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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 20 november 2016!

Redactioneel
Met deze publicatie valt meteen het laatste nummer van de 45ste jaargang van Info Sinaai in je
bus.

Gedurende al die jaren heeft de redactieploeg gewaakt over de regelmaat en gestreefd naar kwa-
litatieve verbetering.

We weten dat “den info” gelezen en gewaardeerd wordt, en dus gaan we er zeker mee door.
De steun die we van het stadsbestuur krijgen dekt slechts 30% van onze werkingskosten, en dus
mogen de handelaars en vrije beroepers ons binnenkort opnieuw verwachten voor hernieuwing
van hun bijdrage.
Wij danken hen graag voor hun steun. Zonder hen zou onze kas niet blijven kloppen.

Wij nemen ook afscheid van een monument in onze werking. Eén van de bedelers, Marcel Beirnaert,
houdt er na meer dan 30 jaar mee op. Hij is dan ook al meer dan tachtig!
Dank je Marcel voor die vele tochten door Sinaai, die zeker niet altijd bij een stralend lentezonnetje
konden gefietst worden.
Zijn taak wordt overgenomen door Willy Beck die samen met Etienne Ringoot voor de bedeling
zullen blijven zorgen.

Met ons volgend nummer duiken we meteen ook het feestjaar van ons 800-jarig bestaan in.
Daarvoor is een indrukwekkend feestprogramma uitgewerkt in samenwerking met ons verenigings-
leven.
Een aantal klassieke evenementen zullen een 800-jaar-accent krijgen, maar er zijn ook een paar
nieuwigheden waarmee we niet alleen Sinaai maar ook de ruimere omgeving willen verbazen.

De redactie
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Dorpsraad
OPENBARE WERKEN

In ons vorig nummer informeerden we jullie over de planning
van de openbare werken die in Sinaai  bezig zijn of zullen uit-
gevoerd worden.
Met het begin van de werken aan de Puiveldestraat zijn we
tot minstens eind volgend jaar in een werfzone met diverse om-
leidingen beland.

Even een stand van zaken zoals die was op 2 september:

- Dossier Weimanstraat: zit op koers. 
• De aannemer is bezig met de opritjes in zone 1A: deel buiten na-

tuurgebied, en met de verkeersremmers in zone 1A en 2A: zone
binnen natuurgebied.

• De straat is begin november open voor doorgaand verkeer en eind
november is het fietspad met nieuwe fietsbrug klaar.

- Vervanging brug aan de Lee- & Leebrugstraat:
• De aanvang der werken zou besproken worden in het college van burgemeester en schepenen

van 5 september 2016.
• De bedoeling is zo snel mogelijk te starten: nog in oktober 2016. 
- Sinaaidorp fase 2:
• De planning zal worden bijgesteld eens de werken aan de Leebrug zijn opgestart.
• Het is wel al duidelijk dat de fasering er anders zal uitzien dan vermeld in ons vorig nummer.

De werken zullen starten aan het kruispunt Zakstraat-Neerstraat i.p.v. Aan de Hulstbaan.
- Rio dossier Puivelde: 
• Na 14 dagen zitten de werken nog op planning. Het kruispunt met de Molenstraat is vanaf

1 september opengesteld.
• Het fietspad (dat initieel zou blijven liggen) wordt gedeeltelijk, van Molenstraat tot de Ransbeek-

straat of geheel, tot voor centrum Puivelde vervangen. Dit zou  ook in het college van 5 septem-
ber 2016 besproken worden.

BIN in Sinaai?

Op de dorpsraad van februari kwam een politiecommisaris ons uitleg geven over de werking van
een Buurt Informatie Netwerk (BIN). 900 zijn er ondertussen in Vlaanderen.
Het is de bedoeling om ogen en oren te vermenigvuldigen in de strijd tegen de inbrakenplaag die
ons dorp geregeld treft; 

Op de vergadering van september werd nagegaan of er een draagvlak is om in Sinaai  zo'n BIN  te
starten.  Indien er voldoende belangstelling is zullen met het stadsbestuur en de politie verder ge-
sprekken gevoerd worden om die op te richten.

We schrijven dit artikel eind augustus omdat de drukker op onze kopij wacht.  
Je vind de beslissing terug op onze site www.sinaaileeft.be/verslagen.
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Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Warmtepompen
Zonneboilers

Molenstraat 9 TEL. 03 772 25 03
9112 SINAAI Gsm 0476 48 83 79
info@cerpentiernv.be www.cerpentiernv.be

Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid
Open: vrijdag en zaterdag van 10u00 - 12u00

zondag van 10u00 - 13u00
Of na telefonische afspraak

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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TAVERNE DE STER

Op 13 juni 2016 en 14 juli 2016 vonden de eerste en de tweede zitdag plaats van de openbare ver-
koop van het pand Dries 78 (restaurant De Ster) en de aanpalende woning, Dries 80, beiden eigen-
dom van de stad Sint-Niklaas die de panden wil verkopen. 
Zoals beslist in de gemeenteraad van 25 maart 2016 werden beide panden samen te koop gesteld,
dus niet apart.
Het hoogst uitgebrachte bod van 375.000 € voldeed niet aan de voorwaarden,  omdat de minimu-
minstelprijs van 425.000 € niet werd gehaald. De concessie verliep in principe op 31 augustus
2016. 
Hierdoor kwam de exploitatie door de huidige uitbater in het gedrang, aangezien die huurt van de
concessiehouder (Brouwerij Haacht).
Die concessietermijn werd door het college tijdelijk verlengd onder dezelfde voorwaarden tot de
definitieve verkoop van het pand. De werking van de taverne wordt dus niet gehinderd door de lo-
pende verkoopsprocedure.
Aan de gemeenteraad van 23 september 2016 zal daarom worden voorgesteld om de voorwaarden
te wijzigen:
• Een splitsing van eigendom wordt nu wel mogelijk gemaakt, dus de panden kunnen apart ver-

kocht worden.
• Nieuwe instelprijzen op basis van een herschatting.
Tegelijk zal de gemeenteraad kennis nemen van het feit dat de lopende concessieovereenkomst,
geëindigd op 31 augustus 2016, tijdelijk verlengd werd onder dezelfde voorwaarden tot de defini-
tieve verkoop van het pand.

INVENTARISATIE BAD STREET BOYS

Al meer dan 15 jaar inventarisen een aantal medewerkers van onze dorpsraad jaarlijks de toestand
van de wegen, voet- en fietspaden, en rapporteren hun bevindingen aan het stadsbestuur.  
Zo ook dit jaar.
Helaas hebben we moeten vaststellen dat er aan weinig kleine mankementen die vorig jaar gesig-
naleerd werden iets gedaan werd dit jaar. ‘In opvolging’ of ‘wordt opgenomen in volgend beton-
plan’, maar voor dat laatste is geen datum bekend.

Anderzijds is het natuurlijk zo dat Sinaai tot eind volgend jaar wellicht een werfzone zal zijn omdat
er grote ingrijpende werken gebeuren: Weimanstraat, Lee-brug, Rio-dossier Ossenhoek, Sinaai
Dorp fase 2.  Dat is dan met de grote middelen een sprong in de tijd maken (zie Hooimanstraat
vroeger en nu).

Ons rapport is terug te vinden op de site www.sinaaileeft.be/bad-street-boys.

DRIES

Naar aanleiding van het onderzoek van een mogelijke versteviging en drainage van de ondergrond
van de Dries kwam onze Dries onder de aandacht van Onroerend Erfgoed Vlaanderen die absoluut
voorstander zijn van bescherming en behoud van ons dorpspareltje.

Zij zijn dan ook vragende partij voor een duidelijke beheersplan.
Na een overleg met het stadsbestuur hebben we de eerste stappen gezet.  Zo werd de Dries tijdens
onze volkssportfeesten bijvoorbeeld ‘ontlast’ van frigowagen, toiletwagens, camions voor toele-
vering.

sinaaileeft
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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
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ne
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ne
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DAMESMODE

B.V.B.A. Garage - Carrosserie

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Constructie
DE GREYT BVBA

8

Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen
Leuningen      Staalconstructies

Knip- en plooiwerken
Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Om alle indianenverhalen de kop in te drukken willen we toch graag het kader duidelijk stel-
len:
Evenementen op de Dries: een probleem of niet?
De Dries is zonder overdrijven één van de mooiste plekjes van Sinaai. De dorpskom van Sinaai,
met de Dries als centraal plein, werd dan ook reeds in 1983 beschermd als dorpsgezicht. Een
mooie erkenning van de Vlaamse overheid, maar ook een erkenning met verplichtingen en verbo-
den. Zo moeten we er voor zorgen dat de Dries mooi behouden blijft en mogen we dus niets doen
dat de Dries (blijvend) kan beschadigen. De laatste jaren merken we een toenemende druk van
evenementen op het centrale dorpsplein. Niet alleen krijgen de stadsdiensten meer vragen om de
Dries te mogen gebruiken voor een activiteit, ook de logistieke omkadering wordt steeds zwaarder.
Dit kan op termijn leiden tot blijvende schade en is dus in strijd met de monumentenzorgwetgeving. 
Dit betekent echter geenszins dat evenementen in de toekomst niet meer mogelijk zullen zijn. 
We zullen wel anders moeten nadenken over de organisatie ervan, en vooral voertuigen moeten in
de toekomst volledig verdwijnen van het grasveld, ook bij de opbouw en afbraak van evenementen.
De stadsdiensten, de dorpsraad en Onroerend Erfgoed zullen in onderling overleg zoeken naar op-
lossingen voor de organisatie van toekomstige evenementen. Dorpsgebonden activiteiten zullen
daarbij uiteraard steeds voorrang krijgen op organisaties van buitenaf. De Dries is en blijft ook de
spil van het dorpsgebeuren! 

WEBSITE www.sinaaileeft.be

Op onze website rapporteren we niet alleen over onze werking o.v.v. publicatie van onze verslagen
e.d.m., maar bieden wij ook ruimte aan de verenigingen om hun gegevens gratis te laten publiceren
op onze site.

Maar het verenigingsleven is natuurlijk ook een dynamisch gegeven, met geregeld wijzigingen in
bestuur, contactadressen of contactpersonen.
Al dan niet toevallig vangen wij wel eens een wijziging op en passen we de gegevens ook aan.
Maar we zijn ons ervan bewust dat de meeste wijzigingen ons ontsnappen.
Bij deze een uitnodiging aan alle verenigingen om hun gepubliceerde gegevens te checken en ons
op de hoogte te brengen van noodzakelijke updates.
Zo kunnen onze gegevens correct aangepast worden. Rap even checken: www.sinaaileeft.be.

1217: Feestjaar 800-jaar Sinaai

Straks, in 2017, zal ons dorp 800 jaar bestaan, en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.

In overleg met de plaatselijke verenigingen en het stadsbestuur werd een heus feestprogramma
uitgewerkt, gespreid over het hele jaar, met een kostenplaatje van om en bij de 75.000 €. De helft
wordt gesubsidiëerd door vnl. het stadsbestuur, Koning Boudewijnstichting, Sinaai Leeft vzw.

Een aantal evenementen zijn klassiekers op de feestkalender van Sinaai, maar zullen een 800-jaar
accent krijgen.  Andere zijn totaal nieuw, éénmalig of duurzamer.

Een overzicht:
15 januari: openingsreceptie in sporthal e/o OC Troelant om 11u. 

Iedereen welkom!!!
21 maart: Nacht van de geschiedenis
15-17 april: voorstelling interactieve app voor wandel- en fietstocht met aandacht voor 

cultuurhistorische elementen.
15 mei: Chiro-jubileum

9
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VERKOOP | VERHUUR | PROJECTBEGELEIDING
Wijnveld 280 A - 9112 Sinaai - 03 288 70 70
info@dcs-vastgoed.be - www.dcs-vastgoed.be
Zaakvoerder: Koen De Corte      BIV nr. 506 308

GLOBAL ID.BVBA
• motoren voor rolluiken, poorten, hekken, ...
• elektrische lintoproller voor rolluiken
• toebehoren en bedieningen voor motoren
• ramen, deuren, poorten, ...
• ook plaatsing en afwerking

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

10
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25 mei: Sneukeltocht Landelijke Gilde
2 – 4 juni: Stenenmuurkermis
24-25 juni: 50-jarig bestaan KWB Duizend Appels
2 juli: Festivélo
8 juli 11-juliviering
8 – 10 juli: Kermis Dries
25-26 aug: Volkssportfeesten
27 aug.: Dorpsfeest.  Familiedag met boterhammen op de Dries.
8-10 en 14-16 sept.: openluchttoneel op de Dries.  50-jarig bestaan toneelkring Boudeloo.
10 sept.: Open Monumentendag
17 sept. Nationale dag van de landbouw
23-24 sept.: Jaarmarkt, braderij Vleeshouwersstraat, Kunst uit Sinaai, tentoonstelling 

Heemkring
31 okt.: Halloweentocht
26 nov.: Kristus Koning
16 dec.: Kerstmarkt (sluiting feestjaar).

Daarnaast zal je minstens een jaar lang kunnen genieten van een speciaal gebrouwen feestbier dat
op alle voormelde activiteiten zal geschonken worden en ook in de handel verkrijgbaar zal zijn.

Het feestjaar zal ook in het straatbeeld visueel in de kijker gezet worden met een nieuw logo  dat
speciaal hiervoor werd ontworpen.
We wensen jullie nu al een gelukkig (feest-)jaar 2017! 

Nazomer van Sinaai  
Septemberjaarmarkt: 24 en 25 september 2014 

Rond de traditionele paardenjaarmarkt 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 Vleeshou-
wersstraat:

Zaterdag 24 september
Rommelmarkt: opstelling vanaf 8u en aanvang om 10u. Standplaats
gratis, ook voor Sinaainaren. 
Paardenjaarmarkt: prijskamp voor labeurpaarden, warmbloedpaar-
den en pony’s vanaf 10u.
Infostands:
• Socio-culturele verenigingen Sinaai,… vanaf 10u.

• MIWA : informatie en sensibilisering rond afvalscheiding en afvalpre-
ventie.
Boerenmarkt: vanaf 13u.
Braderie Vleeshouwersstraat: van 13u tot 19u. Met medewerking van de lokale handelaars, waar-
onder bakkers, beenhouwers, cafées, schoenen, natuurwinkel, enz....
Demonstraties: van 14u tot 17u 
• Judo

demo door Judoclub Sinaai
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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. 03/777.44.90

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

Vander Stricht -
Vens CVOA

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

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 

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

Reinigen van interieur
Opkuisen brandhaarden

Herstellingen
Rioleringswerken
Afbraakwerken
Containers voor

bouw- & stortafval

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

GSM:  0495 53 61 83
Tel:  03 772 66 63  

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai
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• Krijgskunsten: Kagemusha Ryu
zwaard- en waaiertechnieken

technieken gericht tegen aanranders en handtassendieven 
verdediging met een wandelstok of paraplu
verdedigen tegen meerdere aanvallers
breektechnieken en oefeningen gebaseerd op meditatie

• Voltige
een combinatie van turnen, ballet, acrobatie en choreografie op de rug

van een paard (uit praktische overwegingen demo op een oefenbok)
Straattheater: van 14u tot 17u
• Theater Hutsepot

Gesproken: een heel mobiele act, voor klein en groot, met
een eigen interpretatie van sprookjes, gebracht met pop-

pen en muziek
Kinderanimatie: kindermolen, viskraam.
Kunst uit Sinaai: 

14u30 in de Sint-Catharinakerk: Leerlingenconcerten door
leerlingen van de Stedelijke Academie voor muziek, woord en dans – afdeling Sinaai en 
Belsele
19u30 in de Sint-Catharinakerk: Concert met Catherine De Block op accordeon en 
Poëzie door Sinaaise dichters

Zaterdag 24 en zondag 25 september
Kunst uit Sinaai: 
• 34e editie van deze tentoonstelling in de St-Catharinakerk door plaatselijke kunstenaars:

Buys Theo, Cappendyck Chris, de Beule Tony, De Decker Antoine, De Rop Jasmine, De Rop
Luk, Meganck Jan, Minnebo Betty, Moens Luc, Ongenae Jeannine, Peeters Ingrid, Penne Mi-
chaël, Poppe Ria, Ringoot Etienne, Ringoot Michel, Van Vlierberghe Patrick, Vercauteren Karin
Toegang gratis: za. 10u tot 18u. en zo. 12u tot 18u.

• Tentoonstelling van werken van leerlingen van de Sinaaise Sint-Catharinaschool, ook in de St-
Catharinakerk.

Heemkring Den Dissel:  
• Tentoonstelling Chiromeisjes ‘Alleman’ - Sinaai in het Dorpshuis en uitgave jaarboek. 

Toegang gratis 10u tot 18u.

De Dorpsraad in samenwerking met het stadsbestuur hebben gestreefd naar een evenwichtig pro-
gramma voor jong en minder jong.
Daarnaast zijn eventuele geïnteresseerde deelnemers aan de rommelmarkt steeds welkom. (deel-
name is gratis).
Dus er zijn voldoende mogelijkheden om het weekend terug tot een succes te laten uitgroeien. 

Namens Sinaai Leeft – Kunst uit Sinaai – Heemkring Den Dissel - Sint-Catharinascholen - Parochie
Sint-Catharina – Muziekacademie Sint-Niklaas afd. Sinaai en Belsele - Tinelcomité Sinaai

13
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44
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34ste editie van de Volkssportfeesten
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus vond de 34ste editie plaats van de Volkssportfeesten. Het
werd weer een strijd tussen 17 wijken uit onze gemeente om met de wisselbeker naar huis te gaan.

Net zoals de voorbije jaren werd er op vrijdagavond met het kaarten gestart. We zagen dat er bij
sommige straten een jonge ploeg aantrad om deze traditie verder te zetten. Het kaarten werd ge-
wonnen door het Wijnveld. Wie stalen zenuwen had, kon de bibberspiraal trotseren. In een zo kort
mogelijke tijd, zonder te bibberen, de overkant van de spiraal bereiken. Bij slechts 3 straten slaagde
zowel de mannelijke als de vrouwelijke deelnemer hierin. De Zakstraat had bij deze proef de meest
vaste hand en won zo dit spel. Door de regenval moest het hindernissenparcours aangepast wor-
den. Het sumopak werd aan de kant gelegd en met een hoge snelheid bestormden alle deelnemers
de hindernissenbaan. De tijden lagen dicht bij elkaar, maar Den Baes was de snelste van alle ploe-
gen. Het spektakelstuk van de avond was de ballenkooi. Twee ploegen stonden recht over elkaar
en kregen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ballen in elkaars kooi te gooien. Deze proef werd
tweemaal gespeeld en werd gewonnen door Zwaanaarde.

Ook tijdens deze editie van de Volkssportfeesten keken we terug naar
de gebeurtenissen van 100 jaar geleden. In het ‘14-‘18 spel moest
men zijn spierkracht gebruiken door zandzakken te verdragen en
goed te kunnen mikken met een waterpistool. De Zakstraat blonk uit
in deze proef. Tijdens het tweede spel brachten de deelnemers be-
kers water over door middel van een plateau op het hoofd. De Hooi-
manstraat vulde als eerste alle drie de flessen. Bij de rupsenrace en
de flesjesrace moest iedere straat een parcours afleggen. De ruspen-
race werd gewonnen door Zwaanaarde, bij de flesjesrace was Elzenstraat de snelste. De Zakstraat
haalde de beste tijd in het overbrengen van personen in de vuilbakkenrace. Bij de laatste proef
werd er van de ploegen verwacht dat ze een A sjorden. Hierop nam 1 persoon plaats, deze ging al
wandelend naar de overkant. De Loverkeslaan werd knap eerste in deze proef.

15
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal
Specialiteit: slijpen van haagscharen

FEEST ?

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395
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Na het optellen van alle punten eindigde het Wijnveld op drie, Zwaanaarde op twee en de beker
ging naar de Zakstraat. Proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet!
Via deze weg willen wij ook alle medewerkers bedanken die geholpen hebben om van de Volks-
sportfeesten ieder jaar weer een topevenement te maken.

Foto’s van dit evenement kan je bekijken op www.sinaaileeft.be.

Tot volgend jaar voor de 35ste editie.
Etienne Meul en Peter Van Garsse

Jan Meganck stelt tentoon te Sint-Niklaas
Reeds meer dan 40 jaar stelt Jan Meganck elk jaar rond 1 november zijn grafisch
werk tentoon samen met de Kunstkring Lucasgezellen te Sint-Niklaas.
2016 is een special jaar in die hele reeks. Hij stelt een werk dat bestaat uit 100 di-
gitale prenten tentoon die geïnspireerd zijn door de patroontekeningen van wijlen
zijn vader, een meester-kleermaker. 100 jaar geleden werd die geboren, vandaar
de keuze van 100 prenten.
Het werk is te bekijken tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de Lucasgezellen
van 1 tot 20 november 2016. De toegang is gratis op weekdagen van 14 tot 17
uur, en op zondagen van 11 tot 17 uur. De opening vindt plaats om 10u30 in de
grote zaal van het STEM aan de Zwijgershoeksite. Heel Sinaai wordt hierbij uit-
genodigd 

11.11.11 2016: Santé!
11.11.11 strijdt tegen armoede en onrechtvaardigheid. Dit jaar
voeren we campagne voor een goede gezondheidszorg in het Zuiden. Zo vanzelfsprekend “Santé!”
voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze wereld.
Zij hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen.
Dat is onrechtvaardig, want gezondheidszorg is een mensenrecht.
Vorig jaar supporterden meer dan 40.000 mensen voor een goede sociale bescherming wereldwijd;
dit jaar legt 11.11.11 de nadruk op een basisgezondheidszorg voor iedereen.

Uiteraard doen we ook in Sinaai weer mee. Onze gezonde brunch gaat door op zondag 13 no-
vember 2016 in JOC Troelant vanaf 11u30. Op het menu staat weer een uitgebreid gamma aan
solidaire warme en koude gerechten met hun oorsprong in binnen- en buitenland en drankjes tegen
een democratische prijs. Verdere informatie en een uitnodiging om in te schrijven ontvangt u in uw
brievenbus. De omhaling vindt plaats op 5, 6 en 11 november: zoals steeds zullen vrijwilligers bij
u aanbellen om uw bijdrage op te halen. Indien u graag meewerkt aan de actie kan u steeds een
seintje geven op tel. 03/772.51.25 of via mail: stephaan.schelfaut@skynet.be. 
Tot onze spijt kunnen we niet meer heel Sinaai bezoeken, maar u kan uw bijdrage uiteraard ook
altijd overschrijven: 11.11.11 Nationaal maakt een overzicht per gemeente op, dus alles telt mee
voor ons lokaal resultaat. Toch zijn nieuwe krachten om mee te helpen bij de omhaling of de maaltijd
meer dan welkom: het is niet gemakkelijk om er elk jaar weer voor te zorgen dat de actie zo breed
mogelijk gevoerd wordt. Ook al kun je je maar beperkt engageren, we ontvangen je met open
armen.
Vorig jaar bracht de actie in Sinaai in totaal 7.949,97 EUR op; dat is een fantastisch bedrag. 
Proberen we met z’n allen om het dit jaar minstens even goed te doen? Alvast bedankt voor uw
solidaire steun!

Namens 11.11.11 – Sinaai - Annemie Bogaert
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Exclusief verdeler van de Snoâsen Bok
Schrijberg 101 - Belsele

www.wijnveld.be
Winkel aan magazijn:

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

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

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit
* Sanitair

* Afsluitingen
* Hout- en Pelletkachels

Ed. Tinelstraat 58
9112 Sinaai

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

info@doehetzelfverlee.be
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Landelijke Gilde Sinaai 
Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel
wat activiteiten in de aanbieding. We willen u dan ook uitno-
digen om hieraan deel te nemen en zo een beeld te vormen van onze vereniging.
zaterdag 24 september: prijsuitreiking zaaiwedstrijd “Yacon” tijdens de jaarmarkt op de Dries
donderdag 6 oktober: ontmoetingsnamiddag senioren met Dirk Musschoot en Tralalie
vrijdag 14 oktober: dropping
maandag 31 oktober: Halloweentocht
vrijdag 25 november: bezoek aan de drukkerij EPC (Laatste Nieuws) te Lokeren
zaterdag 26 november: kindernamiddag met optreden van clown “De Selle” en een bezoek van

de Sint.
Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095

Data Spellenclub “De Bokkensprong”
We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de kantine van
voetbalclub FC Herleving. De Bokkensprong is een gezinsclub,
dat 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 gaat dit door op vrijdag 16 september,
vrijdag 21 oktober, vrijdag 18 november en vrijdag 16 decem-
ber. We starten telkens om 19u.  De eerste keer is de toegang
GRATIS.
Op zaterdag 19 en zondag 20 november vindt in de Waagnatie te
Antwerpen de “17de 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 gezel-
schapsspelen en het ontdekken van nieuwe spelen. Meer info op
http:// forumfederatie.be
Momenteel leggen we de laatste hand aan een kaartspel in het kader van 800 jaar Sinaai: “SINAY”.
In dit spel bouwen de spelers elk hun dorp uit rond de Dries. Wie bouwt als eerste zijn Dries rond?
Wie bouwt alle verschillende soorten gebouwen? Wie bouwt de huizen met de grootste waarde?
“SINAY” zal verkrijgbaar zijn vanaf het najaar. Een ideaal cadeau voor onder de kerstboom!

Kerstmarkt op 10 december 2016   
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 10 december vanaf 16u.

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. 
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VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.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

     

 

 

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
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16e Mosselfeest Linx+ Sinaai
Graag nodigen wij u, uw familie en vrienden uit op onze 16e Grote
Mosselsouper dat doorgaat op zaterdag 8 oktober 2016 in  Zaal
Toon, Wijnveld 251, Sinaai vanaf 17.00 uur

Linx+ Sinaai organiseert haar 16e grote mosselsouper. Smullers jong
en oud, groot en klein: iedereen is welkom. Ook de niet-mossellief-
hebbers 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 en/of een briefje binnen te steken bij Günther Mattheussens op Wijnveld 150. 

Goed eten à volonté houden we betaalbaar: de kostprijs is dezelfde als de voorbije jaren en be-
draagt 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 bedrag op rekening BE52 0882 1770 8209 van ‘Linx+ Sinaai’.

Programma Davidsfonds 
Vrijdag 07/10 19u-21.30u - Dorpshuis: Vers Geperst  
Wilt u de boeken uit de Davidsfonds Cultuurgids graag eens inkijken voor u ze bestelt voor uw lid-
maatschap? Dat kan! Tijdens Vers Geperst kunt u ook kennismaken met onze afdeling en de eve-
nementen die wij organiseren. Uiteraard staan een hapje en een drankje klaar. Kom zeker eens
kijken!

Vrijdag 21/10 20u - kapel OLVP Sint-Niklaas: Red Herring – Festival van Vlaanderen

Engeland kende rond de eeuwwisseling een ware toeloop van buitenlandse musici. Het bloeiende
concert- en theaterleven in de hoofdstad vormde een aantrekkingspool voor talrijke getalenteerde
componisten. Alle lagen van de bevolking namen op een of andere manier deel aan het muzikale
leven: de man in de straat, de adel, maar ook de gefortuneerde gentleman.
Een instrument kunnen bespelen werd een soort van statussymbool, het mocht een gentleman
niet ontbreken aan een instrument.
De blokfluit was het instrument bij uitstek. Bekende componisten schreven ervoor en tegelijkertijd
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www.verberckmoesramenendeuren
Cadzandstraat 8

9112 SINAAI

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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pikte men de volksmuziek op waarmee de Engelse muziek doorweven is.
Dit mooie programma illustreert het muzikale leven in Engeland met ‘songs’ en ‘dances’ van Henry
Purcell, Matthew Locke, William Byrd, e.a.

Maandag 14/11 16u - Sint-Catharinascholen: ophalen opstellen JJW 2017- Ecologie
20u– Dorpshuis: Rusland: een wereldmacht met een toekomst… of een verleden” door Prof. Dr.
Coudenys

Sinds de annexatie van de Krim en het spierballengerol ten opzichte van
Oekraïne en de internationale gemeenschap lijkt Rusland zich op te maken
voor een toekomst van confrontaties. Daarbij zijn verwijzingen naar het ver-
leden, in het bijzonder de Koude Oorlog, niet uit de lucht. In deze lezing gaat
Wim Coudenys (KU Leuven) dieper in op de drijfveren van tsaar Vladimir
Poetin. Deze lijken vaker in het verleden dan in de toekomst te liggen…
Professor Wim Coudenys doceert Russische en Europese (cultuur)geschie-
denis aan de KU Leuven. Hij is een specialist op het vlak van de Russische
en de Russische geschiedschrijving.

Zondag 27/11 14u: Herfstwandeling

Zondag 04/12  14u - Caermersklooster Gent: gegidste rondleiding in de tentoonstelling 
“Voor god en geld” (slechts 20 deelnemers mogelijk!)

Handel en ondernemerschap zorgen er voor dat de steden van de Lage
Landen in de 15de en 16de eeuw uitgroeien tot economische machtscen-
tra met een bloeiende kunstnijverheid. Artistieke producten uit Vlaanderen
en Brabant veroveren de wereldmarkt. Schilderijen, beelden, wandtapijten,
retabels, verluchte handschriften,… het wordt allemaal hartstochtelijk be-
geerd en verwoed geëxporteerd. 

Deze collectie werken stamt uit de late middeleeuwen en vroege renais-
sance. Naast schilderijen vindt u ook gebruiksvoorwerpen uit die tijd. De
collectie is samengesteld met bruiklenen uit gerenommeerde Belgische
musea, archieven, bibliotheken en privécollecties. Er bevinden zich een
aantal topstukken in de tentoonstelling die behoren tot het cultureel erf-

goed van België. Ook zijn er stukken bij die nog nooit aan het publiek getoond zijn. Dit is een unieke
kans om deze te gaan bewonderen!

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

Werkgroep Leefmilieu Sinaai
Infoavond rond de vogelvriendelijke tuin

Hoe trek ik vogels aan in mijn tuin?
Voor elk seizoen zijn er wel goede tips om je tuin nog aantrekkelijker te maken voor vogels. Vogels
zoeken je tuin op voor voedsel, veiligheid en een plek  om te broeden of om de winter door te bren-
gen. Het voedsel dat je aanbiedt wordt door de vogels gebruikt als aanvulling op wat ze in de
natuur vinden. Vooral in de winter kunnen vogels je hulp gebruiken. Vetrijke producten zoals vet-
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BAETEN Kristof
BASSEZ Ilse
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
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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bollen en pindaslingers zijn dan een extra energiebron om de lichaamstemperatuur op peil te hou-
den. 

Maar weten we altijd welke vogels wat eten? Voederen we op de grond of is een voederplank
beter? Hoe maak ik zelf een vetbol? Voeg ik zout of suiker toe aan het drinkbakje in de winter? 

In de lente zijn goede broedplaatsen aantrekkelijk voor vogels. Is beplanting geschikt en welke?
Hoe koop of maak ik een nestkastje? Welke invliegopening voor welke vogelsoort? Waar, hoe, op
welke hoogte hang je een nestkastje op? Laat ik een nestkastje hangen in de winter en wat met
het onderhoud hiervan? 

In de plantseizoenen is het belangrijk om vogelvriendelijke planten te kiezen die een aanvulling be-
tekenen voor de reeds aanwezige beplanting. Bessen en ander fruit verdienen onze aandacht. Hoe
insektvriendelijker, hoe vogelvriendelijker is een gouden regel. 

Datum: donderdag 13 oktober 2016 te 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis, oud gemeentehuis, Dries Sinaai
Toegang: gratis voor iedereen

Al wandelend geslaagde foto’s nemen
In het vragenuurtje van de fotografieavond vorig jaar bleek dat belichting en kadrering van een foto
in theorie wel uit te leggen zijn maar in de praktijk toch niet eenvoudig toe te passen. Daarom or-
ganiseren we een praktijkgerichte fotowandeling in en rond Sinaaidorp. De  wandeling is gericht
op beginners die toch iets meer dan klassieke vakantiefoto’s op het oog hebben. We gaan dieper
in op het klassieke thema “schilderen met licht” en de analyse van een geslaagde foto. 

Hoe ga je in praktijk om met licht en schaduw door gebruik te maken van verschillende camera in-
stellingen? Wat kunnen dieptezicht en onderwerp-isolatie bijdragen aan een beter fotoresultaat?

Er zal uiteraard ook aandacht zijn voor bijvoorbeeld foto opslag, bestandsformaat, en fotobewer-
king.

Neem vooral je fototoestel mee en kom met ons geslaagde foto’s nemen van Sinaai.

Datum: zondagmiddag  6 november 2016 om 14.30 u
Samenkomst: Dorpshuis, oud gemeentehuis, Dries Sinaai
Duur: ongeveer 2 uur
Aard: korte wandeling waarbij stil gestaan wordt bij verschillende facetten van het maken van ge-
slaagde foto’s
Meenemen: fototoestel
Voor wie: gratis voor iedere fotoliefhebber 

Toneelkring Baudeloo
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Toneelkring Baudeloo u graag uit op één van de voorstellingen van
hun volgende productie “Sla niet met de deuren”. 
Het stuk werd  geschreven door Fermaud en wordt geregisseerd door Stefan Van Pottelberge.
Deze klassieker onder de komedies staat garant voor een gezellige en ontspannende toneelavond. 
De zes voorstellingen gaan door in het parochiecentrum en dit op zaterdag 12/11 (20u) zondag
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Schoonheidssalon MOOI:

gelaatsverzorging
make-up

gelnagels & acryl nagels
gellak

antistress massage
manicure & pedicure
lichaamsverzorging

epilatie
verzorgingsproducten
mode accessoires

cadeaubons

CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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13/11 (15u en 20u) donderdag 17/11 (20u) vrijdag 18/11 (20u) en zaterdag 19/11 (20u).
Kaarten zijn te verkrijgen vanaf half oktober bij Sinkin, Hulstbaan 94, Sinaai (gesloten op zondag
en maandag ) Tel. 03/7725221.

Baudeloo laat met openluchtvoorstelling “Sinay 1798” de geschiedenis herleven.
Het einde van de 18de eeuw was zowel op politiek als op sociaal vlak een periode met heel wat
veranderingen. De gevolgen van de Franse revolutie werden merkbaar ver over de Franse land-
grenzen heen en drongen ook door tot in het Waasland. De beloftevolle begrippen “Liberté, égalité,
fraternité”  bleken holle slogans en er werden zware lasten opgelegd door de Franse bezetters.
Heel wat bezittingen werden als belastingen opgeëist en weggevoerd naar Frankrijk.  Het Vlaamse
volk kreunde onder de belastingdruk en toen ook de ker-
ken en de kloosters werden gesloten groeide de weer-
stand onder de plaatselijke bevolking. Het was echter de
verplichte dienstplicht (de bloedwet) die ervoor zorgde
dat in oktober 1798 rellen uitbraken. De brigands verzet-
ten zicht tegen de bloedwet die alle jongens van twintig
opriep om dienst te nemen in het Franse leger. De scher-
mutselingen en gevechten die daarop volgen zijn gekend
als de “Boerenkrijg” 

In Sinaai is er een duidelijk beeld van wat er zich in die
periode afspeelt. Bakker Geubels kon vanuit zijn winkel
trouwens zowel de Dries als de kerk in het oog houden
en noteerde de gebeurtenissen in een boekje. Samen met
het verhaal van Maria Sophia Duerinck (de maagd van Sinaai) is dit een gedroomde basis om de
vrijheidsboom op de Dries van Sinaai zijn verhaal te laten doen over deze woelige periode. Het ver-
haal van de jonge boerenzoon Marinus De Clercq, van de Franse kapitein Pers, van Jozef De Pryc-
ker en zijn zoon Augustinus en natuurlijk van de herbergiersdochter Maria Sophia Duerinck…

In september 2017 brengt toneelkring Baudeloo met  meer dan 70 acteurs en figuranten “Sinay
1798” tot leven. In een volgend nummer brengen we het relaas van de voorbereidingen van deze
grootse openluchtvoorstelling.

KWB Duizend Appels Sinaai
Activiteitenkalender
- 4 september Stadsbezoek Lier
- 1 oktober Ledenfeest in zaal TOON
- 28 oktober en 9 december Kaarten in Conferentiezaal Parochiecentrum
- 18 en 25 oktober, 8 en 12 november Kookcursus voor mannen
- 19 november Uitstap Zesdaagse Vlaanderen Gent
- Gespreksavond, datum te bepalen.

Markant Sinaai
Activiteitenkalender: 
- Donderdag 22/09/16 – Dorpshuis 20u  - Openingsvergadering met voorstelling jaarprogramma

en voordracht: “Een vrolijke  geschiedenis van honger en dorst” door Ilse Landuyt.
- Donderdag 06/10/16 - Parochiehuis 19u30 – Kookles – feestmenu door Marina Roggeman.
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J   

- Maandag 14/11/16 – Dorpshuis 20u  –  “Rusland: een wereldmacht met een toekomst… of
een verleden?” door prof. Coudenys – ism Het Davidsfonds.

- Woensdag 30/11/16 - Dorpshuis 20u – Bloemschikken door Marleen Heynderickx – Kerststuk.
- Donderdag 15/12/16 – 19u – Kerstfeest

Inkom: Leden 8 euro, niet-leden 13 euro. 

FeMma
Het najaar van FeMma zit weer boordevol boeiende activiteiten en workshops.

• Fietsen: elke vrijdag van 13u30 tot 16u30, verzamelen bij Marianne in de E. Tinelstraat 8.
• Ladiesnight in de Siniscoop: maandelijks op dinsdag. Inschrijven bij Sonja (03/772.27.45).
• Zondag 2 oktober om 14u00: chocoladewandeling in Lokeren. Ontdek de link tussen Lokeren

en chocolade via allerlei wist-je-datjes.
• Dinsdag 25 oktober om 20u00: boekenclub: we bespreken ‘het geheim van mijn man’ (L. Mo-

riarty), een ontroerend verhaal over de betekenis van liefde. (locatie nog te bepalen).
• Maandag 7 november om 19u30 in de bestuurszaal: FeMma maakt het: cadeautjes met deco-

patch en ducttape, een aanrader!
• Donderdag 17 november om 19u00 in de bestuurszaal: Koken met de wok. Snelle, gezonde en

verrassend lekkere gerechten.
• Dinsdag 20 december om 19u00 in de parochiezaal: Kerstfeestje.

Neem deel aan een activiteit en wie weet raak ook jij gebeten door de FeMma microbe!

Voor meer info kan je steeds terecht bij Marianne De Sy via marianne.de.sy@skynet.be of op
03/772.58.25
Check ook onze website www.femma.be/nl/groep/Sinaai of facebook www.facebook.com/fem-
masinaai.

De zomerse FeMma dagfietstochten waren opnieuw een schot in de roos!

Op vrijdag 15 juli trokken 19 enthousiaste
deelnemers (ook met leden uit Lokeren en
Beveren) naar het ‘Verdronken land van Sa-
eftinghe’. Het zonnetje was van de partij en
de mooie route langs Stekene bracht de
fietsers naar Sint-Jansteen en Emmadorp.
De picknick op het terras van een authen-
tieke taverne heeft gesmaakt! Daarna fiet-
sen via Nieuw-Namen naar Sint-Gillis-Waas
met stop in de Boeykenshoeve voor een
heerlijk ambachtelijk hoeveijsje! Een ge-
slaagde fietstocht!

Vrijdag 12 augustus waren de weergoden FeMma opnieuw gunstig gezind: ideaal fietsweer voor
een tocht naar Hijfte. Deze keer waren 13 fietsters van de partij.
Via Doorslaar langs het domein Puyenbroek in Wachtebeke en Mendonk: de ideale plaats voor een
picknick. Daarna terug via Lochristi naar Lokeren voor een mooie afsluiter: de schlagermiddag op
de Fonnefeesten!
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Disselingen
Jaarboek 2016
Zoals eerder aangekondigd handelt ons jaarboek voor 2016 over de geschiedenis van
de meisjeschiro “Alleman”. We zijn er bovendien in geslaagd om enkele gegevens te
verzamelen over de meisjeschiro bij  de paters op de wijk Duizend Appels. Deze
ontstond reeds vòòr de oprichting van de scouts aldaar. De verhalen van beide meis-
jesgroepen bevatten weerom heel wat foto’s.
Abonnees kunnen hun boeken afhalen en meteen hun lidgeld van 10€ betalen tijdens
de openingsuren van onze tentoonstelling in het Dorpshuis ter gelegenheid van
Kunst uit Sinaai op 24 en 25 september. Maak er gebruik van en nieuwe leden zijn
natuurlijk welkom.

Jaarboek 2017
Volgend jaar vieren zowel Sinaai als Sint-Niklaas hun 800-jarig bestaan. Ook hier is
reeds hard gewerkt aan de programmatie met activiteiten van januari tot december.
Het wordt de moeite! Als heemkring willen we natuurlijk ons steentje bijdragen met
de uitgave van ons 13e Jaarboek. We hebben besloten om er een bijzondere uitgave
van te maken

Archief
De voorbije 12 jaar hebben we heel wat gegevens en documenten over onze gemeente
kunnen verzamelen. Om deze zo goed mogelijk te bewaren, te klasseren en te inven-
tariseren hebben we een 100-tal zuurvrije archiefdozen besteld. Er ligt dus heel wat
werk op ons te wachten voor de komende winterperiode. Wie interesse heeft en zich
kan vrijmaken op zaterdagvoormiddag om een handje toe te steken is van harte
welkom. 

Schenkingen
Margriet Smet: fototoestellen en jaarboeken van tijdschriften

Etienne De Meester
Voorzitter
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Soldaten van de 1e Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek in het Canada Poland War Museum.
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Wassen beeld van Jozef Wojtulewski roept herinneringen op
Jozef Wojtulewski werd geboren te Bialystok op 29 juli 1914 en overleed te Sinaai op
14 augustus 1989. (zie Sinaïek 2014 nr. 3) Tijdens de 2e Wereldoorlog maakte hij deel uit
van de 1e Pantserdivisie van generaal Stanisław Władysław Maczek (Szczerzec, 31 maart
1892 - Edinburgh, 11 december 1994).
Deze Poolse Pantserdivisie (1e Polska Dywizja Pancerna) werd in februari
1942 opgericht te Schotland. Ze bestond uit Poolse soldaten die na de
val van Polen in 1937 naar Frankrijk waren gevlucht en er in 1940 voor
de tweede maal tegen de Duitsers te streden. Van hieruit weken ze uit
naar Engeland. Samen met de 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade
bereikten ze een volledig operationele status en bewaakten ze van 1942 tot
1944 tijdens hun verblijf te Schotland 200 km Britse kust. De Poolse pantser-
divisie telde op haar hoogtepunt 16 000 soldaten; omdat sommigen van
deze militairen waren overgelopen uit het Duitse leger dienden zij onder
een schuilnaam om anoniem te blijven en hun familie te beschermen.

Einde juli 1944 maakte Jozef met zijn divisie de oversteek naar Normandië en op
1 augustus landde de divisie in Arromanches waar ze werden toegevoegd aan het
Canadese Eerste Leger. Het was op 8 augustus dat de divisie voor het eerst in actie
kwam tijdens Operatie Totalize. Tweemaal werd ze per abuis door geallieerde
vliegtuigen gebombardeerd, maar dat weerhield haar er niet van om een briljante
overwinning te behalen op de Duitsers tijdens de gevechten bij het stadje Falaise
om Hill 262, de Mont Ormel. De Poolse militairen die sneuvelden in Normandië
liggen begraven op de militaire begraafplaats in Grainville-Lagannerie (dep. Calvados).
In totaal liggen er 650 soldaten.
De eenheid van Jozef achtervolgde vervolgens de Duitsers langs de kust van het
Engelse kanaal en kwamen België binnen nabij Poperingen. Vandaar trokken zij
richting Sint-Niklaas om er hun tenten op te slaan en een korte rustpauze in te lassen
te Sinaai, waar hij voor het eerst Magda De Weirdt ontmoette.

Begin oktober namen de Polen deel aan de Slag om de Schelde, waarbij de divisie de
oostelijke helft van Zeeuws-Vlaanderen van Duitsers zuiverde. Op 29 oktober
bevrijdde ze Breda en kwam vervolgens tijdens de winter van 1944-'45 een periode
tot stilstand aan de zuidoever van de Maas om er de sector bewaken, van Tholen via
Moerdijk tot bij 's Hertogenbosch.
Begin 1945 werd Jozef met zijn divisie overgeplaatst naar Overijssel; van hieruit
trokken ze langs de Nederlands-Duitse grens op naar Drenthe en Groningen.
In april betrad de Poolse 1e Pantserdivisie Duits grondgebied en kenden de soldaten
een emotioneel moment bij de bevrijding van het  krijgsgevangenenkamp Oberlangen
(Nedersaksen). In dit kamp verbleven toevallig ruim 1700 Poolse vrouwelijke
opstandelingen die na de Opstand van Warchau (1944) krijgsgevangen waren
gemaakt.
Op 6 mei veroverde de divisie de Kriegsmarinebasis Wilhelmshaven (Nedersaksen),
waar generaal Maczek de capitulatie accepteerde van de basis. Daar eindigde de op-
mars van de divisie; ze werden in Lingen (Nedersaksen) gekazerneerd en voerden
tot 1947 bezettingstaken uit, waarna de pantserdivisie ontbonden werd.

Een meerderheid van de soldaten kon niet terug naar het thuisland omdat er toen 
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een communistisch regime heerste Zij die dat wel deden werden gearresteerd wegens
"anticommunisme"; een aantal officieren van de divisie werden ter dood veroordeeld.
Dus moesten ze een nieuw leven beginnen in het Westen. De Poolse veteranen van
deze divisie verspreidden zich over de hele wereld. Jozef kwam in 1945 tijdens een
korte verlofperiode van 14 dagen naar Sinaai om er te huwen met zijn Magda. Na 14
dagen moest hij terug naar zijn eenheid en Magda stond erop om met hem mee te
reizen. De tocht begon met een treinreis naar Brussel, waar korporaal Jozef zijn
kolonel moest ophalen. Vervolgens ging het richting Duitsland naar hun eenheid. Er
was één probleem: Magda had geen wettige documenten om de reis aan te vatten.
Bij de Nederlandse grens kwam het eerste opstakel, grensbewaking. De kolonel nam
Jozefs plaats in als chauffeur en Magda moest een legerjas aantrekken, het haar weg-
moffelen onder een muts en naast Jozef op de achterbank plaatsnemen. Alles verliep
vlot en zonder problemen en konden ze hun reis verder zetten. Op weg naar de
Nederlands-Duitse grens kwamen ze een Poolse soldaat tegen die ze meenamen; het
was een verdwaalde soldaat die geen geldige papieren bij zich had. Niet ver van de
grens reden ze een veldweg op die hen naar Duitsland moest brengen. Magda ging
in de laadruimte op een deken liggen en werd weggestoken onder een dekzeil
waarop al het gerief dat ze bij zich hadden werd opgestapeld, tot zelfs een jerrycan.
Hun Poolse metgezel werd aan de grenspost tegengehouden, hun wagen werd
vluchtig onderzocht zonder resultaat, de grenswachten vonden niets. Daarop konden
Jozef en zijn kolonel met een verstekeling aan boord hun weg vervolgen. Daar Magda
niet op de legerbasis mocht komen moest ze de eerste dagen in een kapotgeschoten
huis verblijven waar ooit een meisje werd doodgeschoten. 
Vervolgens werd er voor haar
een geldig Pools paspoort aan-
gemaakt en kon ze naar betere
woonst verhuizen. Dagelijks
kon ze gaan eten bij de kolonel
thuis, maar ondanks de goede
zorgen werd ze ziek, uitein-
delijk bleek ze zwanger te zijn.
Toen er opnieuw oorlogs-
gevaar dreigde werd Magda
ongerust, Jozef kon met haar
op een trein springen die hen
via Amsterdam naar Antwer-
pen voerde. Hij keerde terug
naar zijn eenheid maar bij elke
gelegenheid die zich voordeed kwam hij naar zijn gezin in Sinaai.

De familie Wojtulewski - De Weirdt schonk vorig jaar het legeruniform en bijhorend
legermateriaal aan het Canada Poland War Museum te Adegem (zie www.canadamu-
seum.be). Hier maakte men aan de hand van een foto een wassen beeld waardoor Jozef
in zijn volledige uitrusting terug tot leven komt.

Jos Daems
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Sinaaise wijken midden 19e eeuw
Naar aanleiding van de groeiende belangstelling voor de trage wegen geven we hierna
een beknopte omschrijving van de oude Sinaaise wijken, zoals ze weergegeven zijn
op de “Kadastrale Atlas der Provincie Oost Vlaenderen”, uitgegeven door de
inspecteur van het kadaster P.Gerard (c.a.1856).Tussen haakjes vindt u de huidige
benaming van de straten.

Sectie A 1e Blad: 
Papelaar: de meersen van het Strontvaerdeken (Aartdreef) tot de Waterstraet en van
de grens Sinaai-Stekene tot de Baudeloostraet (Cadzandstraat). Met Goeddreef, Kapel-
dreef, Boschdreef, het Zwynestraetjen, het Breebroeckstraetjen, Meerschstraet, Buysstraetjen,
Gaeverbeeksken, Ransbeke en Axlandbeeksken.

Sectie A 2e Blad: 
Polderwyk: tussen Koebrugstraet (Weimanstraat), Baudeloostraet (Cadzandstraat),
Hondsneststraet, Appelmanshoekstraet (laatste stuk Neerstraat), Neerstraet en
Zwaenaerdestraet. Met monding Ruiffelaerbeek en Armentruyenbeek in Fondatiebeek,
Speeuwsbeek, Molenaersdreefbeeksken, Klein Sinay’s wegelbeeksken, Cadzanddreefken.
Het eerste gedeelte van de huidige Ettingstraat tot de Fondatiebeek heette toen Hagestraet.
De Polderwyk loopt ook nog door in Sectie D 2e en 3e blad.

Sectie A 3e Blad:
Papenacker: tussen Kwaedhoekstraet (deel van de Tinelstraat), Vleeschouwerstraet,
Dorp en Wyngaerdstraet (Tinelstraat).
Sompelwyk:Hondsneststraet, Wijngaerdstraet (Tinelstraat), Dorpstraet en Neerstraet.
Op de Poppkaart wordt het zuidelijk deel “Doorn” genoemd.
Ruiffelaer: tussen Hondsneststraet, Baudeloostraet (Cadzandstraat), Stenen-
muurstraet en Kwaedhoekstraet (deel van de Tinelstraat). Het noordelijk deel van de
Stenenmuurstraat werd Boscheinde genoemd. Op dit blad: de Papenackerbeke, Speeuwsbeke,
Armentruyenbeke, Helstbeeksken, Stroperswegel, Bockwegel en Kosterwegel.

Collectie stadsarchief Sint-Niklaas
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Sectie A 4e Blad: 
Helsvuur: tussen Stenenmuurstraet, Helsvuurstraet, Puyveldestraet en Meulenstraet
(Molenstraat).
Cauterwyk: driehoek Burmstraet, Meulenstraet (Molenstraat) en de grens met Belsele.  
Hoendersnest: tussen Puyveldestraet, de grens Sinaai-Belsele en Meulenstraet
(Molenstraat).
Speeuws: tussen Vleeschouwersstraet, Hoymanstraet, Zwingelbertstraet
(Populierenstraat),  Douane Limietstraet (Wilgenstraat), Callestraetjen (Wijnveld),
Hulstersche baan (Hulstbaan) en Dorp. Loopt verder door in sectie B 3e en 4e Bl
Armentruinacker: tussen Hoymanstraet, Stenenmuurstraet, Meulenstraet (Molen-
straat), Burmstraet en de grens met Belsele.

Sectie A 5e Blad: 
Gaverke: kleine driehoek Waterstraet, de grens met Puyvelde en een stukje Palings-
gatstraet. 
Aexland: tussen Stenenmuurstraet, Waterstraet, Palingsgatstraet, de grens met
Puyvelde, Puyveldestraet en Helsvuurstraet. Met op dit blad: Aexlandbeeksken,
Hoendersnestbeeksken en Ransbeke.

Sectie B 1e Blad: 
Bysteert: tussen Zwaenaerdestraet, Zakstraet en Hellestraet.
Met Fierensstraet en De Meesterwegel. 
Kerkenakker: tussen Zakstraet, Dorpstraet, Dorp, Hulstersche baan (Hulstbaan) en
een stukje Hellestraet. Met Blanckaertbeeksken, Bunderbeeksken, Belselebeek, Bysteert-
beeksken en Ruisselaerbeke

Sectie B 2e Blad: 
Berckelaers: tussen Hulstersche baan (Hulstbaan), Keirnemelkstraet (Kernemelkstraat)
en een stukje Luitentuitstraet. Met Den Baes in het zuidwesten. 
d’ Hannewee: tussen Luitentuitstraet, Keirnemelkstraet (Kernemelkstraat), Cauter-
straetjen (ook Douane Limietstraat en nu Limietstraat) en de Haneweestraat. 
Wyn-veld: tussen Luitentuitstraet, Haneweestraat, Limietstraat, Klein Zwingelbert-
straet, Zwingelbertstraet (beide laatste een dreef), de grens Sinaai-Waasmunster en
Oude Heirweg (nu Riemeersstraat).
Den Overloop: tussen Hulstersche baan (Hulstbaan), Luitentuitstraet en Heirweg
(nu Oude Heirweg).
Kwaed-veld: de driehoek Hulstersche baan (Hulstbaan), Heirweg (nu Oude Heir-
weg) en de grens met Waasmunster (de “Scheylinie tusschen de prochien Sinay ende
Waesmunster”). Met Beulestraetje.
Riemeerschen : tussen Heirweg (nu Riemeersstraat), Luitentuitstraet en de grens
Sinaai-Waasmunster. Met op dit blad: Berckelaersbeeksken, Overloopbeke, Hannewee-
beeksken, Klaverbeke en Wynveldbeeksken.

Sectie B 3e en 4e Blad: 
Ruysselaer: tussen Hulstersche baan (Hulstbaan), Callestraet (Wijnveld), Limiet-
straat en Keirnemelkstraet (Kernemelkstraat). Met Molenhoek.
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Pottelbergs-Wijksken: tussen Douane Limietstraet (nu Limietstraat en Wilgen-
straat), Zwingelbertstraet (nu gedeeltelijk Populierenstraat en gedeeltelijk een dreef)
en Klein Zwingelbertstraet (ook een dreef).
Hemelsche Breede: tussen Hoymanstraet, de grens met Waasmunster en de
Zwingelbertstraet (deels een dreef en deels de Populierenstraat). Met op dit blad:
Armentruinbeke, Ruysselaerbeke, Hemelsbreedebeeksken, Pottelbergbeeksken en Belselebeek

Sectie C 1e en 2e Blad : 
Wapenaert: tussen Wapenaerteindestraet, Heirstraet en de grens Sinaai- Lokeren.
In  het kaartenboek van Anthonis Van Landeghem (1670) wordt deze wijk vermeld als: “Den
wyck gecotteert met de letter A”
Wapenaert Einde/Eindeken: tussen Moervaert, Leebeek, Heirstraet,  Wapenaertein-
destraet en de grens Sinaai-Lokeren.
Klein Ast: tussen Heirstraet, Leestraet, Goossensstraet (nu ’s Graveneke) en de grens 
met Lokeren. Met Braembezienstraetje
‘s Graeven Eecke: tussen Goossensstraet (nu ’s Graveneke), Leestraet, Hulstersche baan,
(Hulstbaan) en een stukje grenslijn met Lokeren. Met Wapenaertbeke, Eindekensbeke, Klein
Astbeeksken en ’s Graveneecksbeeksken.

Sectie C 3e Blad:  
Zwaen-veld: tussen Zwaenaerdestraet, Hellestraet, de Belselebeek tot de oude
monding in de Leebeek, stukje Leestraet en Leebrugstraet.
Groot Ast: tussen Leestraet, Belselebeek, Hellestraet en Hulstersche baan (Hulst-
baan). Met aanduiding Lysdonck-hof, Groot Astbeeksken, Belselebeke, Berkelaarsbeeksken,
Overloopbeke en Kwaedveldbeke.

Sectie D 1e Blad: 
Fondatiewyk: tussen Koebrugstraet (Weimanstraat), Vaert van Stekene, Fon-
datiebeek en Cadzandstraet (gedeeltelijk ook Baudeloostraet genoemd op de kaart).
Met Klein Sinay‘s wegelbeeksken, Fondatieliniedreefbeeksken, Cadzandbeeksken, Populier-
dreef, Liniedreef, Hooidreef, Snepkesdreef.

Sectie D 2e Blad: 
Herrenisse (Heirnisse): tussen Moervaert, de Vaert van Stekene, Koebrugstraet
(Weimanstraat) en  de Fondatiebeek. 

Sectie D 3e Blad: 
Astgemete: tussen Moervaert, Fondatiebeke, Koebrugstraet (Weimanstraat), Lee-
brugstraet en Leebeek. Met Hemelaersbeke

Nota:
Op bovenvermelde kaarten wordt soms vermeld: De Grooten weg van Hulst naar Gent. Deze
weg omvatte de Hulstbaan, Vleeshouwerstraat, Stenenmuurstraat en Waterstraat.
Het vroegere Hanneweestraetje en het Molenstraetje vormden  de huidige Kernemelkstraat
Wie de kaarten op het internet wil bekijken kan die vinden op de link:http://www.waaserf-
goed.be/collectie/14-bladeren-gemeente/6-sinaai-waas-sint-niklaas/25746-kadastrale-atlas-
sinaai-midden-19de-eeuw. 

Wilfried Seghers
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De belangrijkste nog bestaande beken in Sinaai
Armentruienbeek: begint aan het kunstwerk op de Belselebeek, loopt dan zowat
evenwijdig met de Hooimanstraat, dwarst dan de Stenenmuurstraat en heel wat
verder de Hondsneststraat. Mondt daarna uit in de Fondatiebeek.
Molenaarsdreefbeek: ontspringt in de Liniedreef. Ze kruist dan de Cadzandstraat
en de Weimanstraat, maakt een U-bocht in de Heirnisse en kruist terug de
Weimanstraat.Net daarvoor verandert ze van naam in Fondatiebeek.
Fondatiebeek: ontspringt in de Molenaarsdreefbeek. Er is ook een verbinding met
het pompstation op de Moervaart en met de Belselebeek. Ze kruist de Weimanstraat
en maakt wat verder een bocht naar het kruispunt Ettingstraat-Fondatiedreef. Loopt
dan langsheen de Fondatiedreef en Aartdreef naar het Kanaal van Stekene.
Ransbeek: ontspringt in Belsele omtrent de Kouterwegel, dwarst dan de  Kouter-
straat, Dryschouwwegel, Gouden Leeuwstraat, Puiveldestraat en Waterstraat. Mondt
uit in de Fondatiebeek (op die plaats werd ze ooit het Strontvaardeken genoemd),
ongeveer halfweg de Aartdreef.
Speeuwsbeek: ontspringt aan de sportvelden, kruist dan ondergronds de Vleeshouwers-
straat en Franciscuslaan, loopt verder ondergronds langs de Franciscuslaan naar de
Klokke Roelandlaan en kruist de Tinelstraat. Loopt verder langsheen het zuiverings-
station en kruist de Neerstraat. Mondt wat verder uit in de Fondatiebeek.
Belselebeek: ontspringt in Belsele in de omgeving van het Waterschoot. Ze kruist
dan de spoorweg en de Kouterstraat. Volgt verder een eindje de Sinaaiwegel richting
Hooimanstraat en Chiroheem. De oude bedding loopt verder langsheen de Belsele-
wegel en kruist ondergronds de Hulstbaan ter hoogte van de supermarkt. Vanaf dan
loopt ze ondergronds langsheen huize Den Dries tot halfweg de  Zwaanaardestraat.
Daar kromt ze zich naar links en loopt terug bovengronds richting de monding in
de Leebeek. Er is nu een verbinding met de Fondatiebeek die zowel de Leebrugstraat
als de Keizerstraat kruist.
Ruisselaarbeek: Begint aan het kunstwerk op de Belselebeek (Chiroheem), kruist
dan het Wijnveld en loopt tot de Kernemelkstraat  met hetzelfde debiet als de Belse-
lebeek. Vanaf daar splitst ze zich en loopt verder als klein beekje naar De Hulstbaan
richting Kerkenakker. Het deel met het grootste debiet wordt vanaf de Kernemelk-
straat: “Berkelaarbeek”. Voorbij de Hellestraat wordt ze terug Ruisselaarbeek
genoemd en daarna zelfs Bunderbeek tot de monding in de Leebeek.
Leebeek: (Ooit Leysdoncksche Leede)  Loopt van de Doornikstraat (Waasmunster)
langsheen de Leestraat naar de Moervaart.
Pottelbergbeek: Loopt van Limietstraat naar Ruisselaarbeek.
Overloopbeek: loopt van de de wijk “Overloop” naar de Ruisselaarbeek door de
wijk “Groot Ast”
s’Graveneekbeek: Loopt van het einde van de Hulstbaan dwars door s’Graveneke
naar de Leebeek.
Wijnveldbeek: Loopt van 1000 Appels naar de Hulstbaan: monding onduidelijk.
Molenbeek: begint aan het waterzuiveringsstation in Sint Niklaas, kruist de Hoge
Bokstraat, Gentstraat, Marktstraat en Kemzekestraat in Belsele, kruist verder de
Waterstraat aan het 5-gemeentenpunt en mondt uit in het Kanaal van Stekene.

Wilfried Seghers
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Woorden uit het Sinaais dialect met “G” - deel 2
Op onze reis doorheen onze moedertaal zijn we bij station twee van de letter G aan-
beland. Hier gaan we, alweer met heel veel ‘goesting’…

Werkwoorden
Galen: gelden (a en e wisselen dikwijls en d valt in de uitgang voor en vaak weg)
Gaupen: geeuwen, gapen
Gedoan-en: gedaan hebben, klaar zijn – het werkwoord hebben wordt tot het veel
kortere en samengetrokken
Geiëluuëgen: vol verlangen kijken, geelogen
Geloaën: geladen
Geluuëven: geloven
Gerauken: geraken
Geboaren: doen alsof – hij geboarden dat hij mij nie zag
Gerieken: ruiken – rieken wordt gebruikt in de betekenis van ‘ruiken naar’. Iemand
nie kunnen gerieken betekent iemand niet kunnen uitstaan.
Gidderen: giechelen – een gidderkous is iemand die makkelijk lacht
Goan: gaan
Goaren: vergaren – hij hê ghiel zijn leven gegoard en gespoard
Goaslaugen: gadeslaan
Goesteren: behagen – trap het moar af as’t ou nie goesteert
Grauven: graven
Gremelen: grijnslachen
Greiëven: zeuren, zaniken – verwant met het Franse ‘grever’: bezwaren maken
Groaën: raden, gissen
Groeën: groeien
Grollen: grommen – mijnen beir grolt betekent ik heb honger
Gutsen: hard regenen

Nog enkele specifieke woorden:
Galaunt: galant, elegant, kloek van lijf en leden – ne galaunte gast
Gardevoeë: van het Franse ‘garde-vue’: lichtscherm
Gasgroen: grasgroen (de r wordt veelal onderdrukt)
Garanzjeerd: geregeld, in orde gebracht – van het Franse ‘arranger’
Gebeten: nijdig zijn – d’r is hij op gebeten
Gebekt: gegolfd (haar)
Gebeurlijk: eventueel
Gebenedijd: gezegend – geen gebenedijd woord zeggen betekent helemaal niets zeggen
Gebleit: geblaat, gehuil
Geboebeld: oneffen, met bobbels
Geboerd: boer geweest – hij hê goe geboerd betekent dat hij binnen is
Gebonnen: gebonden
Gebreen: gebreid (breiwerk)
Gebusten: gebarsten
Gedeist: zich verstopt, afzijdig houden – ik hou mij wa gedeist
Gederanzjeerd: gehinderd zijn – van het Franse ‘déranger’: storen
Gedrein: met zijn drieën
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Gedussen: gedorsen
Geduren: rust, hij hê geen geduren
Gedurigaan: onophoudelijk
Geduvel: ruzie, onenigheid
Gedzjompel: op den dool zijn, stuntelig gaan
Geefachtig: vrijgevig, gul zijn
Geten: gegeten (zoals u ongetwijfeld al gemerkt zult hebben, gaan we in ons dialect
heel spaarzaam met letters om!)
Gefumeerd: gerookt
Gegarnierd: versierd – van het Franse ‘garnir’
Gegeiërd: begeerd, gewild
Geiëf: gaaf – ze hêt een geiëf wezen (een mooi gezicht)
Geiël: geel – de lange ee wordt soms als eië (geiël) en soms als ïe (stïen) uitgesproken
Geiëren: gaarne, graag
Gejond: gegund – ’t is ou gejond
Geklappig: gezellig kunnen praten
Gekloven: gekloofd
Gekluuët: bedrogen, gekloot
Gekurt: niets geholpen – ’t is niets gekurt
Gelekt: gelikt – gelekt en gestreken: tiptop in orde
Gelouterd: met kalkmortel bestreken latwerk
Gelukkiglijk: gelukkig maar
Gemaksken (op ‘t ...): kalm aan, langzaam
Gemoatst: met 2 bij het kaartspel
Gemuuës: gemors
Genoaderd: heeft baat gebracht
Gepeist: gedacht – een gepeist werk is een klein klusje
Gepermitteerd: toegelaten
Gepresseerd: gehaast
Geroadzaum: raadzaam, aan te raden
Gerebd: geribbeld
Gerefuzeerd: geweigerd – van het Franse ‘refuser’
Gerinneweerd: geruïneerd
Geschappeerd: iemand niet gezien, misgelopen – van het Franse ‘échapper’
Gescheten: zijn gevoeg hebben gedaan - de uitdrukking da’s nogal wa gescheten
betekent die heeft het hoog in zijn bol
Geschranst: gekruist
Geslodderd: loshangend
Gesnoard: goed voorzien – we woaren goe gesnoard
Gesneen: gecastreerd
Gespotterd: gespikkeld
Gesprongen: gebarsten 
Gespuuërd: gespoord, met sporen aan – geleiërsd en gespuuërd betekent helemaal klaar
Gesteuken: neergestort
Gestoept: gedrongen
Gestrauld: gestoken door een insect
Getieëked: getekend, voorzien van een prijs
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Getoot: gekust, gezoend
Getsjou: gejouw
Gewuuën, gewuuënluk: gewoon, gewoonlijk
Gezoeën: gekookt
Gieëlegans: helemaal
Gieëlemaul: helemaal
Gieël-ou-leven: levenslang
Gieël-weiërk: een groot werk
Gieën-ieënen: niemand, geen een
Gieën-ieëne-kieër: nooit, niet één keer
Gitter: ginds
Glattig: glad
Gloeiëndig: gloeiend (kwaad)
Goandeweg: geleidelijk aan, gaandeweg
Godmareië: een zachte vloek – verwijst naar God en Maria
Godsmoedig: vrijwillig, opzettelijk – hij trapten godsmoedig in de plassen
Godsmeugelijk: hoe is het mogelijk
Godverdikke, godverdjuuë, godverdomme: bastaardvloeken
Goezot: te gewillig
Gottekes toch: och arme
Grad: volledig - ik ben het grad vergeten
Grossieel, gruuët: groot
Gruuëts: groots, hovaardig
Gulder of golder: jullie
En hiermee wensen we ‘older’ een prettige nazomer toe – tot in de ‘h’erfst!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1969
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
04  August Hector Thuysbaert (63 j.) w. v. Paulina Eleonora De Cock, † St.-Niklaas
05  Margaretha Van Roy (70 j.) w. v. Jan Leys, Leestraat
24  Remi Strobbe (62 j.)  z. v. Jan en Joanna Coleta De Bruyne, † Antwerpen
25  Martha Van Den Bossche (47 j.) e. v. Achiel Strobbe, Hondsnest
26  Gaston De Beule (48 j.) e. v. Lea Aerssens, Zwaanaardestraat
31  Isidoor Van Damme (84 j.) e. v. Odila Eeraerts, Dorp
-februari
04  René De Mulder (62 j.)  z. v. Aloïs en Virginie Roels, Luitentuit
09  Petrus Van Gaever (82 j.) w. v. Leonie Brijs, Vleeshouwersstraat
13  Bertha Laureys (80 j.) w. v. Leopold De Clercq, e. v. Emiel Strobbe, Tinelstr., †St-Niklaas
19  Jozefa Maria Janssens (83 j.) e. v. Joannes Noordman
19  Zulma Polfliet (66 j.) w. v. Alois Janssens, †Waasmunster
23  Jozef De Jaeck (83 j.) w. v. Felicitas Van Gremberghen, Dorp
24  Clotilde De Rooze (52 j.) e. v. Achiel De Bruyne, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
25  Aloîs Van Pottelberge (67 j.) e. v. Celina De Maesschalk, † Kapellen
-maart
01  Omer Vlaeminck (65 j.) z. v. Gustaaf en Julie Van Weymersch, Hulstbaan
09  Madeleine Corveleyn (72 j.) w. v. Jozef Noens, e. v. Roger Van de Velde, Vleeshouwersstr.
16  Maria Katharina Moens (85 j.) d. v. Desiré en Julie Mertens, Zwaanaardestraat
16  Marie Margareta Moens (79 j.) d. v. Desiré en Julie Mertens, Zwaanaardestraat
18  Marcel Notenbaert (63 j.) e. v. Leontien Dhanis, Tinelstraat
31  Edmond De Plukkker (67 j.) e. v. Maria Van Damme, Zakstraat
-april
13  Mariette Strobbe (56 j.) e. v. Marcel Briessinck, Statiestraat (Wijnveld)
14  Maria Bonne (85 j.) e. v. Honoré Meyskens, Keizerstraat
16  Cyriel Alois De Wael (72 j.) e.v. Martha Van den Bossche † Gent
19  Valerie Nauts (71 j.) d. v. Petrus en Maria Zaman, Dorp
-mei
01  Jan Gerard Smet (66 j.) w. v. Leontine Van Puyvelde, Vleeshouwersstraat
08  Maria Stefania D'hondt (65 j.) e. v. Frans Strobbe, Hooimanstraat
19  Raymond Malschaert (51 j.) e. v. Georgine De Roover, Klein-Sinaai, † Gent
25  Maria Smet (86 j.) w. v. Edmond De Vos, Vleeshouwersstraat
26  Louis Van Pottelberg (89 j.) e. v. Maria Raes, † St-Niklaas
23  Zulma De Witte (79j.) d.v. Jan Frans en Sophia Van Damme, Klein-Sinaai
28  Alfons De Block (82 j.) w. v. Maria Nys, Stenenmuurstraat
-juni
02  Martha Laekeman (74 j.) d. v. Aloïs en Maria Bogaert, † Antwerpen
06  Jozef Coumans (76 j.) w.v. Silvie Hanssens, e.v. Lucienne Vanmeenen † St.-Gillis-Waas
10 Leontine De Cock (71 j.) w.v. Jozef Maes, e. v. Karel Van Gucht, Neerstraat, †St.-Niklaas
12  Leona De Plukker (48 j.) d. v. Domien en Augusta De Clercq, Hondsnest
25  Maria Augusta Hemelaer (80 j.) w. v. Cesar Puimège, Dorp
26  Karel-Louis Lemmen (75 j.) w. v. Melanie Janssens, Stenenmuur
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-juli
03  Florent Stremersch (87 j.) w.v. Renilde Strobbe, e. v. Celesta Van Aelst, Vleeshouwersstr.
18  Adrienne Maes (53 j.) e. v. Albert Boets, † St.-Niklaas
18  Maria Waeyenbergh (78 j.) w. v. René Van Lancker, † Sinaai (rusthuis Maria Eerherstel)
24  Maria Celestina Beirnaert (87 j.) w. v. Petrus Zaman, † Lokeren
26  Emiel Berkers (71 j.) z. v. Jan Isidoor en Louise De Beule, Zwaanaardestraat
-augustus
01  Simonne Haus (16 j.) d. v. Georgens en Veronique De Bruyn, Klein-Sinaai, † Gent
10  Adolf Vermeir (70 j.) e. v. Suzanne Van Grembergen, Statiestraat (Wijnveld)
20  Smet Alfons (87 j.) e. v. Julia Zaman, † Belsele-Puivelde
28  Margriet Heyninck (63j.) d. v. Aloïs en Theresia Van Cleemput, Stenenmuurstraat
-september
01  Augusta Vercauteren (67j.) e. v. Florent Van Damme, Hulstbaan
13  Adolf Haentjes (69 j.) w. v. Augusta Notenbaert 
18  Alfons Vergauwen (82 j.) e. v. Maria Clemence De Smet, † Lokeren
21  Maria De Blandère (82 j.) d. v. Polydor en Odil Cousyn, Klein-Sinaai
25  Leo Van Overloop (64 j.) e.v. Clemence Heirwegh, Statiestraat (Wijnveld)
27  Ferdinand Vaerewijck (79 j.) e.v. Alice De Clerck, † St.-Niklaas
-oktober
08  Kamiel Poppe (49 j.) e. v. Maria Louisa Van Gremberghen, 

G.  Gezellelaan (Dr. Haeltermanlaan) † Berchem-Antwerpen
08  Germana De Weggheleire (58 j.) e. v. Gustaaf De Wilde, † St.-Niklaas
11  Achiel Baert (79 j.) e. v. Anna Catharina De Prycker
17  Edmond Ongena (59 j.) z. v. Alois en Phelomena Van Aelst, Neerstraat
17  Renilde Eeraerts (80 j.) d. v. Frans en Maria Seghers, Dorp, † St.-Pauwels
17  Margareta De Wilde (77 j.) e. v. Gustaaf Meyskens, † Lokeren
20  Albert De Clercq (43 j.) z. v. Amedé en Marie Van Goethem, Leebrugstraat
23  Joris D'Hooghe (61 j.) e. v. Elza Van Daele, Zwaanaardestraat
26  Margriet Danneboom (68 j.) w. v. Gerard De Bock, Hulstbaan
27  Yvonne De Groote (66 j.) e. v. Cyriel Vlaeminck, Heirstraat
-november
08  Maria Catharina Roels (90 j.) w. v. Pieter Gustaaf De Block, Hulstbaan
10  Augusta De Clercq (83 j.) w. v. Domien De Plukker, Hondsnest
12  René De Cock (69 j.) e. v. Julia Van Langenhove, Helsvuurstraat
13  Elisa Maria Van Waes (72 j.) w. v. Joannes Baptist Heynderickx, † St.-Niklaas
23  Augusta Vercauteren (75 j.) e. v. Louis Baeke, Hulstbaan
25  Jozef Smet (86 j.) z. v. Antoon en Marie Louise Everaert, Luitentuit
30  Petrus De Smet (74 j.) e. v. Alice Piessens, Zakstraat
-december
02  Emelia Corveleyn (78 j.) e. v. Pieter Jan Timmers, Hulstbaan
05  Achiel Vercammen (76 j.) w. v. Irma Leenaert, Leebrugstraat
14  Honoré Meyskens (89 j.) w. v. Maria Bonne, Keizerstraat
15  Jules De Vos (79 j.) z. v. Aloïs en Marie Louise Heyens, Leestraat
20  Alfons Poppe (79j.) e.v. Anna Huysmans, Waasmunster, † St.-Niklaas
23  Simonne Stevelinck (39 j.) e. v. Robert Poppe, † Gent
25  Livinus Van Lyssebettens (80 j.) e. v. Margareta Waumans, Hondsnest
28  Pieter Polfliet (88 j.) w. v. Josefine De Bock, Leestraat

Georges Tallir

Sinaai_info_september_2016_72_pg_Opmaak 1  9/09/16  08:46  Pagina 44



Tinelmuseum: Boeiend Pianoconcert te Sinaai
De Vrienden van het Edgar Tinelmuseum hebben het genoegen u uit te nodigen op volgend
piano recital op zondag 20 november 2016 om 15 uur in de Ste. Katharinakerk te Sinaai.
Uitvoerders: het pianoduo Nicolas Callot en Lucas Blondeel.
Programma:  
Robert Schumann (1810 v — 1856) 

- “Studien für Pedalflügel. Sechs Stücke in kanonischer Form opus 56”
Edgar Tinel (1854-1912) 

- “Sonate in g, Opus 15  1° deel  Andante-Allegro”
Robert Schumann 

- 5 van “Zwölf Klavierstücke zu vier Händen für kleine und grosse Kinder op. 85”
- Bilder aus Osten, Sechs Impromptus op. 66

Nicolas Callot (°79) en Lucas Blondeel (°81) leerden elkaar kennen tijdens een concerttournee in
Bulgarije in de zomer van 1993. Niet veel later begonnen ze als duo op te treden. Nicolas studeerde
in Amsterdam, Lucas in Berlijn. Ze volgden als duo onder meer les bij György Kurtàg, Malcolm Bil-
son en Philippe Herreweghe. Ze maakten verscheidene opnames voor Klara en speelden als duo
op ’s lands belangrijkste podia, waaronder Bozar en Flagey in Brussel, deSingel in Antwerpen en
het Concertgebouw in Brugge. Hun eerste gezamenlijke cd-opname met werk van Schubert [Für
Caroline, Warner/Klara] dateert van december 2014 en werd laaiend enthousiast onthaald.

Beide artiesten hebben zowel als solist en kamermuzikant successen op hun naam geschreven. 

Nicolas Callot volgde les bij Mila Baslawskaja aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Hij volgde tevens les bij Elisabeth Leonkaja en Jan Wijn. Hij won verschillende nationale wedstrijden
en werd laureaat van de Brahms-wedstrijd in Oostenrijk (2008). 

Hij speelde als solist met verschillende orkesten, waaronder deFilharmonie onder leiding van Phi-
lippe Herreweghe. Als liedbegeleider werkt hij o.a. samen met Hendrickje Van Kerckhove. Recent
werd een CD opgenomen werk van Grieg [release in 2016].

Nicolas Callot is hoofdvakdocent piano en geeft kamermuziek aan het Fontys Conservatorium
Tilburg (Nederland) en aan de Kunsthumaniora Antwerpen. Hij is kamermuziekleraar aan het jong-
conservatorium in Antwerpen. Hij was enkele jaren assistent-docent aan het Conservatorium van
Amsterdam (Nederland). 

Naast zijn carrière als concertpianist en pedagoog is hij ook opnametechnicus en regisseur.

Lucas Blondeel  heeft als solist talloze concerten gespeeld in Europa, de VS, Japan en Singapore.
Hij was halve finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd in 2007 en van de Clara Haskil Wedstrijd
(2007). Hij won voorts prijzen op wedstrijden in Antwerpen, Genève, Zürich en Berlin. Hij is ook
een veelgevraagd liedbegeleider. 
Hij heeft twee solo-cd’s opgenomen: Schubert Impromptus (Klara) en de Haydn-CD Für Marianne
(Cyprès). Hij nam ook CD's op met basbariton Werner Van Mechelen en met klarinettist Annelien
Van Wauwe. Lucas Blondeel is docent aan het conservatorium van Darmstadt (Duitsland).

Van harte welkom op dit pianorecital, noteer dit alvast in uw agenda.
Inkom: 12 € en 10 € bij voorverkoop. 
Hulstbaan, 18  9112 Sinaai - Rek.: BE56 4013 5175 8188.
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Wereldwinkelnieuws
Drie jaar geleden is het wereldwinkeltje in Sinaaidorp 11 geopend als filiaal van de grotere winkel
te Belsele, met de bedoeling de Fair Trade voedingswaren dichter bij de Sinaainaren te brengen.

In onze winkel in Belsele is er een grote keuze aan artisanale produkten in steen, keramiek, glas,
speelgoed in hout, kunstwerkjes in metaal, lederwaren, sjaals en sieraden in waardevol zilver en
kleurrijk fancy, alles “fair trade”-gewijs geproduceerd.

In samenwerking met Sinaai  heeft er dit jaar opnieuw een “sieradendag” plaats in OWW Belsele,
Koutermolenstraat 8 (naast muziekcentrum ‘t Ey) op 15 en 16 oktober van 9u30 tot 18u00, waar
op de gezellige zolder extra “pareltjes van juweeltjes “ worden aangeboden. Van harte welkom!

En naar goede jaarlijkse gewoonte tref je ons natuurlijk ook op de Dries met de jaarmarkt van za-
terdag 24 september, tussen 10 tot 16 u.

Mannenkoor Gaudeamus - Kerstconcert 2016
Vrijdag 23 december 2016 om 20 uur, mag je nu al in je agenda aanstippen voor het kerstconcert
van Gaudeamus. Onze dirigent Raf Vandermeulen heeft zijn keuze gemaakt uit herkenbare kerst-
liederen (Gruber, Praetorius…) afgewisseld met liederen uit de 17de eeuw van anonieme compo-
nisten, en dit naast instrumentale intermezzo’s.
Een kerstconcert in de kerk van Puivelde met Mannenkoor Gaudeamus, alweer een avond om naar
uit te kijken. 
Wil jij ook deel uitmaken van het Mannenkoor, dan ben je van harte welkom op de wekelijkse re-
petities op donderdagavond om 20.00u, in de bovenzaal van het oud gemeentehuis. Sinds sep-
tember 2015 genieten een vijftal nieuwe zangers van de uitstekende groepsfeer.  

Sint-Catharinabasisschool 
(’t Wijntje, Klavertje 3 en De Zwaan)

Wacht niet op bijzondere  MOMENTEN,
maar maak de gewone momenten BIJZONDER!

Wij nodigen jullie graag uit om eens een kijkje te komen nemen op Zater-
dag 10 december 2016 van 10u tot 12u tijdens onze OPENKLASJESDAG!

Kinderen geboren in 2014 of vroeger kunnen worden inge-
schreven. 
Op zaterdag 13 mei 2017 is onze volgende openklasjesdag.

Voor meer info: bekijk even onze leuke website 
WWW.SCS-SINAAI.BE.
IEDEREEN WELKOM. 

verenigingen
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Jeugdkoor Gaudeamus 
Afgelopen juli brachten we met het jeugdkoor voor de
9de keer een bezoek aan Lourdes. Daar bezochten we
uiteraard het Heiligdom, liepen we in de voetsporen van
Bernadette, brachten hulde aan Maria, zongen in de
Nederlandstalige én in de Internationale eucharistievie-
ring (live te volgen via internet), dronken van de bron,
lieten kaarsjes branden en namen ook deel aan de
kaarsjesprocessie. 

Vanop de Pic du Jer hadden we een prachtig zicht op
Lourdes en omgeving, we bezochten de grot onder de berg, namen een verfrissende duik in het
meer van Lourdes, genoten van enkele ritjes op de rodelbaan en maakten een prachtige bergwan-
deling in Gavarnie.

Op 2 september startten we met frisse moed aan het 43ste werkjaar. De repetities voor het vol-
gende kerstconcert zijn al volop aan de gang. Noteer alvast 17 december in jullie agenda want
dan kunnen jullie genieten van ‘The Sound of Christmas’.

Alle info over het koor op www.jeugdkoorgaudeamus.be of volg ons op Facebook.
Wie lid wil worden kan altijd een kijkje komen nemen tijdens de repetitie op vrijdagavond om 18u30
(zaaltje achter de parochiezaal) of contact opnemen met een van de bestuursleden.

KLJ 
De zomer is alweer voorbijgevlogen, maar wij hebben deze niet zomaar laten voor-
bijgaan en gaven met leden en leiding alles wat we in ons hadden zitten om prijzen
te halen op de sportfeesten. We hebben onze Sinaaise roots weer eens goed in
de verf gezet! Ook bedankt aan alle supporters die een kijkje kwamen nemen en
ons een duwtje in de rug gaven.

Ondertussen hebben
wij ook al de aftrap
gegeven naar het
nieuwe werkjaar
2016-2017 met onze
superleuke startdag,
aan ons KLJ-lokaal
achter het vroegere
OCMW gebouw. Heb

jij onze startdag gemist,
maar wil je toch graag eens komen kijken? Dat kan elke zondagmiddag vanaf 14:00. Je vindt ons
activiteitenoverzicht ook steeds op de website achteraan het informatieboekje.

Ook willen wij reclame maken voor onze ondertussen gekende appelslag die doorgaat op zaterdag
15 oktober. Zet de deur maar op een kiertje en ga vooral nog geen appeltjes kopen in de winkel ;)
Ook onze halloweentocht komt eraan op 31 oktober, kom jij ook mee griezelen of gewoon gezellig
wat drinken op onze KLJ-stand? Kom dan zeker een kijkje nemen!

31
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Neem ook zeker eens een kijkje op onze site www.klj-sinaai.be of op onze facebookpagina om
op de hoogte te zijn van onze nieuwtjes. Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om onze
hoofdleider te contacteren: Kevin Aerssens – Luitentuitstraat 60 Sinaai - 0495 13 38 58 

Chiromeisjes Alleman 
Na een drukke zomer kunnen de Chiromeisjes terugblikken op weer heel wat fantastische momen-
ten. We zetten de zomer in met onze jaarlijkse BBQ, ondanks het mindere weer slaagden de weer-
goden er niet in roet in het eten te gooien. Bedankt aan alle aanwezigen voor jullie komst! 

Maar de kers op de
taart dat was toch ons
kamp. Met zo’n 150
trokken we op 21 juli
richting Ruiselede.
Wat stond er op het
programma? Een su-
perdeluxe tien-daagse
ge vuld met de gekste
activiteiten. We kre-
gen zelfs een be-
zoekje van niemand
minder dan Peter Van
De Veire, die voor ons
leuke plaatjes kwam draaien. Op onze bezoekdag verwelkomden we dan weer vele Sinaainaren,
die voor de gelegenheid afgezakt waren naar de ‘West-Vlaanders’. Telkens is het verrassend hoe
snel we weer op onze vertrouwde Dries staan voor de slotformatie. Zo’n kamp, dat vliegt voorbij! 

Maar geen tijd om te treuren, want nog geen twee weken later vertrokken we alweer, deze keer
voor onze daguitstap. De jongsten trokken richting domein ‘De Ster’ in Sint-Niklaas, terwijl onze
oudsten voor een frisse duik naar de zee gingen. En dan stond september al voor de deur. Dat be-
tekent niks minder dan de start van het nieuwe werkjaar. De oudsten van elke afdeling gingen over
naar de volgende groep en de leidsters werden ook opnieuw flink door elkaar geschud. We kregen
er bovendien heel wat nieuwe leden bij en zijn helemaal klaar om er opnieuw een fantastisch Chi-
rojaar van te maken. 
Tot slot willen wij ook nog enkele data meegeven die jullie zeker in de agenda moeten opnemen:
• Op 8 oktober vindt ons mosselfeest plaats waar de lekkerste mosselen, kaaskroketten en fri-

kandellen geserveerd worden.
• Ondertussen een nieuwe traditie, de oud ijzer actie: deze zal op 22 oktober plaatsvinden.

Chiro 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 Retie. Daar
hebben we ons in de wereld van Batman en Superman gestort en helemaal in hun stijl de buurt
verkend. Groot en klein heeft dan ook met volle tuigen genoten van dit schitterende kamp! 

Na zo’n mooi zomerseizoen was het begin september tijd om het nieuwe werkjaar van start te trap-
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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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pen met onze startdag, dit jaar geheel in Star
Wars thema. 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 niet minder dan 7 lei-
ders: Matthias Creve, Thomas, Ben, Cédric,
Pepijn, Victor en Jan, die jarenlang mee onze
ploeg hebben versterkt. Maar niet te veel ge-
treurd, want dit jaar mogen we 2 nieuwe lei-
ders verwelkomen. Joren en Rien zullen dit
jaar de leidersploeg met veel enthousiasme
versterken. Samen met hen zijn we alvast
volop in het nieuwe jaar gedoken! 

Aangezien we dit jaar dus met een wat klei-
nere ploeg aan de slag zijn gegaan, zeggen
we (voorlopig) ook vaarwel tegen onze
jongste afdeling, de Giganten. Dat wil ech-
ter niet zeggen dat jullie jongste knapen
niet naar de Chiro kunnen komen! De afde-
lingsgrenzen zijn een beetje verschoven,
maar iedereen is uiteraard nog steeds wel-
kom vanaf het eerste leerjaar. 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 29 oktober, die we vorig in een
heel nieuw jasje hebben gestoken en zo kan je ook dit jaar helemaal in herfststijl komen feesten op
onze gloednieuws Autumn Break. Twee dagen 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 kerstbo-
men 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 kerst-
bomen.

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!

Scouts
De toffe kampen van deze zomer liggen al een
eindje achter ons. In de maand september
namen sommigen afscheid van hun tak en gin-
gen naar een volgende tak. Dit gebeurde op de
overgang die werd afgesloten met onze traditionele BBQ. Ondertussen
hebben jullie allemaal kennis gemaakt met nieuwe vrienden en nieuwe
leiders en is er elk weekend een toffe vergadering. 
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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

Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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Omdat scouting de plek is waar je samen, met vallen en opstaan, kan
groeien werd dit jaar als nieuw jaarthema gekozen voor GRENZELOOS
GROEIEN.

Bij de scouts leer je al doende. Hoeveel keer heb je die mastworp niet moe-
ten oefenen vooraleer je sjorring overeind bleef staan? Of hoe lang duurde
het voor je op tocht doorhad dat je de kaart ondersteboven hield? Scouts
is een veilige ontdekkingsreis. Bij de scouts leer je door het zelf te doen,
met leiding die je op weg zet en aanmoedigt.

Heb je zin om mee met ons op avontuur te trek-
ken elke zondag? Kom gerust eens langs!

Werkgroep Jeugd Sinaai
het is alweer eventjes geleden dat u nog wat kon lezen over WJS. Maar dat betekent alles behalve
dat wij stilzitten. 

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

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

Zelf organiseren we op zondag 20 november weer onze jaarlijkse KRISTUS KONING: een grote
speldag waarop met alle jeugdbewegingen van Sinaai op de Dries wordt gespeeld, en later op de
dag de andere grote pleinen in Sinaai per leeftijdsgroep worden ingepalmd. Diegene die er ooit al
bij waren herinneren zich waarschijnlijk vooral nog het boterkoeken-met-chocomelk-festijn. Ho-
penlijk zien we jullie net zo massaal aanwezig als vorig jaar.

Troelant - Bierbeurs
In dit artikel willen wij, met enige trots, de 8ste editie van de bierbeurs in jeugdhuis Troelant aankon-
digen. Vooraleer hier verder op in te gaan, willen we eerst even terugblikken op de vorige editie.

Vorig jaar kregen we op de bierbeurs bijna 400 bierliefhebbers over de vloer. We kozen 26 speci-
aalbieren uit gerelateerd aan de 26 letters van het alfabet: “Het bier ABC”. Voor ieder wat wils dus. 

Voor deze editie hebben we, na een maandenlange zoektocht, 25 bieren gekozen die passen in 5
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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

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

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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categorieën volgens de ingrediënten van bier (Mout, gist, hop, toevoegingen en specialekes). We
trachten hiermee onze bezoekers een indruk te geven welke invloed bepaalde ingrediënten hebben
op de smaak van bieren. Welkom op de bierbeurs voor dummies! We hopen dat we jullie binnenkort
allemaal opnieuw kunnen verwelkomen om ze samen met ons te degusteren.

Dus noteer alvast ZONDAG 2 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!)

Koers voor inwoners – Podiumplaatsen
We zagen weer een succesvolle en spannende koers voor de inwoners dit jaar, met een talrijke opkomst
en een podium dat pas in de laatste rechte lijn beslist werd. Bij de dames werden de bekers uitgedeeld
aan Samina Vermaut, Sofie Claus en Astrid van de Voorde. De heren die met de medailles naar huis
keerden waren Kevin Aerssens, Dieter Claus en Gregory Vonken.

Van harte proficiat aan alle deelnemers en alvast veel trainingsgenot gewenst want volgend jaar is de
koers weer van ons!
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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

Gevelrenovatie
Zandstralen (TORBO)
Gevelbepleistering
Chris Gevers

Koningin Elisabethlaan 77
9100 Sint-Niklaas
0479 30 64 77
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Badminton voor iedereen 
bewegen is gezond - sporten maakt gelukkig!

Je bent vrij op vrijdagmorgen en je wilt deze tijd sportief doorbrengen, dan kan je komen badmin-
tonnen van 9u tot 10u in de Sporthal Ter Beke.

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

We spelen recreatief, maar er wordt wel gezweet, plezier gemaakt en volop gesport.

Welkom aan alle sportievelingen. Jong of jong van hart iedereen is welkom! Vrijdag 9 september is
de start van het nieuwe badmintonseizoen.

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

GFA Sinaai
Bedankt!
In het eerste weekend van augustus vond het jaarlijkse Tornooi FC
Wijnveld-Sinaai Girls plaats. Fair play vierde hoogtij! We willen dan ook
alle ploegen, scheidsrechters, supporters en medewerkers bedanken
voor hun aanwezigheid en hulp.
Ook dank aan de talrijk opgekomen gaaibolders. Tot volgend jaar!

De derde Try-Out voor de meisjesjeugd was een succes!

Try-Out: eerste kennismaking met speelsters en trainers van 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 spe-
len?
Neem dan contact op met onze
sportief verantwoordelijke: 
jurgen@gfas.be of 0486 491 410.

Kalender evenementen:  
1 & 8 oktober: Grootouderontbijt
speelsters
31 oktober: Halloweentraining 
18 december: Kerstfeest 
9 & 10 januari: Oudercontact
speelsters
inschrijven kan in de kantine op
het Wijnveld

sport sport sport
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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-Waas info@krygsman.be

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

Nieuw: FOTOTAARTEN

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag
ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Nationale ploeg op zaterdag:
1 oktober om 15u00 tegen HO Wolvertem-Merchtem
22 oktober om 15u00 tegen SV Zulte-Waregem
5 november om 14u30 tegen Zwevenzele
19 november om 14u30 tegen Brakel
3 december om 14u30 tegen Chastre
17 december om 14u30 tegen Cerkelladies Brugge

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u00 tot 12u00 op het Wijnveld

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

Atletiek - loper van de maand...
Stefaan Van Bogaert

Stefaan is begonnen met voetbal op
11 jarige leeftijd bij Sinaai, na de pu-
bertijd is hij overgeschakeld naar vol-
leyballen bij BELVOC in Belsele in 3e
provinciale.
Na 4 jaar terug naar het voetbal bij
Wijnveld (Walivo), waar hij na 6 jaar
stopte na blessures aan enkel en knie. 
Dan maar beginnen fietsen bij “Blijf fit
Sint-Pauwels” en lopen bij RTS Sinaai. 

Graag loopt Stefaan wat wedstrijdjes
met vrouw en kinderen, en duathlon
wedstrijden van korte en lange afstan-
den. De doelstelling voor dit jaar zijn
nog de halve marathon van Hamme,
de halve marathon van Etten Leur en
als kers op de taart nog maar eens
“DE HEL VAN KASTERLEE” voor het
jaar af te sluiten. Aan deze zware wed-
strijd die altijd doorgaat de week voor
kerstmis heeft hij al enkele malen deel-
genomen met goed resultaat! 

De wedstijd afstanden: 15km lopen aansluitend 105 km MTB en dan afsluiten met een loop van
30km.

Wij Wensen Stefaan veel succes toe in zijn voorbereiding naar een van de zwaarste wedstrijden
van België.

sport sport 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:

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

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

Tel. 03/772 50 32  GSM 0475/23 96 93
Fax 03/772 43 94
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Nood aan een verpleegkundige aan huis?

Het Thuisverpleegteam kan jou helpen!
We zijn actief in Stekene - Moerbeke en Sinaai.

Meer informatie kan je vinden op:
WWW.THUISVERPLEEGTEAM.BE

Of bel ons op: 0476 39 07 56

‘t schuurke
Kernemelkstraat 132  9112 Sinaai

Opruiming van woningen bij verkoop, verhuis en 
overlijden, alles wordt meegenomen.

Afbraak van woningen en bouwrijp maken van gronden.
In- en verkoop van oude bouwmaterialen.

Verbouwingen - gyproc - vloer- en tegelwerken.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be
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RTSinaai  nieuws 

Runningteamsinaai geeft volgend jaar weer een Start To Run. De start is voorzien vanaf 13 maart
2017. Meer info vindt je op www.runningteamsinaai.be

Podiums: op 17 juli behaalde Sofie Claus een 2e plaats in de zware wedstrijd “La Chouffe trailloop”,
afstand 28km met 780 hoogte meters. En op 22 juli een 4e plaats voor Didier Verlee in St Mar-
griete.

Wandelclub Reynaertstappers
Op 11 december heeft voor de 32° keer de kersttocht van wandelclub Reynaertstappers vzw plaats.
Vertrekken kan je tussen 7u30 en 15u00 vanuit de polyvalente zaal De Klavers in Belsele. Wij bieden
afstanden aan tussen 7 en 23 km. Een deel van de omlopen zijn geschikt voor rolstoelen en  bug-
gy’s. Controleposten zijn voorzien in zaal Toon in Sinaai en in de Parochiezaal van Puivelde. We
gaan tijdens deze winterse dag langs goed begaanbare wegen. De inschrijving bedraagt 1,50 €
en voor deze prijs ben je verzekerd voor ongevallen onderweg. Indien je een lidkaart hebt van een
erkende wandelclub of een kansenpas betaal je 1,10 €. Meer info kan je ook vinden op onze web-
site: www.reynaertstappers.be

Judoclub Sinaai
Gratis trainingen

In september en oktober kan men 8 lessen gratis meetrainen.
Tijdens de rest van het jaar zijn dat er 4.

Competitie
Tornooi Zelzate

1e: 
Seppe Nijs  
Emely Buysrogge

2e: 
Ward Belis  
Victor Suy 
Kian De Bruyne
Jorre De Plus
Tibo Linthout  
Thor Geerts

3e: 
Axl De Clercq 
Hanne Goethals  
Vic Moerman
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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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Senioren

1e: Evelien Bruys 
3e: Pieter Jan Dhooghe – Tim De Witte
5e: Dries Catfolies

Info:
gerrit.van.bossche@telenet.be - 03/7721001 -
judoclubsinaai.weebly.com

Voetbalclub FC Herleving Sinaai  
activiteiten doorheen het nieuwe seizoen 2016-2017:

Zondag 18/9 footlunch sinaai – haasdonk
Zondag 30/10 footlunch sinaai – vrasene
Weekend 11-12-13/11 mosselsouper
Vrijdag 25/11 verwenavond
Zaterdag 03/12 avondwedstrijd sinaai - heikant
Zaterdag 10/12 kerstfeest
Zondag 15/01 receptie samen met 800 jaar Sinaai
Zondag 22/01 footlunch sinaai – dendermonde
Februari: nog te bepalen pannenkoekendag 
Zondag 19/2 footlunch sinaai – moerbeke
Zondag 26/3 footlunch sinaai – waasmunster
Zondag 09/04 barbecue sinaai – bazel
Zaterdag 15/04 en ma17/04       paastornooi
Vrijdag mei penaltytornooi

Op onze website kunnen jullie terecht voor alle informatie betreffende de club.
De hoofdpagina omvat het recente nieuws, waarbij je telkens op de titel kan doorklikken voor extra
info. 
De overzichtskalender van alle ploegen vinden jullie ook op de hoofdpagina via link Soccer Online.
Bij de categorie senioren en jeugd worden alle ploegen voorgesteld met foto en namen van de
voetballers, trainers en begeleiders.
Alle evenementen voor het komende nieuwe voetbalseizoen zijn gekend en worden ook hier me-
degedeeld. Noteer deze data reeds in jullie agenda!
Wij heten jullie alvast welkom op één van onze footlunches. Op zondagmiddag kunnen jullie dan ge-
nieten van een heerlijke maaltijd vòòr de thuismatch die start om 15u.

Kom gerust een kijkje nemen op onze website en volg ons op Facebook
https://www.fchsinaai.be
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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

Van Hoecke - D’haen
Leestraat 27
9112 Sinaai

Tel. 03/722 15 19
fax 03/722 15 20

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
48
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Schooldirecteur Geert Poppe geeft fakkel
door
“Er zijn momenten geweest waar ik van sommige zaken wak-
ker lag”

Op 31 augustus ging schooldirecteur Geert
Poppe met pensioen. Hij gaf 20 jaar les en was
daarna 20 jaar directeur. Onder zijn leiding kre-
gen de scholen in Sinaai een grondige facelift.
Geert kijkt tevreden terug op zijn carrière en
geeft zijn opvolger, Doreen Rogiers , alvast wat
goede raad: “Het is belangrijk je collega’s te en-
thousiasmeren”.

Info Sinaai: “Hoe bent u directeur geworden?”

Geert Poppe: “Ik ben uiteraard eerst onderwijzer
geweest. Ik begon in 1977 in de jongensschool
van Waasmunster. Het jaar daarop kreeg  ik de
kans om naar Sinaai te komen. Paul Van Poucke
was toen directeur. De omgang met de kinderen en
het lesgeven vond ik zeer aangenaam. Het was na-
tuurlijk ook mijn bewuste keuze! Op een bepaald
moment dacht ik bij mezelf: “Ga ik dit nu heel mijn
leven doen of is er een kans om het wat ruimer te
bekijken? Misschien kan ik later directeur worden?”

Toen ik rond de dertig was, ben ik drie jaar naar Gent
geweest om daar op zaterdagvoormiddag de “Diocesane Hoger Opvoedkundige Studiën” te vol-
gen. Een paar jaar later kreeg ik  plots een opportuniteit. Mijn voorganger, Luc Van Acker, zette de
stap naar de Guimardstraat om daar te werken als pedagogisch adviseur voor het Katholieke On-
derwijs Vlaanderen. Zo kwam er een plaats vrij. Het schoolbestuur vroeg mij om de plaats van Luc
in te vullen. Ik werd waarnemend directeur. Twee jaar later werd ik vast benoemd.”

“Kinderen zijn op school om te leren leren én leven.

Info Sinaai: “Wat doet een directeur zoal?”

Geert: “Het is een zeer complexe job. Prioritair is natuurlijk het pedagogische luik. Kinderen zijn op
school om te leren leren én leven. De kinderen kennis bijbrengen is één van de hoofdopdrachten
van elke leerkracht en ook van de directeur. Zij streven ernaar om de eindtermen en de leerplan-
doelen, -die de overheid en de onderwijskoepel hebben uitgeschreven - met alle kinderen te be-
halen. Daarnaast zijn de socio-emotionele en relationele vorming van primordiaal belang: leren met
elkaar harmonisch samenleven! 
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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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Info Sinaai: “Kreeg u veel vrijheid?”

Geert: “Meer dan een klasleerkracht. Als leerkracht ben je natuurlijk meer aan je klas gebonden.
Als directeur kan je elke dag zelf je tijd plichtbewust invullen. Je moet wel meer vergaderingen bij-
wonen. Voor veel mensen, en voor mezelf ook, was dat op bepaalde momenten soms iets te veel
van het goede. Niet alle vergaderingen zijn altijd even interessant.”

Info Sinaai: “Was het een stressvolle job?”

Geert: “Ja, toch wel. Ik ga niet ontkennen dat er stressvolle momenten waren. Vroeger kende het
schooljaar enkele piekmomenten: het begin en einde van het schooljaar, de feesten, semesterrap-
port, ... Nu is het ganse schooljaar druk. Je hebt altijd met heel veel mensen te maken: de kinderen,
de  collega’s, de (groot-)ouders, de inspectie, de schoolraad, het schoolbestuur, … Ieder heeft -
vanuit zijn eigen perspectief - zijn bezorgdheden en vragen waarop een antwoord of actie wordt
verwacht!
Je moet er mee leren leven dat het een serieuze tijdsinvestering is. Om stress te vermijden neem
je er het best voldoende de tijd voor; tijdig beginnen en lang doorwerken. Toch gebeuren er elke
dag onverwachte zaken. Daarvan lag ik dan wel eens wakker. Zo was ik m'n laatste schooljaar een
tijdje ziek, werd er op school ingebroken, was er een akkefietje tijdens een fietstocht,  “ontploften”
er enkele flesjes waarbij een kind zich licht kwetste, ... Meestal op zich vrij onschuldige voorvalletjes
maar die - wanneer ze zich opstapelen - wel voor wat stress kunnen zorgen.

Info Sinaai: “Wat moet een directeur goed kunnen?”

Geert: “Om het vol te houden is het belangrijk dat je naar mensen kan luisteren. Zeker naar de col-
lega’s. Luisteren wat hun noden zijn, wat hen bezighoudt. Belangrijk is hen te enthousiasmeren. 
Onderwijzers werken soms na een tijdje op routine. Dat heeft voor- en nadelen. Ze kunnen terug-
vallen op hun ervaring maar het kan ook verstikkend werken. Je moet “jong” blijven, nieuwe dingen
durven aanpakken en mee op weg willen gaan. Er is altijd iets nieuws. 
Het is ook belangrijk om jonge collega’s goed te ondersteunen. Heel veel jonge onderwijzers haken
na een paar jaar af. Dat heeft twee redenen: ofwel voelen ze zich niet goed in hun job, ofwel moeten
ze te veel interims doen en hebben ze te weinig  stabiliteit. Er wordt hard gewerkt om daar iets aan
te doen. Het profiel van leraar dient te worden bijgesteld.”

Info Sinaai: “De kinderen zijn ook mondiger dan vroeger en er zijn er ook de sociale media.
Hoe beïnvloedt dat het onderwijs?”

Geert: “Dat  maakt het er niet eenvoudiger op. Zeker in de derde graad. Kinderen zijn een stuk
mondiger en kritischer geworden. Op zich een goede zaak zolang ze maar beleefd blijven. Maar al
bij al vind ik dat het bij ons in Sinaai heel goed meevalt. Ik krijg weinig klachten van de ouders.
Er zijn wel enkele gevallen van cyberpesten geweest. Als we dat te weten komen - want meestal
speelt zich dit af buiten de school - gaan we daar onmiddellijk op in. We informeren de ouders en
trachten dit in de kiem te smoren. Kinderen moeten weten dat wat ze via facebook of andere sociale
media verspreiden niet vrijblijvend is. Zij moeten leren omgaan met de gevaren van het internet.”

Info Sinaai: “In uw actieve carrière heeft u ook het actieve lerarenkorps zien vervrouwelijken.
Heeft dat invloed gehad op uw werking?”
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Geert: “Op het moment dat ik als directeur startte waren we al gemengd. Ook de leerlingen werden
gemengd. Dat maakt wel een verschil. Het verzacht de zeden. Toen de jongens nog apart zaten,
was er af en toe wel eens  een knokpartijtje op de speelplaats. Dat zie je bijna niet meer.  
Ik vind ook dat een gemengd korps aangenamer werken is.”

Info Sinaai: “Hoe gaat de school om met de grotere diversiteit?”

Geert: “Wanneer ouders zich akkoord verklaren met het  opvoedingsproject staat de school open
voor alle kinderen ongeacht hun religieuze en culturele achtergrond. Geen enkel kind brengt de
christelijke identiteit van de school in gevaar. Er wordt wel op toegezien dat alle kinderen loyaal
zijn t.o.v. de christelijke opvoedingsproject van onze katholieke school. Het is zelfs verrijkend wan-
neer kinderen met een verschillend geloof en een verschillende culturele  bagage met en van elkaar
kunnen leren!”

Info Sinaai: “Is er veel veranderd op de school qua lesgeven?”

Geert: “Wij zaten bij een meester en die was “koning” van zijn klas. De deur ging dicht en de mees-
ter gaf meestal frontaal les en dat was het. Nu is er meer teamwerk. Zeker de collega’s van de
eerste en tweede graad schrikken er niet voor terug om er eens een andere collega als helpende
hand in hun klas bij te halen. Co-teaching noemen ze dat. De tijd van de taakklas is grotendeels
voorbij. Men kan af en toe nog wel eens een kind uit te klas halen om het extra te ondersteunen
maar men gaat toch meer en meer met co-teaching werken. Kinderen die het wat moeilijker hebben
kunnen dan door de tweede leerkracht extra worden geholpen. Dat is zeer aangenaam werken
maar als klasleraar moet je die aanwezigheid wel leren aanvaarden. De meeste collega’s vinden
co-teaching een aangename ervaring.”

Info Sinaai: “De opkomst van de technologie is een ander aspect van de verandering.”

Geert: “Op dat vlak is er de laatste vijf jaar een hele grote kentering geweest in de Sinaaise scholen.
Wij hebben hier toch wel wat voorsprong op de rest. In elke klas beschikken de collega’s over een
digitaal bord. Dat was een ware revolutie. Leraars die twintig, dertig jaar met krijt hadden geschre-
ven, werkten plots met de laptop en het digitaal bord. In ‘t begin met een bang hart maar na korte
tijd werd het een onmisbaar instrument om op een “moderne” manier les te geven. Weinigen zou-
den het nog willen missen. 
Ook hadden we vrij snel computers op onze scholen. Ik had het geluk om in 1997 dertig computers
van de kerncentrale van Doel op de kop te kunnen tikken. Het waren afdankertjes maar nog goed
te gebruiken in onze twee computerklassen. Ook dat was nieuw voor de collega’s. Er waren toen
weinig scholen die al computers hadden. Computerklassen zijn nu passé. De kinderen hebben nu
een chromebook (een soort laptop) in de klas. Nieuwe media heeft zeker een meerwaarde maar is
natuurlijk niet zaligmakend. Het is nog altijd de leerkracht die er toe doet!

“Ik vind wel dat de scholen in Sinaai gezien mogen worden.”

Info Sinaai: “De scholen zijn al een aantal keer gerenoveerd. Was het makkelijk om daar geld
voor te krijgen?”

Geert: “Het schoolbestuur heeft op relatief korte tijd een serieus inhaalmanoeuvre gedaan om de
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scholen van Sinaai te renoveren en te vernieuwen. Halverwege de jaren ‘90 werd de B-vleugel van
de basisschool “Klavertje 3” gerenoveerd. De A-vleugel wordt in de loop van dit schooljaar verder
afgewerkt. Op “het Wijntje” werd een vleugel bijgebouwd. Ook de school op Leebrug, de Zwaan,
werd in de jaren ‘90 gerenoveerd en onlangs uitgebreid. In de Tinelstraat werd begin 2014 een
prachtige nieuwbouw gerealiseerd en staat er een tweede uitbreiding op til! Er werd al die tijd, vaak
achter de schermen, enorm veel werk verricht. Het schoolbestuur verdient hier terecht een grote
pluim.
De financiering van schoolrenovaties en nieuwbouw hangt af van je dossier. Voor nieuwbouw kom
je op een wachtlijst van vijftien jaar. Dat betekent dat je als schoolbestuur moet inschatten welke
behoefte je zal hebben binnen twintig jaar.
Om dit alles te realiseren hebben we de tering naar de nering gezet maar ik heb de collega’s nooit
horen klagen dat ze iets tekort kwamen in hun klas. Je mag ook niet vergeten dat al de oude school-
banken en het meubilair in de eetzaal werden vernieuwd. We hebben niet stilgezeten. Ik vind
wel dat de scholen in Sinaai gezien mogen worden. Ik kom ook in andere scholen waar je af en toe
nog vooroorlogse situaties opmerkt.”

Info Sinaai: “Welke goede raad geeft u uw opvolger?”

Geert: “Ze moet zeker in het begin geduld leren hebben. Het team en de kinderen leren kennen.
Bezorgdheden inschatten en waar nodig bijsturen. Ze zal diplomatisch moeten leren optreden en
de doelen die ze voor ogen heeft geduldig maar daadkrachtig nastreven”

Info Sinaai: “Hoe voelt dat om de jeugd van Sinaai langs uw school te zien passeren?”

Geert: “Dat is een heel fijn gevoel. Via de kinderen ken ik natuurlijk veel mensen van Sinaai. Al komt
daar stilaan verandering in. Typisch Sinaaise namen als: “Vercauteren, Smet, Van Acker, ...” komen
minder en minder voor op de klaslijsten. Ik vind die verbondenheid met de plaatselijke gemeen-
schap en het dorpsleven zeer leuk.”

Info Sinaai: “Wat zijn de plannen nu?”

Geert: “Ik moet dringend een aantal klusjes aan huis en tuin opknappen. Verder wil ik werk maken
van het verbeteren van mijn conditie door te wandelen en te fietsen. Wandelen in de natuur geeft
me veel voldoening. Hierbij hou ik ervan om vogels te spotten en de veranderende natuur te ob-
serveren. Zoals elke grootouder ben ik fier op mijn kleinkinderen en zal ik hen de hoogst mogelijke
aandacht geven. Later wil ik ook nog wat vrijwilligerswerk doen. Ik ben niet van plan om in mijn
luie zetel te zitten maar... dit mag ook wel eens, niet?"

Info Sinaai: “Alvast bedankt en geniet van uw welverdiend pensioen!”
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Adam ........................ brood en banket .....................40
Annaert Dany............ garage.......................................8
Apex ......................... immobiliën...............................55
Arcad ........................ architectenbureau ...................40
Argenta ..................... bank en verzekering................12
Assuraes................... verzekeringen..........................20
Best Shop................. droogkuis ..................................8
BNP Paribas Fortis ... bank en verzekering................32
Braeckman Robin..... sanitair & verwarming  ............8
Buyle Herman........... vakantie ..................................50
Carl Stuer CSI........... interieurinrichting ....................42
Cerpentier................. dakwerken-sanitair ...................6
City carwash............. carwash ..................................14
Concept.................... ontwerpburo .............................2
Cools Stefan............. schilderwerken........................38
Danika....................... dienstencheques ....................50
Dany’s Style.............. kapsalon .................................40
DCS .......................... vastgoed .................................10
De Beleyr Marc......... electro-techniek ......................34
Debergh.................... osteopaat................................. 6
De Block Marc.......... global id ..................................10
De Greyt bvba .......... constructie ................................8
De Roeck.................. bouwonderneming..................40
De Ryck Marijke ....... meetbureau.............................20
De Tender Dirk.......... interieurwerken .......................40
De Vos ...................... schoenen ................................20
De Waele Tom .......... brood en banket .....................42
Divinus...................... wijnhandel...............................34
Donum Ignis ............. brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... feestzaal..................................34
DVV Sinaai................ verzekeringen-beleggingen ....36
Ecoclean................... reinigen opritten..................... 32
Europack Smet......... verpakking ..............................20
Ferzo design............. interieurbouw-keukens ...........48
Flexsol ...................... constructie ..............................50
Frietstop ................... frituur.......................................42
Garderobe ................ herstellingen/retouches ............6
Gevers Cris............... gevelrenovatie.........................40
Hair Corner ............... kapper.....................................44
Heynssens................ tuinmachines...........................12
Huis Jozef................. begrafenis-ceremoniën...........56
Joos Tom .................. sanitair ....................................12
KBC .......................... bank en verzekering................48

Klimaterra ................. warmtepompen.......................46
Krijgsman.................. wijnhandel...............................42
Maes Dirk ................. slagerij.....................................36
Maes Werner ............ warmte techniek .....................36
Martens Lisa............. podoloog...................................6
Meirte Maria ............. dameskleding ...........................8
Mekaniekwerken Erik herstellen tuinmateriaal...........16
Moens ...................... uurwerken-juwelen-optiek ......38
Mooi.......................... schoonheidssalon...................26
Palermo .................... kapsalon .................................20
Quercus Tuinen......... aanleg tuinen .........................24
Raes Kris .................. verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. bouwonderneming..................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Slagerij ‘t Wijnveld .... slagerij.....................................38
Sneyers Corine ......... schoonheidsverzorging.............8
St. Katharina............. drukkerij ..................................12
Stenenmuur .............. kapsalon .................................36
Stremersch ............... verwarming en sanitair............26
Taxi Fernand ............. taxibedrijf ................................44
Teirlinck..................... centrale verwarming ...............36
Thuisverpleegteam ... thuisverpleging .......................44
Thuysbaert bvba....... vervoer ....................................12
Van Aelst Rony ......... electricteitswerken..................44
Van Buynder Pieter... alg. schrijnwerkerij ..................46
Van Hende ................ mode-accessoires ..................48
Van Hese Wim .......... electriciteitswerken .................20
Van Hoecke-D’Haen. ramen en deuren.....................48
Van Laere Jo............. architecte ................................36
Van Poucke Luc........ accountancy ...........................22
Van Poucke Nele ...... grafisch studio ........................22
Van Vossel Kristof..... algemene schrijnwerkerij ........14
Verberckmoes Gino .. ramen en deuren.....................22
Vercammen Hugo..... aveve.......................................12
Vercauteren bvba ..... brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ doe het zelf .............................18
Vereecken Maya ....... natuurhuys ..............................12
Verwulgen Patrick..... interieur-meubelmakerij ..........34
VMC (Van Mele) ........ boekhouding fiscaliteit............38
Weegschaaltje (‘t) ..... groenten-fruit-charcuterie.......34
Wijnveld (‘t) ............... wijnhandel...............................18
Woonidee Paul ......... interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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