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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 19 november 2018!

Redactioneel
Wanneer deze Info in je bus valt hangt je oproepingsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober wellicht al aan het prikbord.

Om de 6 jaar worden we opgeroepen om onze stem uit te brengen voor de gemeente- en provincie-
raadverkiezingen.
Telkens een graadmeter voor politici om te zien waar ze staan.Terecht willen ze beoordeeld worden op
het gevoerde beleid.

De gemeente is en blijft het eerste aanspreekpunt voor lokale problematieken als mobiliteit, stadsont-
wikkeling of sociale omkadering.

Aan u als kiezer om de afweging of afrekening te maken tegenover eerdere verkiezingsbeloften of uitge-
voerde realisaties. Aan u ook om de nieuwe verkiezingsbeloften op hun haalbaarheid in te schatten of
af te wegen. Aan u ook om te kiezen voor ervaring of het potentieel van de jonge(re) kandidaten in te
schatten en hen kansen te geven.

Graag wat ondersteuning bij je keuze? Ontdek welke partij bij jou past. Doe de Stemcheck op stan-
daard.be/stemcheck.
Wij nodigen je graag uit om van je democratisch stemrecht gebruik te maken om de beleidsmakers voor
de komende jaren weloverwogen te kiezen.  

Met deze publicatie valt meteen ook het laatste nummer van de 47ste jaargang van Info Sinaai in alle
brievenbussen van Sinaai. Op dus naar die 50ste over enkele jaren.

Door de beperkte maar gewaardeerde stadstoelage kunnen we de driemaandelijkse huis-aan-huis  be-
deling alleen dank zij de financiële steun van onze adverteerders en sympathisanten, waarvoor dank. 
Een goede verstaander zal bij deze begrepen hebben dat hij of zij binnenkort iemand van de redactie-
ploeg op bezoek zal krijgen.

De redactie.
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Dorpsraad
Dienstencentrum
Tijdens onze vergadering van augustus kwam Leen Van De Wiele, toekomstig centrumleider haar-
zelf en de toekomstige werking van het Dienstencentrum voorstellen en toelichten.
Belangrijk genoeg vinden wij om heel Sinaai duidelijk te informeren, dus lichten wij een en ander
toe in het interview dat je achteraan in deze Info vindt.

Opening Sinaaidorp.
Ter gelegenheid van Sinaaikermis werd op 7 juli het vernieuwde Sinaaidorp feestelijk geopend door
de burgemeester en de bevoegde politici.
Bij die gelegenheid werd aan de aanwezigen een drankje aangeboden.

Als alles volgens plan verloopt zou de aannemer na de verlofperiode de bermen moeten hersteld
hebben van de straten die in het omleidingstraject zaten.
Daarmee komt een einde aan 2 jaar verkeersellende in het dorpscentrum.
Maar niet te vroeg juichen: binnenkort komt er nieuwe verkeershinder, zie hierna.
Maar zoals wijlen Johan Cruyff zei “elk nadeel heb zijn voordeel”, en zo zullen we nadien verbeterde
fietspaden en een gescheiden riolering hebben!

Fietspad Hulstbaan

• Omschrijving
Het fietspad in de Hulstbaan, tussen Leestraat en Luitentuitstraat, wordt volledig heraangelegd.
Het gaat in essentie om het vernieuwen, verhogen en verbreden van het bestaande fietspad.
Het huidige betonnen fietspad (1,80 m) en de tussenstrook in kassei (0,60 m) worden vervangen
door een goot in beton (30 cm) met straatkolken, een trottoirband (20 cm) en een fietspad in bor-
deauxrode asfalt van 2 tot 2,20 m breed. De lengte van het te vernieuwen deel is 1.350 m. Waar
nodig worden de grachten verstevigd.
De totale kostprijs van het project bedraagt 303.303 EUR. 
De werken werden toegewezen aan de firma Van den Berghe uit Verrebroek.

• Fasering en timing
De aannemer start op maandag 10 september met de uitbraak van het fietspad langs de kant van
de Luitentuitstraat. Op woensdag 12 september begint ‘De Watergroep’ met de aanleg van een
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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

Bij afwezigheid telefonisch te bereiken op:
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
retouche.garderobe@gmail.com

Cerpentier nv

Garderobe
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nieuwe waterleiding tussen huisnummers 225 en 253. Deze werken zullen ongeveer 5 à 6 weken
duren (aanleg leiding, spoeling en overkoppelingen).
De wegenisaannemer breekt ondertussen het hele fietspad uit en start langs de kant van de Lee-
straat met de heraanleg. De werken gebeuren in één fase. Gedurende de werken zullen de opritten
enkele keren gedurende korte periodes onderbroken zijn. De uitvoeringstermijn is 50 werkdagen.
In de loop van 2019 moeten nog nutswerken gebeuren aan de andere kant van de straat. Proximus,
Eandis en de Watergroep gaan daar over de volledige lengte werken uitvoeren. De startdatum hier-
van ligt nog niet vast en wordt later gecommuniceerd via een bewonersbrief.

• Verkeerssituatie
Tijdens de werken wordt in Hulstbaan, van Leestraat tot Luitentuitstraat, enkele rijrichting ingevoerd,
richting Sinaai. De wegomlegging richting Lokeren loopt via Wijnveld, Schrijberg en N70. Plaatselijk
verkeer kan via Hellestraat, Zwaanaardestraat, Leebrugstraat en Leestraat omrijden. Voetgangers
en fietsers krijgen steeds vrije doorgang.

• Informatie
- Projecten openbaar domein: contacttechniek@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 42.
- Communicatiedienst: communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81.

Rio-project Zwaanaarde
Het fietspad naar Zwaanaarde staat al lang bekend als het slechtste van...
Daar komt binnen afzienbare tijd eindelijk een eind aan.
De plannen om ook daar een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zijn klaar, en zullen voor-
gesteld en toegelicht worden op een infovergadering voor de bewoners die doorgaat op 27 sep-
tember om 19u30 in Troelant.
Daar zal ook toelichting gegeven worden over wat de bewoners te doen staat voor de af- en aan-
koppelingen voor de nieuwe aansluiting om het regenwater gescheiden van het afvalwater aan te
sluiten op het gescheiden rioleringsstelsel. 

Hooimansstraat
Ook na de verkeersomleiding n.a.v. de werken in Sinaaidorp blijven de bewoners in de Hooimans-
straat last hebben van te veel en te snel verkeer.
Een plaatselijk actiecomité heeft zich verenigd om de problemen te inventariseren en wil diverse
voorstellen van oplossingen aanreiken en overleggen met de bevoegde instanties op het stadhuis.
Op hun site www.hooimansstraat.be vind je alvast een duidelijk resultaat van de bevraging die
ze deden bij de bewoners.
Dat er iets schort, dat is duidelijk; over hoe het moet worden opgelost zullen nog meerdere ge-
sprekken moeten volgen.
Als eerste stap zal de oversteek van de fietswegel langs de Belselebeek aan de Hooimansstraat
(her)ingericht worden.

Melkerij-site
We lezen in het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juni 2018 dat er
beslist is om een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) op te laten maken voor de site van de oude mel-
kerij (Hoek Wijnveld-Hulstbaan).
Daardoor kan de site op termijn een bestemmingswijziging krijgen. Nu is de ruimte ingekleurd als
ambachtelijke zone.
Het dossier zit nog in een embryonale fase. We proberen jullie op de hoogte te houden van de ver-
dere ontwikkelingen zodra er meer informatie beschikbaar is.
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Constructie
DE GREYT BVBA
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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

Robin Braeckman
sanitair & verwarming

onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97

  

 
    

   
 

 
    

        

 

     

Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Corinne Sneyers
Thuisverzorging in:

Medische pedicure (met terugbetaling voor + 60 jaar)

Voor afspraak kan u telefoneren naar: GSM 0476/41.70.43

Wijnveld 304
SINAAI
Tel. 03 772 30 80
Maandag gesloten

distributie
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36ste Volkssportfeesten
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus vond de 36ste editie van de Volkssportfeesten plaats. 
Dit jaar mochten we de Maricolenstraat verwelkomen voor een eerste deelname, waardoor er dit
jaar 18 straten meestreden om de beker.

Vrijdag werd er gestart met het
kaarten. Het was leuk om te zien
dat er enkele jeugdige spelers
het opnamen tegen de oudere
garde. In geen enkele proef is
het leeftijdsverschil tussen de
jongste en oudste kandidaat
groter. De Neerstraat had de
beste kaarten en won dit jaar
deze proef. In de arena vonden 2
proeven plaats. Met behulp van
een bladblazer werden 3 ballen
doorheen een parcours geleid
om op het einde te eindigen in
het doel. De Loverkenslaan stak
er met kop en schouders boven-
uit in deze proef. Voor de “Flip-
it” werden de fysiek sterkste
personen verwacht van iedere

ploeg. De deelnemers rolden in een opblaaskubus heen en terug over de Dries. Zwaanaarde kwam
hier als sterkste uit. Op het einde van de avond konden we in de tent nog kijken naar het kaas met
gaten-spel. Hier beschikte Duizend Appels over de behendigste kandidaten.

Na een algemene opwarming konden we zaterdag genieten van 6 proeven in de arena. In het eerste
spel, de koprolketting, moes-
ten de deelnemers verbonden
met elkaar koprollen naar de
overkant. De ketting mocht
hierbij niet breken. Het Wijn-
veld deed dit met de snelste
tijd en won zo de eerste
proef. Bij de evenwichtsbalk
moesten de deelnemers zo
snel mogelijk van plaats ver-
wisselen. Belangrijk was om
de balk in evenwicht te hou-
den en er niet af te vallen. De
Neerstraat lukte hier het best
in. Voor de laatste keer werd
er een ’14-’18-spel gespeeld.
Iedere ploeg moest munitie
overbrengen en een doel
raken. De Maricolenstraat

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, ...
• onze “PERGOLA” al gezien?

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

10
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had de beste werpers in hun straat en wonnen zo hun allereerste proef. Na de pauze werd er ge-
keken welk duo de langste reeks kon maken met de Indiaca. Loverkenslaan won hier zijn tweede
proef van de Volkssportfeesten. Bij het voorlaatste spel moesten er 3 deelnemers overgebracht
worden als een luiaard hangende aan een paal. Deze proef werd gewonnen door de Zakstraat. De
Tinelstraat was dan weer het snelst bij het laatste spel waarin de deelnemers vanuit een kruiwagen
geblinddoekt ballonnen verspreid over het terrein stuk moesten prikken. Zij kregen de mondelinge
instructies van hun chauffeur. 

Na het optellen van alle punten eindigde Loverkenslaan op drie, de Zakstraat op twee en de beker
ging net als vorig jaar naar Zwaanaarde. Proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet!

Meer Foto’s van dit evenement kan je bekijken op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/zeskampsinaai

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

Tot volgend jaar, voor een volgende editie!
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Openingsuren:
ma.  9u  - 12u  & 14u - 18u30
di.    na afspraak 
wo.  9u  - 12u en na afspraak
do.   na afspraak
vr.     9u  - 12u & 14u - 16u
en na afspraak van 8u tot 20u

Sinaaidorp 12
9112 Sinaai

tel. 03/777 44 90

ON. BE 0464.161.133 - RPR Gent

(FSMA 44044A-cB)

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

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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai

12

Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66

Vander Stricht -
Vens CVOA

de bank/anders bekeken

sinaai@kantoorvanderstricht.be
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VAN SINAAI

Plastische kunst

Tinelmuseum

in “het Dorpshuis” 
(Oud gemeentehuis-Dries)

in “het Dorpshuis” (Oud gemeentehuis-Dries)

Zaterdag om 14.00 u in de St. Catharinakerk - Sinaai

Zaterdag om 20 u 

2018
Zaterdag en zondag 
22 en 23 september 2018

Tentoonstelling van KUS

Tentoonstelling van werken
van leerlingen van de Sinaaise Sint-Catharinaschool

Muziek 

Muziek en Poëzie 

Heemkring “Den Dissel”

Concerten
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Een samenwerking tussen volgende Sinaaise verenigingen: vzw Sinaai leeft-Kunst uit Sinaai, Heemkring Den Dissel, Sint-Catharinascholen Sinaai,
Parochie Sint-Catharina Sinaai, Muziekacademie Sint-Niklaas afdeling Sinaai en Belsele, Tinelcomité Sinaai 
en met de steun en medewerking van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, 

Alle manifestaties 

zijn gratis toegankelijk

in de St. Catharinakerk - Sinaai
en in de etalage van Kleding De Coster

in de St. Catharinakerk - Sinaai

Door leerlingen van de Stedelijke Academie voor muziek, woord en dans- 
afdeling Sinaai, Belsele en Stekene  

Inhuldiging Tinelbeeld van Etienne Ringoot in voortuin Museum
Inhuldiging eerste fase vernieuwd Museum - receptie

Sinaaise dichters afgewisseld met muziek door Roeland Seghers

Open:  Zaterdag van 10 tot 18 uur - Zondag van 12 tot 18 uur

Open:  Zaterdag van 10 tot 18 uur - Zondag van 12 tot 18 uur

Zaterdag om 11 uur

Open:  Zaterdag van 10 tot 18 uur - Zondag van 10 tot 18 uur

2018

- Tentoonstelling terugblik "800 jaar Sinaai"
- Voorstelling jaarboek heemkring: 
                      Langs water en spoor :  "Sinaai ontsloten"
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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 STOFZ
UIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS
Tel. 03/765 94 44

14
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Septemberjaarmarkt: 22 en 23 sept. 2018
Rond de traditionele paardenjaarmarkt 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 Vleeshouwersstraat:

Zaterdag 22 september
Rommelmarkt: opstelling vanaf 8u en aanvang om 10u. Standplaats gratis, ook voor Sinaainaren. 
Paardenjaarmarkt: prijskamp voor labeurpaarden, warmbloedpaarden en pony’s vanaf 10u.
Infostands:
• Socio-culturele verenigingen Sinaai vanaf 10u.
• MIWA: informatie en sensibilisering rond afvalscheiding en afvalpreventie.
Boerenmarkt: vanaf 13u.
Braderij Vleeshouwersstraat: van 13u tot 19u. 
Met medewerking van de lokale handelaars, waaronder bakkers, beenhouwers, cafés, schoenen,
natuurwinkel, enz.
Mobiele klimrots: van 14u tot 17u 
De rots is voorzien van klimroutes van
alle moeilijkheidsgraden, zodat ieder-
een er zich kan op uitleven. De eenvou-
digste routes zijn al geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar, maar ook volwas-
senen en zelfs gevorderde klimmers
zullen er een aantal pittigere routes op
terugvinden. De veiligheid blijft gega-
randeerd door de valmatten die rond de
klimrots liggen.
Straattheater: van 14u tot 17u
Theater Hutsepot - Kabouterverha-
len 
Korte verhalen in een raamvertelling
van een opa met wiens slaapmuts men
elke nacht op zoek gaat naar kabouter-
dromen.
Kinderanimatie: kindermolen, vis-
kraam.

Zaterdag 22 en zondag 23 september
Kunst uit Sinaai:
• 35e editie van deze tentoonstelling in de St-Catharinakerk door plaatselijke kunstenaars.
• Muziek en Poëzie: nadere info zie elders in deze editie.
Heemkring Den Dissel:
• Tentoonstelling in het Dorpshuis en uitgave jaarboek. 
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. 
(deelname is gratis).

Dus er zijn voldoende mogelijkheden om het weekend terug tot een succes te laten uitgroeien. 

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 - Verhuur grondfrees
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

16
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Kerstmarkt... zaterdag 15 december
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VZW “Sinaai leeft” een kerstmarkt op de Dries. Heel wat ver-
enigingen en middenstanders etaleren leuke kerstartikelen en zorgen voor hapjes en drankjes.
De kerstmarkt wordt opgevrolijkt met sfeervolle kerstmuziek, een bezoek van de Kerstman en een
kerstballenworp. Voor de kinderen zijn er kermisattracties en animatie voorzien.
Je bent dus van harte welkom op zaterdag 15 december vanaf 16 uur.
Verenigingen en middenstanders die graag een kraam uitbaten kunnen contact opnemen met Bart
Claes (0497 454 989), Pieter Smet (0496 738 327), Peter Van Garsse (0499 366 095) of via kerst-
markt@sinaaileeft.be.

11.11.11 in 2018 - Onderweg naar beter... 
Net als in 2017 stelt 11.11.11 dit jaar migratie centraal in zijn campagne. Vorig jaar bleek dat er in
Vlaanderen, ondanks de indruk die de berichtgeving soms wekt, een groot draagvlak is voor soli-
dariteit met vluchtelingen. Dit jaar wil de campagne inzoomen op de grondoorzaken van migratie:
klimaatverandering, conflict, politieke overtuiging, honger... Niemand vertrekt vanuit weelde, maar
net omdat hij op zoek is naar een beter leven voor zichzelf en zijn kinderen. En zijn we dat niet al-
lemaal, op zoek naar beter? Onder de slogan #Allemaal Mensen wil 11.11.11 daarom oproepen
tot een menswaardig asielbeleid en tot hulp aan de organisaties, die in de thuislanden aan een be-
tere toekomst willen werken.

Uiteraard doen we ook in Sinaai weer mee. Onze intussen bovenlokaal beroemde brunch gaat door
op zondag 18 november 2018 in JOC Troelant vanaf 11u30. We zullen u weer verwennen met een
keure aan solidaire warme en koude gerechten met hun oorsprong in binnen- en buitenland, met
veel liefde door vrijwillige handen bereid,  en drankjes tegen een democratische prijs. Verdere in-
formatie en een uitnodiging om in te schrijven ontvangt u in uw brievenbus. De omhaling vindt
plaats op 10 en 11 november, maar ook nu kunnen we niet beloven dat er iemand bij u aan de deur
komt. Sinaai is uitgestrekt en we vinden niet voor elke straat een vrijwillige omhaler. Maar in deze
digitale tijden kan u natuurlijk altijd overschrijven: er wordt een totaal per gemeente gemaakt, dus
uw bijdrage komt altijd op de lijst van Sinaai terecht.  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. Zowel
voor de omhaling als voor de brunch zijn helpende handen welkom. 

Alvast bedankt voor uw solidaire steun!

Wereldwinkelnieuws
Er is een wereldwinkel in je buurt waar je alle fairtrade voedingswaren vindt, stap er eens binnen
en laat je verbazen!

Sinaaidorp nr 11 te Sinaai.
open op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30
op afspraak 03/772 45 13

Ook aanwezig op jaarmarkt van Sinaai op 22 september van 10u tot 16u

17
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Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 
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Meer info: www.sinay1217.be

800 jaar geschiedenis, het verhaal gaat verder !
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Koninklijke toneelkring Baudeloo
Na het feestjaar 2017 waarin Baudeloo op de Dries het groots openluchtspek-
takel “Sinay 1798” bracht, neemt de vereniging de draad weer op voor hun
jaarlijkse productie in de parochiezaal.

Deze maal werd gekozen voor de volkse tragikomedie “Hoog water” van Jef de Boeck in een regie
van Stefan Van Pottelberge.
In dit stuk vertelt een toiletdame over haar ervaringen met klanten van diverse pluimage.
Niet minder dan 14 spelers zullen u op 16-17-22-23 en 24/11 om 20u en op 18/11 om 15u een
aangename toneelavond(namiddag) laten beleven.
Voor de kaartenverkoop ( vanaf 8 oktober ) kunt u de nodige info vinden op onze website www.bau-
deloo.be.
Heel graag ontmoeten wij u op één van de voorstellingen.

Programma oktober - december 2018
• zondag 07/10 14.00 uur - Dorpshuis: Herfstwandeling
• donderdag 18/10 20.00 uur – Dorpshuis: Lezing “Mijn job als redacteur” door Kris Van Marsenille

(i.s.m. Markant)
• vrijdag 19/10 18.30 - 22.00 uur - Dorpshuis: Vers Geperst, voorstelling van alle Davidsfondsuit-

gaven (met graag aangeboden hapje en drankje!).
• zondag 11/11 16.00 uur – Christus Koningkerk Sint-Niklaas: concert “The Armed Man: A Mass

for Peace” (Karl Jenkins) door Kon. Gem.
koor Sint - Gregoriusgild met orkest.

• maandag 12/11 16.00 uur - Sint-Catha-
rinascholen: ophalen opstellen JJW
2019

• zaterdag 17/11 20.00 uur - Sint-Cathari-
nakerk: concert Tinelcomité met het
koor“Gospodi”. Het wordt een ontdek-
kingsreis doorheen de muziek van de
Slavisch-Byzantijnse liturgie. 

• zondag 02/12 14.00 uur: gegidst bezoek tentoonstelling “De meester leeft” in het Rubenshuis
(Antwerpen) 

• woensdag 19/12 20.00 uur – Dorps-
huis: lezing met beeld- en geluidsfrag-
menten “Weerzien met Anton van
Wilderode” door Rita Backx in het
kader van “2018: Anton van Wildero-
dejaar” 

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 face-
bookpagina       davidsfondssinaai.

19
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SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

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

ericsmet@skynet.be

ALLE  VERPAKKINGEN

     

 

 

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

Sinaai:
Dries 6-8, tel. 03/772 30 48
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

VERZEKERINGEN - GELDPLAATSINGEN
BERT RAES

Dries 20
9112 Sinaai

03/772 14 42
0496/89 83 67

bert.raes@assuraes.be

VERLEE
* Centrale verwarming

* Elektriciteit * Sanitair * Afsluitingen
* 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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18e Mosselfeest Linx+ Sinaai
Linx+ Sinaai organiseert op zaterdag 13 oktober 2018 in Zaal Toon
(Wijnveld 251) haar 18de grote mosselsouper vanaf 17 uur. Smullers
jong en oud, groot en klein: iedereen is welkom. Ook de niet-mossel-
liefhebbers komen aan hun trekken: voor hen staat een koude schotel
met vlees of vis klaar. Mosselen zijn er à volonté, en worden geser-
veerd 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. 

Onze prijzen blijven democratisch: de kostprijs bedraagt 18 euro per persoon voor mosselen met
frietjes (12 euro voor kinderen), en 16 euro voor een koude schotel (10 euro voor kinderen). 

Betalen kan ter plaatse of door overschrijving van het correcte bedrag 
op rekening BE52 0882 1770 8209 van ‘Linx+ Sinaai’. 

Werkgroep Leefmilieu Sinaai 
• Vogels in onze omgeving: Dorpshuis 4 oktober
Sinaai heeft een naam te verdedigen als er over het vogelleven gesproken wordt. We bekijken het
verleden en het heden aan de hand van prachtige foto’s. Waarnemingen van vroeger en nu. Zien
we verandering?
Datum: donderdag 4 oktober 2018 te 20 u. 
Plaats: Dorpshuis, Dries Sinaai
Toegang: gratis
Organisatie: Werkgroep Leefmilieu Sinaai

• Leren geslaagde foto’s maken al wandelend in de natuur
Zondagnamiddag 28 oktober 2018

Voor de derde maal gaan we al wandelend fotograferen in Sinaai.
Zoals steeds is de wandeling gericht op beginners die toch iets meer dan de klassieke vakantie-
foto’s op het oog hebben. 
Fel zonlicht, veel schaduw, donkere wolken, regenweer, geen nood je leert leuke foto’s maken in
de natuur die je dag goed maken en nadien anderen vol bewondering doen toekijken. 

Datum: zondagnamiddag 28 oktober 2018
Samenkomst: 14.30 u aan school de Zwaan in de Leebrugstraat 65.
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 na inschrijving.
Inschrijving op voorhand met doorgeven van naam en aantal:
Telefonisch: 03 772 21 41 bij Franki Saman, Leebrugstraat 44, Sinaai.
Via email: desmedtjohan@telenet.be 
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Stenenmuurstraat 32 I 9112 Sinaai
0494 34 20 86 I info@gonzzz.be www.gonzzz.be

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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Landelijke Gilde Sinaai heeft voor de komende periode heel wat activiteiten in de aanbieding. We
willen je dan ook uitnodigen om hieraan deel te nemen en je zo een beeld te vormen van onze ver-
eniging.
zaterdag 22 september:prijsuitreiking zaaiwedstrijd “Gele komkommer” tijdens de jaarmarkt

op de Dries.
vrijdag 28 september: dropping.
vrijdag 12 oktober: escapespel “Het Duel” in het dorpshuis.
dinsdag 31 oktober: Halloweentocht.
zaterdag 17 november: stadsbezoek aan Antwerpen.
Zondag 23 december: deelname aan verlichte tractorrit. 

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

De Bokkensprong
We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de kantine van voet-
balclub FC Herleving. De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil zeg-
gen 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 21 september, vrijdag
19 oktober, vrijdag 16 november en vrijdag 21 december.
We starten telkens om 19 uur.  De eerste keer is de toegang GRATIS.
Op zaterdag 24 en zondag 25 november vindt in de Waagnatie te Ant-
werpen de “19de dagen van het gezelschapsspel” plaats. Op deze
beurs kan je terecht voor de aan- en verkoop van nieuwe en tweede-
handsspelen, het spelen van meer dan duizend gezelschapsspelen en het ontdekken van nieuwe
spelen. Meer info op http:// forumfederatie.be. 

Hieronder vinden jullie reeds een overzicht van een aantal activiteiten die op onze planning staan. 
U kan ook steeds terecht op onze Facebookpagina, waarop telkens de nieuwe activiteiten worden
vermeld. Facebook: “KVLV Sinaai”.  
Indien u meer info wenst over kvlv Sinaai kan u steeds een mailtje sturen naar kvlv.sinaai@hot-
mail.com

KVLV Programma voor de komende maanden van 2018:
• 6 oktober: Bakdemonstratie met Pierre Duyts
• 23 oktober: Bedrijfsbezoek aan Colruyt Halle 
• 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november: Creamoment: het maken van een schouder-

tas
• 3 november: Creamoment “Jong KVLV”
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SCHIETSE Koen

SPITAELS Pascal

SEGERS Roeland

& SCHAUTTEET Myriam

VAN DEN BOSSCHE Norma

VAN OSSELAER Gaston

VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

VAN RYSSEN Bernadette

VERMEIREN Tineke

VERSTRAETE Annelies 

VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel

WILLEMSEN Emilie

STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

Met dank voor hun financiële steun
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BAETEN Kristof

BASSEZ Ilse

DE CAUWER Joseph

DE JONGE Filip

DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria

DERUYTTERE Matthieu

SMET Peter

VERPLEEGTEAM DE WITTE Elly

DUTHOY Robert

FYSIODYNAMICS

LIEKENS Maryse

MAGERMAN Frederik

MOYAERT Lydie

PYPE Pierre

REYCHLER Peter

VOOR HET PROFESSIONEEL  
PLAATSEN VAN AL JE WAND EN
VLOERTEGELS

TEL: 0486185387
email: info@azaazouhtegelwerken.be
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
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• 28 november: Kookdemonstratie: Feestmenu -> eindejaarsfeesten
• 10 december: Kerstfeest
• 21 december: Creamoment “Bloemschikken Kerstdecoratie”

Hopelijk kunnen we jullie ontvangen op één van onze boeiende activiteiten!

Tinelcomite brengt “Gospodi”   
Het Tinelcomité brengt dit jaar op 17 november 2018 om 20 uur in de St. Catharinakerk een concert
met het vokaal ensemble Gospodi.
Dit ensemble van 4 zangers brengt sterk religieus geïnspireerde muziek uit de Slavisch Byzantijnse
liturgie.

Het Tinelcomite wil hiermee verder gaan in haar opzet om Tinels’ muziek, die grotendeels religieus
geïnspireerd is, te laten horen aan het Sinaais publiek en om hen kennis te laten maken met muziek
met een totaal andere traditie maar met een zelfde doel, nl de verheffing van de menselijke ziel.
Kaarten voor dit concert kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Ze zijn te verkrij-
gen bij secretariaat VZW TINELMUSEUM – SINAAI - Hulstbaan 18, 9112 Sinaai – 03/772 57 09, en
door storting op rek. BE 56 4013 5175 8188 Edgar Tinelmuseum.

Inlichtingen en kaarten ook bij: devos.moyaert@skynet.be - jozefblommaert@skynet.be -
tirez.marc@skynet.be - danielle.de.meulenaer@live.be - nelly.maes@skynet.be - janck@sky-
net.be - adhaese@zeelandnet.nl en op www.edgartinel.be

In memoriam Marc Tirez  

“In paradisum deducant te angeli”
Onder Gregoriaanse muziek begeleidde op 10 augustus jl. een over-
volle Sint-Catharinakerk Marc Tirez naar zijn laatste rustplaats. De
uitvaartplechtigheid was sober, aangrijpend en vol muziek. 
Marc was een fervente muziekliefhebber: muziek bood hem vreugde
en troost, hij kon er volledig in opgaan.

Marc overleed op 4 augustus en het Tinelcomité verliest hiermee zijn
dynamische programmator.
Marc is bestuurslid geworden in september 2015 en heeft met zijn
aanstekelijk enthousiasme het Tinelcomité een nieuw elan gegeven.
Marc had een visie: Sinaai en het Tinelcomité op de kaart zetten als jaarlijks organisator van een
klein, kwaliteitsvol concert van topkwaliteit, met jonge, al dan niet bekende, maar zeer getalenteerde
uitvoerders. Hij bood hen zo de kans om meer bekendheid te verwerven en verder podiumervaring
op te doen.

“Ik heb goesting om eens een concertje te organiseren in Sinaai”, zei hij dan. En zo gebeurde.
Marc bedacht een programma, legde contacten, zorgde voor de uitvoerders, huurde piano’s, en
zocht sponsors.

Het Tinelcomité kende Marc voor zijn sterke overtuiging maar ook voor zijn vriendelijkheid en humor
in de bestuursvergaderingen.
De muzikanten en uitvoerders vonden hem een fijne en sympathieke man die met hen op dezelfde
golflengte zat, die zocht naar het gemeenschappelijk belang van organisator en uitvoerder, en de
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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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wederzijdse verwachtingen wist af te stemmen.
Het concert dat het Tinelcomité op 17 november programmeert heeft Marc nog volledig georgani-
seerd: het ensemble Gospodi brengt muziek uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie. 
Het concert wordt opgedragen aan onze geliefde programmator. Uw aanwezigheid zal een hulde
zijn aan zijn inzet voor het muziekleven te Sinaai en het Tinelcomité.

Mannenkoor Gaudeamus 2018-2019
Na het bijzonder geslaagde concert “Zingen aan de frontlijn” in de Stadsschouwburg van Sint-Ni-
klaas in juni 2018, dat volledig in het teken stond van de Eerste Wereldoorlog, was het even uitbla-
zen voor de zangers, maar niet voor lang.

Een optreden in Oostakker en een feestelijke 11-juli viering in Oostende zorgde ervoor dat de eerste
helft van het jaar kon afgerond worden. Het was tamelijk druk, vooral met de vele repetities en uit-
voeringen.
De zonnige vakantie zal bij de meesten de nodige deugd en rust gebracht hebben om de batterijen
voor het rest van het jaar terug op te laden.

Begin September is een optreden geboekt in Vrouwenpolder - Nederland, wat een uitstap betekent
naar onze noorderburen. En verder verzorgen we een plechtigheid bij het OCMW van Stekene.
Ook het jaarlijkse Kerstconcert betekent weer een hoogtepunt. Het inoefenen moet nog gestart
worden, maar datum en plaats zijn reeds bekend:
14/12/2018 in de St. Catharinakerk. Verdere inlichtingen vindt u later op www.gaudeamus.be.

Ook voor 2019 zijn er reeds enkele afspraken bekend. 
Zo is ons koor gevraagd om op te treden in Diksmuide voor VOS aan de IJzertoren, en zullen wij
ook de hoogmis opluisteren in Lokeren voor het Nationaal Feest der Brood- en Banketbakkers.
De jaarlijkse deelname aan het Zangfeestkoor voor het Nationaal Zangfeest te Antwerpen staat
ook reeds genoteerd.

Zoals u ziet, komen de liefhebbers van zang, en dat zijn onze Sinaaise zangers zeker wel, ook in
2019 zeker aan hun trekken.
Hebt u interesse om het koor met een goede stem te versterken (enkel mannen), steeds welkom
in het gemeentehuis van Sinaai op donderdagavond om 20 uur, of neem contact met één van de
zangers of het secretariaat: tel 03/296.52.54 of info@gaudeamus.be.

Femma
Na een tropische zomer zorgt FeMma Sinaai voor een stralend najaar met de volgende uiteenlo-
pende activiteiten:

• Fietstocht op vrijdag, van 13:30 tot 16:30, verzamelen bij Marianne om 13:30, Tinelstraat 8.   
• Ladies night: maandelijks op dinsdag, meer info bij Sonja, tel.: 03/772.27.45.
• Kaarten en gezelschapsspelen: op maandagmiddag 1 oktober, 5 november en 3 december. 

Inschrijven bij Cathy De Craemer 03/772.45.05 decraemer.cathy@telenet.be.
• Wandeling op zondag 30 september: ontdek het mooie ‘Kastel-Moerzeke’ met een gezinswan-

deling van 9 km. Vertrek op de Dries om 13:30. Carpoolen is mogelijk.
Voor leden is deze wandeling gratis, niet-leden betalen 2 €.
Inschrijven bij Jeannine, 03/ 772.26.92 of 0486 11 12 25 - Jeannine.creve1@telenet.be

• Handlettering op vrijdag 5 oktober om 19:30 in de parochiezaal(boven): vind je die handge-
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schreven kaarten en quotes ook zo leuk? Je kan het zelf! Kom het leren bij FeMma en ga naar
huis met iets persoonlijks en unieks.
Leden betalen 8 €, niet-leden 10 € (lesmateriaal is inbegrepen). Inschrijven bij Marianne voor 25
september via 0474 390410 of via de.sy.marianne@gmail.com.

• Culturele uitstap op zondag 21 oktober : ‘Stekene verdraaid lekker!’: een gids loodst ons langs
Stekense wegen en dorpszichten. Via anekdotes uit verleden en heden komen we meer te weten
over de Stekenaars. Lekkere proevertjes mogen niet ontbreken. Inschrijven bij Hilde voor 15 ok-
tober via 03/772.22.79 of via mail eric_creve@pandora.be. 
Kostprijs: leden 10 €, niet-leden 12 € Vertrek op de Dries om 13:30 Carpoolen mogelijk.

• Leesclub op maandag 22 oktober om 20:00 bij Erna (Wijnveld 49): we bespreken ‘de eenzaam-
heid van de priemgetallen’ van Paolo Giordano. Een aangrijpende verhaal van een bijzondere
vriendschap dat de lezer vanaf de eerste pagina in zijn greep houdt! Het boek aankopen hoeft
niet, we lenen een aantal exemplaren bij de bib. Contacteer Peggy De Geest voor meer info +
inschrijven via 0472 616995 of via peggy.degeest1@gmail.com.

• Kookworkshop ‘feestmenu net ietsje anders’ op donderdag 15 november om 19:00 in de be-
stuurszaal. Samen met Evy van ‘Evy goes nature’ bereiden we een gezond feestmenu met een
link naar de week van de smaak rond ‘Gezond Tijd’. Leden betalen 15 €, niet-leden 20 €. In-
schrijven bij Inge Boel voor 7 november via 0479 478921 of via boel.inge@skynet.be.

• Kerstfeestje op dinsdag 18 december om 19:00. Hou alvast deze datum vrij, meer info volgt
nog.

Tot op één van onze activiteiten, ook niet-leden zijn welkom!
Voor meer info kan je steeds terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy op het nummer
03/772.58.25 of neem een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of
www.femma.be/nl/groep/Sinaai. 

Tentoonstelling dorpspaleis
Naar aanleiding van de Braderij in de Vleeshouwersstraat stellen drie kunstenaars tentoon in het
Dorpspaleis op 22 september 2018 van 13u tot 19u:

• Marian Wojtulewski: schilderwerken  
• Dirk Blommaert: pentekeningen 
• Etienne Ringoot: beeldhouwwerken

Iedereen is welkom, gratis inkom.

Markant 
Hierbij de kalender van onze activiteiten t.e.m december 2018.
26 september: openingsvergadering en voorstelling jaarprogramma

muzikale animatie: Lieven Debrouwer
18 oktober: Mijn job als redacteur - Kris Van Marsenille i.s.m. DF
20 november: Kookworkshop met Claudine Struyvelt
04 december : De waarheid omtrent Sinterklaas door Lieven Dehandschutter
13 december: Kerstdiner

Alle voordrachten gaan door in het Dorpshuis.
De kookworkshop gaat door in de bovenzaal van het parochiehuis. 

28
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Disselingen
Lidgeld: een leuk toemaatje
Septemberjaarmarkt is elk jaar het moment om het lidgeld voor de heemkring te
betalen (10€). Dit jaar krijgen onze leden niet alleen het jaarboek en de jaargang van
Sinaïek maar ook het fotoboek over het feestjaar 2017 en bovendien een DVD met
beelden over datzelfde feestjaar. Deze extra’s worden u eveneens aangeboden door
de vzw “Sinaai Leeft”. Nieuwe leden welkom!

Een kristallen verjaardag
Heemkring Den Dissel werd opgericht op 16 november 2003. We mogen dus dit jaar
onze kristallen verjaardag vieren. Op die 15 jaar zijn we als vereniging een vaste
waarde geworden in ons dorp en met meer dan 500 leden zijn we momenteel dik te-
vreden. Van de stichtende leden zijn er nu nog altijd een tiental, bijna wekelijks, actief
binnen de werking. Ondertussen kwamen andere leden de groep versterken zodat
we onze doelstelling om de plaatselijke geschiedenis op te sporen en te verspreiden
kunnen realiseren. Voelt u zich geroepen?

Jaarboek 2019
Ons 14de jaarboek is pas verschenen en we zijn reeds bezig met de voorbereiding
van het volgende. Hierin brengen we een geïllustreerde geschiedenis van de verschil-
lende “boerenorganisaties” die in Sinaai actief waren of nog zijn. In 1919 ontstond
als eerste de Boerengilde. Daarna volgden de Boerinnenbond, de BJB-jongens en
BJB-meisjes en nog later de KLJ. We schenken zelfs aandacht aan de “Onderlinge
Bedrijfshulp”. Bezit je hierover nog een document of bruikbare foto, bezorg ze ons
zodat we deze kunnen inscannen of kopiëren. Werk u mee?

Schenkingen
Walter Vermeiren: een vergrootglas op voet
Jacques en Monique Timmers - Joos: archiefdocumenten van de Oud-Strijdersbond
van Sinaai
Frank Laceur (ontvangen van Yolande De Bock): Levensschets van F. J. De Waele,
Het Etappengebied in België, militaire gegevens van Prosper De Bock
Alfons en Godelieve Stremersch - Van de Vijver: de kop van een zware obus
(oorlogstuig)
Ghisleen De Prijcker: documenten betreffende Sinaai
René De Bock: een oud bierflesje met naamvermelding van bierhandelaar Cyriel
De Mulder

Etienne De Meester
Voorzitter
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Eeuwfeest Belgische onafhankelijkheid – 1930
Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1928 werd door de minister van Binnenlandse
Zaken opdracht gegeven aan de provincies om, onder voorzitterschap van hun
gouverneurs, comités op te richten om de viering van het eeuwfeest van de Belgische
Onafhankelijkheid in hun provincie te sturen.
Nationaal werden alle gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan de actie
“België bebloemd”. Gemeentegebouwen en gedenktekens moesten overvloedig
worden versierd. In de meeste gemeenten werden prijskampen ingericht voor de
mooiste versierde woningen of vensters. Voor al deze festiviteiten konden de steden
een toelage ontvangen van 0,30 Fr per inwoner, voor de gemeenten bedroeg dat
0,35 Fr per inwoner. Dit alles mits voorlegging van een gedetailleerd programma
van de feestelijkheden.
Ook in Sinaai werd een feestcomité samengesteld dat besliste de eeuwfeesten te
spreiden over het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 september, vlak voor de
herfstjaarmarkt.

Zaterdag 27 september
´s Namiddags: aankondiging van de feestelijkheden door kanongeschut, klokkenge-
lui en het uitsteken van de nationale vlag op het gemeentehuis en de kerktoren.

Zondag 28 september
Te 9u samenkomst van de verschillende maatschappijen en openbare besturen aan
het gemeentehuis.
Te 9u 15: optocht met de muziekmaatschappij naar de plechtige hoogmis van 9u 30
Na de hoogmis bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden met muziek-
en zanguitvoeringen.
´s Namiddags: FEESTSTOET met praalwagens en groepen
- 2u: vorming van de stoet op de wijk Stenenmuur
- 2u 30: optocht langs Vleeshouwersstraat, Dorp, Beek, Dorp, Molenhoek, Dorp langs  

het gemeentehuis, waar de stoet door de overheden in ogenschouw zal worden 
genomen.

- 5u: concert op de nieuwe kiosk door de vreemde muziekmaatschappijen.
- 8u: concert door de plaatselijke harmonie Sint-Cecilia
- ´s Avonds: prachtige verlichting van het gedenkteken onzer gesneuvelden, de kiosk

en de vrijheidsboom van 1830.
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1.  Gendarmen te paard.

2.  Veloclub  « De lustige Wielrijders » Dorp.
Groep: Vaandrig met trompetters.

Versierde rijwielen.

3.  Molenhoek.
Wagen: De Bloknijverheid, vroeger en nu.

4.  Lijsdonck. Jagersgroep.
5.  Koninklijke harmonie Ste-Cecilia, van Lokeren.

6.  Middenstand. Kindergroepje.
Wagen: De Ambachten en de Neringen.

7.  Kajotters.
Spandoek:
Groep: Versierde rijwielen.

8.  Baas.
Wagen: De Vlasnijverheid.

9.  Steenenmuur - Boscheinde.
Groep: Terugkomst van de jacht.

Veloclub  « De lustige Wielrijders » uit het Dorp met hun versierde rijwielen.
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10.  Steenenmuur - Boscheinde.
Wagen: Het werk op de oude hoeve.

a) Meisjes : het werk in het huis.
b) Mannen : het werk in de schuur.

11.  Hondsnest.
Groep: Boerinnekens - boerkens.

Boerenmeiden - boeren.
Wagen: Inhalen van het hooi.

12.  Boerengilde.

Groep: Boerinnen - boeren.
Wagen: Het Boerenbedrijf.

13.  Belcele - Fanfarenmaatschappij.

14.  Molenhoek.
Groep: De H. Catharina (Patrones der parochie)

te paard met gevolg.
15.  Jongensscholen.

HULDE AAN TINEL.
Tinels’ meesterwerk « Franciscus » wordt uitgebeeld door 3 groepen.
1e deel : Franciscus leidt een wereldsch leven.
‘t is hoffeest bij den graaf, die den jonge ridder met zijn feestvierende gezellen
en Assisiërs ontvangt.
2e deel :
« Het zielsbederf was groot, men ziet Europa zich in twisten en krakeelen, van’t eene 
aan ‘t ander eind, verscheuren en verdeelen. » (Uit het Oratorio)

Steenenmuur - Boscheinde bij hun wagen: “Het werk op de oude hoeve”.
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Door zijn verzaking aan de wereld, zijn heilig kloosterleven en zijn mystiek
huwelijk met vrouw Armoede, redt Franciscus Gods Kerke uit den rouw en doet
Liefde en Vrede overwinnen op  Haat en Oorlog.
3e deel : Franciscus wordt verheerlijkt.
door Engelen, Maagdekens en zijn eerste Orde de Franciscanen.

16.  Beek.
Praalwagen: De blijde intrede van Margaretha

van Oostenrijk ter stede Gent.
Voorkant: Oude burcht met neergelaten ophaalbrug.

Op de brug en den toren volk op den uitkijk.
Achterkant: Het magistraat der stad, de hertogin verwelkomend
en jonge page met de sleutels der stad.
Groep: a) Hellebardiers.

b) Margaretha van Oostenrijk te paard.                                 
c) Het gevolg der hertogin : edele vrouwen en edellieden te paard.

17.  Steenenmuur - Boscheinde.
Groep: Albert en Isabella te paard 

met hun gevolg te paard.
18.  Zwaanaarde.

a) 2 bazuindragers en vaandrig te paard met de vlag der « Vlaamsche Wacht ».
b) Schuttersgroep « Vlaamsche Wacht ».
c) Spandoek gedragen door 2 pages.
d) Groep : Hovelingen te paard vergezellende Karel II, Keizer van Oostenrijk onder
wiens regeering de H. Jozef als patroon van België werd uitgeroepen, met Kardi-
naal, dien den pauselijken bul overhandigt.

e) Wagen : Voorstellende de verheerlijking, de werkzaamheid en de bescherming
van den H. Jozef, omringd door koorknapen.

f)  Groep : Landlieden te paard sluiten de hulde aan den patroon van ons Vaderland.

19.  Beek.
Groep: Een bruiloftsfeest ten jare 1830.

20.  Steenenmuur - Boscheinde.
Graaf Frederik de Merode te paard.

21.  Molenhoek.
Groep: Vaandrig te paard. 

Soldaten van 1830.
22.  Koninklijke harmonie Ste-Cecilia van Sinaai.

23.  Groep: Oud-soldaten van Leopold II met vaandel.
24.  Meisjesscholen van Dorp en Zwaanaarde.

a) 3 Jonkvrouwen te paard, België, Congo en Oost-Vlaanderen voorstellende.
b) Groep: Kinderen met triomfbogen huldigen hun Vaderland met gouden kroon,
lauwertak, wierook en rozen.
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c) Praalwagen: Hulde aan België.
Bovenaan de Maagd van België, met de driekleurige vlag in de hand en aan
haar voeten de 9 provinciën, die hulde brengen aan ’t Vaderland.

25.  Beek.
Groep:  Kinderen in driekleurige kleedij dragen opschriften, die het wijs bestuur

der drie vorsten vertolken.
Praalwagen: De Verheerlijking van ‘t Vorstenhuis.

Voorop den wagen de Maagd van België met leeuw en driekleurvlag.
De liefdadige instellingen, oorlogswees, opgeëischte, soldaten van
1830-1930, congolees en koloniaal, hulde brengende aan hunne Majesteiten,
de koningen Leopold I, Leopold II en Albert.     

Etienne De Meester 
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(Werk)woorden uit het Sinaais dialect met “L”
In onze bijdrage in het vorig nummer wensten we u een ‘lange, luie zomer’ en je kunt
niet zeggen dat onze wens niet uitgekomen is. Maar terug aan het werk met de werk-
woorden uit ons dialect met een L. Loat er ons mê beginnen…

Lameeren: kletsen - ze was ne gielen auvend mê heuren gebuur ont lameeren
Lammenteeren: zagen en klagen, van het Franse se lamenter: weeklagen
Lammeren: het werpen van lammetjes, betalen, afdokken
Lampetten: veel drinken, van het Franse lamper: met grote teugen leeg drinken
Lappen: iemand kwaad aandoen,  op de lappen goan betekent op herbergtocht gaan
Lauchen: lachen - de lange a klinkt heel vaak als ou
Launterfaunten: luieren, treuzelen, lanterfanten
Laweiten: lawaai maken, roepen, tieren - het woord laweit is anders dan verwacht
niet verwant met lawaai, al betekenen ze hetzelfde. Laweit betekent oorspronkelijk
nachtwacht, en verwijst naar het lawaai dat die in de ochtend maakten. Lawaai ver-
wijst naar lewaja, een Joodse begrafenis, waarbij in de 16de eeuw in Amsterdam veel
lawaai gemaakt werd.
Leeggoan: stoppen met werken
Lekken: likken - i klinkt dikwijls als e
Leuteren: heeft verschillende betekenissen, maar allemaal verwijzen ze naar traag-
heid en herhaling: 
- zagen en zeuren: hij was serieus ont leuteren over zijn vrau
- slenteren: leutert nie, straks missen w’onzen trein
- zabberen: de kleinen leutert aon zê flesken

Lezen: bidden - onze Lievenhier van’t kruis lezen betekent veel bidden uit schijnheiligheid
Lichten: ledigen, stropen met de lichtbak
Lieën: leiden, begeleiden - zowel e als ei worden in ons dialect gemakshalve als i uit-
gesproken
Lieënen: lenen, in leen geven
Liggenein: beetnemen, bedotten – g’at mij goe liggen!
Lijnenroeën: slecht uitspelen
Lingen: aanlengen, verlengen
Loan: laden, opladen - hij was goe geloan betekent dat hij behoorlijk dronken was
Loeren: bespieden, scherp uitkijken zonder zelf gezien te worden. Komt uit het
Germaans (Duits: lauern).
Lonken: lief en verleidelijk kijken - verwant met zowel loens (dat naar zijdelings
verwijst) als met lokken
Loteren: schudden, los zitten, heen en weer bewegen - Blackie  lotert mê zijn kodde
Losroeën: losgooien
Losteiëren: het losmaken van een naad bij kledingstukken
Luchten: leegmaken, verluchten
Luin: luiden - na een lange klank valt de in uitgangen dikwijls weg
Luirikken: luieren, niets doen
Luizen: de okselscheuten verwijderen bij tomaatplanten
Lullen: traag werken, kletsen
Lutsen: voorzichtig informeren, schudden – k’ên ees gelutst, moar ze wist uk niets.
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Pieren lutsen: is regenwormen met de riek uit de grond halen
Luuënen: lonen, belonen – de lange o wordt bij ons uë
Luuëpen: lopen
Luuësbrauken: neiging tot braken

En als toetje krijgen jullie nog enkele andere woorden met een L:
Lamijnig: zeurderig, temerig - Marie hêd een lamijnige stem
Lau: lauw – w is in verbindingen met au niet te horen
Laf: meestal in de betekenis van zonder moed of smakeloos, maar bij ons ook ge-
bruikt voor drukkend weer
Lakee: verlakt, verwant met het Franse laque
Laks: traag, lui, zonder veel aandacht - waarschijnlijk van het Engelse lax (onver-
schillig)
Lamentaubel: betreurenswaardig
Langsommig: langwerpig
Lank, lankst: lang, langst - op het einde van een woord klinkt ng als nk
Lankleen: lang geleden
Lankuit: helemaal uitgestrekt, languit
Leefdig: levendig
Leen: geleden
Leevendvas: zeer vers - die eiren woaren leevendvas
Lest: laatst
Leutig: leuk
Lieber: vrij, ongedwongen - van het Franse libre (vrij)
Lieëg: laag - ook hier weer een klankverwisseling
Lieëluk,luuëluk: lelijk - hier mag je zelfs kiezen tussen ie en uë
Lieëp: sluw, doortrapt, leep
Lijk-of- da: alsof, gelijk
Loat, loaters: laat, later
Lomboars: plomp, corpulent - ‘t is nen lombaorsen verwijst naar een groot en corpulent
mens
Lompgeweg: lompweg
Lompegheid: domheid, onbeleefdheid
Lossendeur: dwars doorheen
Lucht: licht (gewicht)
Luk: gelukkig toeval - ’t is ne luk da’k ou zie!
Lust-hier: langs hier
Lust-gitter: langs ginder
Lust-woar: langs waar
Luuës: loos, niet echt

Maar het einde van deze bijdrage is wel echt. Geniet lankuit van de herfst; loaters zijn
we er met de M.

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1964
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
03 Edmond Van Poucke (74 j.) e. v. Ignatia Smet, Molenstraat
03 Jozef Geldof (74 j.) e. v. Bertha Abeel, † Sint-Niklaas
04 Renatus Maes (67 j.) e. v. Maria Leontine De Smet, † Sint-Niklaas
06 Hieronymus Van Steenland (76 j.) w. v. Maria Julia Van Aerde en Germaine Van

Steenland, e. v. Clara Strobbe, Tinelstraat
07 Emiel Van Driessche (76 j.) e. v. Elisa Roels, Hulstbaan
08 Maria Blanchard (87 j.) d. v. Achiel en Angéle Maliné
23 Jozef Ongena (51 j.) e. v. Emma De Kever, Neerstraat
24 Maria Van Aelst (83 j.) w. v. Aloïs Ongena, Neerstraat
27 Remi Van den Broeck (60 j.) z. v. Jozef en Prudence Vereecken, Vleeshouwersstr.
28 Jozef Malschaert (67 j.) w. v. Maria De Wolf, Tinelstraat, † Gent
-februari
01 Jan Kamiel De Rechter (60 j.) z. v. Francis en Clementina Van de Putte, Neerstraat
24 Maria Pharailde Baecke (67 j.) e. v. Frederiek Rooms, Leebrugstraat
-maart
06 Augusta Van Poucke (70 j.) e. v. Hector Pauwels, Statiestraat (nu Wijnveld)
09 Leopold Albert Smet 56 j.) e. v. Blanche Strobbe, Statiestraat (nu Wijnveld)
11 René August Van Bocxlaer (76 j.) e. v. Coletta Brangers, Hulstbaan
17 Vital Veillaird (63 j.) e. v. Lea Van Loo, † Klein-Sinaai
25 Frans Eduard Van Bocxlaer (85 j.) w. v. Amilia Van de Walle, Dorp
-april
02 Arthur Trienpont (75 j.), e. v. Gabrielle Van den Berghe, Helsvuur
03 Hector Bal (65 j.) e. v. Alida D’hondt, Tinelstraat
10 Maria Celestine Besseleers (73 j.) d. v. Kamiel en Seraphina De Visscher, Hulstbaan
11 Josephine Van Acker (90 j.) w. v. Petrus Van Goethem, † Moerbeke-Waas
13 Maria Carolina De Wilde (75 j.) w. v. Arthur Dierinck, † Eksaarde
16 Florent Van Osselaer (87 j.) w. v. Leonie Ongena, Hondsnest
19 Maria Angelique Van Butsel (82 j.) d. v. Francis en Maria Maes, Dorp
20 Alois Smet (68 j.) w. v. Maria Verbeke, e. v. Eleonora Laureys, Luitentuit
20 Maria Fernanda Vercauteren (45 j.) e. v. Achiel De Vijlder, Luitentuit
20 Alfons De Wilde (83 j.) z. v. Karel Lodewijk en Rosalie Roels, Vleeshouwersstraat 
-mei
17 Maria Mathilde Vercauteren (81 j.) w. v. Frans Driesen en Hector Van Poucke,

† Mariakerke (O.VL.)
22 Alois Roels (72 j.) w. v. Maria Meganck, e. v. Emma Meganck, † Lokeren
23 Paulina De Bock (86 j.) w. v. Vitalis Van den Bossche, Stenenmuur
-juni
13 Rosalia Ryckaert (84 j.) w. v. Karel Lodewijk Meuleman, Leestraat
21 Marie Elodie Verstocken (83 j.) d. v. August en Stephanie Van Driessche,

Zwaanaardestraat
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-juli
05 Sidonia Predhom (81 j.) e. v. Arthur Wattecamp 
17 Maria Elvire De Clercq (70 j.) w. v. Gustaaf Parijs, Luitentuit
21 Marie Elodie De Bock (82 j.) e. v. Florimond Ringoot, Hulstbaan
24 Jozef Joos (72 j.) e. v. Maria Stefanie Meirte, Dorp
25 Maria Catharina Van Driessche (82 j.) w. v. Henri Gysel, Vleeshouwersstraat,

† Sint-Niklaas
-augustus
06 Gustaaf Van Wolvelaer (74 j.) w. v. Margareta Strobbe, Statiestraat (nu Wijnveld)
17 Leonia Maria De Weirdt (E. M. Lutgarde) (76 j.) d. v. Jan Frans en Natalie Elodie

De Blieck, † Sinte Regina’s Godshuis te Baarle-Drongen
29 Achiel Engels (66 j.) e. v. Maria Vercauteren, Dorp
31 Ginette Donche (31 j.) e. v. Paul Samyn, Dorp, † Kortrijk
-september
06 Paulus De Puysseleyr (17 j.) z. v. Jozef en Freda Derkinderen, Zwaanaardestraat.
10 Alfred Noens (77 j.) e. v. Maria De Baere, † Belsele
12 Raynerius Van den Acker (E. H. Pater) (48 j.) z. v. Joannes en Maria Montague,

Statiestraat (nu Wijnveld), † Sint-Niklaas
13 René Meirte (59 j.) e. v. Margaretha De Block, Dorp
14 Celesta Robijn (83 j.) w. v. Emiel Van de Sompel, Statiestraat (nu Wijnveld), †Gent
16 Louis Ryckaert (83 j.) w. v. Sidonie Poeckx, Keizerstraat
22 Joannes  Laekeman (63 j.) e. v. Elodie Van de Velde, Statiestraat (nu Wijnveld),

† Sint-Niklaas 
-oktober
06 Frans Verbraecken (89 j.) w. v. Rosalia Van der Linden, † Stekene
11 Anna Henrica Nuyts (E. Z. Marie Odrade) (70 j.) d. v. Pieter Jozef en Dymphna

Fleerackers, Dorp (klooster Maria Eerherstel)
25 Mathilde Van Damme (84 j.) w. v. Emiel De Maesschalck, Vleeshouwersstraat, 

† Sint-Niklaas.
31 Coleta Zaman (70 j.) w. v. René Van Gremberghen, Tinelstraat
-november
03 Alfons De Weggheleire (88 j.) w. v. Mathilde Leys, Stenenmuur
04 Florentia Van de Velde (63 j.) e. v. Prosper Troch, Dorp
09 Rosalia Dauwe (84 j.) w. v. Pieter Sturm, Hulstbaan
15 Cyriel Naudts (65 j.) e. v. Bertha Michiels, †Waasmunster
15 Maria De Smet (75 j.) w. v. Frans Poppe en w. v. Kamiel De Schutter, †Uitbergen
25 Jozef Schaut (55 j.) e. v. Anna De Weirdt, Stenenmuur
-december
16 Anna Heyens (85 j.) w. v. Jozef Van Gucht, Hondsnest
21 Leonie Notenbaert (72 j.) w. v. Kamiel Poppe, Dorp
27 Anna Leona Ferket (62 j.) e. v. Gaspard Munghen, † Klein-Sinaai

Georges Tallir
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Op ‘t veld van Eer

Op ‘t veld van Eer staan zooveel kruiskens
Met open arms vreemd;

van zooveel brave jongens onder
die kruiskens rust gebeent’

De krachten waren uitgevochten
De zielen waren moe

De bleeke dood kwam mededoogend
En dekt hun oogen toe.

Een stoksken rechte, ‘n ander dweerse
op vijfvoet eerds geplant

Het is hun loon, het is hun erfgoed
Het is hun rijk, hun land.

En altijd andre zwarte kruiskens
Bindt de camarde erop

- een stoksken rechte, ‘n ander dweerse -
Elk heldengraf in top

30 nov. 

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

Jos Daems
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Sint-Catharina Lagere School 
Nieuws uit de Sint-Catharina Lagere School: “Ssttt... Wij lezen!”
Tijdens het schrijven van dit artikel bekomen we net van de tweede hittegolf die deze zomer voorbij
kwam. Lange, luie, zwoele dagen... maar toch gonsde het toen al van de bedrijvigheid. Ondanks
het sproeiverbod groeiden en bloeiden er volop nieuwe ideeën voor schooljaar 2018-2019 op de
Sint-Catharina Lagere School. Een fris jaarthema, een vers schoollied, een tof scenario voor de
septemberopening... maar ook nieuwe zinvolle initiatieven.

Eén van die prioriteiten wordt LEESBEVORDERING. Een belangrijke uitdaging is immers om van
onze jonge kinderen enthousiaste lezers te maken. Ook begrijpen wat ze lezen is een waardevolle
vaardigheid. Vaak kunnen kinderen zich door een gebrek aan taalvaardigheid niet volledig ont-
plooien. Bovendien verlaten veel kinderen de school met te weinig leesplezier. Hun enthousiasme
om later nog naar een boek te grijpen, ligt jammer genoeg te laag. Daar willen wij graag wat aan
doen.

We starten dit schooljaar met een nieuw ritueel: KWARTIERMAKERS. Elke volledige school-
dag maken we op een vast moment tijd om gedurende één kwartier te lezen. Elke klas,  elke leer-
ling, elke juf, meester, directeur... legt op dat moment de pen neer en begint te lezen. Een boek,
een strip,... maar ook: de krant, een magazine, een digitaal verhaal... alles kan! 
Een dagelijks leesritueel van een kwartier krikt de lees- en taalvaardigheid van kinderen enorm op.
En met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten
beter ontwikkelen. Daarvoor willen wij ons engageren.

Dat doen we niet alleen. Dit schooljaar krijgen Cath en Rien – onze schoolvriendjes – het gezelschap
van Lippi Pangkous. Deze kleine spring-in ‘t-veld gaat vrolijk door het leven. Haar boodschap: “Ik
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Dat lijkt ons een prima uitgangspunt om
er weer een geweldig schooljaar van te maken. Wordt vervolgd!

Basisschool De Zwaan
Basisschool de Zwaan trekt zijn sportiefste schoenen aan! Start-to-run… 

Bewegen is gezond en maakt ons fitter! Een goede reden voor Basisschool Sint-Catharina vestiging
de Zwaan om jaarlijks samen met de leerlingen de sportkleren uit de kast te halen. 

Na de paasvakantie begint voor de kinderen van de lagere school ‘start-to-run’. 
Negen weken lang trainen we wekelijks met als doel het lopen van 5 km in de laatste schoolweek. 

We hebben tijdens onze loopmomenten dit jaar heel wat getrotseerd: regen, wind maar vooral heel
veel zonneschijn. Het was vaak vroeg vertrekken om de hitte voor te zijn.

    

       
   

    
   

   
   

    
    

     
   

       
     

    
   

       
   

  

             
                  

 
               

             
 

Jeugd Jeugd Jeugd

29

Sinaai_info_augustus_2018_DEF_Candace_Opmaak 1  19/09/18  09:16  Pagina 45



Het was elke week weer fijn om te zien hoe de kinderen groeiden. Het lukte iedereen om op eigen
tempo het aantal vooropgestelde minuten te lopen. Als iemand het even moeilijk kreeg was de rest
van de groep er onmiddellijk om aan te moedigen. 

Natuurlijk bleven we niet altijd gespaard van blessure-
leed. Een pluim voor alle kinderen die ondanks de ge-
schaafde knieën bleven doorlopen om het schema te
halen! 
Na negen weken was het dan eindelijk zover: de grote
finale!
Ouders, grootouders, ... werden uitgenodigd om langs
de looproute de kinderen te helpen bij het oversteken,
drank aan te geven,… maar vooral om aan te moedigen! 
Bij de finish aan de schoolpoort werden we onthaald
door een erehaag kleuters en ouders.
Ook de kleuters liepen nadien nog enkele rondjes rond
de speelplaats om te tonen dat ook zij het al voelen krie-
belen om de komende jaren mee te doen met onze start-
to-run. 

Als beloning voor deze topprestatie kreeg elke deelnemer een medaille! 
Op naar volgend jaar! 

Jeugdkoor Gaudeamus
Juli 2018… Bloedheet en kurkdroog! Het voelde een beetje vreemd om dan in kerstsfeer te ver-
toeven, maar de plicht riep. Van het gekende “bloed, zweet en tranen” vergoten we liters van het
tweede. Bij een heerlijke 35°C  werden kerstliedjes gezocht en veelvuldig beluisterd, bijhorende
teksten geschreven, passende zaaldecoratie bedacht en een geschikte regie uitgewerkt om van
dit alles een mooi geheel te maken. Mr Google draaide op volle toeren en met de nodige verfrissing
op zijn tijd wisten we onze hersencellen te behoeden voor oververhitting. We zijn dan ook nu al
trots op het resultaat en nodigen jullie alvast uit op zaterdag 22 december 2018 om het te komen
bekijken tijdens ons kerstconcert ‘WERELDWIJDE WENSEN’ in de parochiezaal van Sinaai. We
trekken samen op wereldreis om jullie kennis te laten maken met kersttradities van over de hele
wereld. We serveren die avond een cocktail van gekende en minder gekende kerstliederen en we-
reldlijke liederen, overgoten met een heerlijk sausje op basis van kinderlijk enthousiasme.

Alle tijdens de zomer gemaakte plannen moeten nu ook effectief vorm krijgen! Daartoe dienen onze
wekelijkse repetities op vrijdagavond. Om alles
piekfijn af te werken en samen met de kinderen aan
de decoratie en kledij te kunnen werken, trekken we
eind oktober ook nog op re petitieweekend naar Me-
chelen. Dat wordt weer hard werken, maar de meer-
waarde van deze driedaagse is voor onze groep en
het uiteindelijke resultaat van onschatbare waarde. 

Wie graag aansluit bij ons koor kan contact opne-
men met onze dirigente via mail jeugdkoorgau-
deamus@gmail.com of via onze facebookpagina.
Alle kinderen vanaf 6 jaar die graag zingen zijn van
harte welkom!

Jeugd Jeugd Jeugd
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Jeugdhuis Troelant 
Tijdens de septemberjaarmarkt is er van alles te beleven in Sinaai. Ook de Troe-
lantfeesten zijn een jaarlijks gebeuren, dit keer van vrijdag 21 september tot
zondag 23 september.
Op vrijdag starten we met onze Funny Hours. Net zoals vorig jaar is de instuif die
avond gewoon open maar elk uur is er iets anders te beleven. We houden nog geheim wat er alle-
maal te beleven valt maar er zal sowieso een openingsreceptie plaats vinden op een bepaald uur.
Uiteraard met gratis drank.

Op zaterdag zijn we overdag te vinden op de braderij in de Vleeshouwersstraat waar je naast een
gezellige babbel en een frisse pint ook terecht kan om voor slechts 5 euro lid te worden van Troe-
lant. Wie lid wordt op de braderij krijgt er trouwens een extra geschenk bij naar aanleiding van ons
50-jarig bestaan! Op zaterdagavond komt Bow & Arrow langs in ons jeugdhuis. Deze enthousiaste
coverband met een charismatische zanger slaagt er steeds in het publiek in vuur en vlam te zetten
met een explosieve set van kwaliteitscovers.
Zondag houden we het iets rustiger. In de namiddag kan je in onze instuif terecht voor het WK wiel-
rennen op groot scherm. ’s Avonds is er het traditionele eetfestijn met steak à volonté. Er is ook vis
vol-au-vent en hamburger voor de kleinsten. Hopelijk tot dan!
Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op www.troelant.be/feesten.

Dit werkjaar bestaat jeugdhuis Troelant 50 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden. Er zijn reeds
enkele wilde plannen gesmeed, maar om dit alles te realiseren is heel wat hulp nodig.
Heb je nog een waanzinnig idee voor het feestjaar? Of wil je graag je steentje bijdragen op eender
welke manier? Laat het dan zeker weten via info@troelant.be of stuur een berichtje via onze Face-
bookpagina.

10e Bierbeurs

Met enige trots kondi-
gen wij ook de 10de

editie van de bierbeurs
aan die weerom in ons
jeugdhuis zal plaats-
vinden! 

Zoals elk jaar proberen we een mix van 25 speciaalbieren aan te bieden. 
• Blond, amberkleurig, bruin, donker, …
• Pils, tripel, geuze, kriek, … 
• Fruitig, hoppig, bitter, zoet, zuur, …
• Onbekend, minder gekend of gekend
• Voor wie onze eerste 9 bierbeurzen gemist heeft, bieden we daaruit een selectie van 5 top-bieren

aan. Voor ieders wat wils dus!
We hopen dat we jullie binnenkort allemaal opnieuw kunnen verwelkomen om samen met ons te
degusteren.

Dus noteer alvast ZONDAG 30 SEPTEMBER 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
en is er een schminkstand voorzien!)

31
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Sinaai-Waas
Dries 57 | 9112 Sinaai-Waas

E-mail: sinaai-waas@bnpparibasfortis.com
Tel. 03 722 94 50
FSMA nr. 46481 cA-cB
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De bank en verzekering voor een wereld in verandering

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag
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Chiromeisjes Alleman
Wat een spetterende zomer heeft Chiro Alleman achter de rug! Van 21 tot 31 juli beleefden we met
ongeveer 160 chiromeiden de tijd van ons leven op kamp in Balen. We hebben tien dagen lang
kunnen genieten van een stralende zon, speelden de zotste activiteiten, smulden van de lekkerste
maaltijden, klaargemaakt door onze koks, gingen zwemmen, op daguitstap, dansten en deden nog
zoveel meer! Dit alles in het thema van Alladin. 

Ook in augustus hebben de Chiromeisjes zich niet verveeld. Op 12/8 gingen we met z’n allen op
daguitstap. De pinkels en speelclub gingen die nieuwe waterspeeltuin in Puyenbroeck verkennen.
De kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s trokken naar aloude gewoonte naar Oostende om zich aan een
plonsje in de zee te wagen. Verder hebben
we met z’n allen de vakantie in stijl afge-
sloten op zondag 2 september. Het werd
een heuse circusnamiddag georganiseerd
door de leidsters waar voor ieder wat wils
te beleven was! 

In september vonden ook onze overgang
en startdag plaatst. Iedere afdeling kreeg
nieuwe leidsters en we hebben weer heel
wat nieuwe gezichtjes mogen verwelko-
men. Wat fijn om te zien dat zovele kinde-
ren de weg naar onze Chiro weten te vinden!  
Graag lichten we u ook in over onze komende activiteiten. Op 5 oktober staat onze Lucky Friday
Party gepland. We nodigen iedereen uit om de dansbenen los te komen gooien op vrijdagavond in
het Troelant. Ook voor de kleintjes wordt er een heuse kinderfuif georganiseerd. De volgende dag,
op 6 oktober, houden we naar jaarlijkse gewoonte ons mosselfeest. Hopelijk schrijven jullie allen
massaal in om te komen proeven van onze mosselen of kaaskroketten & frikandellen voor zij die
niet zo’n fan zijn. 

Tot slot kunt u op 13 oktober opnieuw met al uw oud ijzer bij ons terecht (zie hieronder). Binnenkort
zult u ook nog een flyer in de brievenbus vinden met daarop alle info.
In november is het dan tijd voor onze kerstrozenactie. Op zondag 18 november gaan we van deur
tot deur om onze prachtige kerstrozen aan de man te brengen. De zondag nadien, op 25 november,
spelen we een hele dag lang met al onze Sinaaise leeftijdsgenootjes samen op Kristus Koning. 
We hebben dus nog heel wat mooie vooruitzichten voor de boeg nu het nieuwe werkjaar van start
gegaan is en we hopen u op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten! 

OPHALING OUD IJZER – zaterdag 13 oktober 2018 ...
Chiromeisjes Alleman en hun oudervereniging doen op zaterdag 13 oktober opnieuw een inzame-
ling van oud ijzer. Tussen 10u en 16 u kan je met alle metalen terecht in de Zwaanaardestraat 62 in
Sinaai.  Je hebt die dag geen verre verplaatsing naar het containerpark nodig en je steunt er het
jeugdwerk van onze meiden mee. Een ideaal moment dus om je  tuin of werkplaats op te ruimen.
Kan je zelf het ijzer niet brengen, geef dan een seintje naar chiroalleman@hotmail.com. Je kan
ook bellen of een sms sturen naar 0485 988 121, wij komen het dan de dag zelf ophalen.
Wij aanvaarden alle oude metalen, elektrische leidingen, motoren, wasmachines en oude batterijen.
Geen frigo’s noch diepvriezers.                         

Alvast dank voor jullie steun ook bij onze vorige actie !!!

Jeugd Jeugd Jeugd
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

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

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 37 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110

34

OPEN:
Elke zaterdag van 9u tot 13u
Of op afspraak 0495 17 89 37

Wijnveld 130 - 9112 Sinaai-Waas
www.divinus.be
info@divinus.be
Tel. 03 772 25 38

Gsm 0495 17 89 37

Bancontact beschikbaar

!! VOLG ONS OP FACEBOOK !!
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Chiro Jongens Wij Sinaai
Ondertussen is het werkjaar 2018 – 2019 al uit de startblokken geschoten. Hieronder vindt u alvast
2 data om in de agenda met stip te noteren.
• De kerstboomactie – zaterdag 08 december 2018. Naar jaarlijkse gewoonte trekken we in ons

dorp van huis tot huis met kerstbomen en de snel-tombola. Hebt u speciale eisen wat betreft
het soort kerstboom of de afmetingen, dan kan u dit vooraf doorgeven en uw boom bestellen.
Al de nodige informatie valt in de loop van maand november in uw brievenbus.

• De Bonte Avond – zaterdag 23 maart 2019. Onze kookouders en leiding serveren het zelfbe-
reide menu: soep, stoofvlees met frieten en een dessertje. Dat alles voor een democratische
prijs. Hou onze facebook pagina in het oog voor meer informatie.

Ook wensen wij even terug te blikken op het werkjaar
2017 – 2018. Het was een TOP jaar. Al vanaf het begin
zaten we goed. 
Onze startdag, midden september 2017, de welkoms-
dag voor nieuwe leden was meteen een succes. We
mochten 21 nieuwe leden verwelkomen. Onder andere
onze jongste afdeling “De Giganten” werd sterk aange-
vuld met het nodige jonge geweld.
De fuif – Autumn Break, een organisatie van de leiding,
was het afgelopen werkjaar ook een succes. De voor-
gaande editie (2016) kon echter niet rekenen op vol-
doende bezoekers. Ondanks de nodige inzet en reclame
vooraf en “beursnotering” tijdens de fuif zelf, vonden
honderderden jonge mensen nu wel de weg naar het
jeugdhuis voor deze Chiro-fuif.
Het 75-jarige bestaan van onze jongens Chiro te Sinaai
werd gevierd met een heus feestweekend. Midden mei
2018 werd de Dries ingepalmd door onze Chiro. De ver-

schillende activiteiten tijdens het weekend waren telkens een schot in de roos. De organisatie was
top en de opkomst talrijk. Ook hier mochten wij spreken van een succes. Op naar het 80-jarige
bestaan!
En dan als kers op de taart, het hoogtepunt van het werkjaar, … het kamp te Bocholt. Met een
120-tal leden, leiding en kookploeg trokken wij voor 10 dagen richting Limburg. Ter hoogte van de
grens met Nederland maakten de plaatselijke bevolking, waaronder ook de processierups, snel
kennis met de gasten uit Sinaai. Het kampeerterrein werd deels in gebruik genomen om alle tenten
op te stellen. Ook onze Giganten sliepen dit jaar ook in tenten, een heus avontuur! Maar wat het
meest in het oog sprong was ons eigen gesjorde grote zwembad en bijhorende ritser. Gezien deze
exotische zomer was dit geen overbodige luxe en werd in het zwembad dagelijks geplonsd en naar
afkoeling gezocht.

Na een deugddoende vakantie zijn wij ondertussen al gestart met het nieuwe werkjaar. Hopelijk
wordt het opnieuw een jaar vol leuke activiteiten!

Als u het ons vraagt, Chiro! Wenst u kennis te maken met Chiro, kom gerust eens langs op zondag
tussen 14u. en 17u. of informeer u via chirowij@gmail.com. U kunt ons ook volgen op de face-
bookpagina “Chiro ‘Wij’ Sinaai”
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

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

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

Tel.: 03 772 60 41  
Fax 03 772 60 42

kristof.la.heyne@dvv.be
danny.beirnaert@dvv.be
elke.van.hoye@dvv.be

Vleeshouwersstraat 36 - Sinaai - 03/772 33 39

Delicatessenslager
Maes
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KLJ Sinaai
De zomermaanden liggen achter ons, maar ze waren
zeker de moeite om nog eens op terug te blikken! We
waren nog niet lang van de schoolbanken gespron-
gen, of we doken al naar ons Wondere Waterwereld-
kamp in Bredene, aan ’t zeetje. Het was een pracht
van een kamp, maar dat kan ook niet anders, met zo’n toffe groep! Daarbij was het ook wel zéér
aangenaam dat we aan de hete julidagen konden ontsnappen door een frisse duik in de zee. 
Na ons kamp moest er niet getreurd worden, want elke zondag stonden we paraat om onze Snoase
eer te verdedigen op de sportfeesten. Bedankt aan alle supporters, zonder jullie hadden we mis-
schien niet zo veel bekers gehad! 

Ondertussen is het nieuwe werkjaar van start gegaan, en hebben we in september heel wat nieuwe
gezichtjes mogen verwelkomen op onze startdag. We staan weer elke zondag klaar met zotte ac-
tiviteiten. Heb je de startdag gemist, of ken je een jongere tussen de 6 en 17 jaar die eens
kan/wil proberen? Wij staan een heel jaar open voor nieuwe KLJ’ers, dus kom maar eens
langs op een zondag vanaf 14u00, hé!
Ook willen wij reclame maken voor onze ondertussen gekende Appelslag die plaatsvindt op zater-
dag 13 oktober. Zet de deur maar op een kiertje en ga vooral nog geen appeltjes kopen in de winkel.
Ook de Halloweentocht komt eraan, en na heel wat jaren nemen wij de schrikeffecten weer gro-
tendeels zelf voor onze rekening. Kom jij ook mee griezelen of gewoon gezellig wat drinken op
onze KLJ-stand? Kom dan zeker een kijkje nemen!

Den Nieuwen Bouw
‘En hoe zit het met dat nieuw lokaal dat jullie bouwen tegenover
het Troelant?’ 
Wel, goede vraag! De ramen zitten erin, de dakwerken zijn achter
de rug, de klinkers gelegd... ons lokaal is dus winddicht! Nu zijn we
gestart met de tweede fase, en daarin pakken we de ventilatie,
elektriciteit en sanitair aan. Dan voegen we nog wat voegwerk toe,
en dan verhuizen we!
Google zeker eens naar onze site www.klj-sinaai.be of kijk op onze facebookpagina om op de
hoogte te blijven van onze nieuwtjes. Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om onze hoofd-
leidster Astrid Van de Voorde een belletje te geven op 0470 57 12 46. 

Atletiek Sinaai
Loper van de maand Ronny Smet
Wie kent de vriendelijke Ronny Smet niet, 59 jaar oud en woont samen met vrouwtje Rita in de Po-
pulierenstraat . In 2012 is Ronny gestart met Start-To-Run, georganiseerd door Running Team Si-
naai. Dit deed Ronny samen met zijn vrouwtje, zijn 2 dochters (Ilse en Greet) en buurman Etienne
Van Bunderen. Ondertussen is hij 6 jaar aangesloten bij Running Team Sinaai. Zijn eerste streefdoel
was om 5 km te kunnen lopen, stilletjes aan bouwde hij dit op naar 10 km en langzaam maar zeker
naar meer. Bij RTS worden wij zeer goed begeleid door de ervaren lopers en dit in 6 verschillende
groepen, dus voor iedereen wat wils. Ronny’s favoriete wedstrijdafstanden zijn 10 km en meer. Zijn
favoriete parcours zijn deels verhard en deels in een bosrijke omgeving. Ondertussen heeft Ronny
al meerdere ½ marathons gelopen en in 2017 zijn 1ste marathon van Terneuzen naar Hulst (in minder
dan 4uur). Hij had de smaak te pakken en deed de marathon dit jaar voor de 2de keer, en deze
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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

Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Evert Van Mele
Erkend accountant - Belastingsconsulent

Zwaanaardestraat 40b - 9112 Sinaai
03/344 77 88 - info@vm-consult.be - www.vm-consult.be

Dries 11-13
9112 Sinaai
03/772 30 92
moens-online.be
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Jan Raes
Algemene bouwwerken & Renovatie

met 40 jaar ervaring

Hulstbaan 97 9112 Sinaai
Tel. 03 344 05 44 jan.raes@outlook.be
gsm 0478 06 25 28 btw 0689 955 852
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keer in zeer warme omstandigheden. Ronny hoopt nog vele jaren te
kunnen genieten van de loopsport. Volgend jaar gaat hij met pensi-
oen en zal er ook meer tijd vrijkomen om te lopen. Hopelijk blijft
Ronny blessurevrij, ook al wordt hij een jaartje ouder. Hij kijkt enorm
op naar mensen die een stuk ouder zijn dan hem en die nog steeds
zeer actief lopen!  Dan denkt hij  “chapeau” en “hopelijk mag ik zelf
ook nog vele jaren genieten van de loopsport!” Wij wensen Ronny
nog vele sportieve jaren toe. 

Running Team Sinaai zet in op een ontspannen sfeer waarin ieder-
een zijn favoriete sport kan beoefenen. RTS won “het campagne-
beeld van de Maand voor sportclubs” dat werd georganiseerd vanuit
de Stad Sint-Niklaas. Het sfeerbeeld van het RTS zomerfeest kreeg
maar liefst  400 stemmen mee. Onze trainingen gaan door op maan-
dag en woensdag om 19u30 met vertrek aan Sporthal Ter Beke.
Meer info vind je uiteraard op onze website: www.runningteamsi-
naai.be.
Podiumplaatsen van atleten uit Sinaai:

• op 5 augustus behaalde  Sofie Claus een 3de plaats op de “Gono
Ultra Marathon in Zwitserland”

• Heidi Van De Velde behaalde een 3de plaats op de Reynaertloop
in Belsele 

• Sylvie Claessens zit in bloedvorm en stapelde in de zomermaan-
den de podiumplaatsen op: 30 mei 1ste plaats in Hoek (NL) , 17 juni
1ste plaats in Belsele,  24 juli 2de plaats in Groed (nl), 27 juli 1ste plaats in Wachtebeke, 4 augustus
3de plaats in Lokeren, 10 augustus 1ste plaats in Kemzeke;  

• 10-11 Augustus stapte Matthieu Verlee de DODENTOCHT (Bornem) voor de 1ste keer en wat een
prestatie in 12u35!!!  

Proficiat ook aan alle  deelnemende Sinaaise lopers en joggers  die zo laten zien aan andere ge-
meenten dat wij in Sinaai zeer sportief bezig zijn! 

Neem deel aan gratis trainingen tijdens de
‘MAAND VAN DE SPORTCLUB’!
September is de maand van de sportclub. GFA Si-
naai stelt dan alle trainingen open voor meisjes &
vrouwen! Tijdens de trainingen kunnen zij kennis-
maken met onze speelsters & trainers. 
Meer info & inschrijving via: 
jurgendebondt@telenet.be.

Nieuwe T1, Jurgen Vernaillen, bij trainersstaf

Jurgen Vernaillen is al meer van 10 jaar actief in het vrouwenvoetbal. Met zijn grote bagage (Uefa
A & ervaring) en zijn duidelijke voetbalvisie betekent hij een grote meerwaarde voor onze club. Te-
vens klopt zijn hart ook voor de jeugd(werking) waardoor beloftevolle speelsters kunnen door-
groeien naar het eerste elftal. Samen met onze TVJO Jürgen De Bondt, T2 Simeon De Beule,
keepertrainer Guy Herreman & alle jeugdtrainers wensen wij hem veel succes in het nieuwe voet-
balseizoen!

sport sport sport
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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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE
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Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld
Nationale ploeg op zaterdag om 15u00:
25 augustus tegen Maria-ter Heide
15 september tegen Olsa Brakel
6 oktober tegen DVK Egem
27 oktober tegen E.Aalst
10 november tegen Sottegem
8 december tegen Loenhout
19 januari tegen KAA Gent

KFC Herleving Sinaai
1) Wedstrijden 1e elftallen (2 Provinciaal C & 4 Provinciaal E):
Voor speeldata en meer info: zie website https://www.fchsinaai.be

2) Activiteitenkalender:
1 September 2018 Start competitie 2018-2019
30 September 2018 Footlunch Sinaai B – St Gillis W
6 Oktober 2018 Fandag (info terug te vinden op de website www.fchsinaai.be)
20 Oktober 2018 Footlunch Sinaai A – Berlare
9-10-11 November 2018 Mosselfestijn
17 November 2018 Fakkeltocht met wafels
15 December 2018 Footlunch Sinaai A – Grembergen
16 December 2018 Kerstfeest Jeugd (vanaf 14u)
9 & 16 Februari 2019 Lichtmis
20 & 22 April 2019 Paastornooi
4 Mei 2019 Eindeseizoensparty
Nog nader te bepalen Penaltycup

3) KFCH SINAAI – Vrijwilligers:
Als voetbalvereniging staan we steeds open voor vrijwilligers die onze club mee willen ondersteunen
en helpen om deze verder uit te bouwen. 
Wie interesse heeft, kan hiervoor contact opnemen met Dirk Volckeryck (Tel: 0497/45.48.97).
email: dirk.volckeryck@telenet.be).

4) KFCH SINAAI – Varia:
Kantine:
Voor persoonlijke evenementen kan men gebruik maken van de kantine van KFCH SINAAI. 
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dhr. Dirk Volckeryck (Tel: 0497/45.48.97; 
email: dirk.volckeryck@telenet.be). 

Badminton
Badminton voor iedereen - bewegen is gezond – sporters beleven meer!
Je bent vrij op vrijdagmorgen en je wil je tijd sportief doorbrengen, dan kan je komen badmintonnen
van 9u tot 10u in de Sporthal Ter Beke van Sinaai.
We werken met een 10-beurtenkaart die in de Sporthal kan aangekocht worden voor de prijs van
27 EUR of je betaalt 3 € per beurt. Kansenpashouders krijgen 50% korting.  
Voordeel van de beurtenkaart: je kaart blijft geldig en zelfs als je een keertje niet komt sporten, het
kost je niks.

Provinciale ploegen & Recreatieve ploeg 
Alle zaterdagen om 12u00

Jeugdploegen: 
Alle zaterdagen van 10u00 tot 12u00 
Wekelijkse wedstrijden en info op:
www.gfas.be of facebook GFA Sinaai
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Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

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

Wim & Nadine Krijgsman Notenbaert
Tel: 03 254 28 33 • Gsm: 0472 38 34 18

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas
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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 14 september 2018 is de start van het nieuwe badmintonseizoen.
Vragen? Linda.vanderha@telenet.be of 
Sportdienst Stad Sint-Niklaas: tel 03 778 37 52 

Judo Sinaai
INTERCLUB
Na een stop van ongeveer 15 jaar neemt de club terug deel aan de ploegencompetitie die start in
november.
Er is voldoende kwaliteit aanwezig om terug een rol te spelen in deze wedstrijden.
We starten in 4e afdeling.

STARTEN 
Je kan het ganse jaar starten met 4 gratis trainingen.
Judopak te gebruiken van de club.
Trainingen starters op woensdag en vrijdag 
-12 jaar van 19 tot 20 uur 
+12 jaar van 20 tot 21.30 uur.

Sporthal Ter Beke 
Info: judoclubsinaai.weebly.be - 03/7721001

Schutterskalenders
• Sinaai Eendracht 
Bij Leen in café “De Boogscheut“
Zondag 7 oktober 
Maandag 22 oktober 
Zondag 4 november 
Maandag 26 november 
Zondag 2 december

• Ons Vermaak 
Bij Eddy in café “Brouwershuis”
Zaterdag 6 oktober 
Zondag  21 oktober  
Maandag 29 oktober 
Zaterdag 3 november 
Zondag 18 november 
Zaterdag 1 december 
Maandag 3 december
Zondag 16 december 
Woensdag 26 december 
Verjaardagsschieting ck

sport sport sport
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• Schietingen Sinaai Statie.
Café “Maretak”
Wijnveld 308
Tel: 0476/32.34.13.

Vrijdag  05 oktober 19u30 25€ gratis.
Vrijdag  02 november 19u30 25€ gratis.
Vrijdag  07 december 19u30 25€ gratis.
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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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‘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

Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211

info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 
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2019: 50 jaar Troelant
In maart 1969 hebben een aantal  Sinaaise  jongeren het initiatief genomen om te starten met een
jeugdhuis. Dit waren in hoofdzaak  jonge mensen uit de Sinaaise jeugdbewegingen. In een voor-
malige brouwerij in het Wijnveld werd ons een ruimte ter beschikking gesteld door het toenmalige
gemeentebestuur van Sinaai. Gedurende 6 maanden werd er hard gewerkt om een “instuifruimte”
in te richten. Dit is gelukt met veel arbeid van Sinaaise jongeren en ook met veel risico voor de ini-
tiatiefnemers door het afsluiten van een lening om de werken te bekostigen. En het is gelukt. In
september 1969 opende het jeugdhuis zijn deuren. De naam “Troelant” werd ontleend aan een
groot werk van onze plaatselijke toondichter Edgar Tinel: Klokke Roeland. Het werd “het Roeland”
en verder afgekort tot “Troelant”. En het sloeg aan: het jeugdhuis had op korte tijd meer dan 300
leden en er werden wekelijks diverse activiteiten ingericht. Memorabel zijn de vele “kleinkunstavon-
den“ die georganiseerd werden, telkens voor een bomvolle zaal. Zowat alle kleinkunstenaars uit
Vlaanderen en Nederland traden in de jaren 70 op in Troelant. Ook drie plaatselijke sportclubs wer-
den toen in Troelant opgericht: de tafeltennisclub, de judoclub en de volleybalclub. 

In september 2019 zal het jeugdhuis zijn 50 jarig bestaan vieren. Een aantal initiatiefnemers van de
beginperiode (nu zestigers en zeventigers) hebben de koppen bij mekaar gestoken om de leden
van die eerste periode volgend jaar samen te brengen. Dit zijn dus de leden van 1969 tot ongeveer
1985. Voor hen willen we een aparte avond organiseren met de Top 100 van de jaren 70 en 80.
De toenmalige  DJ’s zullen draaien.  Deze avond zal doorgaan in het huidige jeugdhuis Troelant op
zaterdag 31 augustus 2019.

MAAR WIJ ZOEKEN ADRESSEN VAN DE LEDEN UIT DE PERIODE 1969 – 1985
Ben jij zelf lid geweest in die periode of ken je iemand (ouders, vrienden...) die toen lid was? Bezorg
ons dan de naam en het adres, of bij voorkeur het mailadres. Ook  belangrijk voor degenen die niet
(meer) in Sinaai wonen. 

Dit kan je overmaken op het centrale contactadres:
Paul Vercauteren – Hooimanstraat  56 te 9112 Sinaai. Tel: 03/772.34.79
Mailadres: paulvercauteren@live.be
We zullen dan in de loop van 2019 alle gekende oud-leden aanschrijven met het programma van
deze avond. Zorg dat je er bij bent! 

Kaat De Block, Kinderstadsdichter 2018!
Elk jaar wordt er in Sint-Niklaas
een Kinderstadsdichter verkozen. 

De vijf genomineerden (foto alfabe-
tisch v.l.n.r) van de editie 2018
waren Jolien Bogaert, (vorig jaar
ook al genomineerd), Kaat De
Block, Joren Maes, Rose Poppe en
Amélie Van Brande.

feest feest feest
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

� 0497/40 44 83
Parket & laminaat - Binnendeuren - Maatwerk -
Dakwerken - Rolluiken - Plafond & wanden

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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Dit jaar verkoos de jury de Sinaaise Kaat De Block, uit de Zakstraat. 
Wij stelden haar een paar vragen:

Info Sinaai: “Hoe heb jij
die prijs gewonnen?”
Kaat De Block: “In de klas
moesten wij een gedicht
schrijven over een monu-
ment uit de Europese
Unie. Omdat wij juist op
reis waren geweest naar
Berlijn heb ik de Berlijnse
muur gekozen. Mijn vader
had daar veel over ver-
teld, dus vond ik het wel
een leuk onderwerp.”

Info Sinaai: “Was dat de eerste keer dat je een
gedicht schreef?”
Kaat De Block: “Nee, ik heb daarvoor ook al wat
gedichten geschreven, maar die waren niet echt
uitgewerkt. Ik vind het een leuke manier om met
woorden te spelen. Soms schiet me iets te bin-
nen, en dan schrijf ik dat op, en werk ik dat verder
uit.”

Info Sinaai: “Hoe was de prijsuitreiking?”
Kaat De Block: “Het was heel leuk. Het was in het
stadhuis. Eerst vertelden enkele mensen iets en
iemand speelde muziek en daarna werd het be-
kend gemaakt. Ik heb een gedichtenboek gekre-
gen en vind het wel leuk om erin te lezen.”

Info Sinaai: “Op de prijsuitreiking stond je met
je arm in het gips. Hoe is dat gebeurd?” 
Kaat De Block: “Ik wou een salto maken op een
trampoline maar ben verkeerd geland. Ik heb al
veel tijd gehad om boeken te lezen.”

Info Sinaai: “Ga je nog gedichten schrijven?”
Kaat De Block: “Ik denk het wel!”

feest feest feest
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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

Sabine & John
DRIES 25  -  9112 SINAAI

Maandag

ALLE FEESTDAGEN OPEN VAN 17u00 tot 20u00
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Joren Maes 
winnaar Armand Van Asscheprijs 2018!

Geboren in   
Man of vrouw… 2019 wordt voor iedereen een FEESTJAAR!

Wens je de feestelijkheden mee te organiseren neem dan contact op 
met Truus of Jimmy via het nummer: 0485 988 121 of via truus.degreyt@scs-sinaai.be

Voor alle anderen is het uitkijken naar een persoonlijke uitnodiging!

Tot binnenkort.
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Leen Van De Wiele wordt Centrumleider van
het Dienstencentrum in Sinaai...
“De functie van ontmoetingsruimte vinden we zeer belangrijk...”

Je hebt waarschijnlijk al gezien dat er in de Vleeshouwersstraat al een tijdje gebouwd wordt. Op de plaats van
het oude OCMW-rusthuis komt een Dienstencentrum met daarboven ouderenflats. De bouwwerken liepen he-
laas al wat vertraging op. Wij hadden een gesprek met de Centrumleider over de bouw en de functie van het
Dienstencentrum.

Info Sinaai: “Wat is de bedoeling van het Dienstencentrum?”
Leen: “De bedoeling van het Dienstencentrum is een ruimte te zijn,
waar de inwoners van Sinaai elkaar kunnen ontmoeten. We willen
ook inzetten op buurtgerichte zorg. Het is ook de bedoeling dat
het Dienstencentrum een draaischijf wordt in de samenleving,
waar we in de eerste plaats gaan proberen de bewoners uit de
buurt samen te brengen. Het Dienstencentrum heeft  ook een sig-
naalfunctie: we proberen hulpvragers en hulpverleners gemakke-
lijker de weg naar elkaar te laten vinden. Het is de bedoeling dat
zowel ik, als de vrijwilligers als het personeel, de gebruikers van
het Dienstencentrum en de buurt goed leren kennen, zodat we
kunnen inschatten hoe we best kunnen samenwerken en kunnen
inspelen op eventuele vragen en problemen. 

Info Sinaai: “Wanneer opent het gebouw?”
Leen: “De bouw heeft jammer genoeg vertraging opgelopen. We
mikken voorlopig op voorjaar 2019. De  vooropgestelde datum
was mei 2018. Dat de bouw vertraging oploopt is vervelend voor ie-
dereen en maakt het ook niet gemakkelijk om mensen te informeren. We begrijpen dat dit vooral vervelend is
voor wie  reikhalzend uitkijkt  naar de opening. Maar dat geldt even hard voor ons, wij  willen ook graag zo
snel mogelijk van start gaan. Er is wel vooruitgang geboekt want ondertussen staan de ramen er al in. We vol-
gen de bouw op en, en vragen ook vaak naar een stand van zaken. Voor ons is de vertraging  even vervelend
als voor de inwoners van Sinaai.”

Info Sinaai: “Wat voor diensten zullen er worden aangeboden?”
Leen : “De standaard dienstverlening is de warme maaltijd. Een maaltijd kost 7 euro, of 5 euro voor mensen
met een Kansenpas. Daar starten we mee. Er is een keuken, een cafetaria voor 60 personen, twee bureaus en
een vergaderzaal.  Er zal ook een wasserette, een badkamer en een kapsalon zijn.  De dagen dat het Dien-
stencentrum open is, kan je daar standaard gebruik van maken. In het begin zal het ook een beetje aftasten
zijn wat de mensen van Sinaai willen. Waar is er nood aan? Wanneer kunnen activiteiten of een bepaalde
dienstverlening het best worden ingepland? Het “complementair” zijn met de buurt is hierbij heel belangrijk.
We willen geen verkeerde start maken.”

Info Sinaai: “Hoe zullen de openingsuren zijn in Sinaai?”
Leen : “Dat zijn we nog een beetje aan het bekijken. Momenteel is het zo dat we zeker op de vijf weekdagen
een warme maaltijd zullen aanbieden. In de opstartfase zal dan bekeken worden of vijf operationele dagen
haalbaar is, zoniet drie weekdagen.“

Info Sinaai: “Boven het Dienstencentrum zijn ouderenflats. Zijn die ook van het OCMW?”
Leen: “Die ouderenflats zijn van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Wij  zijn twee losstaande entiteiten, er
is  dus geen rechtstreekse verbinding tussen de flats en het Dienstencentrum.
De inwoners van de flats zijn  zeer  welkom, net als de bewoners van de ouderenwoningen rond het Diensten-
centrum (die wel eigendom zijn van het OCMW), en net als alle inwoners van Sinaai. Iedereen zal echter gebruik
moeten maken van de centrale inkomhal om toegang te krijgen tot het Dienstencentrum.”
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Info Sinaai: “Wat voor activiteiten zullen er georganiseerd worden?”
Leen : “Dat hangt af van de noden in Sinaai. Wij hopen input te krijgen van de inwoners van Sinaai zelf. Het
heeft bijvoorbeeld geen zin om een activiteit te organiseren waar  geen interesse voor is, of die al door andere
verenigingen georganiseerd wordt. Momenteel probeer ik met zo veel mogelijk verenigingen in contact te
komen, om elkaar wat beter te leren kennen.  Ik leg dan uit wat het Dienstencentrum is en zij leggen mij uit wat
hun verenigingen doen.  Het is de bedoeling dat we complementair zijn. Wij hopen te kunnen samenwerken
met de verenigingen en zo eventueel samen dingen te doen. Zo kunnen we onze krachten bundelen. Er zal
een wervingscampagne voor vrijwilligers gelanceerd worden, in de hoop vrijwilligers te vinden die onze activi-
teiten en dienstverlening willen ondersteunen.”

Info Sinaai: “Wie is uw doelgroep?”
Leen: “We mikken op iedereen, maar vooral op 65-plussers en kwetsbaren/zorgbehoevenden uit de samenle-
ving. De functie van ontmoetingsruimte vinden we hierbij zeer belangrijk. We willen mensen de kans geven zo
lang mogelijk  thuis te wonen, maar dat gaat enkel als we ze ondersteunen. Het hangt er natuurlijk ook vanaf
of je een antwoord vindt op de nood die je hebt.”

Info Sinaai: “Wat is uw functie?”
Leen: “Ik zal Centrumleider zijn. Er wordt van mij verwacht dat ik het Dienstencentrum zal runnen. Als mensen
vragen of opmerkingen hebben, mogen ze altijd naar mij komen. Ik bepaal ook  mee wat er op de activiteiten-
kalender komt, en wat we exact gaan doen. Nog een belangrijke functie van de Centrumleider is “gewoon
luisteren” en “aanwezig zijn” in Sinaai. Het is niet de bedoeling dat ik in mijn bureau blijf zitten. Zo kan je
mensen niet leren kennen en niet inspelen op de nood die er is. 
Er zal niet zoveel personeel zijn in het Dienstencentrum: drie personeelsleden in de keuken en 1 onderhouds-
medewerker. Qua animatie is er een animator vanuit de stad die zijn tijd verdeelt over meerdere dienstencentra
in Sint-Niklaas, maar in Sinaai zal er geen vaste animator zijn. Voor de rest draait het Dienstencentrum eigenlijk
puur op vrijwilligers. Zij zijn een heel belangrijke schakel. Daarom is het contact met de verenigingen zo be-
langrijk. Veel verenigingen werken ook vaak met vrijwilligers en zijn misschien bang dat wij met de vrijwilligers
en de activiteiten aan de haal gaan, maar dat is totaal niet onze bedoeling.”

Info Sinaai: “Wat zijn de grootste uitdagingen?”
Leen: “Het Dienstencentrum operationeel krijgen. Ook de nodige ondersteuning vinden om het operationeel
te krijgen. Mensen kunnen veel verwachtingen hebben, of veel willen, maar we zijn maar met het personeel
dat ons ter beschikking wordt gesteld. Het kan een drempel zijn in het begin voor de mensen om eens langs
te komen. De “match” vinden met Sinaai is nog een grote uitdaging. Maar anderzijds ben ik daar ook wel
gerust in. In het begin heb ik  liever dat we drie dagen goed operationeel zijn, dan 5 dagen half. Dan is uitbreiden
altijd mogelijk, en blijft iedereen tevreden.“

Info Sinaai: “Worden er nog infomomenten gegeven?”
Leen: “Op de Dorpsraad van 2 oktober zal ik aanwezig zijn. Tegen dan hebben we meer actuele informatie
over de openingsdatum. We gaan ook nog een Nieuwjaarsdrink proberen te organiseren begin 2019. Rond
die periode geven we nog een infomoment. We willen ook nog iets doen met onze vrijwilligerscampagne. Tot
slot denken we eraan om Sinaai eventueel te betrekken bij het zoeken naar een gepaste naam voor het Dien-
stencentrum.”

Info Sinaai: “Alvast bedankt voor dit gesprek en nog veel succes met de uitbouw van het Dienstencen-
trum!”

Als je nog vragen hebt, of zelf vrijwilliger wil worden, kan je Leen Van De Wiele altijd contacteren op
03/778.58.07 of via mail: leen.vandewiele@sint-niklaas.be.

Biografie Leen Van De  Wiele
Geboren op 02/04/1985 in Lokeren
Studeerde vertaler–tolk Engels -Spaans
Werkte hiervoor bij de NGO Wereldsolidariteit
Mama van 2 kindjes

interview
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Apex ......................... Immobiliën ..............................55
Arcad ........................ Architectenbureau...................40
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Azaazouh Karim ....... Tegelwerken............................24
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 Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................18
De Roeck.................. Bouwonderneming .................40
De Ryck Marijke ....... Meetbureau.............................20
De Ster...................... Taverne ...................................32
De Tender Dirk.......... Interieurwerken .......................40
De Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken.................44
De Vos ...................... Schoenen................................20
De Waele Tom .......... Brood en banket .......................8
De Windt Chloé ........ Podologie................................40
Divinus...................... Wijnhandel ..............................34
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal.................................34
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ....36
Europack Smet......... Verpakking ..............................20
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens ...........48
Frietstop ................... Frituur......................................48
Garderobe ................ Herstellingen/retouches............6
Hair Corner ............... Kapper ....................................44
Heirwegh .................. Bouwonderneming .................54
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
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mekaniekwerken Erik Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Palermo .................... Kapsalon.................................20
Raes Jan................... Algemene bouwwerken ..........38
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. Bouwonderneming .................34
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop..........44
Sneyers Corinne ....... Schoonheidsverzorging ............8
St. Katharina............. Drukkerij ..................................34
Stenenmuur .............. Kapsalon.................................36
Stevens Celine.......... Osteopaat ...............................24
Stremersch ............... Verwarming en sanitair ...........26
Taxi Fernand ............. Taxibedrijf................................44
Teirlinck..................... Centrale verwarming...............36
Van Aelst Rony ......... Elektriciteitswerken.................44
Van Buynder Pieter... Alg. schrijnwerkerij..................46
Van Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................24
Van Damme Wim...... Grondwitloof-groenten............12
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
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
Vercauteren bvba ..... Brandstoffen-tankstation ........38
Verlee........................ Doe het zelf .............................20
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging.......................44
Vermeiren Tineke ...... Aquagym.................................54
Verweire Ineke .......... Loopbaancoach......................40
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging.......................50
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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gespecialiseerd in:
• bewerken en plaatsen van natuursteen

• vloer- en wandtegels
• plaatsen van mosaïc

De Stropestraat 22 - 9190 Stekene
Gsm Thomas: 0496 50 10 85

www.gebroedersheirwegh.be - info@gebroedersheirwegh.be
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