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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 15 november 2015!

Het herfstnummer van Info-Sinaai is het vierde en laatste nummer van deze jaargang. Tijd om even
terug te kijken en vooruit te kijken op wat nog komen gaat.

Van de lezers van Info-Sinaai hebben wij alvast niet te klagen. Zij zijn tevreden met de informatie
die er te lezen staat. Zelden krijgen wij negatieve reacties op een of ander artikel.

Van het stadsbestuur hebben wij ook niet te klagen. Het steunt ons voor de uitgave van Info-Sinaai
en het bezorgt ons de nodige informatie over de op handen zijnde projecten. Regelmatig zijn de
bevoegde schepenen of andere medewerkers aanwezig op de dorpsraad om toelichting te geven
en te luisteren naar de verzuchtingen van de Sinaainaren.

Ook van de sponsors hebben wij niet te klagen. Ondanks het feit dat zij ontelbare keren om steun
worden gevraagd door vele andere verenigingen en organisaties blijven zij ons jaarlijks hun finan-
ciële steun geven. Hartelijk dank daar voor.

In dit nummer brengen wij U een overzicht van de activiteiten rond de “Nazomer van Sinaai”. Daarin
speelt “Den Dissel” een prominente rol met de uitgave van hun jaarboek en de tentoonstelling over
“Chirojongens Wij Sinaai” in het dorpshuis. Er zullen ook foto’s te zien zijn van het erfgoedproject
2014-2015 wijkschool “De Zwaan”. Verder is er dat weekend de rommelmarkt en andere activiteiten
op de Dries en tonen ook weer de Sinaaise kunstenaars hun werken in de kerk. Aan poëzie en mu-
ziek ontbreekt het dan al evenmin. Niet te missen dus op zaterdag 26 en zondag 27 september.

Meer informatie verder in dit nummer. Met de jaarwisseling zijn we er dan met de 45ste jaargang.

Veel leesgenot en tot zolang!

4
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Dorpsraadnieuws

Uitbreiding waterzuiveringsstation 

Op onze vergadering van augustus mochten we Tina Pogacknik verwelkomen die namens Aquafin
en het stadsbestuur de plannen kwam toelichten voor de uitbreiding van het waterzuiveringsstation
aan het kerkhof.

Huidige situatie:
Het huidige zuiveringsstation heeft een capaciteit voor 5400 inwonerequivalent maar nu komt het
water toe van 9000 inwonerequivalent waardoor het station haar lozingsnormen niet haalt. 
Momenteel komt er nog te veel gemengd water toe (regenwater/vuil water).

Bij de nieuwe uitbredingsplannen  zal de capaciteit verhoogd worden naar 14.500 inwoner-equi-
valenten omdat nog meer gescheiden afvalwater naar het station zal gebracht worden. 

Op relatief korte termijn (< 2 jaar) zullen de projecten  2de fase Sinaaidorp en Puivelde (Marktstraat/
Kruisstraat/Puiveldestraat) op het station aangesloten worden.

Op onze site www.sinaaileeft.be vind je onder dorpsraad/verslagen: juni 2015 een plan dat aan-
duidt welke zones reeds aangesloten zijn (oranje), en welke op termijn nog aangesloten zullen wor-
den (groen). De rode clusters/stippen zullen niet collectief gezuiverd worden maar moeten op
termijn zelf voor hun waterzuivering instaan.

Wat houdt de uitbreiding in?
De uitbreiding gebeurt richting Edg.Tinelstraat naast de beek. De huidige toegangsweg, nu gebruikt
door gemengd verkeer, wordt gesplitst. Voor het station zal een nieuwe toegangsweg gecreëerd
worden. Daar de fietswegel over het domein zou lopen wordt er een nieuwe bedding gemaakt langs
de andere zijde van het kerkhof (reeds bekeken met de bevoegde diensten). De huidige toegang
tot het kerkhof blijft behouden. 

Op het terrein komt er een vijselgemaal dat het water naar het hoogste punt brengt (4m) waarna
het water in een beluchtingsfase komt. Tenslotte  komt het in de bezinkingstanks om het water en
het slib te scheiden. Het huidige station wordt geïntegreerd in het nieuwe station.

Timing:
Momenteel zijn zowel het kerkhof als het zuiveringsstation deels zonevreemd en moet er voor de
uitbreiding een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) worden aangevraagd. 
In mei is er een plenaire vergadering geweest met de betrokken partijen . Nu moet er de voorlopige
vaststelling door het stadsbestuur gebeuren waarna een openbaar onderzoek (60 dagen in najaar
2015) volgt. De definitieve vaststelling zal mogelijk in het voorjaar 2016 gebeuren. 
Na de goedkeuring moeten de gronden nog verworven worden. Hiervoor zijn er reeds contacten
geweest met de betrokken eigenaars maar de definitieve stappen kunnen pas genomen worden
als er eerst de goedkeuring van het RUP is.  
De uitvoering wordt voorzien in 2017.
Ondertussen worden de rio-projecten Ossenhoek/Puivelde en 2de fase Sinaaidorp opgestart even-
als de ontkoppeling van de Populierenwijk.

DORPSRAADNIEUWS
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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 gelegen 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

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

6

Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 6



Kostprijs: Investeringen Vlaams Gewest + stad Sint-Niklaas in waterzuivering!
De uitbreiding van het waterzuiveringsstation kost ± € 3.400.000 betaald door Aquafin.
Voor de collector Ossenhoek – Puivelde betaalt Aquafin ± € 6.000.000 en de stad ± € 1.200.000,
voor de afkoppeling Populierenwijk: Aquafin ± € 1.400.000 en de stad ± € 2.000.000 (afkoppe-
lingsproject)
Voor het  gemeentelijke project: Sinaai-Dorp betaalt de stad ± € 2.200.000
Al deze kosten hebben geen invloed op de private waterfactuur!

Bespreking:
Wat gebeurt er tussen de uitvoering en aankoppeling van de beide Rio-projecten? Wordt er dan
vooral overgestort?
Het Rio-project Puivelde zal vermoedelijk gelijktijdig klaar zijn  maar voor de aansluiting Sinaaidorp
en ontkoppeling Populierenwijk zal er geen probleem zijn omdat hierdoor vermoedelijk niet veel
extra water toe zal komen door de ontkoppeling van het regenwater en het afvalwater.

Nu er uitgebreid wordt zal er meer water geloosd worden zijn de achterliggende beken hierop voor-
zien?
Er zijn reeds afspraken gemaakt met de Polder om de Spreebeek aan te passen evenals het kanduit
aan de Neerstraat. Deze werken zullen gebeurd zijn op moment dat het station op de volle capa-
citeit zal werken.

Reeds bij start van het huidige station was de kwaliteit van het geloosde water slecht, zal dit nu wel
aan de normen voldoen nu er gekozen wordt om een grotere maar wel gelijkaardige installatie te
plaatsen?
De techniek is geëvolueerd de laatste jaren en voor de grootte van het gebied dat moet bediend
worden zijn deze installaties de beste gezien de verhouding prijs/kwaliteit. Ook de exploitatiekosten
van deze installaties zijn belangrijk in de beslissing.

Daar reeds jaren de kwaliteit van het water niet aan de normen voldoet moet er misschien toch best
een bodemonderzoek gebeuren voor de uitbreiding!   

Nu er een bestemmingswijziging gaat gebeuren zullen de geluidsnormen verhogen, wordt er mee
rekening gehouden dat de nieuwe installatie dicht bij de bewoning komt te liggen? Komen er ge-
luidswerende maatregelen?
Doordat het om een grote installatie gaat zijn er meer mogelijkheden om het geluidniveau zo laag
mogelijk te houden zoals een geluidsdicht gebouw voor de persoren.
Tevens worden mogelijkheden voorzien om indien nodig bepaalde installaties te overkappen.

Wordt er met de vergroting van het station rekening gehouden met alle mogelijke woonuitbreidin-
gen?
Alle mogelijk bijkomende aansluitingen zijn opgenomen in de berekening tot de uitbreiding van het
zuiveringsstation zoals open percelen, woonzones, …
Er is nog geen planning gemaakt van wanneer alle zones moeten aangesloten zijn op het water-
zuiveringsstation.

Wat zal de impact zijn van deze installatie op het landschap?
Het vijselgemaal is 4m hoog en zal bovenaan afgewerkt worden met hout. De gebouwen komen
achter een groenscherm en zal geïntegreerd worden in de site van het kerkhof.

DORPSRAADNIEUWS
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www.aankoopsportvoeding.be
www.sportdietistdidierverlee.webs.com

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

lang;
- maag- en/of darmproblemen hebt;

- vegetariër bent;
- als sporter uw voeding wilt optimaliseren bij de in-

spanning;

U ontvangt een persoonlijk voedingsadvies op maat.

U kunt bij Didier ook sportvoeding (High5, Power-
bar, 3Action en Beet-It) en Herzog Compressiekou-

sen (bevordert o.a. herstel na inspanning)
verkrijgen, 

meer info via bovengenoemde websites.

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

C
or
in
ne
 S
ne
ye
rs

DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie
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Zal er door de uitbreiding extra vrachtverkeer zijn?
Momenteel komen per week 2 vrachtwagens het slib ophalen dat verder in grotere installatie wordt
ontwaterd via centrifugeren om daarna in Deurne te worden verbrand.
Met de uitbreiding zullen er 5 tot 10 vrachtwagens per week langs komen om de slib op te halen.    

Bad Street Boys
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we ook dit jaar onze wegeninventarisatie overgemaakt aan het
stadsbestuur met de vraag om een oplossing te bieden aan de gesignaleerde problemen.

Je vind het gedetailleerde rapport op onze site www.sinaaileeft.be.

800 jaar Sinaai
De plaatselijke werkgroep die instaat voor de viering van 800 jaar Sinaai heeft al een aardig lijstje
van vieringsmogelijkheden opgelijst. Begin september was er een overleg met het stadsbestuur,
en tegen eind van dit jaar willen we het programma helemaal klaar hebben. Dan hebben we heel
2016 om die zaken voor te bereiden, centen te vinden e.d.m.

Wie nog wil aansluiten kan dat. Graag een seintje via onze site, of gewoon een telefoontje naar
03/772 52 41.

Dienstverlening deelgemeenthuis
Sinds enkele weken wordt de dienstverlening verzekerd door een andere medewerker, nl. Marleen
Maes, en dat in opvolging van Myriam Coole die met pensioen is.

Je kan er terecht voor de dienstverlening van de dienst bevolking en verkoop van allerlei stadsge-
bonden artikelen. Contact: Dries 82 - 9112 Sinaai, tel.: 03 778 32 80, fax: 03 210 90 79

Openingsuren: Van maandag tot en met zaterdag elke voormiddag open van 9.00 tot 12.00 uur en
op woensdagnamiddag ook van 13.00 tot 16.00 uur.

“VAN ONZE JONGENS GEEN NIEUWS”
Onder die titel schreef ex-Sinaainaar Karel Strobbe samen met co-auteurs Hans Boers en Pieter
Serrien een boek waarin het wedervaren wordt verteld van jonge mannen die bij de inval van de
Duitsers in mei 1940 het bevel kregen om het land te verlaten. 

En het is geen fictie, want zijzelf hebben het pad bewandeld dat die jongens hebben afgelegd en
zijn op zoek gegaan naar getuigenissen.

Een roadtrip in oorlogstijd: “Wanneer het Duitse leger in mei 1940 België binnenvalt, krijgen zo’n
300.000 jonge mannen het bevel om het land te verlaten. Zonder te weten waar naartoe en voor
hoe lang. De Belgische overheid wil hen als reservesoldaten uit handen van de vijand houden.
Te voet, op de fiets of met de trein belanden de jongens in Noord-Frankrijk, opgejaagd door het
oprukkende Duitse leger. De meesten zijn nog nooit zo ver van huis geweest. Ze leren er al snel
wat oorlog betekent: bombardementen, doodsangst, eindeloze vluchtelingenstromen…”

Te koop in de boekhandel.

9

Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 9



10

Koen De Corte

0476 38 74 74

Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai
BIV nr. 506 308

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

Uw lokale ervaren makelaar voor verkoop en verhuur.
Gratis en vrijblijvende waardebepaling voor verkoop
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Nazomer van Sinaai – Septemberjaarmarkt:
26 en 27 september 2014
Rond de traditionele paardenjaar-
markt die reeds jaren op zaterdag
doorgaat is ook dit jaar door de
Dorpsraad voor omkaderende acti-
viteiten gezorgd.
Het programma, voor het gehele
weekend ziet er als volgt uit en gaat
door op en rond de Dries met zijn
uniek kader en in de Vleeshouwers-
straat:

Zaterdag 26 september
Rommelmarkt: opstelling vanaf
10u en aanvang om 12u. Stand-
plaats gratis, ook voor Sinaainaren. 
Paardenjaarmarkt: prijskamp voor
labeurpaarden, warmbloedpaarden
en pony’s vanaf 10u.
Infostands: socio-culturele vereni-
gingen Sinaai,… vanaf 12u.
Boerenmarkt: vanaf 13u.
Braderie Vleeshouwersstraat: van
13u tot 19u. Met medewerking van
de lokale handelaars, waaronder
bakkers, beenhouwers, cafées,
schoenen, natuurwinkel, enz....
Open circuspiste: van 14u tot 17u
- Circusplaneet geeft circuslessen
aan kleuters, kinderen en jongeren.
Aan iedereen wordt de kans geven
om de verschillende circustechnie-
ken te ontdekken en te leren in een
open en gezellige sfeer.
Straattheater: van 14u tot 17u door Theater Hutsepot.
Kinderanimatie: kindermolen, viskraam.
Leerlingenconcerten Stedelijke Academie om 14u in de St-Catharinakerk

“Kunst uit Sinaai”: Dit jaar al voor de 32 ste keer brengen wij “Kunst uit Sinaai” woordkunst.
Op zaterdag 26 september 2015 om 19u30 in de kerk van Sinaai brengen wij jullie een prachtig
programma muziek en poëzie.
Een Sinaaise  Musicienne, namelijk, Lakshmi Matthieu uit het Wiinveld 60, bespeelt de Celtic harp
op meesterlijke wijze en zingt daar bij prachtige Keltische liederen. Lakshmi  is een professionele
harpspeelster die geboren is in Gent en nu reeds sinds enkele jaren woont bij ons in Sinaai. In ok-
tober 2008 kwam haar eerste CD uit “GLOOMY WINTER” echt de moeite waard. De poëzieavond
zal  verder worden opgeluisterd met gedichten van de ons bekende Sinaaise dichters, met name:

DORPSRAADNIEUWS
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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 - 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

Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 12



Lutgarde Callebaut, Betty Fierens, Karien Van Nieulande, Orens Frans en misschien Tiny De Mulder
en Jeaninne Ongena. De voordragers zijn Karin De Wael, Betty Fierens, Marianne De Puysseleire
en Willy Coppens.
Het belooft dus weerom een mooi uur poëzie en muziek te worden met de jaarmarkt. Dit mag je
niet missen. Wij allen verwachten jullie !

Zaterdag 26 en zondag 27 september
Kunst uit Sinaai: 32e editie van deze tentoonstelling in de St-Catharina-
kerk door plaatselijke kunstenaars alsook van werken van leerlingen van
onze lagere school. Toegang gratis: za. 10u tot 18u. en zo. 12u tot 18u.

Heemkring Den Dissel: tentoonstelling in het Dorpshuis en uitgave jaar-
boek, toegang gratis 10u tot 18u.
De Dorpsraad in samenwerking met het stadsbestuur hebben gestreefd
naar een evenwichtig programma voor jong en minder jong.
Daarnaast zijn eventuele geïnteresseerde deelnemers aan de rommel-
markt steeds welkom. (deelname is gratis).
Dus er zijn voldoende mogelijkheden om het weekend terug tot een suc-
ces te laten uitgroeien. 

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

Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Fax 03 772 60 52

kristof.van.vossel@outlook.com
www.vanvosselkristof.be

Wij doen ook al uw zaagwerk!
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33ste Volkssportfeesten
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vond de 33ste editie van de Volkssportfeesten plaats onder
een stralende zonnehemel.  Er kwamen heel wat toeschouwers opdagen om de 17 straten te zien
strijden en aan te moedigen.

Op vrijdag stonden er 4 proeven op het programma. Traditiegetrouw werden de spelen gestart met
het kaarten, het bieden. De Tinelstraat was de beste in deze proef. De tweede proef was the Swee-
per. Drie deelnemers konden het maar liefst 8 minuten volhouden. Op een luchtkussen moesten
ze een ronddraaiende balk ontwijken door er telkens weer overheen te springen. Deze proef werd
gewonnen door de Zakstraat. Voor proef drie zochten we uit iedere straat een heer én een dame
die al hun kracht gebruikten om zo lang mogelijk aan een broek te hangen. Bij de dames was de
Neerstraat  het sterkst, bij de mannen was de eer aan de Zakstraat. Beide resultaten werden sa-
mengeteld en zo won de Loverkeslaan deze proef. De laatste proef vereiste dan weer opperste
concentratie. Bouw een zo hoog mogelijke toren met houten blokken. Ook hier was de Lover -
keslaan de beste. 

Zaterdag konden we genieten van
6 proeven in de arena. In het eerste
spel, het mollenspel, moesten de
deelnemers geblinddoekt een par-
cours afleggen. Zij kregen de mon-
delinge instructies van hun bege-
leider. De Zakstraat kon als eerste
alle 4 de potjes overbrengen en de
toren bouwen. Bij de bootjesrace
werden twee deelnemers naar de
overkant gebracht m.b.v. buizen en

een plank. Hierin gaf de creativiteit de doorslag. Leebrug was
hierin de beste. Zwaanaarde was dan weer het snelst in het
doorgeven van de pizzadozen d.m. v. een pizzaschep.  Ook
in het vierde spel moesten er voorwerpen overgebracht wor-
den. Vijf ballen moes ten door middel van een stormram de
overzijde bereiken. Hier behaalde Leebrug zijn tweede over-
winning. Net als vorig jaar was er ook dit jaar een ’14-‘18 spel.
De deelnemers moesten kledingstukken overbrengen door-
heen een parcours en aan het einde van de baan kon de sol-
daat zijn kledij dan aantrekken om ten strijde te trekken.
Hierin was de Zakstraat het snelst. Bij het laatste spel, de oberrace, werd een beker water overge-
dragen. Klokke Roelandlaan kon als eerste zijn 2 flessen vullen.

Na het optellen van alle punten eindigde Stenenmuur op drie, de Zakstraat op twee en de beker
ging naar Leebrug. Proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet!
Foto’s van dit evenement kan je bekijken op de Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/zeskampsinaai

Via deze weg willen wij ook nog eens alle medewerkers bedanken die geholpen hebben om er dit
jaar opnieuw een topevenement van te maken. Bedankt!
Tot volgend jaar, voor een volgende editie!

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

    

BTW BE 0810 043 7333
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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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Volkssportfeesten voor dummies
We mogen met ons allen terugkijken op een zeer geslaagde editie van onze 33ste volkssportfees-
ten.
Met dank aan het talrijk opgekomen publiek, de stralende weersomstandigheden, de enthousiaste
inzet van de ploegkapiteins en hun spelers in de arena, en niet te vergeten, de talrijke medewekers
op diverse fronten die dit alles mogelijk maken door hun belangeloze inzet.

De man in de straat wil zich dan wel eens afvragen wat dat allemaal opbrengt en wat er met die
winst gebeurt; wie gaat daar mee lopen?

Daarom een helicopterview van onze werking:
Vooreerst: “de kost komt voor de baat”. Wij starten met een vaste kost van ruim 4.000 euro: huur
tent, toiletwagen, Sabam,  Billijke vergoeding, verzekering deelnemers, verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheId organisatoren, geluidsinstallatie & discobar, huur attracties, hulpposten Rode Kruis,....
Aan de deelnemende ploegen wordt een symbolische bijdrage van 50 € onkostenvergoeding uit-
betaald (x17!), en alle deelnemers krijgen nadien een foto van hun ploeg.

Die kosten zijn er zowel in goede als in kwade dagen; m.a.w. bij een slecht-weer editie is dat het-
zelfde, en dus moeten we bij goede jaren al eens een centje opzij zetten om de kostenpot van een
slecht jaar te spijzen.

Dat alles moet terugverdiend worden via onze tap-inkomsten.
Wij willen bewust géén publiciteit voeren in onze tent omdat we vinden dat onze middenstanders
al genoeg bevraagd worden en wij het eigenlijk zonder kunnen roeien.
De grote winst maken is niet ons opzet; het maatschappelijke effect des te meer.

DORPSRAADNIEUWS
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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 
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Geef toe, als bindingsmiddel op de Dries of in de straat- en wijkploegen kunnen onze volkssport-
feesten toch tellen.

Maar gelukkig houden we wel een centje over, en wat doen we daar dan mee?
Als ‘organisatiebureau’ van de Dorpsraad staat onze Vzw Sinaai Leeft op jaarbasis in voor:
gratis verspreiding van Info Sinaai (4 xp/jaar); bevlagging in de dorpskern, omkadering van de sep-
temberjaarmarkt, organisatie van de Kerstmarkt en de Nazomer van Sinaai met tentoonstellingen
van Kunst uit Sinaai en de Heemkring.
Dat alles komt op een jaarbudget van ruim 15.000 euro, die we grotendeels zelf moeten ophoes-
ten.

Over 2 jaar willen we het 800-jarig bestaan van Sinaai vieren. We zullen nog zien hoe, maar ook
daar zullen centen voor nodig zijn.
Vergeet ook niet dat rond de werking van de Volksportfeesten bij deze editie 51 medewerkers zijn
betrokken, allen samen hebben ze - exclusief voorbereidende vergaderingen en regelingen -dit jaar
± 535  manuren  gepresteerd (opbouw, jury-spelen, tap, afbraak).
Indien we hen aan een minimumloon van 10 € zouden moeten betalen (en dat voor nacht- en za-
terdag- en zondagwerk!) zou  dat  dus 5.350 € kosten. Meteen het einde van onze volksportfeesten!
Maar daar denken we nog niet aan.
We brachten met de 17 straat- en wijkploegen ruim 350 deelnemers in de arena.
Iedere straat- of wijkploeg organiseert nog wel zijn eigen ‘after-party’ waar het opzet van onze or-
ganisatie gekristalliseerd wordt: mensen bijeenbrengen! En daar hebben ze iets voor over.
Niemand gaat met die winst lopen. Ze wordt integraal in Sinaai opnieuw geïnvesteerd!

De uitslag van de spelen is zondag op Facebook gezet, en was 24-uur later meer van 3.000 keer
gelezen. Dat zegt genoeg. Graag tot volgend jaar.

Namens de organisatie, Etienne Meul – voorzitter Vzw Sinaai Leeft

Hieronder onze activiteiten te Sinaai tijdens dit najaar:

• Donderdag 17/09/2015 - Dorpshuis 20u - “Leugens ontmaskeren” op ludieke wijze gebracht
door Guido De Ville + voorstelling jaarprogramma.

• Woensdag 07/10/15 - Namiddagactiviteit - Bezoek aan het sociaal huis te Sint-Niklaas om 14u.

• Dinsdag 27/10/15 - Dorpshuis 20u - Stijladvies voor 45-plussers door Katia De Saedeleer.

• Maandag 16/11/15 - Dorpshuis 20u - Interculturaliteit: “Het superdivers Vlaanderen van nu” door
Orbit vzw. Samen met het Davidsfonds.

• Woensdag 02/12/15 - Dorpshuis 20u - Kookles door Claudia Van Moerzeke

• Donderdag 10/12/2015 - Kerstfeest.

Inkom: Leden 8 euro, niet-leden 13 euro. Van harte welkom!

DORPSRAADNIEUWS

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

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Pellets & Kachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

Tel.: 03/772 34 00
Gsm: 0475 57 97 56

info@doehetzelfverlee.be

‘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

GSM 0476/63 16 13
www.wimvanhese.be

Algemene  ELECTRICITEITSWERKEN
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Werkgroep Leefmilieu Sinaai 
Natuurfotografie avond in Sinaai voor iedereen.  

Op  8 oktober 2015 om 20 u in het Dorpshuis, Dries Sinaai. De toegang is gratis.

Je hoeft echt niet naar verre uithoeken te reizen om prachtige natuurbeelden te zien. Je deur uit-
stappen en naar de fotoreportage van natuurfotograaf Fons Huysmans komen kijken in het
Dorpshuis volstaat om de wondere wereld van de natuur van dichtbij te zien. De kracht en de sfeer
die de beelden van deze internationaal gelauwerde fotokunstenaar uitstralen zijn verbazingwek-
kend. Door gebruik te maken van fotostacking, scherpstelling op tientallen afstanden, wordt een
fotoscherpte bereikt die de kwaliteit van het menselijk oog benadert. Natuurpunt gebruikt vaak zijn
beelden in publicaties.
Als eerbetoon aan onze vrijheidsboom op de Dries, toont hij deze avond een reeks foto’s rond de
natuurlijke rijkdom van de eik met tekst en stem van Marc Van Linthout.
Fons Huysmans kan het niet laten om zijn voorliefde te tonen voor de boeiende verscheidenheid
in kleur, grootte en camouflagekunst van de nachtvlinders.
Herfstbeelden sluiten de beeldavond af.
Na de pauze licht hij mondeling toe hoe iedere amateurfotograaf - en zijn we dat niet allemaal? -
sfeer brengt in zijn foto’s. Hij antwoordt op vragen en geeft graag technische tips rond materiaal-
keuze, belichting, macro’s, enz. De vraag, hoe maak ik de beste foto’s met het toestel dat ik heb,
kan zeker aan  bod komen. Hij heeft ons alvast één tip verklapt: je hoeft geen duur toestel te hebben
om prachtige foto’s te maken.

Femma Sinaai
De mooie zomer is bijna voorbij, maar niet ge-
treurd, ook het najaar van Femma belooft veel
goeds! Kom ons zeker een bezoek brengen op
de jaarmarkt, onze stek is al gereserveerd en we
maken er dit jaar iets speciaals van!
Naast de standaard activiteiten staan er een
aantal verrassende workshops gepland.
Femma laat jong en oud met plezier proeven van
culturele, creatieve, sportieve en culinaire hoogstandjes.

Ons najaarsaanbod:
• wekelijkse fietstocht op vrijdag: verzamelen bij Marianne om 13:30.
• ‘Femma maakt het‘: telkens om 19:30 in de bestuurszaal. Meer info bij Marijke, tel.: 03/722.05.61
* maandag 5 oktober: knuffels haken of naaien onder de deskundige leiding van Marleen en 
Marina (co-auteur van ‘Feest in ‘t knutselbos’).

* maandag  2 november: étagère van oud servies of muurdecoratie met bladen uit oude 
boeken.

* in december: kerstdecoratie haken of moderne kerstboom in groenmateriaal.
• Ladies night: maandelijks op dinsdag, meer info bij Sonja, tel.: 03/772.27.45
• Jaarmarkt: op  zaterdag 26 september, Dries Sinaai
• Interactieve kookworkshop rond ‘seizoensgroenten’ met Carine Smekens (kok in huis) op 30 sept.

VERENIGINGEN
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI
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• Culturele uitstap naar Breendonk: op 18 oktober
• Gezond de winter door: info-avond rond natuurlijke middeltjes : op 12 november
• Boekenclub: ‘Made in Sweden’, op 24 november bij Peggy, tel.: 0472 616995
• Kerstfeest: 15 december 2015 in de Parochiezaal, 

Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer:
03/772.58.25 of neem een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of
www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

Femma Duizend Appels organiseert op maandag 14 december een avond BLOEMSCHIKKEN
om 19u in zaal Toon (keuken).
We maken een sfeervol KERSTSTUKJE. Wie hieraan wil deelnemen geeft een seintje op voorhand
aan Agnes Bogaerts, tel. 03.772.59.51 of danny.de.rauw@telenet.be
De nodige info zal je dan krijgen via e-mail.

Toneelkring Baudeloo
Toneelkring Baudeloo nodigt u graag uit op één van de voorstellingen van hun volgende productie
“Sporen”. Het is een werk van Roland Delannoy dat wordt geregisseerd door Stefan Van Pottel-
berge. Dit toneelstuk zal u niet onberoerd laten. Het is een verhaal over liefde en haat, vriendschap
en wrok, soms grappig en volks, soms grijpt het naar de keel, soms verwarmt het je hart.

De voorstellingen gaan door in het parochiecentrum en dit op vrijdag 13/11 (20u) zaterdag 14/11
(20u) zondag 15/11 (15u) donderdag 19/11 (20u) vrijdag 20/11 (20u) zaterdag 21/11 (20u).

Kaarten zijn te verkrijgen (vanaf half oktober) bij Sinkin, Hulstbaan 94, Sinaai. Tel. 03/7725221.
Tot op de voorstelling.

• Vrijdag 09/10 om 19.00 uur - Dorpshuis: “Vers Geperst”- voorstelling van alle nieuwe Davidsfonds
uitgaven

Leden en belangstellenden kunnen de nieuwe boeken en cd’s van het Davidsfonds komen inkij-
ken. Onder de nieuwe leden en leden die op Vers Geperst hun ingevulde keuzekaart binnenbren-
gen, verloten wij naar goede gewoonte enkele boeken. 

• Vrijdag 13/11 om 20.15 uur - Sint-Laurentiuskerk (Lokeren): Concert het Kamerorkest met als
solist Liebrecht Vanbekkevoort

Het Kamerorkest(HKO) werd oorspronkelijk geleid door Patrick Peire, toen nog onder de naam
Collegium Instrumentale Brugense, en focuste in het begin op barokmuziek. Nadien sloeg het
als ‘het Kamerorkest’ een nieuwe weg in met dirigent Ivan Meylemans. Sinds 2011 is stervioliste
Ning Kam artistiek leidster (Koningin Elisabethwedstrijd 2001), en zet ze de lijn verder van uitge-
kiende concertprogramma’s met uitmuntende solisten uit binnen- en buitenland.

Voor het programma met werk van Mozart, Mendelssohn en Tchaichovsky, treedt pianist Liebrecht

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

SMET Peter
VAN DEN BOSSCHE Norma
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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Vanbeckevoort (°1984, Koningin Eli sa beth wedstrijd
2007) aan als solist. Ondanks zijn jonge leeftijd
heeft hij al heel wat op zijn palmares: internationale
concerten, cd-opnames, samenwerkingen met
klassieke en jazzmuzikanten.          

• Maandag 16/11 om 16.00 uur - Sint-Cathari-
nascholen: Ophalen opstellen Junior  Journalistwedstrijd 2016 en om 20.00 uur - Dorpshuis: Le-
zing “Interculturaliteit” door Orbit vzw (i.s.m. Markant)

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie. Samen met mensen, organisaties en
overheden zetten we in op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, rechtvaardig migratiebeleid,
samenwerking in diversiteit, effectieve aanpak van racisme.  ORBIT vzw maakt beweging in alle
Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met hoopgevende en constructieve pu-
blicaties, acties en campagnes, vorming en debat, stimuleren we ontmoeting, dialoog en een
menswaardig overheidsbeleid in deze eeuw van diversiteit en migratie.

• Zondag 22/11 om 14.00 uur - Dries: Herfstwandeling 

• Zondag 06/12 om 14.00 uur - Dries: Museumbezoek STEM Sint-Niklaas of “Huis van de Evolutie”
in Sint-Gillis-Waas

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

KWB Duizend Appels Sinaai
Ons kaartseizoen start op vrijdag 23 oktober 2015.
Nieuwe lokatie: conferentiezaal parochiecentrum, Dries te Sinaai.
Er kan whist en bieden gespeeld worden.
Onze kaartkalender:
• vrijdag 23 oktober 2015
• vrijdag 4 december 2015 kalkoenkaarting
• vrijdag 12 februari 2016
• vrijdag 18 maart paaskaarting 2016
Aanvang om 19.30 uur.
Iedereen van harte welkom.
Info: andreverstraeten@skynet.be 03/772.59.34.

Dit jaar gaan we in onze kookcurcus de Italiaanse toer op.
Volgende data zijn gepland:
• dinsdag 20 oktober 2015
• dinsdag 27 oktober 2015
• dinsdag 3 november 2015
• zaterdag 14 november 2015 feestavond.

Verzamelen bovenverdieping van het parochiaal centrum aan de Dries te Sinaai.
Voorbereidende avonden starten om 18.30 uur, onder culinaire leiding van Walter D C. 
Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven tot uiterlijk 10 oktober bij Freddy De Wilde, Hemels-
breedte 28.
Interesse? Neem contact met Eddy Naudts 03/772.23.46 of eddynaudts@hotmail.com

VERENIGINGEN

25
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VERENIGINGEN

KWB en Femma gaan volgend jaar opnieuw op bedevaart naar Lourdes. 
U kan mee op volgende manieren: per autocar van 10 tot 19 juli 2016, met het vliegtuig van 15 tot
21 juli 2016 of met de fiets van 11 tot 21 juli 2016.
Info avond op vrijdag 9 oktober 2015 om 20 uur te Sint-Pauwels, ‘t Bovenzolken aan de Dries 17. 
Contact via andre.elewaut@telenet.be 03/772.57.52 en edy.piessens@belgacom.be 0494 566 320

Linx+ 
Linx+ Sinaai organiseert haar 15e grote mosselsouper op zaterdag 17 oktober 2015, Zaal Toon,
Wijnveld 251, Sinaai, vanaf 17.00 uur. Smullers jong en oud, groot en klein: iedereen is welkom.
Ook de niet-mosselliefhebbers komen aan hun trekken: voor hen staat een koude schotel met vlees
of vis klaar. Mosselen zijn er à volonté, en worden geserveerd met lekkere frietjes. Wie er de vorige
jaren bij was, weet dat goed is! 
Inschrijven kan via mike.nachtegael@skynet.be, telefonisch via 0479 90 21 84, of door aan te bellen
bij Günther Mattheussens op Wijnveld 150. De kostprijs is dezelfde als vorig jaar en bedraagt 17
euro per persoon voor mosselen met frietjes (10 euro voor kinderen), en 15 euro voor een koude
schotel (9 euro voor kinderen). Betalen kan ter plaatse of door overschrijving van het correcte be-
drag op rekening BE52 0882 1770 8209 van ‘Linx+ Sinaai’.

Kerstmarkt  
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 en animatie voorzien.
U bent dus van harte welkom op zaterdag 12 december vanaf 16 uur.

Verenigingen en middenstanders die graag een kraam uitbaten kunnen contact op nemen met Bart
Claes (0497 454 989), Pieter Smet (0496 738 327), Peter Van Garsse (0499 366 095) of via kerst-
markt@sinaaileeft.be. 

Landelijke Gilde 
Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel wat activiteiten in de aanbieding. We
willen u dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen en zo een beeld te vormen van onze vereni-
ging.
• zaterdag 26 september: prijsuitreiking zaaiwedstrijd tijdens de jaarmarkt op de Dries
• woensdag 30 september: bezoek aan het museum van Robert De Bock
• vrijdag 9 oktober: dropping
• zaterdag 31 oktober: Halloweentocht
• zondag 22 november: Met de bus trekken we naar Gent om het einde mee te maken van 

de wielerzesdaagse.
• zaterdag 28 november: Kindernamiddag met optreden en een bezoek van de Sint.
• vrijdag 11 december: kookavond: “Cocina de tapas”

Voor meer info: 
http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095 

KVLV Sinaai 
• vrijdag 2 oktober: STILTE WANDELING

26
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Disselingen
700 Jaar Stekense Vaart
Tijdens het laatste weekend van juni 2015 organiseerde de gemeente Stekene aller-
hande feestelijkheden ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Stekense
Vaart. Omdat deze vaart ook een natuurlijke grens vormt tussen Sinaai en Stekene
hebben we in dit nummer van Sinaïek een chronologische lijst opgenomen met feiten
i.v.m. Boudelo en onze gemeente uit die 700 jaar. In een volgende bijdrage zullen we
de Koebrug en de nabij gelegen eendenkooi behandelen. 

Jaarboek over de jongenschiro “WIJ”
Na heel wat speurwerk zijn we erin geslaagd de geschiedenis van de jongenschiro
te schrijven en met beelden te illustreren. Eerst verhalen we in een soort kroniek de
voornaamste gebeurtenissen en de evolutie in het ruim 70-jarig bestaan van de groep.
Verder hebben we aandacht voor de invloed van de muziekkapel, het oudercomité
en zelfs de “kookouders” tijdens de jaarlijkse kampen. De oogstfeesten die een begrip
waren in de jaren zestig van de vorige eeuw komen eveneens aan bod. Bovendien is
het alleszins een meerwaarde dat we de lijst van alle leiders vanaf het begin konden
opmaken. Voor onze leden is alvast een boek gereserveerd, anderen moeten snel zijn
want de oplage is beperkt tot 500. 

Foto schaapherder
We verontschuldigen ons voor het feit dat de foto van Jozef Smekens op blz. 43 van
ons vorig nummer door een wit rechthoekje ontsierd werd. Dit was niet de bedoeling,
maar de techniek verrast ons soms!

Etienne De Meester

In memoriam …

Herman Coddens
°Aalter 4 januari 1936 - † Sint-Niklaas 11 augustus 2015

Wij moesten van een trouw heemkundig lid afscheid
nemen. Herman was er bij vanaf onze stichtingsver-
gadering in november 2003. We konden steeds een
beroep op hem doen wanneer we onze leden bezochten.
Herman was betrokken bij het hele parochiale en
culturele leven en van talloze verenigingen. Hij stond
aan de wieg van heel wat initiatieven en evenementen
die ons dorp een gezicht gaven en nog steeds kleuren
(denk maar aan het jeugdkoor en toneelgroep
Baudelo). Dat hij brouwer was in hart en ziel konden
we vaststellen in zijn artikel: Zo brouwde men in Sinaai
“CAPOEN”, (zie Sinaïek 2009 Nr. 4). Herman, we zullen
je nooit vergeten. Wij wensen zijn echtgenote Rita en
de ganse familie veel sterkte.
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Het Canal de Hulst (Stekense vaart) op een kaart uit 1706 van Eugène-Henri Fricx (1644 - 1730). Hij
was een Brusselse drukker die bekend stond voor het drukken van aanplakbiljetten van de stad, talrijke
geschiedenisboeken en militaire kaarten van België. 
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700 Jaar Stekense vaart

1315: vaartoctrooi
In 1315 verleende Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, het octrooi voor het
graven van een vaart van Hulst naar Gent en van Hulst naar Rupelmonde. Deze wa-
terweg was een economische aanwinst voor de streek omdat het vervoer via het
water toen het meest geschikt was om goederen te transporteren. Bovendien voerde
de vaart het overtollige water af zodat de aangrenzende gronden vruchtbaar en over-
stromingen vermeden werden.
De oorkonde van 4 mei 1315 bestaat uit twee delen. Het eerste deel, in het Frans
opgesteld, bevat de principiële overeenkomst tussen enerzijds de graaf en anderzijds
Pieter Masiere, watergraaf van Vlaanderen, Jan Hawaert, hoofdbaljuw en hoofd-
schepen van het Land van Waas en de zeven vierscharen. Deze waren Kemzeke,
Vrasene, Sint-Niklaas, Sinaai, Lokeren, Waasmunster en Moerbeke.Het  tweede deel,
in het Nederlands, stipuleert dat de kosten voor het graven van de vaart moeten be-
taald worden door de gemeenten van de genoemde vierscharen.
Deze tekst is opgemaakt te Sint-Niklaas ten huize van Hendrik Braem, kanunnik van
Doornik, klerk en raadsheer van de graaf van Vlaanderen. In zijn oorkonde zijn geen
overeenkomsten met de abten van Sint-Pieter, Sint-Baafs, Boudelo en Drongen, die
gronden bezaten in de betrokken gemeenten, opgenomen. Eventuele betalingen door
Gent en Hulst zijn evenmin te vinden. Boudelo heeft wel bijgedragen volgens een
oorkonde van 4 december 1317.
1434: uitdiepen van de vaart
In  opdracht van het Gentse stadsbestuur worden enkele aannemers aangesteld om,
op kosten van de aangelanden, de vaart uit te diepen en opnieuw bevaarbaar te
maken. De prelaat van Boudelo beweert in deze kosten niet te moeten bijdragen. Er
volgt een langdurig proces waarvan het vonnis pas op 4 augustus 1449 uitgesproken
wordt.

1449: vonnis voor de verdeling van de kosten
De kosten worden voor twee derden gedragen door de schippers die van de vaart
gebruik maken, het andere derde door de eigenaars van de gronden die aan de vaart
palen. Diezelfde eigenaars moeten ook, binnen het jaar, de bruggen laten herstellen
en betalen. Deze moeten voldoende breed zijn zodat men er met paard en kar over
kan rijden. Nadat één jaar verstreken is worden de onkosten voor eventuele
reparaties elk voor de helft betaald door de aangelanden en door Boudelo.

1548: innen van een buitengewone belasting
De vaart is zodanig vervuild en dichtgeslibd dat alle vervoer over het water on-
mogelijk is. Boudelo, dat een van de grootste gebruikers van de vaart is, en par-
ticuliere gebruikers zoals handelaars betalen elk een deel van de kosten ten
belope van 148 pond en elf schellingen.

1643: doortrekken van de Moervaart
Schepen die van Gent naar Stekene varen of omgekeerd, moeten langs de Spelonck-
vaart die ten noorden van Moerbeke ligt. Om deze omweg te vermijden wordt een
nieuwe vaart gegraven ten zuiden van Moerbeke, in rechte lijn naar de Koebrug.

                 
               

      

Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 31



  
              

  
              
           

               
              

      

  
            

            
      

  
          
           
    

    
          

           
             

           
            

    
             
           

           
   

  
            

              
             
            
              

      

 
            

           
 

  

             
             
             
   

54

1672: werken aan de Koebrug
De Koebrug moet worden hersteld maar er ontstaat een dispuut tussen Stekene en 
Boudelo over het betalen van de werken. Een proces volgt. De vaart is ook van levens-
belang voor Sinaai, dat in afwachting van een vonnis de kosten op zich neemt. De
Raad van Vlaanderen oordeelt dat Stekene en Boudelo ieder voor de helft moeten
betalen. Het bedrag dat door Sinaai werd betaald moet teruggestort worden.

1740: opmetingen
De percelen grond die aan de vaart grenzen op de parochies van Sinaai, Moerbeke,
Lokeren en Daknam worden opgemeten. Landmeter Van Daele berekent hoeveel
elke parochie moet bijdragen in de kosten voor het reinigen van de vaart a rato van
de opmetingen van 2 oktober 1740.

1741: vrijstelling van belastingen
Stekene en Sinaai vragen een vrijstelling van hun bijdrage in de quota voor de duur
van vijf jaar. De bespaarde gelden worden gebruikt voor het ruimen van de vaart,
een deel van de Durme en het herstel van de bruggen. Sinaai wil zijn gevraagde vrij-
stelling aan Stekene overdragen op voorwaarde dat Stekene de kosten voor het
ruimen van de vaart alleen zal betalen.

1742: decreet van graaf Frederick
Graaf Frederick maant Stekene aan om de werken aan de vaart zo vlug mogelijk uit
te voeren. De beslissing van het Hoofdcollege tot vrijstelling van de belastingen voor
vijf jaar wordt afgewezen door de graaf. De vierscharen van Kemzeke en Stekene,
Vrasene, Sint-Niklaas, Sinaai, Lokeren, Waasmunster en Moerbeke moeten gemeen-
schappelijk de vaart onderhouden.

1778: nieuwe Koebrug
Bij decreet van Maria-Theresia krijgt Stekene de toelating om de vaart vanaf de Moer-
vaart tot Stekene uit te diepen, te verbreden tot 21 voet en op de diepte van de Moer-
vaart te graven. Zij mogen hiervoor de nodige gronden aankopen. Stekene krijgt ook
de toelating om de Koebrug te vernieuwen.

1779: vraag voor betaling
Stekene vraagt om de werken uitgevoerd in 1778 te laten betalen door de Generaliteit
van het Land van Waas. Landmeter Van Landeghem meet de lengte van de tragel
aan de noordzijde en plaatst in het midden een paal. Vanaf deze paal, richting
Stekene, is het onderhoud ten laste van de parochie, het andere deel, richting Boudelo
is ten laste van de abdij.

1837: nieuwe Koebrug
De Koebrug is versleten en wordt vervangen door een draaiende houten brug. De
werken worden aangenomen door Denaeve uit Dendermonde voor 5600 fr. Hiervoor
wordt een lening aangegaan bij het “Armbestuur”.

1840: tolrechten
De inkomsten uit tolrechten op de Koebrug zijn onvoldoende om de werken te
bekostigen. Vraag aan de overheid om deze te mogen blijven innen tot de lening bij
het “Armbestuur” is terugbetaald.

1842: tolrechten Koebrug
Omdat de tolrechten aan de Koebrug worden ontdoken, wordt een nieuw reglement 
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opgesteld.

1843: herstel Koebrug
De “pan” is gezakt waardoor het bijna onmogelijk is om de brug op te halen.

1859: verbreding vaart
Omdat de vaart te smal is kunnen schepen elkaar niet passeren. Op vraag van de
schippers besluit de gemeenteraad van Stekene om twee percelen grond langs de
vaart aan te kopen en uit te diepen. Eén perceel ligt op het grondgebied van Stekene,
sectie A nr. 2481, het andere op het grondgebied van Sinaai, sectie D nr.281. Beide
zijn eigendom van Bernard Haemerlinck uit Gent.

1874: gezonken schip
Het schip “De drie gebroeders” van Juliaan Pauwels uit Weert, geladen met tarwe,
is gezonken op de Stekense Vaart op het grondgebied van Sinaai. Stekene eist
laad- en losrechten. Er volgt een proces.

1876: herstelling Koebrug
Het gemeentebestuur van Stekene vraagt aan de provinciale deputatie toelating om
voor twintig dagen de Koebrug te mogen afsluiten voor herstellingen. De werken
worden uitgevoerd voor 1300 fr.

1945: oorlogsschade aan de brug
De aftrekkende Duitse troepen hebben de Koebrug, een ophaalbrug, vernietigd. Het
gemeentebestuur beschikt niet over het nodige geld om een nieuwe ophaalbrug te
bouwen. De plannen van H. Riessauw uit Gent voor een vaste verhoogde brug wor-
den goedgekeurd. Omdat het herstel dringend is vraagt het gemeentebestuur om de
vaart te laten overnemen door de staat of een verhoogde toelage te geven.

1946: afdamming van de vaart
De gouverneur en de bestendige deputatie stellen voor om de vaart af te dammen
in plaats van een nieuwe brug te bouwen. Het gemeentebestuur van Stekene
verzet zich hiertegen omdat de vaart bevaarbaar moet blijven, gezien het levens-
belang voor de vlasnijverheid.

1947: herstel Koebrug
De werken worden begroot op 169.828 fr. Het gemeentebestuur dringt er bij de
overheid op aan dat zij de kosten zou betalen. Voor het plaatsen van een sluisdeur
en uitbaggeren van de vaart keurt de raad het voorstel van de burgemeester goed
om 10% van de onkosten te helpen betalen. De eindafrekening voor het herstel
van de brug en het plaatsen van de sluis bedraagt 247.372 fr. De werken worden
uitgevoerd door aannemer Alfons Seghers uit Vrasene.

1950: onbevaarbaar
De Stekense Vaart wordt als onbevaarbaar aanzien vanaf de Koebrug tot de spoor-
wegbrug. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de bevoegde dienst
worden overgemaakt.

Etienne De Meester

De gegevens voor deze bijdrage komen uit het themanummer “700 Jaar Stekensche Vaert”, uitgegeven
door de Heemkundige Kring van Stekene “d’Euzie”. Meer bepaald uit de artikels “Vaartoctrooi uit
1315” van John Buyse en “Chronologie 700 jaar Stekense Vaart” van Jackie Thiron. (34ste jaargang,
nummer 2, juni 2015)
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Sinaai 2

Een wijnrood teenbosje gelegen 
op honderd stappen van de weg 
verweert zich zonder woede tegen 
de witte speertjes van de regen 
ononderbroken regelrecht.

De zon, behoedzaam onderwegen, 
volgt op een wolkschip het gevecht 
en streelt met vriendelijke vegen 
het bloedrood teenbosje. De regen 
heeft zich er maar bij neergelegd.

Sinaai 3

Tegen de wolken of met tientallen 
averechts in de vaart gevallen 
vieren de waaiende canada’s 
loofhuttenfeest in het land van Waas.

Overal kan men de kinderkoren 
van hun klaterende bladeren horen 
ratels hoogstammig en aria’s 
losbandig luid in het land van Waas.

Rond de hoeven beweeglijke schermen, 
scharen van loof rechtop op de bermen, 
draaiend groen dundoek, bevend gaas 
voor het vergezicht in het land van Waas.

Sinaai 1

Tussen Klein-Sinaai en Zwaanaarde 
zijn de weiden op de noen
inniger giftiger groen, 
de hemel van wit ivoor 
vormt er een passend decor 
voor patrijzen en zwarte paarden.

Een land om zomaar te liggen 
in onwezenlijk middaglicht 
een beetje uit het gezicht, 
maar degelijk vastgeklonken 
aan dikke processietronken 
met bochels en hoge ruggen.
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Anton van Wilderode 
Op 28 juni 1918 werd te Moerbeke in het gezin van huisschilder Edmond Coupé
(1872 - 1939) en Maria-Louisa Van Severen (1876 - 1963) een tweeling geboren, Cyriel
Paul en Filemon Piet († 2005). 
Cyriel studeerde van 1933 tot 1938 aan het Klein Seminarie te Sint-Niklaas en ging
in 1938 wijsbegeerte studeren aan het Seminarie te Gent. In deze periode gebruikte
hij in kranten en tijdschriften o.a. de pseudoniemen Maurits Wille, F.P. Coupé, Jan van
Delft, Godelieve Van Ginste, Alfred Beets, Cato van  Kaaskerke, Joost Ruyscher e.a.. Hij
gebruikte pseudoniemen omdat de geestelijke overheid in die tijd priester-studenten
(seminaristen) liever niet onder hun eigen naam zag publiceren.
Uiteindelijk koos hij in 1939, bij de publicatie van zijn eerste gedicht "Wake", voor
de naam Anton van Wilderode. Anton verwijzend naar St-Antonius-Abt, de patroon
van Moerbeke en Van Wilderode een mooi klinkende naam die hij vond in een tele-
foonboek.
Op 21 mei 1944 werd Anton van Wilderode in Gent priester gewijd en volgde zo het
voorbeeld van zijn oudere broer Jozef (1910-1992). Na zijn priesterwijding ging hij
nog twee jaar naar de Katholieke Universiteit van Leuven om er klassieke filologie
te studeren. Van 16 september 1946 tot in 1982 gaf Anton les aan Klein Seminarie
(nu Sint-Jozef-Klein Seminarie) te Sint-Niklaas en tot 1986 was hij als leraar verbon-
den aan het Instituut H. Familie te Sint-Niklaas.
Als lid van het IJzerbedevaartcomité (1970) en van de Raad van Bestuur IJzerbede-
vaartcomité (1972) leverde hij  jarenlang teksten voor de IJzerbedevaart en het
Vlaams Nationaal Zangfeest.

In 1967 herdacht de stad Sint-Niklaas haar 750-jarig bestaan en bracht naar aanlei-
ding hiervan het fotoboek ‘Sint-Niklaas en het Land van Waas’ met vijftig gedichten
van Anton uit. Drie van deze gedichten kregen de titel Sinaai. Later werden deze
nog eens gebundeld in  ‘Verzamelde gedichten 1943-1973’(1974) en we vinden ze ook
terug in ‘Anton van Wilderode. Volledig dichtwerk’ op blz. 212-214.
Anton van Wilderode overleed te Sint-Niklaas op 15 juni 1998.

Jos Daems

Anton van Wilderode
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Werkwoorden en andere woorden met  “D”
Desteren, dippen, dussen,... hier volgen een aantal werkwoorden met een d uit ons
dialect (ook met een d). En je weet het: aanvullingen zijn altijd welkom!
Daunsen: dansen
Dauveren: daveren
Dedderen: met een vork of stamper pletten (vb. gededderde banaan); ook gebruikt in
uitdrukkingen als: mijne vinger was gededderd van tussen de deur te zitten
Deizen: deinzen, achteruit rijden
Desteren: trappelen, beurtelings met beide voeten stampen, doelloos bewegen - wat
stade der nau te desteren?
Deurbloaren: doorbladeren
Deurdroaën: doordraaien, zot worden
Deurduun: doorzeven, doorsnijden - ik moet de soep just nog deurduun
Deurgoaën: er vandoor gaan, heengaan
Deuraulen: doorhalen (vb. van draden), doorstrepen
Deurieënschauren, deurieënsmijten: overhoop gooien, al scharrelend door elkaar
mengen
Deurjaugen: verkwisten (bv. geld) - hij het er zijnen boel deurgejoagd
Deurluuëpen: doorlopen, snel lopen
Deurkappen: doorhakken
Deurmeugen: ergens doorheen mogen
Deurmoeten: er vandoor moeten - mannen, ik moet es deur
Deurrijn: doorrijden, vertrekken - e gevolgd door d in de uitgang van een werkwoord
verdwijnen dikwijls
Deurschieten: in zaad opschieten (vb. graan, aardappelen)
Deurslaugen: hard slaan, stuk gaan - ge meug niet deurslaugen, he
Deurspartelen:met moeite erdoor geraken - hij het da toch weeral deurspartelt
Deurspreken: hard en onbevreesd zijn mening zeggen - ik he ne keer deurgesproken en
't was rap gedoan
Deurstampen:met geweld trappen
Deursteken: iemand vroegere fouten verwijten - ge moet mij da altmoar nie deursteken
Deurstuiken: doorheen vallen - ze is deur die stoel gestuikt
Deurtrappen: trappen als de fietsketting los is, ook: niet goed wijs zijn - gij trapt deur!
Deurtrekken: schudden van de speelkaarten, toilet doorspoelen
Deurvraugen: te hoge prijs vragen - die durft deurvroagen, zenne!
Deurzennen: doorsturen, wegzenden
Dieëlen: verdelen, delen met een ander
Dieriezjeeren: dirigeren, ergens naartoe leiden
Dieskuuteren: redetwisten, discuteren
Dippen: aarzelen, twijfelen - ik stond te dippen en 'k was mijn eigen geen miester
Dodderen: stotteren, haperen - wacht, ik ben aan't dodderen
Doeën: dooien
Dompen,daumpen:met water besprenkelen, waterdamp inademen bij verkoudheid
- ge moet de was iest daumpen veur dadde strijkt
Doppen: stempelen (werklozen), in vloeistof dopen
Dougen: duwen
Draugen: dragen (de lange a verandert dikwijls in au)
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Dretsen: (door de modder) lopen, spatten - de moor dretste op mijn schoenen
Drevelen: heen en weer lopen, vooral op straat , verwant met dribbelen
Drieëgen: dreigen, bedreigen
Driegen: rijgen met wijde steken, is verwant met dringen
Drijven: vooruit stuwen
Druuëgstaan: droogstaan, een koe die geen melk meer geeft: wordt ook gezegd als
iemand dorst heeft - ik stoan druuëg
Druuëmen: dromen
Duikelen: duiken
Duiken: verstoppen - duikt ou!
Durindroaën: er in draaien - wie weet wat hij  ammel in de sausiessen droaët!
Durinklappen: zich er in spreken
Duruitflappen: zonder nadenken spreken
Dur-van-onder-muizen: ongezien vertrekken
Dur-van-deur-goan: weglopen
Dussen: dorsen - een r gevolgd door een s valt meestal weg
Duuëbloeien: doodbloeden - de lange o wordt in het Waasland dikwijls een uë
Duuëbeulen, duuëweiërken: zwaar werk verrichten, zich dood werken
Duuëdduun: doden, slachten
Duuëpen: dopen
Duuëfallen: doodvallen - 'k mag ier duuëfallen as 't gie waor is
Duuëslaugen: doodslagen
Duuëstuiken: dood stuiken
Duuëfroeten: doodwroeten, doodwerken
Dwijselen: onvast lopen, zwenselen (vb; dronkaard)
Dzjakken: met een zwaai vloeistof uitspreiden, kwakken (klanknabootsing van het
klappen met de zweep 
Dzjollen: met iemand de zot houden
Dzjuudassen: treiteren, plagen, judassen

Andere woorden
Da: dat
Da-ben-ne-kik, da-zijn-ne kik: dat ben ik
Dagdaugelijks: dagdagelijks
Dag Jan: ja, vergeet het maar
Dag-sun: goedendag, eigenlijk: dag, zunne
Da-is-’t hem just: dat is het nu juist
Da-kik: dat ik
Daugelijks: dagelijks
Danzjereus: gevaarlijk, van het Franse dangereux
Dau-dau-duun: slapen (kindertaal)
Da-wete-kik-nie: dat weet ik niet
De dees, den deezen, de die,den dieënen: deze, degene, die ginder
Deegoetant: walgelijk, van het Franse dégoutant
Deginste: die ginder staat
Defrente: verschillende, van het Franse différent
Dempig: kortademig (van 'dampig', dat vooral voor paarden gebruikt wordt)

      “D”
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Derande: verschillende, allerhande - g' het da in derande kleuren
Derbij: daarbij
Deur den baund: doorgaans, in ’t algemeen
Deurdenduur: uiteindelijk, op den duur
Deurgelegen: huidwonden door langdurig in bed te liggen - hij was gielegauns
doorgelegen
Deurgoansweg: gewoonlijk, doorgaans
Deurtrapt: sluw, uitgeslapen, doortrapt
Devuuërden: zijn best doen, van het Franse devoir (plicht)
Dewaalkste: dewelke - korte e voor l + andere medeklinker wordt dikwijls lange a
Dezaalfste: dezelfde
Diefiesil: moeilijk, van het Franse difficile
Diskuusie: redetwist, discussie
Dikkels: dikwijls
Dikkenek: pocher, stoefer
Djuuë: verdomme, verwant met dieu
Doar-of-omtrent: daaromtrent
Doarveuren: daarvoor
Doarzie: zie daar
Doarzjuust: daarjuist
Doef: drukkend warm, laf - verwant met duf (bedompt, saai)
Dom-gau-weg: domweg
Domme toch: uitroep van ontgoocheling, variant op verdomme
Dook: een dwaas iemand, was oorspronkelijk een kram
Doug: duw, stamp
Drei: drie
Dretsig: drassig, slijkerig
Droaë-achtig: draaierig
Druuëg zoad: droog zaad, zonder geld - ik zit op druuëg zoad, jong!
Druuëgauweg: droogweg
Duikt-au: verstop je - verstoppertje heet pieperken duik
Duuëbeschomd: vol schaamte
Duuëbrauf: doodbraaf
Duraan: er aan
Duuëdeiërm: doodarm
Duuëdgeiëren: doodgraag
Duuëfremd: doodvreemd
Duuëschau: doodsbang
Duuk, dunnekik: (dat) doe ik - afgesproken, da duuk!
Duunlijk: te doen, mogelijk
Duust,duuzend: duizend
Dweiës: dwars, weerbarstig
Dwoaës: dwaas
Dwoasgauweg: zonder nadenken
Dzjuir: dag, goedendag, verbastering van het Franse bonjour
Dzjuuë: een vloek, verbastering van het Franse dieu

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Opsporingsbericht
In het tiende deel van de Memoriaal Administratif van Oost-Vlaanderen (1 juli tot
31 december 1821) op de pagina 123 lezen we:

Gend, den 13.den october 1821

De  Gouverneur der provintie Oost-Vlaenderen

Aen de Heeren Bestuerders der steden en gemeenten van de provintie.

Mynheeren, het plaetselyk bestuer der gemeente Sinay, aengewezen als ge-
boorteplaats van den genoemden Jan-Josef Moreau, chevau-léger in het 4.de regiment,
overleden den 21.sten der maend december 1813, in het godshuis te Venloo, hebben te kennen
gegeven dat gemelden persoon aldaer niet inboorling was, heb ik de eer tot UEd. kennis te
brengen, dat het extract van ‘t overlyden van bovengemelden Moreau in de 2. de afdeeling
der kantooren van het provinciaal bestuer is berustende; verzoekende het plaetselyk bestuer
der stad of gemeente, zyne geboorteplaats zynde, gemeld extract te reclameren, om er
overeenkomstid het aenbevolene by artikel 80 van het burgerlyk wetboek te kunnen mede
hendelen.

Ontvangt, Mynheeren, de verzekering myner hoogachting

PH. C.te De Lens

Wie was nu deze Jan-Josef Moreau? Venlo stond in die periode onder het bewind
van de Franse Republiek en het regiment van Jan-Josef was een onderdeel van het

leger van Napoleon. Dus was het logisch dat men gekwetste of
zieke soldaten naar het hospitaal van Venlo overbracht. 
In ons archief kunnen we de familienaam Moreau echter niet
terug vinden, dus moeten we de overlijdensakte controleren of
er een vergissing is gebeurd te Venlo. In de registers van het
gemeentearchief daar vinden we bij de overledenen van het jaar
1813 alleen de naam François-Joseph Moreau terug, en het blijkt
hier wel dezelfde persoon te gaan.
Als we de akte doornemen zien we dat François-Joseph als

brigadier diende bij het “quatrieme Regiment des Cheveaux Leger”.
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  Alfons Van Zandycke (83j), pastoor emeritus, Zwaanaardestraat

2          
  Alfons Smet  (72j), Vleeshouwersstraat

2             

           

         
         
        
  Willy Bruggeman (55j), Hulstbaan

1             

          
  Petrus Noens (65j) Vleeshouwersstraat 14, rusthuis

2            

            

          
          
  Oscar Strobbe, (83j) Broeder v/d Sociëteit Jezus, † D
          
         

             
    

            

         

  Kamiel Maes (76j), w. v. Emma Coleta De Bock, Vleeshouwersstraat, †  S
         
              
          
         

    

  Margriet De Smet (68j) e. v. Frans Van Eynde
1           
          
             

En er staat degelijk geboren te:

Ondanks deze gegevens is en blijft onze vriend Moreau in Sinaai onvindbaar. Meer
zelfs, de naam Moreau is in Sinaai helemaal niet terug te vinden. Een mysterie?

Jos Daems
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1972
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er zijn geboren.

-januari
04  Clement Mul (66j), Vleeshouwersstraat
05  August Van der Linden (71j), e. v. Maria Laureys, Weimanstraat
07  Maria Van Laere  (68j), e.v. Jozef Janssens † Stekenen
18   Irène Mijs (70j), w. v. Frans De Ruysscher, Molenstraat, † Sint-Niklaas 
18  Oscar Conserrière (89j), w. v. Stephanie Van Eynde, † Waasmunster, rusthuis
19  Alfons Van Zandycke (83j), pastoor emeritus, Zwaanaardestraat
22  Jan-Kamiel De Cock (80j), Margriet Van Poucke, Vleeshouwersstraat
23  Alfons Smet  (72j), Vleeshouwersstraat
28  Anne Jensen (93j), w. v. Pierre Delvaux, † rusthuis Maria Eerherstel, Dorp
-februari
04  Martha Van Driessche (69j), e. v. Jozef Floryn, † Sint-Niklaas
05  Martha Laureys (67j), e. v. Jozef Smekens, Keizerstraat
09  Frans Rooms (71j), e. v. Maria Pringels, Hellestraat
10  Anna Kalo (59j), kloosterzuster Maria Eerherstel, Dorp
13  Willy Bruggeman (55j), Hulstbaan
14  Maria Noens (75j) w. v. Alfons Van Pottelberge, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
21  Remi De Troyer (46j) e. v. Simonne Vonck, Tinelstraat
23  Petrus Noens (65j) Vleeshouwersstraat 14, rusthuis
27  Elvire Van Eycke (78j), w. v. Maurits Schietse, † Lokeren
29  Petrus-Paul Strobbe, (58j) e. v. Maria Haeck , Wijnveld, † Sint-Niklaas
-maart
09  Robert De Wilde (62j), w. v. Rachel De Bock
16  Alfons Van Bocxlaer (57j), e. v. Germaine D'hondt, Wijnveld
18  Oscar Strobbe, (83j) Broeder v/d Sociëteit Jezus, † Drongen
22  Maria Boets, (81j) e. v. Cyriel Van Hoye, Molenstraat
31  Alois Robijn, (87j) e. v. Philomena Poppe, Leebrugstraat
-april
05  Clara Vercauteren, (76j) w. v. Romain Van Craeynest en Kamiel Smet, 

e. v. Frans D'hondt, Dorp
10  Emerence Van Aelst, (82j) w. v. Polidoor Onbekent, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
26  Claus Marc (68j), e. v. Léa Lierens, † Gent
-mei
03  Kamiel Maes (76j), w. v. Emma Coleta De Bock, Vleeshouwersstraat, †  Sint-Niklaas
07  Frans Sterckx (85j), e. v. Catharina Keymolen, Vleeshouwersstraat
08  Polydoor Vercauteren (76j) w. v. Leonie De Baere, Hulstbaan, † Sint-Niklaas  
10  Gerard Buysse (51j), e. v. Angéle Van Poucke, Molenstraat
12  Constantin Van Geertruijde (83j) w.v. Maria Vlaminck, 

e.v. Maria Smet † Sint-Niklaas
14  Margriet De Smet (68j) e. v. Frans Van Eynde
14  Adolf Robijn (69j), e. v. Esther Van Grembergen, Wijnveld
21  Celine Robijn (77j), w. v. Kamiel De Clercq, Hulstbaan
31  Constant Van Zwol, (83j) w. v. Mathilde Brisart en Martha De Baen
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-juni
08  Maria Raemdonck (81j), w. v. Gustaaf Beirnaert, Hulstbaan
12  Petrus Van Poppel (78j), w. v. Julie Baert, Vleeshouwersstraat
19  Camiel Van Marcke (65j), e. v. Louise Van Daele, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas
28  Cyriel De Bock (79j), e. v. Anna Kistemann, Tinelstraat
-juli
10  Edmond Heirwegh (89j), e. v. Emelie De Weirdt, Wijnveld
13  Kamiel Van Hecke (82j), e. v. Marie Louise Parijs, Wijnveld
16  Marcel De Wilde (70j), w. v. Rachel Bauwens, † Eksaarde
21  Leon Van Damme (69j), e.v. Augusta Apers, Klein-Sinaai 
31  Greta Leona Leys (31j), † Lokeren
-augustus
04  Irma Behiels (82j), w. v. Kamiel De Baere, Wijnveld, † Sint-Niklaas
06  Anna De Block (76j), w. v. René Staessens, Hulstbaan
12  Cyriel De Haene (69j), Kernemelkstraat
19  Irma De Wilde (83j.) w. v. Achiel Cole, † Sint-Niklaas
20  Aloïs Beirnaert (59j), e. v. Josephine De Vos, Heirstraat
26  Joannes Gustaaf Baeke (83j), w. v. Maria De Cock,
27  Karel Louis Brandt (85j), w. v. Leonie Nobels, † Waasmunster
30  Raymond De Baere (65j), Dorp
31  Stefanie De Schepper (70j), e. v.  René Heyens, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
-september
10  Julien De Weggheleire (23j), † Waasmunster 
18  Leon Malschaert (69j), e. v. Celestine Dullaert, † Sint-Gillis-Waas (kliniek)
18  Irma Anthuenis (85j), w. v. Leon Maes, Vleeshouwersstraat, † Lokeren
22  Alfred Verbeke (77j), † Sint-Niklaas
24  Martha Coene (79j), Wijnveld
27  Bertha Dhondt (54j), e. v. Emiel Poppe, Puiveldestraat
29  Gabrielle Joos (70j), e. v. Petrus Elewaut, Vleeshouwersstraat
-oktober
02  Jozef Vandermeulen (59j), e. v. Iréne Meirte, Wijnveld, † Sint-Niklaas
04  René Schobijn, (78j.) e. v. Bertha Baart, Klein-Sinaai, † Sint-Niklaas
15  Florentine Verbraeken (65j) e.v. Emiel Meulemen, † Klein-Sinaai
24  E.H. Jozef Janssens (74j), directeur Zusters Maria Eerherstel, Dorp, † Sint-Niklaas
28  Walter Smet (2m), z.v. Albert en Maria Zechmeister, Zakstraat, † Sint-Niklaas
-november
24  Maria Paelinck (78j), w. v.  Benoit Strobbe, Hondsnest, † Sint-Niklaas
28  Georges Strobbe (89j), w. v. Leontine De Groote, Wijnveld, † Sint-Niklaas
-december
05  Leon Beirens (68j), w. v. Maria Strobbe, Vleeshouwersstraat
06  Fredolinus Schaut (72j) e. v. Marguerite Vanderwal, † Brugge

Etienne De Meester en Georges Tallir
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Breng je zaklamp mee en trek wandelschoenen aan.
De wandeling start op den Dries (Bakker Adam) en gaat richting Boskapel-Bezekoek. De locatie
voor een poëziemoment met teksten van lokaal talent gevolgd door een versnapering en dit allen
in de groene long van Sinaai. Weg stress; laat het weekend maar komen.
START wandeling 19u30 – GRATIS voor leden en vriendinnen

• maandag 5 oktober: Engelse ‘TEA AFTERNOON’
Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld. Achter een kopje thee schuilt een hele
cultuur.  De Britse lady’s zweren bij hun afternoon tea, Mevr. Marita Peelman is onze theedes-
kundige en als ware de theesommelier. Zij zal ons inwijden hoe de TEA Afternoon hoort te zijn
met advies omtrent de  theekeuze en gebak. Degustatie volgt, smakelijk. 
Kostprijs €10, slecht €7 voor leden & gezinsleden; betalen ter plaatse. Parochiecentrum Pui-
velde; Kemzekestraat 18.
Schrijf je in voor deze boeiende en culinaire namiddag bij Gerda Beck voor 25 september. 
gerdabeck@hotmail.com, 03/772 59 34
Start Tea Afternoon is om 14.00uur

• Donderdag 8 & 22 oktober 5 & 19 november BREI & HAAK CAFé. Voor u de keuze breien of
haken. Breng naar wens je eigen design (patroon) en materiaal(wol) mee of brei/haak een modieuze
sjaal/beanie. Contacteer gerust voor de start onze haak en breicoach Gerda indien je vra-
gen hebt omtrent wol, haak/breipennen.
Iedereen - beginner en gevorderde - is welkom!
Meer info & vragen worden verwacht bij Gerda
Beck: gerdabeck@hotmail.com,  03/772 59 34.
Ons adres: parochiecentrum-Dries 19.30 uur.
Deelname: € 2/sessie

• 14 november: Organisatie door Jong KVLV -
Feestmake up workshop, aanvang 19u30 - Paro-
chiecentrum

• 28 november: Organisatie door Jong KVLV - ba-
kles met professionele bakker – namiddag, juist
aanvanguur te vinden op Facebook KVLV Sinaai

• 30 november: Crea-namiddag, aanvang 13u30 - Parochiecentrum

• 8 december: Kookdemo met mevr. Christine Willems, aanvang 19u30 – Parochiecentrum

• 14 december: Kerstfeest – Parochiecentrum

• 18 december: Bloemschikworkshop op locatie bij bloemschikster Marleen Coddens, Floricks
Kleemstraat 105 te Belsele. Keuze uit all-in pakket (groot € 25 of klein € 15). Een foto vind je op
de website en hangt uit in het AVEVE Centrum - Edgar Tinelstraat 105 te Sinaai. De workshop
start om 19.30 u. Carpoolen is mogelijk. Bespreek dit bij je inschrijving. Wie is Marleen Coddens?
Breng een bezoek aan haar website www.floricks.be

Spellenclub De Bokkensprong
Voor de vakantie zijn we met onze spellenclub verhuisd naar een nieuwe locatie. We spelen iedere
derde vrijdag van de maand in de kantine van voetbalclub FC Herleving. De Bokkensprong is een

VERENIGINGEN

         
          
  Camiel Van Marcke (65j), e. v. Louise Van Daele, Zwaanaardestraat, †
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  E.H. Jozef Janssens (74j), directeur Zusters Maria Eerherstel, Dorp, † 
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 28

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 22 uur

Gesloten:
op dinsdag en woensdag
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gezinsclub. Dit wil zeggen dat kinderen van harte welkom zijn om samen
met andere kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te spelen. Er is
keuze uit meer dan 300 spelen.
De komende maanden is dit op vrijdag 18 september, vrijdag 16 oktober,
vrijdag 20 november en vrijdag 18 december. We starten telkens om 19
uur. De eerste keer is de toegang GRATIS.
Op zaterdag 21 en zondag 22 november vindt in de Waagnatie te Antwer-
pen de “16de 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

Jeugdkoor Gaudeamus
Ons 42ste werkjaar start vanaf  4 september met de we-
kelijkse repetities. Die gaan door op vrijdagavond in het
lokaal aan de parochiezaal, van 18u45 tot 20u . Doel van
al dat repeteren? Samen met een aantal andere kinderkoren een groot koor
vormen om de Sint te verwelkomen in zijn thuisstad. En natuurlijk ook volop
repeteren om naar goede gewoonte een prachtig Kerstconcert te geven. No-
teer alvast de datum in jullie agenda: zaterdag 19 december.  
Uiteraard zijn nieuwe leden nog altijd van harte welkom. Kom gerust eens
langs op 1 van de repetities en stel met eigen ogen vast dat de sfeer er TOP
is! Alle info over het jeugdkoor vind je op www.jeugdkoorgaudeamus.be

Troelant
De zomer ligt al achter ons en we hebben ons feestweekend net achter de rug
en dat voor de tweede keer op de nieuwe locatie. Het was een zeer fijne
zomer, die begon met de Terrasjesweek. Elke avond van de laatste week
van juni was ons terras geopend, met gezellige taferelen tot gevolg. Die
week werd afgesloten met een bedankingsbarbecue voor de medewerkers.

Twee zaken die we hopelijk
volgend jaar terug zien. Tij-
dens de zomervakantie zelf
zaten we ook niet stil. Bijna elke
vrijdag was het jeugdhuis open en
we gingen gaan tappen op de 11-juli viering. 
Ook ons feestweekend was een schot in de roos. We
zijn nog wat vermoeid van de 24u van Troelant, ge-
lukkig konden we ons goed ontspannen met Thomas
Smith en hebben we lekkere beenhesp gegeten. Een
editie om niet snel te vergeten!
Na een volledig jaar op de nieuwe locatie mogen we
wel zeggen dat we ons al beginnen thuis voelen in

het nieuwe Troelant. Dat is mede de verdienste van de Werkgroep Onderhoud, die regelmatig sa-
menkomt om Troelant op te lappen. Ook Werkgroep Activiteiten zat niet stil en vulde onze agenda

VERENIGINGEN
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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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goed aan.

Enkele van komende activiteiten: 

• Vrijdag 2 oktober: Oktoberfest
• Zondag 4 oktober: Bierbeurs
• Zaterdag 31 oktober: HalloweenSpecial
• Dinsdag 10 november: Afterwork Party
• Vrijdag 13 - zondag 15 november: Troelant-Medewerkers weekend!
• Zaterdag 12 december: Kerstmarkt Special
• Donderdag 31 december: Nieuwjaarsfuif

Jullie lezen het goed: in november gaan we op Troelant-weekend! Locatie en invulling van het
weekend nog onbekend, maar knallen zal het zeker. 
Zin om mee te gaan? Word dan snel lid via www.troelant.be/lid-worden/ 

Verder nog ideeën om van Troelant dé plaats van Snoa te maken? Stuur een mailtje naar info@troe-
lant.be of vertel het ons aan de toog ;). 

Bierbeurs
Met enige trots kondigen wij de 7de editie van de bierbeurs in jeugdhuis Troelant aan. Vooraleer hier
verder op in te gaan, willen we eerst even terugblikken op de vorige editie.
Vorig jaar, tijdens het openingsweekend van het nieuwe Troelant, kregen we op de bierbeurs bijna
400 liefhebbers over de vloer. We namen ze toen mee op een ontdekkingsreis in ons Vlaamse bier-
landschap. We kozen vijf bieren uit de vijf Vlaamse provincies om hen te laten proeven van 25 ver-
schillende speciaalbieren in het thema: “De Ronde van Vlaanderen”.
Voor deze editie hebben we, na een maandenlange zoektocht, 26 bieren gekozen volgens de letters
van ons alfabet. We hopen dat we jullie binnenkort allemaal opnieuw kunnen verwelkomen om ze
samen met ons te degusteren.

Dus noteer alvast ZONDAG 4 OKTOBER in jullie agenda! We verwachten iedereen van 14u tot 20u
in jeugdhuis Troelant. (De inkom is gratis en voor de kinderen zal er een springkasteel zijn!) 

TOT DAN !

KLJ Sinaai
Beste inwoners van Sinaai! Onze bruisende jeugdbeweging heeft er weer een fantastische zomer
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Vleeshouwersstraat 26/1    9112 Sinaai
Tel: 03/772.60.41     Fax 03/772.60.42

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

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890
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op zitten. In juli genoten we van een zonovergoten kamp in Lommel. 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. 

De sportfeestzomer zit er ondertussen ook weer op. Onze wimpeliers en vendeliers deden het weer
supergoed en ons schap met bekers is weer rijkelijk gevuld dit jaar. 
Ook onze supporters waren weer massaal aanwezig op de sportfeesten, bedankt daarvoor! 

Ondertussen is ons nieuwe werkjaar ook op gang getrokken met op 13 september onze startdag.
Dit jaar zijn er maar liefst 6 enthousiaste leden die de overstap naar de leiding maakten, we wensen

hen veel succes bij het leiding
geven! Tevens namen we afscheid
van enkele 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 be-
zigheid op zondagmiddag? Wij bie-
den 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 op onze Facebook-pagina.         

Spenoazi
Troelant en de sportvelden
liggen er verlaten bij: geen
paletten op de velden, geen
gocarts op de parking en
ook geen overvolle fietsrek-
ken meer? Dat kan maar 1
ding betekenen: De speel-
pleinzomer zit er alweer
op… 

Laten we samen eens te-
rugblikken op deze toffe,
warme en speelse spenoa-
zizomer!

Deze zomer werd er op het speelplein alweer gespeeld tot de laatste snik. Trollenkoningen, gekke
robots, fantastische prinsessen en zelfs enkele wiskundeleerkrachten kwamen dagelijks op bezoek.
Samen met deze gekke figuren gingen we naar verre landen, kookten we lekkere (en ook minder
lekkere) dingen en knutselden we vanalles in elkaar. Kortom, we zaten weinig stil, van Afrika tot
Guadeloupe, van yoga tot legertraining, alles kwam aan bod! 
Dat er goed gespeeld werd is wel duidelijk, maar er werd dit jaar ook heel veeeeeel gespeeld. Spe-

33
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Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: 

maandag en vrijdag: gesloten
di-do: 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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noazi vloog deze zomer van veel kinderen naar heel veel kinderen naar té veel kinderen. Records
werden keer op keer gebroken, Spenoazi ontving zo wel meer dan 130 kinderen op 1 dag! We be-
sloten dan ook, met pijn in ons hart, dat we maar een beperkt aantal kinderen kunnen ontvangen. 

Wij verwelkomen dan ook graag  weer enkele nieuwe animatoren op het speelplein! Ben jij dus 16
jaar of ouder, heb je een paar dagen vrij in de vakantie en speel je graag eens mee op het speel-
plein? Stuur dan zeker een mailtje naar info@spenoazi.be, bel eens naar 0488495600 of neem een
kijkje op onze facebookpagina! 

We bleven ook niet altijd achter de sporthal, deze zomer ging spenoazi af en toe ook eens  weg.
Zo gingen we experimenteren met vuur, water, lucht en aarde in Technopolis. Later gingen we ook
naar de kinderboerderij en de zee. De laatste donderdag van de zomer gingen de kleinsten onder
ons naar Plopsaland. Plop, Kwebbel en Klus toonden ons de snelste achtbaan van Europa! De ou-
dere kinderen gingen naar Bobbejaanland, zoals elk jaar ook een groot succes! 

Afsluiten deden we ook dit jaar met een BBQ. Het werd een feest voor alle vrienden, ouders en
sympathisanten van Spenoazi! 
Het was weer een knallende zomer bij Spenoazi. Op naar de volgende! 

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
op een fantastische zomer. Daarbij denken we natuurlijk direct terug aan ons bivak in Bierwart, bij
Namen. Daar hebben we ons in de wondere wereld van Peter Pan gestort en helemaal in zijn stijl
de buurt verkend. Groot en klein heeft dan ook met volle teugen genoten van dit schitterende kamp! 

Na zo’n mooi zomerseizoen was het begin september tijd om het nieuwe werkjaar van start te trap-
pen met onze startdag. We zijn zeer blij dat we ook dit jaar weer vele nieuwe leden hebben mogen
verwelkomen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk. Helaas moeten we wel afscheid
nemen van leiders Pieter VDB, Alexander en Pieter VR, die jarenlang mee onze ploeg hebben ver-
sterkt. Maar niet te veel getreurd, want dit jaar mogen we wel vijf nieuwe leiders verwelkomen. Lo-
renzo, Jari, Philippe, Manu en Mathias zullen dit jaar de leidersploeg met veel enthousiasme
versterken. Samen met hen zijn we alvast volop in het nieuwe jaar gedoken! Wie dus zin heeft in
een echt chiro-avontuur rept zich dus maar snel om 14u naar de Chiro.

Naast de gewone zondagmiddagwerking hebben we naar goede gewoonte nog meer activiteiten
klaar staan dit najaar. Zo is er als eerste onze fuif op 17 oktober, die we in een heel nieuw jasje
hebben gestoken en zo kan je helemaal in herfststijl komen feesten op onze gloednieuws Autumn
Break. Twee weken 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 naar goede gewoonte
begin 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! 

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 7.30u tot 12.30u
en van 13.30u tot 18.00u

zaterdag van 7.00 tot 17.00u
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

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
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Chiromeisjes Alleman
Het was weer een bewogen jaar voor de chiromeiden van Sinaai, met enkele toppers om het werk-
jaar af te sluiten. Niet alleen hebben we een spetterend bivak achter de rug in Munster-Bilzen;
dankzij jullie opkomst/grote honger/feestgevoel werd onze 70ste verjaardag er eentje om nooit te
vergeten! Bedankt aan alle helpende handen die het spetterende feestweekend mogelijk maakten!
Op naar de volgende 70 jaar!

Op zaterdag 3 oktober is er de tweede editie van onze oud ijzer actie ten voordele van ons bouw-
project. Ook deze keer sporen wij jullie massaal aan om jullie oud ijzer naar Zwaanaardestraat 62
(Fam. Thuysbaert) te brengen tussen 10u en 16u. Indien dit moment niet voor u past of u hebt hulp
nodig bij het vervoer: graag een mailtje naar chiroalleman@hot-
mail.com of bel naar 0485 98 81 21. Alvast bedankt!

Op zondag 23 november is er naar jaarlijkse traditie ook weer
Kristus Koning. Hier amuseren we ons samen met alle jeugd-
bewegingen van Sinaai, komen we samen in de kerk en smullen
we van heerlijke boterkoeken die ons genoeg energie geven om
een hele dag non-stop te ravotten! 

En ook zaterdag 29 november is een datum om alvast te note-
ren. U mag die dag immers de Chiromeisjes aan uw deur verwachten, want dan vindt onze Ker-
strozenverkoop plaats! U koopt toch ook zo’n mooie kerstroos? Een rode of een witte? Nog even
tijd om erover na te denken dus…

Sint-Catharinabasisschool
De sint-catharinabasisschool Sinaai met haar 3 vestigin-
gen Klavertje 3 in de Vleeshouwerstraat (kleuters), ’T
Wijntje in het Wijnveld (kleuters) en De Zwaan in de
Leebrugstraat (kleuters en lagere schoolkinderen), gooit
haar deuren open voor een openklasjesdag op zater-
dag 12 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 leerlingvolgsys-
teem
> super toffe speelplaatsen in een mooie groene omge-
ving
> nog zoveel unieke troeven

Tijd dus om eens langs te komen en ons enthousiasme
te proeven.
Ben je verhinderd op 12 december? Maak dan een af-
spraak voor een bezoekje: 03 772 34 43

SPORT
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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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Badminton
Als je vrij bent op vrijdagmorgen en je wilt deze tijd sportief doorbrengen, dan kan je komen bad-
mintonnen van 9u tot 10u in de Sporthal Ter Beke van Sinaai.

We werken met een 10-beurtenkaart die in de sporthal kan aangekocht worden voor de prijs van
27 EUR of je betaalt 3 EUR/beurt. Kansenpashouders krijgen 50% vermindering. Voordeel van de
beurtenkaart: je kaart blijft geldig en kan je een keertje niet sporten.

We spelen recreatief, maar er wordt wel gezweet, plezier gemaakt en volop gesport.
Welkom dus aan alle sportievelingen, jong of jong van hart, iedereen is welkom! Vrijdag 11 sep-
tember is de start van het nieuwe badmintonseizoen.

Vragen? Linda.vanderha@telenet.be of sportdienst stad Sint-Niklaas tel 03 778 37 52

Reynaertstappers Belsele-Sinaai
Het jaar is even over halfweg en we hebben een geslaagde zomerreis
achter de rug naar Polen. 
Er resten ons dit jaar nog 2 wandelorganisaties: 

Op 31 oktober e.k. gaat voor de 1ste maal onze herfsttocht door in Zele
met vertrek op de Heikant. Dit is een volledig nieuwe locatie en dus ook
nieuw parkoers.

Op 13 december volgt dan onze 31ste Kersttocht die vertrekt in de Gemengde Basisschool, Ga-
vermolenstraat te Belsele. 
Voor beide tochten moet U er niet aan twijfelen dat onze parkoermeester de mooiste stukjes natuur
zal uitzoeken.

U kan nog steeds lid worden van onze club en profiteren van een goedkope hobby. Als je lid wordt
of blijft van onze club kan je de Marching gratis ontvangen, zolang de voorraad strekt. Bij de Rey-
naertstappers zit U steeds goed. Voor alle inlichtingen kan U  terecht op het secretariaat bij Marcia
Van Meervenne, tel.0474994484 of bij de voorzitter, Marc Lauwaert, tel. 0495688558.
Op de website vind je alle verdere info en ook vele foto’s, o.m. ook van Polen:  
www.reynaertstappers.be

Judoclub Sinaai
Gratis proeflessen
In de maand sept. en okt. kan men genieten van 8 gratis proeflessen. Men kan wel gans het jaar
starten met 4 gratis proeflessen.

Trainingen op woensdag en vrijdag  
• van 19 tot 20 uur voor -12 jarigen
• van 20 tot 21.30 uur voor + 12 jarigen
• op zondag  van 10 tot 11.30 uur competitietraining jeugd.
Sporthal Ter Beke

SPORT
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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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Sinaai TAXI Fernand
Voor uw kleine of grote rit
Bel nu! Tel. 0495 57 46 66

e-mail: taxifernand@skynet.be
FERNAND VAEL - B-SINAAI (St-Niklaas)

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

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

Nu kan u ook wijn bestellen
via webshop:

www.krygsman.be

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 info@krygsman.be

(St.Niklaas)
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Info 03/7721001 of ger-
rit.van.bossche@tele-
net.be

Mama en papatraining
Eind juni kwamen een 30
tal mama’s en /of papa’s
zich meten tegen hun
jeugdige judoka.
Het werd een ludieke en
leerzame krachtmeting.
Zelf eens op de tatami
staan, met een judopak,
is toch wat anders dan
langs de zijlijn staan.
Voor een aantal ouders was het wel een ontwaken dat “hun kleine van 10-12 jaar“ al veel sterker
is dan gedacht. Wat techniek en training  kan doen.

Tafeltennis Troelant
Alweer een competitiejaar afgesloten met succes voor onze drie ploegen. Onze A ploeg heeft een
verdiende gepromoveerd naar eerste klasse. De ploegen B en C hebben zich weten te handhaven
in tweede en vierde klasse. 

Natuurlijk kunnen we nog wat extra spelers gebruiken om onze ploegen te versterken. Tevens kan
je gewoon eens langs komen om een balletje te komen slaan.
Geïnteresseerden zijn altijd welkom op maandag en
donderdagavond vanaf 19:30 in zaal De Maretak,
schuin tegenover het station. 

Voor meer info kan je terecht bij:

Pascal Van Brussel
Vanbrup@telenet.be

Johan De Vlieger
Johan-els@telenet.be

Atletiek 
Loper van de maand: Frank Provost, voorzitter Run-
ningteam Sinaai (RTS)

Ik ben als lopertje begonnen met rennen op het mulle
witte zand van het strand te Oostende. Als kind spen-
deerde ik de ganse zomer aan het strand om te ravot-
ten en bouwde ik onbewust een goed loopvermogen
en een uitstekende uithouding op. Als tiener bouwde ik
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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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daarenboven een voetbalcarrière op bij toenmalig AS Oostende (nu het  KVO ) en liep ik regelmatig
bij atletiekclub Hermes Oostende. De studentenjaren kwamen eraan en dat veranderde de focus
naar de studies. Op 30 jarige leeftijd  sloot ik me aan bij de joggingclub van Liedekerke. We liepen
alle heuvels van het Pajottenland op en af. Ik leerde eveneens trainerstechnieken bij de  Atletiekclub
Aarstelaar. Prestaties waar ik best fier op mag zijn, zijn de 8 marathons, een plaats bij de eerste
tweehonderd op de 20 km van Brussel in 1998 en de halve marathon in 1u24 min in 2000. Na de
verhuis naar Sinaai (nu woonachtig in de zakstraat) was ik dan ook bijzonder verheugd met het ini-
tiatief van Werner Heymans en de broertjes Matthieu en Didier Verlee om in Sinaai een joggingclub,
het huidige RTS, op te richten waarvan ik nu door hen verkozen werd tot voorzitter. RTS bood me
ook de kans om een trainersdiploma te halen om de joggers beter te kunnen bijstaan. RTS heeft
nu bijna 200 leden en bruist van enthousiasme en daar wil ik mij 100% voor inzetten.

De RTS-Stenemuurloop in juli was weer eens in schot in de roos voor onze joggingclub. Met 193
starters op de 3 afstanden konden wij zeer tevreden zijn als inrichter. Op de langste afstand (10,5
km) kregen wij zowel bij de heren (Vinnie van Puyvelde) als bij de dames (Soffie Claus) 2 winnaars
uit sinaai. We waren zeer verheugd dat voor het eerst ook de kinderen mochten aantreden voor
een afstand van ± 700 meter. Zij werden dan ook allemaal als winnaar gekroond. Proficiat aan alle
36 kleintjes, die er een sportief loopje van gemaakt hebben. 

Podium uitslagen: Reynaertloop Belsele - 10 miles: 3plts Eddy van Puyvelde, 38plts Danny van
Damme. BK Deinze – 5000 meter op de piste:  2 plts Eddy Van Puyvelde

GFA Sinaai
In het tweede weekend van augustus vond het jaarlijkse tornooi FC Wijn-
veld-Sinaai Girls plaats. Fair play vierde hoogtij! De tweede Try-Out voor de
meisjesjeugd was een succes. Ook dank aan de talrijk opgekomen gaaibol-
ders. We willen dan ook alle ploegen, scheidsrechters, supporters en medewerkers bedanken voor
hun aanwezigheid en hulp.  Tot volgend jaar!

Het eerste elftal gaat door in de Beker van België. Na een overtuigende match wonnen ze in en
tegen Arlon met 1-4. In oktober geven ze Aalst partij. 
GFA Sinaai zet verder in op haar zelf opgeleide jeugd. Van de 38 speelsters voor onze 2 vrouwen-
ploegen zijn er 23 speelsters die we zelf opgeleid hebben!
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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
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1ste elftal GFA Sinaai

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 spelen? Neem dan contact op met onze
sportief verantwoordelijke: jurgen@gfas.be of 0486 491 410.

Kalender evenementen:  
zaterdag 26 september en zaterdag 3 oktober 2015: grootouderontbijt
zondag 20 december 2015: kerstfeestje met bingo. Inschrijven kan in de kantine op het Wijnveld

Thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00: 03 oktober tegen Louwel, 24 oktober tegen Genk, 21 no-
vember tegen Wuustwezel

Provinciale ploeg op zaterdag om 12u00: 03 oktober tegen Waasmunster, 17 oktober tegen Ru-
pelmonde, 31 oktober tegen Meetjesland, 14 november tegen Watervliet, 28 november tegen Le-
beke-Aalst, 19 december tegen Robur Moerzeke

Jeugdploegen: Alle zaterdagen van 9u00 tot 13u00 op het Wijnveld

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

Volleybal
Als er sportievelingen interesse hebben om op een recreatieve manier volleybal te beoefenen dan
zijn zij welkom in de sporthal van Sinaai.

Iedereen is welkom, dames, heren en jongeren. Leeftijd is onbelangrijk.
Wij spelen om de veertien dagen op maandag van 18.30 uur tot 20.00 en om de veertien dagen op
dinsdag van 18.30 uur tot 20.30 uur.

SPORT
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Op vakantie in Yogyakarta, 
Indonesië, het culturele hart 
van Java bij Herman Buyle

Een mooie villa en komfortabel
guesthouse, omsloten door 

een exotische tuin.
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We starten op maandag 31 augustus om 18.30 uur. Kom gerust eens kijken of proberen.

Voor meer info: Jacques Smet 0475 57 72 68  jacques@pro-wash.be of Dirk Volckeryck 0497 45
48 97  dirk.volckeryck@telenet.be

Boogsport
Sinaai Eendracht 
Zondag 4 okt               Maandag 26 ok
Zondag1 nov               Maandag 23 nov 
Zondag 6 dec              Maandag 28 dec 

Op alle schietingen 25 € gratis 
Start om 15 uur 
Deze schietingen gaan door in lokaal de Boogscheut bij Leen  

Ons Vermaak 
Zaterdag 3 okt / 37 € gratis 
Zondag 18 okt / 50 € gratis 
Zaterdag 7 nov / 37 € gratis 
Zondag 15 nov / 50 gratis 
Maandag 30 nov / 37 € gratis 
Zaterdag 5 dec / 37 € gratis 
Zondag 2 dec /  50 € gratis 

Zaterdag 26 dec VERJAARDAGSCHIETING VAN EDDY DE DECKER
Deze schietingen gaan door in lokaal Brouwershuis bij CK 

Sinaai Statie 
Vrijdag 2 okt / 25 € gratis 
Vrijdag 6 nov / 25 € gratis 
Vrijdag 4 dec / 25 € gratis 

Deze schietingen gaan door in lokaal De Maretak.

KFC Herleving Sinaai
Graag nodigen we je uit voor onze najaars-activiteiten:
• vrijdag 30 oktober 2015 Mosselfeest
• zaterdag 31 oktober 2015 Mosselfeest
• zondag 1 november 2015 Mosselfeest
• zaterdag 21 november 2015 Footlunch
• zaterdag 12 december 2015 Footlunch
• zaterdag 19 december 2015 JeugdKerstfeest

Alles wat je wil weten over de ploeg en een overzichtskalender van
de wedstrijden kan je vinden op onze website http://www.fchsi-
naai.be/ 

SPORT
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In ons vorig nummer van Info Sinaai kondigden wij het afscheid aan van ons
redactielid André Verschelden. Met iemand die 50 jaar in het Sinaais ver-
enigingsleven stond willen we daar nog wel eens op terugkijken.

Bio:  geboren in Gent op 10 oktober 1945

Studies: lagere school in Sinaai, middelbaar in de humaniora aan het Col-
lege in Sint-Niklaas en afgestudeerd als maatschappelijk assistent aan de
Sociale Hogeschool te Heverlee in 1967.

Vijftien maanden legerdienst:  6 maanden opleiding Arlon, daarna 9 maan-
den Lüdenscheid.

Beroepsmatig ging André sinds '69 aan de slag. Het waren de golden sixties; er was werk in overvloed.
“Ze belden ons op om aan te werven”. Het eerste jaar werkte hij bij de studiegroep Mens en Ruimte in
Antwerpen. Daar werkte hij mee aan studies rond sociale huisvesting, OCMW's, bejaardenhuisvesting,...

In '70 veranderde hij van werkgever en ging hij letterlijk het werkveld op. Hij stond in voor de sociale be-
geleiding van de mensen die betrokken waren bij de onteigeningen van wat vandaag de Waaslandhaven
is. Doel, Kallo, Kieldrecht waren zijn werkterrein.

Midden jaren tachtig stapte hij over naar de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap waar hij vor-
mingscursussen gaf voor ambtenaren wiens einde loopbaan in 't verschiet kwam. (Cursussen Pensioen-
voorbereiding)

Zo’n 10 jaar geleden trok hij daar op zijn zestigste voor 't laatst de deur dicht als werknemer,  maar hij liet
zijn collega's niet in de kou staan. Hij is immers nog steeds als vrijwilliger voorzitter van de ”Gepensio-
neerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel”.

Je hebt eind de jaren zestig in Sinaai het jeugdhuis helpen oprichten. Dat was toen een nieuw fe-
nomeen. Wat was je motivatie daarvoor?
Ik was op dat moment scoutsleider en groepsleider van de scouts van Sinaai. Leider was ik van mijn
achttien jaar, groepsleider van mijn twintig.

Er was toen al een jeugdraad en er waren op dat moment acht jeugdbewegingen, allen mooi opgedeeld
in jongens- en meisjesafdelingen. Vanuit die jeugdraad is het idee gekomen om met een jeugdhuis te
beginnen. Er waren enkele voorbeelden in de streek, maar nog niet veel: Wachtebeke, Lokeren, Sint-Ni-
klaas en Bornem. Onze bedoeling was de leiding van de jeugdbewegingen, die allemaal in hun eigen
hokje werkten, samen te brengen om die leiding te laten participeren. Het jeugdhuis zou een soort labo-
ratorium worden waar jonge mensen konden experimenteren en andere mensen konden ontmoeten.
Dat was ons motief. We zijn dan gestart toen ik net van het leger was afgezwaaid, samen met mijn latere
echtgenote, Marita Vercammen, en leiders van verschillende jeugdbewegingen. 
Wij zijn gestart in de oude brouwerij in het Wijnveld die recent is afgebroken. We huurden dat gebouw
van de gemeente, voor een symbolische frank. Uit dat jeugdhuis zijn de eerste drie jaar wel drie sport-
clubs gegroeid: De judo-, tafeltennis- en volleybalclub. De volleybal is helaas enkele jaren geleden ge-
stopt, maar de andere twee bestaan nog.

Maar we hadden het wel niet gemakkelijk in het begin. Het dorp was daar eigenlijk niet klaar voor. Vooral
het feit dat de activiteiten gemengd waren was not done. Alle jeugdbewegingen waren gesplitst. Wij
brachten die jonge mensen samen. Ik was de eerste voorzitter van het jeugdhuis en ben toch enkele
keren bij aanzienlijke burgers op het matje geroepen. We zijn met heel wat schulden begonnen, ongeveer
tachtigduizend BEF.  Dat was toen veel geld. Wij hebben dat kunnen aflossen met de verkoop van onze
drank.
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Wie was toen jullie financier?
Onze brouwer schoot ons renteloos dat geld voor en zei: “Elke bak drank die je verkoopt, betaal je me
20 frank meer dan de normale prijs. Zo betaal je uw lening af.” We hadden een heel goede start. We
trokken enorm veel jonge mensen aan, drie a vier maanden lang. Maar dan viel de zaak een beetje stil.
Uit het dorp kwam immers wel wat weerstand. Een mooie anekdote is bijvoorbeeld dat men in het dorp
vertelde dat men binnenkort een moederhuis zou moeten bouwen achter het jeugdhuis… Doordat de
jongeren wegbleven konden we onze lening nog moeilijk afbetalen. We hebben dat ijs moeten doorbre-
ken. We zijn dan gaan zoeken naar een oplossing en zijn dan met iets heel vreemd begonnen: op zater-
dagavond werd er tien weken lang dansles gegeven door een Nederlands koppel uit Hulst. Die kwamen
de klassieke dansen aanleren: de Weense wals, de chachacha, de swing…. Dat was een enorm succes.
Op zaterdag kwam dat koppel les geven, en op zondagavond gaven we onder elkaar herhalingsles. Dan
waren we echt gelanceerd. Daarna zijn we heel snel begonnen met kleinkunst. Alle kleinkunstenaars die
je kan opnoemen zijn in Troelant geweest: Willem Vermandere (tot drie keer toe), Jan De Wilde, Miek en
Roel, Wim De Craene, Dimitri Van Toren, Zjef Vanuytsel, enz… Troelant zat toen altijd stampvol. Financieel
hebben we die lening vrij snel kunnen aflossen en dan zijn we beginnen sparen om te renoveren: een
discobar kopen, de wc’s moderniseren, om de nieuwe toog te metsen…. Dat werd allemaal gedaan door
onze eigen jonge mensen.  Na een aantal jaren heb ik de fakkel doorgegeven aan een nieuwe genera-
tie.

Om in de tijdsgeest te blijven: het toenmalige gemeentebestuur van Sinaai lanceerde vanuit de
cultuurraad ‘Info Sinaai’. Daar ben je dan direct opgesprongen?
Neen ik ben pas enkele jaren later op de kar gesprongen, vanuit het jeugdhuis en vanuit de scouts. Dat
heeft een sterker elan gekregen met de fusie in 1976; voor 1976 was Sinaai onafhankelijk.

Wat was je motivatie om mee de dorpsraad te helpen opstarten?
Toen ik scoutsleider was, eind de jaren 60, werd voor de eerste keer 11.11.11 gelanceerd. Via de radio.
Ik ben dan met onze Verkenners voor 11.11.11. beginnen rondgaan in Sinaai. Het was toen zeer slecht
weer, ik weet het nog goed. Sinaai was dus reeds aanwezig bij de eerste editie van 11.11.11.  Dat is blij-
ven doorgaan tot vandaag en zit nu onder de vleugels van de Dorpsraad.
In ’74, ’75 staken de fusieplannen de kop op. Daar waren op politiek vlak nogal wat pro en contra’s.
Ook de bevolking werd daar heel sterk in meegesleept. Ik was toen ook lid van Maatschappelijk Op-
bouwwerk Waasland, die werkte in de schoot van de Intercommunale Waasland.
Het idee was dat de fusie er sowieso ging komen en dat die een kans bood om de burger meer inspraak
te verlenen in het beleid. Ons idee was dat inspraak en participatie meer zijn dan om de zes jaar een
bolletje kleuren. We wilden proberen om de mensen gedurende die volgende zes jaar mee actief te be-
trekken bij het beleid. Dat was de oorsprong. Er was ook de bezorgdheid dat we in het groter geheel
van Sint-Niklaas zouden verdwijnen, onze eigenheid zouden verliezen. En die wilden we voor ons dorp
net  behouden. Dat waren de twee uitgangspunten.
Er is toen in vijf gemeenten een dorpsraad opgericht, o.a. ook in Verrebroek en Haasdonk.
Na een heel korte periode is in het Waasland enkel de dorpsraad van Sinaai overgebleven.

Uw vader was de laatste burgemeester van Sinaai. Heb je zelf ooit ambitie gehad om in de politiek
te gaan?
Nee, geen enkele.

Bij welke partij zat uw vader?
Er was lange tijd maar één lijst in Sinaai. Dat is de lijst Verschelden geworden. Er was wel nog een tweede
lijst, die uitsluitend in Klein-Sinaai bestond. Dat was een socialistische lijst. Maar die hadden nooit een
zetel want er waren enkel kandidaten uit Klein Sinaai. Er waren 11 zetels voor mijn vader’s lijst. Ideolo-
gisch was de lijst CVP gekleurd. Bij de laatste Sinaaise verkiezingen in 1970 was er een tweede lijst op-
gekomen die 4 zetels haalde. 

INTERVIEW
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Je was de voorbije veertig jaar getuige van de ontwikkelingen en de werking van de dorpsraad
en de relatie van de dorpsraad met het stadsbestuur. Je bent nu wel al eventjes uit de werking
van de dorpsraad. Hoe kijk je daar naar terug?
Misschien toch eens even vertellen hoe het geëvolueerd is. In de beginperiode werden wij door het
Stadsbestuur van Sint-Niklaas tegengewerkt. Wij schreven brieven met bedenkingen over wat men aan
het doen was in het dorp. Wij kregen geen antwoord. Alles wat wij voorstelden werd verworpen. Een
onderhoud dat wij vroegen kwam er dan na veel geschrijf en gepalaver. We hebben doorgebeten. Op
bepaalde momenten met heel weinig mensen. Wij zijn blijven doordoen. En na acht a tien jaar werden
we een beetje gedoogd. En pas vanaf 1988, met het nieuwe bestuur in Sint-Niklaas, werden we aanvaard
en kregen we medewerking. Van tegenwerking over gedogen tot samenwerking. Pas na 12 jaar onder-
vonden we de eerste tekenen van samenwerking.

Waarom werd u tegengewerkt.
Toen zei de politiek: “als je aan beleid wil doen, moet je met een partij opkomen. Het zijn de verkozenen
die beslissen.” Maar wij hadden niet de ambitie om te beslissen, wij wilden enkel advies geven, sugges-
ties doen en de Sinaaise mensen betrekken bij het beleid.
In het begin werd de dorpsraad een bende gebuisde en gefrustreerde politiekers genoemd.
Ik heb altijd gezegd: “Wij doen niet aan partijpolitiek maar wél aan politiek, aan het laten meedenken
over het beleid door de Sinaainaars”.
Eens die politieke ban gebroken was kreeg ook dat andere luik kansen en waren we bij de bevolking
veel nadrukkelijker aanwezig. Dat de dorpsraad zoveel luiken onder zich heeft, dan denk ik aan Kunst
uit Sinaai, de Volkssportfeesten, Info-Sinaai, de kerstmarkt, Heemkring Den Dissel, 11.11.11... is allemaal
gegroeid eind de jaren tachtig toen we door het stadsbestuur van Sint-Niklaas geaccepteerd werden.
Daarvoor was daar geen ruimte voor. We waren misschien ook wel wat te veel bezeten door die beoogde
inspraak in het beleid. Daar wilden we wat vat op krijgen.
Het feit dat er een overkoepelende “vzw  Sinaai Leeft” is vind ik heel positief, om die verschillende luiken
te ontlasten, vooral op juridisch vlak.

In het maatschappelijk leven heeft u altijd verantwoordelijkheid opgenomen, maar zonder  u naar
buiten als leider op te stellen. Een bewuste keuze?
Dat zou wel eens mijn stijl kunnen zijn.

Bij mijn weten was je tot voor kort actief bij Info Sinaai, de heemkring, het Tinelcomité, Kunst uit
Sinaai,…  Allemaal verbonden met Sinaai. Je laat dat nu achter. Kan je daar afscheid van nemen
of blijf je betrokken?
Ik had al een heel stuk afgebouwd. In 1988, toen we voor de eerste keer wat succes hadden en wat ge-
hoor kregen bij het stadsbestuur, heb ik eigenlijk moeten afhaken door de ziekte van mijn echtgenote.
Toen heb ik al een stuk moeten loslaten. Na het overlijden van mijn echtgenote in 1994 heb ik andere
zaken gedaan. Zo ben ik tien jaar actief geweest in zelfhulpgroepen voor rouwverwerking. Sinds ik tien
jaar geleden op pensioen ben gegaan ben ik  voorzitter van de “VZW Gepensioneerdenvereniging voor
het Vlaams Overheidspersoneel”. Wij hebben enkele duizenden leden en tal van activiteiten en daar ben
ik altijd actief mee bezig geweest. Nu ik in Mechelen ga wonen, ga ik als vrijwilliger gidsen in de Kazerne
Dossin – het nieuwe museum over holocaust en mensenrechten. Ik volg daar nu sinds begin september
een opleiding voor. Dus terug beginnen studeren!!!

Met zicht op het einde van je loopbaan, ben je reisleider gaan studeren.
Ik heb dat tien jaar gedaan, voor onze gepensioneerdenvereniging. Op die tien jaar heb ik zo’n veertig
reizen georganiseerd. Vooral naar Frankrijk. Mijn grootmoeder was Marie Puimège. Je hoort de Franse
naam. Mijn betovergrootvader, Antoine Puimège, is in 1832 uit het departement Corrèze vetrokken uit
armoede. Hij is langs de kust via het Noorden naar België gekomen. Hij is terechtgekomen in Gent, op
de Beestenmarkt en is daar getrouwd. Zodoende is de Belgische stam van de familie Puimège gevestigd.
Daarmee heb ik nogal affiniteit met Frankrijk. Ik heb dan ook enkele jaren geleden een familiereis geor-
ganiseerd naar onze Franse familie: “Terug naar de bakermat”. 

Interview

Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 66



r 23

Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 67



Boekje_Sinaai_sept_2015_DEF_Opmaak 1  11/09/15  10:58  Pagina 68


