakkelijk. Vanaf volgend jaar kan er in beperkte mate worden overgegaan tot
vervangingen. We doen het nu, in vergelijking met 1 januari 2013, met 45 mensen minder. Op een totaal
van 900 mensen is dat een groot deel en we stoten op de beperkingen van ons systeem, maar het is
noodzakelijk om het financieel leefbaar houden. 
We willen de dienstverlening ook aanpassen. Op het stadhuis zijn er op dit moment alleen al 60 loketten,
die allemaal personeel nodig hebben. We zijn van plan om één centraal dienstverleningsconcept in het
leven te roepen.  Het is een grote reorganisatie en de planning is 2016. Ook voor de deelgemeenten is
het interessant. Nu kan je slechts voor een beperkt aantal diensten in  deelgemeentehuis terecht. Maar
als alles goed in kaart is gebracht en meer geautomatiseerd is, kan je meer diensten beschikbaar maken
in de deelgemeentehuizen. 

De dienst sport is minder zwaar werk, waarschijnlijk?
Ook daar zijn de budgetten gelimiteerd en moeten er keuzes gemaakt worden. Iedere vereniging is vra-
gende partij voor betere infrastructuren en extra uren of betere uren van sportterreinen.Ik was net be-
gonnen als Schepen van Sport en werd al geconfronteerd met een legionellaprobleem in de douches in
Ter Beke . Dat probleem hebben weaangepakt en is volledig van de baan. Er zijn altijd spanningen. Maar
we hebben als college beslist om rond sport de komende jaren te blijven investeren. Ook in Sinaai. We
zitten met het verhaal rond Ter Beke, dat ondertussen al genoeg bekend is, maar waar we toch wat am-
bitie tonen. We gaan een looppiste openen, vertrekkende vanuit Ter Beke, we zijn bezig met de judozaal,
de voetbal heeft verlichting gekregen. We gaan er wat dingen in beweging brengen. 

U bent geboren en getogen in Sinaai. Wat maakt het voor u speciaal?
Sinaai is de  gemeente waar ik opgegroeid ben, waar ik actief was en ben in verschillende organisaties
en bewegingen: Troelant, de Speelpleinwerking, de Chiro, de Toneelkring, FC Herleving. Met de zon-
dagreserveploeg van Herleving zijn we vorig jaar kampioen geworden. Ik heb in Sinaai zoveel mensen
leren kennen, van jongsaf af aan al. Naast die schitterende mensen is het ook een prachtige gemeente.
We hebben met de Dries een ideale ontmoetingsplek, in het Stiltegebied kan je fietsen en lopen... Het is
er gewoon schitterend om te wonen.
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VERKOOP OF VERHUUR?

03.772.76.86
mail: info@apex.be

Professionalisme met kennis van zaken!
steeds welkom: SINT-NIKLAAS (BELSELE), Lokerse Baan 13 (N70)

Maan-, dins-, donder- & vrijdag: 10u tot 12u30 // 14u tot 18u

Woens- en zaterdag: op afspraak

Andere uren of liever bij U thuis? Bel vrijblijvend 03 772 76 86Andere uren of liever bij U thuis? Bel vrijblijvend 03 772 76 86

ons aanbod treft U ook op:

www.APEX.be
Bart DE TROYER, zaakvoerder, erkende vastgoedmakelaar
fax: 03 211 05 35  -  ondnr  0425 046 674  -  biv 503 376

bijkantoren te TEMSE: 03 369 76 86 & LOKEREN: 09 395 76 86
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