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Info Sinaai staat ook integraal online op www.sinaaileeft.be/info-sinaai

Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 17 november 2019!

Redactioneel
Dit nummer van onze Info Sinaai staat weer bol van verslagen en/of aankondigingen van activiteiten in
Sinaai of van Sinaaise verenigingen.

Dit blad wil een bindmiddel zijn voor en tussen mensen; met aandacht voor wat hen bindt of verenigt.
Wie dit nummer vanuit die hoek leest zal kunnen vaststellen hoe hecht ons dorpsleven nog is, welke on-
derlinge verbondenheid er heerst (niet tegen mekaar, maar naast elkaar, en mét elkaar !), en welke soli-
dariteit er heerst.

Sinaai LEEFT hebben we dikwijls gehoord op onze activiteiten, en dat niet alleen van inwoners.  
Buitenstaanders kijken er met  jaloerse bewondering naartoe.

Mag dit meteen een oproep zijn voor wat volgt dit najaar, want voor we ’t weten staan we terug op de
Dries voor de Nieuwjaardrink op de derde zondag van januari 2020: een jaar met een dagje méér.

De redactie
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Dorpsraad
De voorbije vakantiemaanden hebben we vanuit onze dorpsraadwerking de Dries een paar keer
omgetoverd tot pop-up feestzone.
De weergoden waren ons gunstig gezind, zowel  bij de 11-juli-viering, het vuurwerk en onze volks-
sportfeesten.
Dank aan jullie allen trouwens voor de massale opkomst bij deze activiteiten, en wij hopen jullie
terug te zien op één van onze volgende organisaties.

Septemberjaarmarkt
Sinds vele jaren organiseren we vanuit de Dorpsraad de omkadering van de jaarmarkt op de Dries
in september.

In overleg met het stadsbestuur, Landelijke Gilde en het braderij-comité van de Vleeshouwersstraat
laten wij de praktische invulling dit jaar aan hen over.
De Dries zal immers gevuld worden met creaties die refereren naar het belang van de landbouw en
de viering van het 100-jarige bestaan van de lokale Landelijke Gilde.
Door uitbreiding van de braderij in de Vleeshouwersstraat blijft er te weinig ruimte over om onze
rommelmarkt te organiseren.

We kijken uit naar een alternatief vanaf volgende jaar (suggesties zijn welkom!).
Ondertussen verwachten we jullie wel massaal op 28 september, dag waarop er trouwens ook een
opendeurdag zal zijn in het nieuwe antennepunt van het Dienstencentrum (ex-OCMW-gebouw).
En uiteraard loop je dat weekend ook eens langs bij Kunst uit Sinaai en de tentoonstelling van
Heemkring Den Dissel in het Dorpshuis.

Hetzelfde weekend wordt in Troelant het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis gevierd.
Moeten er nog meer redenen zijn om buiten te komen?

11 november huldiging.
Sinds een aantal jaren omkaderen we ook de bloemenhulde aan het monument van de gesneuvel-
den op 11 november met een voordracht of projectie in het dorpshuis.  Details volgen via onze site
of de sociale media.
Iedereen is welkom, toegang is gratis.
We vertrekken onder begeleiding van de harmonie in stoet aan het Dorpshuis om 8u45, voor de
bloemenhulde om 8u50.
Na het programma in het Dorpshuis wordt een receptie aangeboden door het Stadsbestuur.

Nieuws van ‘t Stadhuis
In afwachting van de uitwerking van de budgettering voor de komende zes jaar door het Stadsbe-
stuur, is het voor ons relatief rustig op het politieke niveau.
We zoomen bij deze dan ook in op enkele collegebeslissingen van de voorbije maanden:

- Hooimanstraat: 
Sinds geruime tijd heerst er ongenoegen bij de bewoners over te hoge snelheid, en te veel geluids-
hinder.
De actiegroep Leefbare Hooimanstraat overhandigde op 15 februari 2019 aan schepen Hanssens
een uitgebreid dossier met voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid van de Hooimanstraat.
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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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Het rapport omvat een uitgebreide analyse van het verkeersbeeld en de geluidshinder in de straat.
De actiegroep werkte 5 mogelijke oplossingsscenario’s uit. Met de actiegroep werd afgesproken
om de nodige feedback te geven voor de zomervakantie, na uitgebreid onderzoek van de nota
door de verschillende diensten (mobiliteit, openbaar domein, politie). Aan het college wordt ge-
vraagd kennis te nemen van de analyse van de diensten en mogelijke oplossingen goed te keuren.
Op 1 juli 2019 nam het college kennis van de analyse van de mobiliteitsambtenaar en de dienst
POD aangaande de gedane voorstellen door het buurtcomité tot verbetering van de leefbaarheid
in de Hooimanstraat.
Op 20 augustus 2019 vond hierover een nieuw overleg plaats met het buurtcomité en werden even-
tuele volgende stappen besproken. 

Rio-project “Zwaanaarde”
Sinds jaren wordt terecht geklaagd over de toestand van de wegenis Zwaanaardestraat/Leebrug-
straat en omgeving.
Om iedereen ervan te overtuigen dat er in dit dossier echt wel aan vooruitgang gewerkt wordt, hier-
onder de collegebeslissing van 15/7:
“Werken: rioproject aanleg RWA- en DWA-leiding in de Weimanstraat, Keizerstraat, Leebrugstraat,
Heirstraat, Wapenaarteinde en Leestraat: goedkeuring aangepaste ontwerpfase 
1 Besluit het college van burgemeester en schepenen beslist: 2019 de aangepaste ontwerpfase 1
voor het rioproject aanleg RWA- en DWA-leiding in de Weimanstraat, Keizerstraat, Leebrugstraat,
Heirstraat, Wapenaarteinde en Leestraat, voor een totaalbedrag van het gemeentelijke aandeel van
6.850.007,60 EUR, excl. btw, waarvan 2.597.020,50 EUR, excl. btw, subsidieerbaar, dus een kost
voor de stad van 4.252.987,10 EUR excl. btw, goed te keuren en in te dienen bij de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij”
Begin september werden aan de projectstuurgroep (PSG) de resultaten van de voorbereide onder-
zoeken voorgelegd, werden de globale  context en randvoorwaarden toegelicht, en werden moge-
lijke oplossingsvarianten en voorkeuroplossing besproken.
Er komst dus schot in de zaak. Streefdatum voor bevel tot aanvang der werken (na vaste belofte
van subsidie door de provincie): 2020!

Trage wegen: Fierenswegel
Eerder kondigde het stadsbestuur aan dat ze zou zoeken naar een oplossing om de Fierenswegel
(voetweg tussen Leestraat en Hellestraat) terug open te stellen.
Naar aanleiding van een bezwaar van een aangelande (wiens naam we om privacy-redenen hier
niet vermelden) besliste het college in zitting van 22/7:
“Trage wegen: dagvaarding afschaffing deel Fierenswegel (voetweg 38): aanstellen raadsman:
goedkeuring Besluit het college van burgemeester en schepenen beslist:
• Artikel 1 kennis te nemen van de dagvaarding namens …………., tot het afschaffen van een deel
van de Fierenswegel (voetweg 38) op het perceel kadastraal bekend 10de afdeling, sectie C,
nummer 754A, gelegen tussen de Leestraat en de Hellestraat te 9112 Sinaai.

• Artikel 2 advocaat Anne-Marie Ivens, De Meulenaerstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, aan te stellen
om namens de stad in dit dossier in rechte op te treden.

Bockwegel (tussen begraafplaats en Neerstraat)
In de zitting van 26 augustus werd beslist om de firma Green Road uit Wichelen opdracht te geven
om verbeteringswerken uit te voeren aan het oude gedeelte van de wegel. 

Wijnveld: parkeersituatie
Sinds deze zomer geldt er ter hoogte van de Sinaai Girls een parkeerverbod langs de onpare kant
(richting station/dorp), dit om een vlottere doorstroming te verkrijgen van het verkeer dat van over
de spoorweg komt, en daar dikwijls wordt gebufferd wegens gesloten overweg. 
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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

Robin Braeckman

sanitair & verwarming
onderhoud & herstellingen

wijnveld 114A
9112 sinaai

0476 - 48 13 97
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Schoolomgevingen
Er werd beslist om uniforme aanduidingen van schoolomgevingen in te voeren voor heel Sint-Ni-
klaas.
Voor Sinaai betekent dit onder meer dat er verkeersheuvels komen (of inmiddels ingericht zijn) aan
de scholen in het Wijnveld (Patersbos), Leebrug, en Vleeshouwersstraat.
Respecteer a.u.b. de snelheidslimiet op zo’n heuvel (max 30km/u), en het parkeerverbod.

37ste Volkssportfeesten
Onder een stralende zon verzamelden vrijdagavond de deelnemers van de straten om het beste
van zichzelf te geven.

In de feesttent werd traditioneel het “Bieden” afgewerkt. In dit kaartspel toonde Tinelstraat zich
het sterkst en verdiende zo 17 punten. Eveneens in de tent kon men genieten van het secondespel
“Labyrinth”. Een balletje moest doorheen een doolhof van start naar finish gebracht worden. De
ploegen hadden dit goed geoefend en hadden een moeilijker doolhof verwacht. De Beek had maar
21 seconden nodig om het balletje doorheen het par-
cours te loodsen en won deze proef.
Buiten kon men kijken naar “The sky is the limit”.
Hierbij moesten de kandidaten via een touwladder
zo snel mogelijk de bel laten luiden. De snelste tijd
was voor het Dorp. Maar het spektakel van de avond
was “Homo Universnoâlis”. Iedere ploeg vaardigde
een heer en een dame af voor een afvallingsrace van
34 kandidaten tot 1 winnaar. Het werd een leuke
strijd aan de hand van verschillende proeven. Na
meer dan 4 uur wedstrijd mocht de heer van de
Hooimanstraat de medaille om de nek hangen.

Zaterdag maakten we ons klaar voor een traditionele zeskamp op de Dries. Supporters namen
plaats rond de arena en zorgden voor de nodige ambiance. Voor het eerste spel “Fruitkistenrace”
moesten er 2 personen overgebracht worden d.m.v. een grote fruitkist rollend over balken. De Mo-
lenstraat was hierin het snelst. Bij de “Olifantenrace” kregen de kandidaten een panty met hierin
een tennisbal over het hoofd. Met deze slurf werden dan 9 voorwerpen omver gekegeld. Zwaan-
aarde won deze proef. De kracht werd gemeten in het derde spel de “Betonpiramide”. Tien beton-
stenen moesten worden overgebracht en gestapeld worden als een piramide. De beste kracht-
patsers kwamen uit de Molenhoek.
Na de pauze werd de werptechniek en het sorteervermogen van onze kandidaten getest in het
“Diftarspel” waar men afval in de juiste afvalcontainer moest werpen. De beste en snelste sorteer-
ders wonen in de Stenenmuur. Zij wonnen ook het vijfde spel “Lange armen”. De armen van de
deelnemers werden verlengd d.m.v. rioolbuizen waarmee ze ballen moesten overbrengen. Ten slotte
mocht met dit mooie weer een “waterestafette” niet ontbreken. De proef werd gewonnen door de
Maricolenstraat.

Na de spelen werd er nagepraat met een drankje en een dansje. Om half 12 was het dan tijd om
de winnaar van de 37ste editie bekend te maken. De Zakstraat mocht met 122 punten de beker
mee naar huis nemen.

Wij hebben alvast genoten van deze editie en hopen jullie volgend jaar te mogen begroeten op 21
en 22 augustus 2020. 

sinaaileeft
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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

MARC DE BLOCK
• ramen, deuren in pvc, aluminium en hout
• sectionale poorten
• rolluiken, zonwering, screens
• veranda of pergola
• renovatiewerken

zakstraat 39 - 9112 Sinaai
0496 25 45 58
m-deblock@hotmail.com
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Septemberjaarmarkt - zaterdag 28 /9/2019
Op 28 september 2019 zal de 8ste editie van de Sinaaise Braderij door gaan, één van de vele jaar-
lijkse hoogdagen in Sinaai en omstreken.

De inschrijvingen liepen dit jaar traag binnen, maar de voorbije weken zijn ze goed op gang geko-
men! We ontvingen ook inschrijvingen van handelaars uit Stekene, Moerbeke en Waasmunster. 

Dit jaar slaan we de handen samen met de Landelijke Gilde van Sinaai die hetzelfde weekend hun
100ste verjaardag vieren. Op een open en constructieve manier zullen we zo in Sinaai één groot
feest realiseren: Dries, Katharinastraat, en Vleeshouwersstraat ( tot aan de sportvelden) zullen hier
volledig bij betrokken worden.

Ook dit jaar voorzien we de nodige muziek: de rockband BooZZ zal het beste van zichzelf geven
op een trailer, terwijl Mario Wuytack met zangeres de gevoelige snaar zullen raken.
Aan eten en drinken zal er evenmin gebrek zijn, doch ook hier hebben we gedacht aan locale ver-
enigingen en handelaars uit Sinaai en omstreken! Want uit dit concept is ooit onze 1ste Braderij
ontstaan!
Ook zin om deel te nemen? Of wil je een handje helpen? braderijsinaai@gmail.com
Volg ons via Facebook Braderij@Vleeshouwersstraat in Sinaai! We gaan in de loop van september
nog leuke berichten posten. U komt toch ook?
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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 Vossel Kristof
Algemene schrijnwerkerij

Hulstbaan 52B
9112 Sinaai

Tel. 03 772 32 37
Gsm 0485 63 08 14

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

Wij doen ook al uw zaagwerk!

Herstellen en plaatsen 
van alle soorten rolluiken

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44

14
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Vernieuwde Kerstmarkt 2019
Op zaterdag 14 december (16u – 22u30) willen wij als nieuw team binnen de organisatie, de Si-
naaise Dries weer omtoveren tot een sfeerrijk geheel “in kerststemming” en met heel wat randani-
matie. 

Dit jaar willen we de nadruk leggen op de ‘gezelligste’ kerstmarkt van het Waasland; hoe we dit
gaan doen kunnen we natuurlijk nog niet verklappen want dan zou het geen verrassing meer zijn.
De enigste manier om hierachter te komen is ons een bezoekje te brengen en de sfeer te komen
opsnuiven. 

Traditiegetrouw zal ook de Kerstman langs komen en zullen er veel kraampjes staan, die garant
zullen staan voor een gezellige Kerstmarkt.
Standhouders die een plaatsje op de Dries willen bekomen, kunnen contact opnemen via
karel-vanbuynder@hotmail.com of op het gsm nr 0499/72.56.74

11.11.11  2019
Changemakers: meer dan ooit nodig
Dit jaar gaat de campagne van 11.11.11 over changemakers: sterke mannen en vrouwen die we-
reldwijd het verschil maken. Ze heten Passy, Thaïs, Esperanza, Awad,…en werken elk op hun eigen
manier aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden op hun
eigen plekje in de wereld tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting en ga zo maar door. Ze
zoeken concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar nergens wordt het hen ge-
makkelijk gemaakt, integendeel, de vrijheid van meningsuiting komt steeds vaker onder druk te
staan. En daarom verdienen ze onze steun in hun strijd voor mensenrechten, democratie en een
duurzame toekomst.

En daaraan werken we ook in Sinaai graag mee. Onze intussen bovenlokaal beroemde brunch gaat
door op zondag 17 november 2019 in JOC Troelant vanaf 11u30. We zullen u weer verwennen
met solidaire, warme en koude hapjes met hun oorsprong in binnen- en buitenland, met veel liefde
door vrijwillige handen bereid,  en drankjes tegen een democratische prijs. Verdere informatie en
een uitnodiging om in te schrijven ontvangt u in uw brievenbus. De omhaling vindt plaats tussen 9
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 vrijwilliger. Maar in deze bijna cashloze maat-
schappij 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 (brunch of
omhaling) kan u steeds een seintje geven op tel. 03/772.51.25 of via mail: 11-11-11@sinaaileeft.be;
op dit adres kan u ook inschrijven voor de brunch.  

Alvast bedankt voor uw solidaire steun!

Rode Kruis 
De volgende bloedcollectes in SINAAI zijn op
• woensdag 25 september 2019 en
• woensdag 11 december 2019
telkens van 17.30 tot 20 uur in HUIZE DEN DRIES

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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Waarom jij niet?
Het hart op de juiste plaats en wat tijd, dat is al wat je nodig hebt om bij Rode Kruis Sint-Niklaas
vrijwilliger te worden. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft, en dat we een enga-
gement op jouw maat en in jouw buurt kunnen aanbieden. 
Momenteel werven we voor al onze disciplines vrijwilligers aan, maar liefst 60: 
We zoeken vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding, bezoeken aan senioren, EHBO-lessen aan vol-
wassenen en kinderen, EHBO op evenementen, maar ook logistieke, creatieve of organisatorische
talenten kunnen bij ons terecht.

Lees de verhalen van onze vrijwilligers op www.rodekruis.be/sint-niklaas en raak geïnspireerd!
Heb je interesse en wil je graag meer weten, dan kan je terecht op volgende infomomenten:
• 7/10 om 20u in OC ’t Verschil te Nieuwkerken
• 10/10 om 10u in OC Troelant te Sinaai
• 12/10 om 10u in het Rode Kruisgebouw te Parklaan 2, Sint-Niklaas
• 14/10 om 20u in GC De Route te Sint-Gillis-Waas
• 24/10 om 20u in het Rode Kruisgebouw te Parklaan 2, Sint-Niklaas
• 4/11 om 20u in CC De Kouter te Belsele

Bang dat je te weinig ervaring hebt? Wij verzorgen je opleiding en voorzien het nodige materiaal.
Je komt terecht in een actieve, dynamische groep waar je mee kan bouwen aan een veilige en so-
ciale samenleving.

Paardenworstenweekend 2020 
ten voordele van Sofhea 
Sofhea vzw, voluit het Sociaal Fonds voor Hematologische Aandoeningen, werd opgericht in 1986.
Sofhea verleent steun op sociaal, psychologisch en financieel vlak aan patiënten die getroffen zijn
door levensbedreigende bloedaandoeningen, zoals leukemie, lymfeklierkanker of ziekte van Kahler
(myeloom). Daarnaast stimuleert Sofhea het onderzoek naar nieuwe bronnen van stamcellen en
de ontwikkeling van persoonsgerichte therapieën met zo weinig mogelijk neveneffecten.

De actiegroep Sinaai (Sofhea) bestaat reeds vele jaren; de groep organiseerde vanaf 2005 een 24
uur stappen-event voor Sofhea. Vanaf 2013 werd het stappen vervangen door een lokale culinaire
activiteit waar telkens meer dan 500 deelnemers op afkomen. De opbrengst hiervan blijft naar Sof-
hea gaan.

Op dinsdag 18 juni werd Professor Booga-
erts andermaal uitgenodigd in het Dorpshuis
om de opbrengst van onze acties in ont-
vangst te nemen. Hij kon echter niet aanwe-
zig zijn, maar gelukkig werden de honneurs
waargenomen door een ander bestuurslid
van Sofhea, mevrouw Georgette Michiels.
Onze Sinaaise schepen Filip Baeyens ver-
welkomde iedereen, waarna we alle aanwe-
zigen konden inlichten over de bereikte
resultaten. Ons paardenworstenweekend
was de voorbije 2 jaar een groot succes, en
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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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samen met de steun van KWB Duizend Appels en de opbrengst van de kaartavonden, realiseerden
wij een opbrengst van 10 500 €. 

In haar dankwoord loofde mevrouw Michiels de blijvende inzet van onze medewerkers en gaf ook
een dikke pluim aan “zo’n voorbeeld van sociaal engagement”.
Na dit officiële gedeelte was het tijd om het glas te heffen op dit succes, en op de talrijke mede-
werkers die wij op deze manier kunnen bedanken en samen brengen voor een gezellige babbel.  

Natuurlijk gaan wij ook in 2020 ons beste beentje voorzetten ten voordele van Sofhea. Traditiege-
trouw zou ons Paardenworstenweekend eind februari doorgaan, maar aangezien dit in 2020
samen valt met het Krokusverlof, zien wij ons genoodzaakt om de datum te wijzigen en dus zal het
weekend doorgaan van 7 tot 8 maart 2020. Dan zullen jullie zich weer te goed kunnen doen aan
de lekkere paardenworsten of vol-au-vent. 

Noteer alvast deze datums in jullie agenda, een uitnodiging valt zeker nog in de bus enkele weken
voordien. 

Het nieuwe Dienstencentrum Sinaai,
een fijne ontmoetingsplaats...

Een lekkere gezonde lunch, een leuke babbel, een ontspannende dansnamiddag, een fiets-
tocht, elkaar ontmoeten... in het gloednieuwe Dienstencentrum in Sinaai valt vanaf eind sep-
tember heel wat te beleven!

Het lokaal Dienstencentrum wil een fijne ontmoetingsplaats zijn in de buurt. Iedereen is er welkom,
met extra aandacht voor ouderen en de meest kwetsbaren. 
Wil je graag weten hoe het lokaal Dienstencentrum eruit ziet, wat we samen kunnen doen?
Kom dan zeker langs tijdens de “Nazomer van Sinaai” op onze “Opendeur” op zaterdag 28 sep-
tember van 14 tot 17 uur.
Ons team verwelkomt je met open armen. 
Met onder meer:

• Een kijkje in de verschillende ruimtes

• Kennismaking met het team en onze
dienstverlening

• (Langer) thuis met thuiszorg

• Zorgpunt Waasland: goed voor elkaar

• Een job in de zorg

• Bekendmaking van de winnaar van onze
naamwedstrijd tussen 15 en 15.30 uur. 

• Een hapje en een drankje

en een leuke attentie voor elke bezoeker!
Lokaal Dienstencentrum Sinaai, 
Vleeshouwersstraat 8B - 9112 Sinaai
dienstencentrum.west@zpw.be, www.zorgpuntwaasland.be
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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

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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Spellenclub “De Bokkensprong”
Data spellenclub “De Bokkensprong”

We spelen iedere derde vrijdag van de maand in de Conferentiezaal van het
parochiecentrum. De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil zeggen dat
kinderen van harte welkom zijn om samen met andere kinderen of hun ou-
ders een gezelschapsspel te spelen. Er is keuze uit meer dan 300 spelen.

De komende maanden gaat dit door op vrijdag 20 september, vrijdag 18 oktober, vrijdag 15 no-
vember en vrijdag 20 december.

We starten telkens om 19 uur.  De eerste keer is de toegang GRATIS.

Op zaterdag 23 en zondag 24 november vindt in de Waagnatie te Antwerpen de “20ste dagen van
het gezelschapsspel” plaats. Op deze beurs kan je terecht voor de aan- en verkoop van nieuwe en
tweedehandsspelen, het spelen van meer dan duizend gezelschapsspelen en het ontdekken van
nieuwe spelen. Meer info op http:// forumfederatie.be

Programma Davidsfonds periode oktober – december 2019

• zondag 06/10 te 14.00 u. Dorpshuis: Herfstwandeling
• vrijdag 11/10 te 18.30-22.00 u. Dorpshuis: Vers Geperst  
• dinsdag 12/11 te 16.00 u. Sint-Catharinascholen: ophalen opstel-
len JJW 2020

• dinsdag 12 /11 te 20.00 u. Dorpshuis: lezing “Verdwijnend België” 
door Bart Vanacker / Reinout Bossuyt

In Verdwijnend België nemen fotograaf Bart Vanacker en Reinout
Bossuyt je mee op hun ontdekkingstocht doorheen België. Toeristi-
sche trekpleisters laten ze links liggen. Samen documenteren ze al
15 jaar industrieel erfgoed, vergane glorie en nutteloze werken op.

• zaterdag 30/11 te 20.00 u. Sint-Catharinakerk: concert Tinelcomité door Peter Jeurissen (piano
en orgel) en Pauline Lebbe (sopraan).  

Meer info: 
Secretariaat Raf Demeyer 03/296.31.58 of      davidsfondssinaai of www.davidsfondssinaai.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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De zomerse activiteiten van FeMma Sinaai waren een schot in de roos.
Het was een typische Belgische zomer. Tijdens onze dagtochten konden we genieten van de zon,
maar werden we evengoed getrakteerd op een portie regenbuien. Maar dit kon de pret niet beder-
ven, het waren keer op keer amusante uitstapjes dicht bij huis maar toch verrassend. We maakten
kennis met de waterbus, zetten ons hart open voor Aalst en zijn curiositeiten en konden onze kennis
uitbreiden bij een bezoek aan het sierteeltmuseum in Zaffelare. We organiseerden ook een scooter -
event in de omgeving van Hulst; voor velen een experiment! Vakantie is trouwens toch “nieuwe
dingen ontdekken”. Ook dat is feMma!

In het najaar verwennen we jullie met de volgende activiteiten:

• Fietstocht vrijdags van 13:30 tot 16:30u., verzamelen bij Marianne, Tinelstraat 8.   

• Ladiesnight maandelijks in siniscoop, meer info bij Sonja, tel. 03/772.27.45.

• Kaarten en gezelschapsspelen op maandagmiddag 7 oktober, 
4 november en 2 december. Meer info decraemer.cathy@telenet.be.  

• Wandeling op zondag 6 oktober, Waasmunster, lekker dichtbij én de moeite
om te (her)ontdekken! Meer info jeannine.creve1@telenet.be.

• Leesclub op dinsdag 22 oktober. We bespreken ‘Anna, Hanna en Johanna’, een aangrijpende
roman van Marianne Fredriksson. Voor wie houdt van een mooi geschreven, ontroerende en her-
kenbare familiesaga.
Het boek aankopen hoeft niet, we lenen een aantal exemplaren bij de bib. Meer info Peggy De
Geest 0472/61.69.95 of peggy.degeest1@gmail.com.

Noteer ook alvast volgende data:

• Zondag 13 oktober: gezellig samenzijn
• Vrijdag 15 november: kookworkshop
• Woensdag 27 november: crea-avond rond Kerst
• Dinsdag 17 december: Kerstfeestje

Graag verwelkomen we jullie op één van onze activiteiten, ook niet-leden zijn welkom!

Voorzitster FeMma: Marianne De Sy 0474/39.04.10 of de.sy.marianne@gmail.com
femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

23
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VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
WILLEMSEN Emilie
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

Met dank voor hun financiële steun
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DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk

& DUMONT Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS
LIEKENS Maryse
MAGERMAN Frederik
MOYAERT Lydie
NOPPE Karel
PYPE Pierre
REYCHLER Peter
SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland

& SCHAUTTEET Myriam
VAN OSSELAER Gaston
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Gezinsbond
Interactieve lezing MEDIAOPVOEDING
Het intensieve mediagebruik van kinderen en tieners is soms heel moeilijk te begrijpen. Wat is de
aantrekkingskracht van games, sociale netwerken, vloggers?
Wat zijn de positieve en negatieve effecten van het gebruik?
Wouter De Meester (Digisaurus) brengt hierover een lezing op dinsdag 15 oktober om 19.30u. in
het dorpshuis. Deze lezing is enkel voor ouders, niet voor kinderen.
Deelnameprijs: leden gezinsbond 3 € en niet-leden 5 € (drank inbegrepen)
Graag vooraf inschrijven bij Marleen (marc.demeester@hotmail.com) of tel. 03/772.52.97

TWEEDEHANDSBEURS op zaterdag 12 oktober in het parochiehuis. Verkoop vanaf 11.00u. tot
14.30u. Iedereen welkom!
Meer info bij Chantal 0486/21.80.55 of totaldestelbergen@telenet.be of bij Ann 0497/18.01.12

Koninklijke Toneelkring Baudeloo-Sinaai
Na de succesvolle opvoeringen vorig seizoen van ‘Hoog Water’ en de monoloog ‘Ro-
salie Niemand’ staat het seizoen 2019-2020 of het 53ste toneelseizoen voor de deur.
Als 1ste productie heeft de kring gekozen voor de komedie -’t Is weer SHOW IN DE
BUNGALOW - geschreven door Ruud De Ridder. Deze komedie speelt zich af op
de camping waar Lou, trotse eigenaar van de bungalow ‘El Paradiso’ het al jaren
voor het zeggen heeft. Als Gène, een jonge gast, ten tonele verschijnt, gaan de pop-
pen aan het dansen, want die is niet van plan zich zonder slag of stoot aan Lou’s
heerschappij te onderwerpen. Hij kan, gelukkig maar, rekenen op de steun van Daisy,
het idool van de camping. Moraal van het verhaal? Verdraagzaamheid overwint alles!

Voor een zorgeloze avond (namiddag) toneelamusement zorgen: Carine Van Osselaer, Chantal De
Plukker, Francine Vijlders, Ignaas Van den Bossche, Jan Group, Maurits De Decker, Tina Saey, Tine
Van Poucke en Yoshi Gysel. De regie is in handen van Stefan Van Pottelberge.

De vertoningen gaan door in de Parochiezaal te Sinaai op vrijdag 15, zaterdag 16, donderdag 21,
vrijdag 22, zaterdag 23 november telkens te 20u. en op zondag 17 november te 15u. Heel graag
ontmoeten wij u op één van de voorstellingen. Voor de kaartenverkoop kan u terecht op onze web-
site www.Baudeloo.be. 

KVG Sinaai
In Memoriam – Maria De Jaeck (1915-2019)
Deze zomer hebben we tot onze spijt afscheid moeten nemen van ons oudste en misschien wel
verdienstelijkste lid, Maria De Jaeck. Na haar actieve loopbaan als leerkracht en directrice sloot
Maria De Jaeck, in ons dorp beter gekend als “Juffrouw Maria”, zich aan bij K.V.G. Sinaai  (Ka-
tholieke Vereniging Gehandicapten). Gedreven zoals ze was, baande ze zich een weg doorheen
de “Officiële overkoepeling, Katholieke Vereniging Voor Gehandicapten”. Mede dankzij haar inzet
en haar niet aflatende gedrevenheid (zowel sociaal als cultureel), kregen de gehandicapten kansen
aangeboden in hun zoektocht naar integratie. Als “Kroonjuweel v/d Katholieke Vereniging Gehan-
dicapten” kreeg ze de “Cultuurprijs” en “Ereburgerschap van Sint-Niklaas”. Ze is steeds blijven
ijveren voor haar levensideaal en haar liefde voor alle mensen, in het bijzonder mensen met beper-
kingen, gehandicapten en minder bedeelden. 
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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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Wij van KVG zijn enorm verheugd “Maria De Jaeck” gekend
te hebben: intens, ondernemend, een prachtvoorbeeld voor
ieder van ons. De waaier van mogelijkheden is omvangrijker
en veelzijdiger geworden door haar inzet, haar dienstbaarheid
en haar solidariteit. Ze blijft voor ons “de attentievolle vrouw
“met veel uitstraling, kracht en energie. Wij zijn ontzettend
dankbaar, het geeft ons een onbeschrijfelijk warm gevoel ver-
weven te mogen zijn in het scenario van haar leven.  

Kvlv Sinaai 
• Donderdag 10 oktober: in organisatie van gewest KVLV sluiten wij aan met de 60 + namiddag,
cc de route in Sint-Gillis-Waas. Info via kvlv.sinaai@hotmail.com of bij de bestuursleden.

• Donderdag 10 oktober: crea avond.Wij breien een bernadette trui. Wie graag iets anders creë-
ert is eveneens welkom. Afspraak in de bovenzaal om 19.30u. voor een reeks van 3 avonden
van 10 okt – 24 okt - 7 nov.  Inlichtingen bij Myriam D’Hollander 03/772.27.87

• Woensdag 4 december: kookles. Wij bereiden een feestmenu. Iedereen is welkom in de bo-
venzaal van het parochiecentrum om 19.30u. Breng je bord, lepel, mes en vork mee want er kan
uitgebreid geproefd worden. Een aanrader vlak voor de komende feesten.

• Maandag 9 december: Ons jaarlijks kerstfeest in de parochiezaal. Een gevulde middag
van aperitief tot dessert, gastspreker en animatie. Welkom vanaf 11.30u. Info en inschrijven bij
Godelieve Bruggeman 0476/61.34.10

• Vrijdag 13 december: avond kerstsfeest voor iederéén die er graag bij hoort. Later meer info
via het gildeleven, kvlv.sinaai@hotmail.com of bij de bestuursleden

• Vrijdag 20 december: bloemschikken/decoratie in thema van kerst. Afspraak bij Marleen Cod-
dens,  Kleemstraat 105, Belsele te 19.30u. Inschrijven bij Godelieve Bruggeman 0476/61.34.10

KWB Duizend Appels Sinaai Waasmunster 
• 6 oktober bedrijfsbezoek Sidmar
• 13 oktober stadsbezoek Oudenaarde
• 25 oktober kaarting
• 29 november info avond verkeer
• 20 december Kerst-kalkoen-kaarting
KWB 1000 Appels of http://users.telenet.be/devandenberghskes/

27
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Feestweekend 100 jaar Landelijke Gilde Sinaai zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 

Gedurende het hele feestweekend (van 10 tot 18 uur) kan je op de Dries terecht voor verschillende
activiteiten rond “100 jaar Landelijke Gilde”:
• Bloemen- en landsschapstapijt: onder de eik heeft onze voorzitter Johan De Witte een tapijt
uitgetekend. Hij heeft hier gebruik gemaakt van verschillende natuurelementen en bloemen. Het
tapijt geeft een beeld van onze vereniging.

• Stro-monumenten: bestuursleden Wim Vermeersch en Bert Schelfaut zullen enkele landbouw-
werktuigen en –dieren uitbeelden in stro. Je kan hier ook terecht om een leuke foto te maken of
wie beklimt de stro-piramide?

• Oude ambachten: zaterdag kan je een demonstratie van enkele oude ambachten bekijken. Zo
kan je onder andere zien hoe klompen, manden, en zo veel meer werden gemaakt.

• Springkastelendorp: zaterdag kunnen jong en oud zich uitleven op de springkastelen in het
teken van de landbouw.

• Photobooth: een mobiele fotostudio waar je plaats neemt voor een effen scherm, maar in wer-
kelijkheid sta je voor een aangepast decor bijv. op een boerderij, op de fiets…. je krijgt de foto
mee naar huis: hilariteit voor klein en groot.

• Tentoonstelling en boek: “100 jaar Landelijke Beweging”: In de 100 jaar dat de Landelijke
be weging actief is in ons dorp heeft het heel wat activiteiten en manifestaties georganiseerd.
Landelijke Gilde Sinaai en Heemkring “Den Dissel” brengen samen een boek uit over deze boei-
ende geschiedenis. Tevens is er een prachtige tentoonstelling in het Dorpshuis.

• Zaaiwedstrijd: wie kweekte de grootste zonnebloem? Prijsuitreiking zaterdag om 14.30 uur.
• Tractorwijding: zondag om 11.30 uur met aansluitend een rondrit doorheen het dorp. Kinderen
met speelgoedtractoren ook van harte welkom.

• In de feesttent kan je terecht voor een drankje en muzikale animatie.
Meer info: 0499 366 095 (Peter Van Garsse), landelijkegilde.sinaai@telenet.be, www.sinaai.lan-
delijkegilden.be. 

Mannenkoor Gaudeamus
De maanden juli en augustus zijn traditioneel een rustige periode voor Mannenkoor Gaudeamus.
Ook mannenstemmen verdienen op tijd een rustperiode, waarna dan met nieuwe moed en goesting
verder kan worden gegaan.
Dit jaar stonden toch enkele speciale opdrachten op het programma.
Eerst was er een samenzang project op de wondermooie site van “De Koolputten” te Waasmunster
op 28 juli. Het koor zong samen met Koor Cantoribus uit Hamme een selectie liederen geschikt
voor samenzang. Het optreden dat buiten plaats vond werd door de aanwezigen fel gesmaakt en
ook enthousiast meegezongen. Het weer was ons gunstig gezind, en wie weet wordt dit een jaar-
lijkse traditie; “De koolputten zingt”, wordt ongetwijfeld vervolgd.

Mannenkoor Gaudeamus heeft ook een sterke reputatie als het op kerkgezangen aankomt en
daarom werd het koor ook gevraagd op 14 augustus om te Beervelde het jaarlijkse parochiaal ont-
moetingsmoment met gezangen te begeleiden. De dienst was aanvankelijk in de stemmige
parochie tuin voorzien maar moest dit keer wel door mindere weersomstandigheden verhuizen naar
de St. Danielkerk. Het was dan ook heel toevallig dat precies op die dag onze oudste zanger Daniel
Buyle 90 jaar oud werd. Hij zong nog solo een mooi Marialied en kreeg dan ook gepast bloemen
aangeboden.   

28
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 15  nr. 4 - 2019 

Zr. Andrea Van der Linden
Met enkele van haar leerlingen
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Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert, Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck, Joanna Blancquaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: Wilfried Seghers, Etienne Bogaert
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
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Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Disselingen
Jaarboek 2020
Op 8 mei capituleerde nazi-Duitsland en eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa.
Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag hiervan willen we in ons volgend jaarboek
aandacht besteden aan WO II in Sinaai.
De oudsten onder ons herinneren zich wellicht nog feiten en gebeurtenissen of hebben
verhalen horen vertellen uit de periode van de Duitse bezetting. Het is hoog tijd om
deze verhalen op te schrijven en zo te bewaren, anders gaan ze onherroepelijk verloren.
Vandaar onze volgende oproep.
Ken je een verhaal, een gebeurtenis of een stukje geschiedenis in verband met WO II,
zet het op papier, bezorg het ons of vertel het aan één van onze bestuursleden. Laat
je niet afschrikken door de stijl of schrijfwijze, alles wordt door onze redactieleden
nauwkeurig nagezien en verbeterd. Indien je dat wenst zal je naam bij het verhaal
gevoegd worden. Zo kan ons 16de jaarboek een interessante uitgave worden die een
onzekere periode uit de geschiedenis van ons dorp illustreert en ontsluit.

Jaarboek 2019

"Beschikbaar vanaf zaterdag 28 september"

Schenkingen
Gaby Behiels: oude zangboeken, bijbels en gebedsboeken.
Godelieve Van Wezenbeeck: bidprentjes
Kurt van café 't Peirk: bidprentjes
Benny Strobbe: trouwboekjes, bidprentjes en een militair zakboekje
Heemkring Moerbeke: foto's van Boudeloo
Erna Vercauteren: bidprentjes
Maurits Fruytier: bidprentjes en overlijdensberichten

Etienne De Meester
Voorzitter “Den Dissel”
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Missionaris in Congo - deel 3
Vandaag krijgt u van ons het laatste deel van het Congoverhaal van Zr. Andrea . We
beginnen met enkele brieffragmenten.
Kerstmis – nieuwjaar 1970: het is zeer warm en vakantie. We vieren feest samen met
de paters. Het gaat er zeer gezellig aan toe, vooral als er een voorraad koekjes en
chocolade en allerlei lekkers is toegekomen vanuit België! Deze namiddag deed ik
eerst een rustige wandeling omheen onze plantages, en genoot van de vogels en
bloemen. Bloemen worden weinig geapprecieerd door de inlanders. Je kunt ze niet
eten en dus hebben ze geen waarde.
Ik bezocht gisteren twee cités in Matadi. Al de huisjes lopen in elkaar, het ene naast
het andere, voor en achter elkaar, zonder dat er zelfs een straatje tussen is. Elk moeit
zich met elk, al de kinderen lopen door elkaar, vrouwen komen binnen, drinken van
de kruik water en gaan weer buiten. Onvermijdelijk moet er ruzie van komen. Elke
moeilijkheid wordt door elkeen gewikt en gewogen, uitgelegd en aangedikt. Dit is
het gewone leven, geen privacy… Toch zitten er voordelen aan vast, bv. om grotere
onkosten te trotseren. Een moeder heeft bv. tegen het nieuwe schooljaar een belang-
rijke som geld nodig. De moeders organiseren zich onderling zodat elk op het ge-
schikte moment over de som kan beschikken. Hoe doen ze dat? Ze sparen samen de
opbrengst van wat ze op de lokale markt konden verkopen en geven het dan op het
geschikte moment aan de moeder die het geld nodig heeft. De mannen kunnen dus
nooit het geld opeisen. Moeders beschermen de toekomst van hun kinderen.
Op Kerstmis zelf ben ik het dichtbijgelegen dorp Kimpola gaan bezoeken. Het dorp
waarmee we veel moeilijkheden hadden omwille van de varkens die onze maniok
kwamen opeten. En of de dorpelingen vriendelijk waren! Ze leidden me overal rond
en vertelden… Ze wonen met 50 in een 8 à 10-tal huizen: twee gezinnen per huis, dat
meestal uit één kamer bestaat.
In Inga een barrage in opbouw gaan bezichtigen. Machtig! Die barrage zal elektriciteit
produceren met de stroomversnellingen op de Kongostroom. ‘k Heb op mijn tochten
een groep Duitsers bezig gezien met metingen en peilingen voor de leidingen om
Kinshasa vanuit Inga te voorzien van  elektriciteit. Hopelijk delen we in het ontwik-
kelingsplan. Later moet ik vaststellen dat het ijdele hoop is. De elektriciteit gaat in-
derdaad naar Kin, maar enkel naar het park van Mobutu. En de rest van de
elektriciteit gaat naar de mijnen in de Katanga, 2000 km verder. Voor de realisatie
van dit lange leidingentraject zorgden de Japanners. En voor de bevolking… niets!
18 januari 1971: een nieuwe trimester is begonnen. We zitten weer volop in de lessen.
Zaterdag werd het me wat zwaar. Twee  personeelsleden zijn ziek. Daarbij regende
het verschrikkelijk zonder ophouden. Op de golfplaten geeft dat een enorm lawaai,
zodat ik moest roepen opdat de leerlingen me zouden verstaan tijdens de les. Daarbij
werd het donker en was er ook geen elektrisch licht.
Twee groepen leerlingen hebben we moeten straffen omwille van ‘morele feiten’ in
de slaapzaal. Ze maakten zich schuldig aan lesbische handelingen. Je kan daarvoor
de ogen niet sluiten, zeker niet in de brousse. Straffen houdt in dat ik die leerlingen
‘werk’ geef in de moestuin, wc’s kuisen, het schoolterrein netjes maken. Ondertussen
moet ik hen ook in het oog houden.
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Een vrije dag: de kinderen van prof Donatien hadden geen kleren meer, alles was
kapot en versleten of te klein geworden. Zijn vrouw kent weinig van naad, heeft geen
machine, geen stof…Papa Donatien naast mij, want hij kan wel naaien. Ik heb bijna
de hele dag geknipt en gestikt. Twee mooie kinderpakjes hebben we in elkaar gekre-
gen. Mijn huishouden wordt steeds maar groter. Ik moet zowat allerlei rollen spelen:
zus zijn van grote broers, moeder, soms ook grootmoeder, directrice, prof, speelka-
meraad, sportleidster, verpleegster…voor alles een oplossing.
Prof Edouard heeft de elektriciteit nagekeken, stopcontacten gerepareerd, lampen
gestoken… ’t Was nodig, want de meisjes geraakten in paniek, vermits het rond
18u donker is, en de leerlingen zelf na de lesuren moeten zorgen voor eten, wassen,
strijken. Sinds nieuwjaar werd er regelmatig gestolen. De schuldigen waren zeker
niet te zoeken onder de meisjes. Waar zouden ze met zoveel rijst en vis blijven? Zelfs
een stoel uit mijn bureau was verdwenen, en het volleynet. De jongens waren duidelijk
de schuldigen. Gisteravond waren ze er weer en dan begint de fantasie en de enorme
angst te werken. ‘k Heb de meisjes toch kalm gekregen en … ze begonnen te zingen.
8 maart 1971: ’t is reeds laat en ‘k zit in bed. Daarnet kwam er een vader met een ziek
kindje aankloppen. Er heerst een mazelenepidemie. Vandaag zijn er weer twee kind-
jes gestorven. Je kunt niet geloven wat kinderen in de dorpen moeten doormaken.
Ondervoeding, bloedarmoede, veroorzaakt door wormen in de darmen, doordat die
kinderen zonder broek over de grond kruipen, malaria waardoor de rode bloedcellen
worden vernietigd. Als ze daarbij nog mazelen krijgen… Toch worden die kinderen
’s avonds – als het veel frisser is – naakt buiten gezet om hen te wassen met wat koud
water. Dan blijven ze bibberend staan. Je kunt het de moeder honderd keer zeggen
hoe ze hun kleintjes moeten verzorgen, zelfs boete doen betalen, niets aan te doen.
‘De voorouders hebben het gezegd hoe we het moeten doen’. Zelfs in de koude
morgenmist zie ik in de dorpen kinderen naakt buiten staan.
Met al die zieke kinderen kunnen de moeders niet naar het veld om de aardnoten
te oogsten. Als vastenactie gaan we hen helpen. Eén keer is plezierig, maar elke
dag is er een klas die handwerk of sport moet laten vallen om te gaan helpen in
de brandende zon! Dan wordt het echt een offer. En steeds komen mensen vragen
om te helpen. De velden van de dorpelingen liggen heel diep in het dal, dan besef
je dat de weg terug een moeilijkheid meer is. En toch zingen we, zingen dat het
een vreugde is bij de meisjes te zijn.
Onze aardnoten liggen reeds geborgen op de zolder, nu komt de maniok aan de beurt.
Die moet worden geroot, gedroogd en dan tot bloem worden gestampt. Gisteren was
het zeer heet, maar ’s avonds stak er onweer op. De bliksem flikkerde, we dachten dat
het zou beginnen gieten. Vlug de maniokstukken van het dak en op de tafel in de keuken
uitgespreid…Er kwam geen regen, want de maan was ondertussen opgekomen.
’s Morgens weer de maniok op het dak, ondertussen zocht ik naar een geschikter
plaats en … gevonden! Golfplaten op vier schragen en de maniok kon drogen in de
zon. Als het begint te regenen is dat ‘spel’ eenvoudiger te verplaatsen!
Vergissingen met de betaalfiches van het personeel baren grote zorgen. Voordien
moesten we alles zelf berekenen, een globale som werd op de bankrekening gezet en
wij betaalden. Nu komt het geld per fiche op de bankrekening en … de vergissingen
moeten we zelf opmaken en elke maand insturen. Deze maand had ik 16 bulletins
met vergissingen. Dat betekent nachtjes doorwerken bij het licht van een kaars. 
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21 april 1971: ik ben weer op reis doorheen de uitgestrekte broussevelden, wouden
en bergen en doorheen de rotsige stad Matadi. Ik zoek lepels, borden (Kongolese eet-
bakjes in email). In het vijfde magazijn vonden we wat we nodig hadden.Vorige week
heb ik mooie kleurige stoffen gevonden en kookpotten gekocht. Ik heb dagenlang
tegen het ongedierte gevochten: weekluizen in de bedden en luizen in het haar en
2 dagen tegen de mieren (termieten). Ik kwam op de zolder en ontdekte dat die lieve
witte beestjes de kisten met schriften aan ’t verorberen waren. Gelukkig lusten ze
geen plastiek, zo waren de schriften ongeschonden gebleven.
31 mei 1971: een triomfdag! ’t Is lang geleden dat ik zo’n overgelukkige mensen zag.
‘k Heb gelachen en genoten! De voetbalploeg van Kingoma speelde vandaag een
match in Kimvuza en… wij hebben gewonnen met 3-1!Onze profs-voetballers en de
grote jongens van het middelbaar dansten van vreugde. ‘k Liep hen tegemoet en onze
leerlingen achter mij aan. Al dansend hebben we de voetballers naar ‘huis’ gebracht.
Ze waren zo blij met onze felicitaties en …omdat ik met hen meedanste. Vanavond
hebben we dan nog volley gespeeld en mijn team heeft het gehaald met 3-2. Na al de
inspanningen van vorige dagen, een dag van zonnige vreugde! 
Deze week beginnen de eindexamens van de derdejaars. Op 15 juni om 10u procla-
matie.
24 mei 1971: nog 10 dagen en ’t is vakantie. Overmorgen begin ik dan weer de strijd
tegen de weekluizen. Deze week weer een kist gevonden vol termieten. Gelukkig
zijn ze nog niet zo modern dat ze plastiek lekker vinden. Gelukkig is er nu geen
schade, zo niet kon ik heel die kist schriften verbranden. 
Maar...
de termieten leerden plastiek lekker vinden. Weken later ging ik tekenpapier halen
en heel die stapel mooie tekenbladen was een puinhoop. Ik kon nog enkele stukjes
van 10 op 10 cm snijden uit heel die voorraad. De leerlingen moesten zich aanpassen
om hun kunstwerken te realiseren op mini-formaat.
4 juli 1971: ik ben met de paters en de catechisten in Matadi voor de bisschopswijding
van Abbé Raphaël Lubaki, directeur van de pedagogische school. Hij wordt nu bis-
schop voor diocees Matadi. Een mooie plechtigheid. Zijn oud moederke was aanwe-
zig. Ze was vorige week nog zwaar ziek geweest. Ze zat er wat verlegen bij. Zijn
vader is nog flink. ‘k Was een van de genodigden en kreeg dus een goeie zitplaats.
De dienst was in openlucht. Gelukkig was de zon niet te geweldig! Matadi ligt in een
ingesloten dal aan de Kongostroom. Het is er veel warmer dan in Kingoma. ’s Nachts
kan de temperatuur + 30° zijn. Er zitten ook veel meer muggen, zodat je onder een
muskietnet moet slapen.
Na de mis begon Kardinaal Malulu op de eretribune te dansen en wij maar in de
handen klappen. Daarna was er diner in de tuin van de gouverneur, selfservice, echt
lekker! Er stonden minstens 100 verschillende gerechten, Kongolese en Europese,
naar keuze. Het feest werd opgeluisterd door een orkest en zangers. Mooi! En…we
hebben gedanst met al die bisschoppen, abbés (Kongolese priesters) en ministers. Ik
tussen Kardinaal Malulu en de minister van justitie. Dansen op zijn Afrikaans! Ik pas
me vlug aan de danspassen aan en ben eerste kandidaat danser! Ontspanning is
nodig om evenwicht te houden na het harde werk.
5 oktober 1971: ‘k zit hier in bed in een luxueuze kamer bij de Zusters van Liefde in
Mbanza-Ngungu. Elke week op reis om het probleem van leraars op te lossen. Er is
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een gehuwde prof benoemd en we hebben geen huis voor het gezin. 
Op school gaat het goed, behalve die ellende om de nodige profs te krijgen. Gelukkig
heb ik uithoudingsvermogen. Ik kan veel af en wat sport, muziek en een glimlach
helpen me steeds verder. Geen rozen zonder doornen. ’t Is de kunst de rozen te
plukken zonder je te kwetsen aan de doornen. Nog  8 maand en ik ben thuis bij jullie
in België. Dat zal toch een vreugde zijn! Dit schoolbegin heeft heel veel zorg meege-
bracht. ’k Ben er niet op verdikt, nochtans ben ik gezond! Ze zullen hem niet temmen,
de fiere Vlaamse leeuw!
19 oktober 1971: er is feest op til! Moeder Berlindis viert haar gouden kloosterjubilee.
Heel de streek viert mee. Zondag is Kingoma te klein om al het volk te logeren. De
dorpen rondom stellen zich gastvrij op. Alle bedden en plaatsen zijn gemobiliseerd
om mensen te laten overnachten. Elke avond is er repetitie voor de defilé. Naast de
feeststemming maken we de ene verdrietperiode mee na de andere. Een broer van
onze prof Jean is vergiftigd, 23 jaar. Reeds de derde in de familie. Een catechist  van
Pater Gaston, vader van een van onze leerlingen is zaterdagavond gestorven. Had
astma en is in een crisis gebleven. Acht kinderen zonder vader. ‘k Moest dit droevige
nieuws aan Bernadette gaan melden. Zodra ik ‘papa’ uitsprak, wist ze dat hij
overleden was en ze begon erbarmelijk te huilen. Ik weet niet wat te doen: zondag
feest vieren en… een gezin in diep verdriet.
Daarbij moet een prof ons verlaten om naar de universiteit in Lubumbashi te gaan
studeren, 27 uren les per week vallen zonder prof. ‘k Kom net een beetje op adem
en…voilà…Ik hoop dat er vlug een plaatsvervanger komt.
31 oktober 1971: vanmorgen zijn de leerlingen in vakantie gegaan voor een week. ‘k
Heb vandaag haast heel de dag op mijn bed gelegen. Enkele dagen geleden overviel
me plots een grote vermoeidheid. Morgen is het Allerheiligen en rust ik verder uit.
Het jubileumfeest was uniek! En …onze prof blijft nog tot einde schooljaar. Er heerst
chaos aan de universiteit in Lubumbashi. Kongo bestaat niet meer, is nu Zaïre. Daarmee
zullen al de identiteitskaarten moeten veranderd worden. 
Het regenseizoen is begonnen en we krijgen de grote warmte. Bij de leerlingen komt
er meer en meer geldgebrek. Ik heb deze week reeds tweemaal koeken laten bakken
voor heel de school, omdat veel leerlingen heel de dag nog niet hadden gegeten. ‘k Heb
dan ook melkpoeder gedeeld. De rijst is enorm duur geworden. Daarbij komt er geen
geld meer van het ministerie… Veertien dagen geleden ben ik met autostop van
Mbanza-Ngungu naar Matadi gekomen.
Tot hier de brieven. Tussendoor heb ik er wel herinneringen aan toegevoegd, die ver-
band houden met wat in de brieven werd vermeld. Je voelt dat na 1971 de situatie in
Kongo begon te veranderen, niet altijd in positieve zin.

Een nieuw tijdvak
Begin 1972 reisde ik van Kingoma naar Matadi, nam daar de post en vond een brief
van onze pa. Vermits de bus meteen vertrok naar Kinshasa, kon ik de brief pas later
lezen. Pa schreef dat tante Martha, zus van ons ma, stervende was. Ik zou haar
wellicht niet meer zien. Onze pa had altijd zoveel interesse voor mijn avonturen in
Kongo, in de grote vakantie zou ik hem terugzien.
Terwijl ik uitstapte zag ik een jeep aankomen. Een zuster uit Vunda gaf een telegram
aan Moeder Berlindis. Deze kwam naar mij toe, liet me lezen… Ik las ‘décédé’ en
verbond dit woord onmiddellijk met tante Martha. De zusters zegden: ‘Vlug, je moet
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naar België.’ Eigenlijk begreep ik niet wat er gaande was, maar de zusters drongen
aan: “Als je nu vertrekt naar Kinshasa, kun je morgenvroeg het vliegtuig halen naar
Zaventem”. Ze pakten wat klederen bijeen en wat geld en stopten me in de jeep. Het
was reeds donker en we moesten de stroom over. De ‘bac’ functioneerde niet meer,
wel de ‘overzet’ van Finabois (woudbeheer). De verantwoordelijke Kongolees wou
naar de overkant varen tegen een hoge som geld. Onze chauffeur protesteerde: “De
zuster moet voor een sterfgeval naar België en heeft weinig geld. Ze moet nog haar
vliegticket betalen”. We mochten over de stroom, om dan doorheen de nacht naar
Kin te rijden. Ik kon logeren bij de paters en inderdaad de volgende morgen vertrok
een vliegtuig van Air Zaïre naar België. Pas in het vliegtuig las ik aandachtig de
telegram: ‘Papa décédé’. Las nog enkele keren. Hoe kan dat? Ik heb nog een brief
van hem in mijn zak. Nu pas drong de realiteit tot mij door, tranen liepen over mijn
wangen… Iedereen was vrolijk in het vliegtuig en ik… In Zaventem stond mijn broer
Raf me op te wachten. ‘Pa heeft de brand geblust en is dan gevallen; hartbreuk’. Ik
heb pa niet meer gezien; hij was reeds gekist. Ik heb geen afscheid kunnen nemen
van mijn lieve pa. Nog steeds voel ik die pijn… Pa zag me heel graag. Hij waardeerde
me, kende en begreep me.
Ik wou na een week terug naar Kingoma, vermits de school nu zonder verantwoor-
delijke was achtergebleven in een kritieke Kongolese situatie. De nacht dat ik wou
vertrekken, kreeg mijn broer Raf een zwaar hartinfarct. De dokter vroeg me niet te
vertrekken, want dat zou fataal zijn voor Raf. Ik bleef, met veel onrust in het hart.
Een maand ben ik thuis gebleven tot de begrafenis van de tante over wie pa me ge-
schreven had.
Terug in Kingoma. Wat een vreugde! Leerlingen en profs staken me de hoogte in,
op en neer! En maar zingen en lachen. Ik had ondertussen wel een paar brieven
ontvangen van profs en leerlingen, maar de realiteit van mijn afwezigheid, kwam
vlug aan het licht. Twee van mijn beste monitrices waren zwanger van twee van mijn
beste profs. Wat nu? Het reglement zegt: wegzenden. Ik schreef een brief naar de
inspecteur. Maar ’s anderendaags realiseerde ik me:  het 2e trimester is pas begonnen
er zijn geen plaatsvervangers; wie zal al die lessen geven? Wie kan instaan voor het
internaat? Ik schreef een tweede brief om de eerste te herroepen. De profs zijn
gebleven, de zwangere monitrices zijn naar hun dorp gegaan en kon ik vervangen
door oud-leerlingen. Deze profs zijn tijdens de daarop volgende vakantie met deze
monitrices getrouwd en zijn hun huwelijksbeloften altijd trouw gebleven.
Ondertussen wist ik dat  inspecteur-priester Bankazi zijn fout gemakkelijker kon ver-
doezelen. Hij stuurde zijn ‘maîtresse’ naar België om daar te bevallen. Geen haan
kraaide over zijn manier van leven. Wat ik nog vernam: een huwelijk kan in Kongo
maar standhouden als blijkt dat het koppel vruchtbaar is. Pater Gaston zegende een
huwelijk pas in nadat er een kind, liefst twee kinderen geboren waren.  Achteraf was
ik blij over mijn beslissing: het schooljaar kon afgewerkt worden in normale om-
standigheden.
Ik had geen tijd om te treuren om onze pa. Maar rond Kerstmis 1972 overviel mij het
gemis: drie dagen vloeiden tranen over mijn wangen. Ik kon er niets aan doen, al
begrepen de zusters me niet.
Regelmatig organiseerden we een debat met de leerlingen-finalisten en profs. Nooit
vergeet ik het debat over ‘la dot’ (bruidsschat). De meisjes beseften goed dat de authen-
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tieke betekenis ervan helemaal verloren was gegaan: voor de familie van de bruid
betekende het een groot verlies, want hun dochter ging volledig over naar de andere
familie. Ze konden geen hulp meer verwachten van hun kind, ook niet als de ouders
oud en behoeftig werden.
Het was dus de familie van de jongen die de bruidschat betaalde in natura.
Wat was ervan geworden? – De inbreng van ‘geld’ is op vele domeinen nefast geworden
in Afrika. Met geld kon je naar de stad en was je vrij. Je kon uitpakken met je rijkdom!
Hoe interpreteerden de leerlingen de ‘bruidschat’? Vermits zij hadden gestudeerd
keken ze neer op een dorpsjongen, zelfs een onderwijzer was voor enkelen te min.
Ze droomden van een rijke man. Liever tweede, derde vrouw van een man met geld
dan eerste vrouw van man met een klein inkomen.
Ik begon grote vraagtekens te zetten achter het resultaat van studie en opvoeding.
Tegen zulke mentaliteit is geen kruid gewassen.
Op een avond hoorde ik kreten en ging even tot aan het hekje dat toegang gaf tot het
schooldomein. Wat er aan de hand was, kon ik niet vermoeden. In het lichtschijnsel
van de lamp, zag ik de zwarte blote lichamen van een groep robuuste kerels blinken,
gewapend met stokken. ‘Wat doen jullie hier?’ vroeg ik. ‘We komen de meisjes
afranselen. Ze hebben ons beledigd’. ‘Zo, dan passeer je eerst langs mij’, was mijn
antwoord en ze dropen af. ’t Was tijd voor het avondmaal; ik ging dus naar de
zusters. Ineens hoorde ik angstkreten en liep naar de school. Die kerels waren in een
stormloop over het schoolplein geraasd, dwars doorheen het volleynet, naar de
keuken waar de leerlingen hun maaltijd klaarmaakten. Ze stampten de kokende
oliepotten om, stormden doorheen de slaapzaal, grabbelden wat kleren van de meis-
jes en verdwenen. Enkele meisjes hadden kleine brandwonden, gelukkig niet te erg.
Maar de angst!
Terwijl enkele meisjes in de namiddag het plein voor de kerk schoonmaakten, had-
den ze iets geroepen dat de jongens in de klassen met open ramen had geshockeerd
en daarom die razzia.

Een teken van de veranderde mentaliteit
Mobutu ging verder in zijn ‘recours à l’authenticité’. 
Alle Kongolezen moesten hun doopnaam schrappen en de authentieke naam van
hun stam aannemen of een nieuwe uitvinden. Ook de kruisen moesten verdwijnen,
wat ik nooit heb gedaan. 
We mochten de leerlingen niet meer vragen om naar de mis te gaan. De overtuigde
christenen bleven me vergezellen.
Vooraleer de klassen binnen te gaan, moesten de leerlingen in rijen zingen en dansen
ter ere van de president! De profs lachten ermee, maar ik durfde dit voorschrift niet
naast mij neerleggen, mijn situatie was te kwetsbaar: alleen als blanke op school. Ik
hoorde eigenlijk tot geen enkele partij: noch blank noch zwart. Als Mobutu een toe-
spraak gaf via de radio, moesten de lessen stoppen om te luisteren wat hij te zeggen
had. En luisteren met hun oor dichtbij de radio, deden de profs wel. Een leerlinge
mocht niet meer gestraft worden door ons, blanken. Bij zwangerschap mochten ze
ook niet weggezonden worden. En dit gebeurde meer dan voorheen. Waarom?
Mobutu maakte het schoolgeld (minerval) verplicht. Al vroeg ik het strikte minimum,
toch was dat voor een dorpsmeisje te veel. De ouders zochten heil bij een oom in de
stad. Na de vakantie kwamen geregeld meisjes zwanger terug. Ook daar hadden ze
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wat op gevonden: een leerlinge kwam zich dan ziek melden en verdween voor een
maand of zo naar familie in Matadi of in Kin. Zonder enige verklaring zat ze dan
terug in de klas. Ik vermoedde wat er gebeurd was, maar moest zwijgen. 
Daarna bemoeide Mobutu zich met de economie: de viswinkels in Matadi, beheerd
door Portugezen, werden eenvoudig gegeven aan bevriende Kongolezen, zonder
kennis van zaken. Het duurde geen zes maand of de winkel was leeg en de planken
werden niet aangevuld. In de haven werden de goederen aangeslagen en kwamen
op naam van Kongolezen. Mobutu was vergeten dat handelszaken ook handelsrela-
ties onderstellen en kapitaal. 
De chaos was geboren en groeide vlug.Voeding werd duur en zeldzaam, vooral rijst
en melkpoeder. De dorpelingen konden hun fruit en groenten niet meer naar de stad
brengen, want de camions reden niet zonder brandstof.
Hij ging nog verder met zijn hervormingen.
Als de president naar Matadi kwam werden camions uitgezonden om jonge vrouwen
te verzamelen voor het evenement. In uniform moesten ze de dans oefenen tot meneer
zou komen, wat gewoonlijk betekende: een week wachten onder toezicht van zijn
soldaten. De rest laat zich raden.
Ik heb zulk een ‘feest’ in Matadi meegemaakt en zat op een ereplaats. Mooi was het wel…
Om zijn macht te handhaven, werden de secretarissen uit verschillende streken met
elkaar omgewisseld. De administratie voor onderwijs in Matadi kwam onder beheer
van bedienden uit Katanga (toen Shaba). Deze verstonden geen Kikongo en spraken
Kishwaëli. Plots was het gedaan met het Frans. Elk deed wat hij wou, ze verstonden
immers elkaar niet. Als ik er met mijn documenten heen moest, kwam ik telkens
terecht in deze babelse situatie. Toch ontving ik regelmatig het salaris van elk per-
soneelslid en ik had ook zusters ingeschreven: een secretaresse, een econome. Ik ont-
ving zelfs dubbele betalingen. Zo kon ik de overuren vergoeden, zoals het ministerie
voorschreef. Ik kreeg ook subsidies voor school en internaat. Zo kon ik voor de uit
de groep gesloten leerlingen een bepaalde som op hun naam zetten om op de markt
te kopen wat nodig was om in de groep te functioneren.

Er groeide wantrouwen…
September 1973: een jonge man – Diapellama – was benoemd in Kingoma. Hij gaf
me slechts een afschrift van zijn diploma. Ik ondervond dat hij echt niet bekwaam
was om les te geven, vroeg meermalen naar zijn origineel diploma, maar dat had
hij blijkbaar niet. Ik stelde vast dat hij tijdens de vrije namiddag geregeld naar de
leerlingen stapte, zonder langs mij te passeren. ‘Heb je iets nodig?’ vroeg ik. ‘Ja, een
balpen’-‘Die kun je bij mij krijgen, niet bij een leerlinge’, antwoordde ik. Hij kwam
naar mij toe en gaf me een lichte slag in het gezicht. En nu op de andere wang, zei ik.
Dat heeft hij niet gedaan. 
Ik ging naar het ministerie in Kin om het nummer van dat afschrift te verifiëren, maar
het klopte blijkbaar niet. De morgen daarop kwam ik op school en vond de zijdeur
van mijn bureau open en mijn aktetas was verdwenen; die vond ik buiten met rond-
gestrooide documenten. Wellicht had de bewuste prof vermoed dat ik op zoek was
naar uitleg over zijn diploma.
Ook voor die dubbele betalingen ben ik naar het ministerie geweest, maar alles was
in orde. Ik had daar recht op, werd me gezegd. 
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Tegen het einde van het schooljaar, besloot Mobutu: geen blanken meer in het onderwijs.
Ik heb wel voor een bekwame prof gezorgd die mijn plaats wou innemen. Maar de
wegen werden niet meer onderhouden, de toegang tot de brousse werd onmogelijk,
zelfs met een jeep. Mijn plaatsvervanger vervangt tot heden toe de paters in Matadi
en is benoemd tot diocesane verantwoordelijke voor ontwikkeling. 
In enkele gedichten schreef ik mijn pijn om de teleurgang van een volk met zoveel
mogelijkheden en dit door een corrupte president. Die gedichten zijn in het Frans, in
vertaling klinken de zinnen anders… 

‘Afrika zoekt zijn eigen gelaat en eigen waarden
traditionele waarden, onbegrepen door de jongeren
die een culturele leegte doormaken
die hun enthousiasme uitholt…’

Kongo heeft me veel geleerd en innerlijk verrijkt met wijsheid en echte levenswaarden…

Zr. Andrea Van der Linden

Tussen leerlingen in Matadi.
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Terug naar het ouderlijk huis
Haar leven in de missies liep voor Zr. Andrea ten einde in 1974. Toen ze in Kruibeke
haar taak in het onderwijs opgaf, trok ze zich terug in Burcht (Zwijndrecht). Daar
zette ze zich in voor werklozen en mensen van vreemde origine. Ze leerde hen Neder-
lands en gaf er cursussen naad tot in het jaar 1991. Op 20 augustus keert ze terug
naar het ouderlijk huis in de Weimanstraat nr. 1 en blijft er zich met haar christelijke
geloof inzetten voor anderen.

Jos Daems

Het ouderlijke huis in de Weimanstraat, ets van Romain Malfliet.
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(Werk)woorden met “N”
Nu de zomer naar zijn einde gaat, trakteren we jullie nog op enkele woorden met de
letter N. Kwestie van het najaar – of beter ’t achterjoar’ - goed in te zetten!

We starten met wat werkwoorden
Naumtieëkenen: met een naam tekenen, bv. kleding
Neerleigen: gaan liggen, berusten – ‘k’en der mi bij neergeleën
Neerpoefen: neerploffen
Neerroeên: neergooien
Neerstuiken: neerstorten; wanneer we het woord vervoegen, wordt de ui een eu: ze
steuk een ienekeer neer
Neerzeiten: gaan zitten – ‘k goan d’r mi vijf neerzeiten of ik neem 5 minuten pauze
Negliezjeeren: verwaarlozen – komt van het Franse négliger
Neisten: een nest maken – den duvel êt er geneist wil zeggen dat het er niet deugt
Neuten: zeuren, zaniken
Nevestslaugen: wartaal spreken
Nijpen: knijpen, knellen
Noaen: naaien – zowel de lange a als de tweeklank ai worden gemakkelijksheidhalve
als oa uitgesproken 
Noargoan: ergens binnenstappen
Noargeven: in staat achten – da zud’eur nie noargeven betekent dat zou je van haar
niet verwachten
Noarkommen: langskomen, binnenspringen
Noarpeizen: nadenken
Noarzeggen: nazeggen
Noarzien: nazien
Nonnen: met de tol (non) spelen, tollen
Numeroteeren: nummeren, een nummer geven

Andere woorden met N
Nattig: vochtig, niet ‘kletsnat’, maar ‘eerder nat’
Nasjonaul: nationaal
Nau: nauw – de w is na au zelden te horen
Ne: een (lidwoord) – is een afkorting van ‘ene’
Neegesten: negende
Neevust, neffes: nevens, naast
Neevustieën: naast elkaar, samen, bijeen
Neiërstig: naarstig, ijverig
Neig of nijg: erg, hard, indrukwekkend. Oorspronkelijk een samentrekking van nijdig,
altijd met de bedoeling om het woord daarna te versterken. Maakt terug opgang in
de jongerentaal: keinijg 
Neiger: sneller, harder
Nemport (wie of wa): eender wie of wat – van het Franse n’importe
Nie, nieë: niet, neen – de scherpe, lange ee wordt ieë
Niemandnie: niemand – de nie op het eind versterkt de ontkenning (hoewel een
dubbele ontkenning eigenlijk een bevestiging is, maar bij ons niet dus)
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  Maria Rombaut (82 j. ) w. v. Jozef Claeys en Frans Xaverius Audenaert, † 
              
  Blondina Ongena (85 j.) w. v. Petrus De Schepper, e. v. Jozef Bussens, Leebrugstraat
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Niemendallen: volstrekt niets; is een onbepaald telwoord, ontstaan uit het Middel-
nederlandse niet met allen
Niemieër: niet meer
Nietsken: niets
Nieverst, nieverst-nie, nieveranst: nergens, tegenhanger van ieverst en ieveranst – al in
de 13de eeuw vinden we het woord nyewers, waar ook het Engelse nowhere op terugaat.
Nim: hier pak aan, eigenlijk een verbastering van neem
Nip, nippekes: op het randje, nipt
Nis: ongebonden, zacht (bv. een gekookt ei)
Noarda, noardien: nadat, nadien, daarna
Noeë: node, niet graag – de d is weggevallen en de lange o wordt oeë
Nooit- nie: nooit – ook hier de dubbele ontkenning
Nooit-nie-mieër: nooit meer
Noes, noesgeweg: schuin, scheef – noes is een oud Germaans woord, waarvan ook
knijpen afgeleid is en bv. ook het Noorse knufa dat afstompen betekent
Noes-over: schuin tegenover
Nog-zuuë: nog zo, extra – hier wordt de lange o uë
Normauler(der)wijs: normaalgezien 
Noste: volgende, eerstkomende, is een verbastering van ‘naaste’
Nostenbij: nabij, ongeveer
Nostekieër: volgende maal
Nou: nu, thans
Nouvenant: naargelang, verbastering van het Franse à l’avenant
Nuuëdig: nodig
Nuuf, nuuve: nieuw, nieuwe

En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Tot noaste kieër!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
~~ ~~ ~~ ~~

Op 24 september 1944 verscheen de eerste editie van “Het Vrije Waasland”, voor het
eerste nieuws uit Sinaai moest men wachten tot zondag 22 april 1945. In nr. 16 op
blz. 3 stond er ook informatie over de jaarmarkt van 22 en 23 april en de geboorte
van “Sinaai’s Torenklok”.

Jos Daems

Dit nieuwtje over de
B.J.B. kwam helaas te
laat voor het boek van
de Landelijke Gilde.
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Sinaainaren die stierven in 1961
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
08  Philomena Poppe (79 j. ) e. v. Petrus Van de Vijvere, Neerstraat
12  Alfons Van Puyvelde (73 j. ) e. v. Amelie De Schepper, Dorpstraat
13  Georges Frans Thuysbaert (81 j.) e. v. Elodie De Block, † Lokeren
16  Maria De Coster (83 j. ) w. v. Edmond De Coster, Molenstraat
18  Maria Rombaut (82 j. ) w. v. Jozef Claeys en Frans Xaverius Audenaert, † Klein-Sinaai
20  Petrus Van De Putte (4 j.) z. v. Kamiel en Marie Goeman, Dorp
21  Blondina Ongena (85 j.) w. v. Petrus De Schepper, e. v. Jozef Bussens, Leebrugstraat
24  Petrus Van Bossche (86 j.) e. v. Alice Maes, Hooimanstraat
27  Jan Frans Goossens (86 j.) w. v. Maria Clementina Meul, † Klein-Sinaai
30  Georges Louis Claus (74 j.) w. v. Joanna Colman, † Sint-Niklaas
-februari
03  Maria Liessens (83 j.) w. v. Jozef Maes,Zwaanaardestraat
04  Petrus Vercauteren (85 j.) w. v. Stefanie Rollier, Tinelstraat
06  Maria Paula Goossens (60 j.) e. v. Theofiel Goethals, † Daknam
25  Jozef De Witte (85 j.) w. v. Maria Audenaert, Leestraat
26  Regina Eeckman (87 j.) w. v. Theodoor Thuysbaert, Zwaanaardestraat
-maart
01  Mechtildis Van Driessche (80 j.) w. v. Eugeen Henderickx, Dorp
02  Petrus Smet (71 j.) w. v. Coleta De Bock, Belsele, † Sint-Niklaas
13  Augusta Roels (73 j.) e. v. Alfons De Rijcke, † Stekene
19  Cyriel Bockland (69 j.) e. v. Leontine Vercauteren, Hulstbaan
20 Leon Goossens E. H. (88 j.) onderpastoor Sinaai (1906 – 1911), † Haasdonk
22  Juliaan De Smet (78 j.) w. v. Catharina D'haen, e. v. Margareta De Plukker, Leebrugstr.
30  Carolina Augusta Linthout (79 j.) w. v. Theofiel Bracke, † Klein-Sinaai
-april
02  Desiré Vercauteren (76 j.) e. v. Elisa De Baere, Molenstraat
13  Gilbert Geldof (36 j.) e. v. Olga Bryssinck, † Sint-Niklaas
13  Elodia Laekeman (70 j.) e. v. Clement Laureys, † Sint-Niklaas
10  Maria Francisca De Bock (79 j.) w. v. Frederik Polidoor Vercauteren, Hulstbaan
15  Petrus Bruggeman (77 j.) w. v. Maria Franckaert, Hulstbaan
23  August Speelman (80 j.) e. v. Victorina Raemdonck, Waasmunster, † Lokeren
-mei
01  Georges Victor Moens (76 j.) e. v. Lucia Moens, † Sint-Katharina-Lombeek
12  Ludovica Godart (78 j.) d. v. Emmanuel en Ludovica Warzee, Dorp

(klooster Maria Eerherstel)
12  Marie Raes (79 j.) w. v. Eugeen Van Pottelberg, Luitentuit
26  Clemence Hamelinck (67 j.) d. v. Adolf en Coleta Van Overloop, † Sint-Niklaas
30  Renatus Van Bambost (68 j.) e. v. Amelie Ongena, Eindestraat
-juni
04  Irma Heyse (59 j.) e. v. Livien Poppe, Dorp
09  Maria De Geest (79 j.) w. v. Silvaan Van den Bossche, Statiestraat
14 Frans Pyl (68 j.) e. v. Julia Van Broeck, † Melsele
-juli
02  Pharaildis Verhelst (64 j.) e. v. Ludovic Audenaert, Statiestraat
05  Ludovicus Paelinck (83 j.) w. v. Maria Margareta Baeté, Vleeshouwersstraat
16  Gerardus Laekeman (55 j.) z. v. Alois en Maria Bogaert, Statiestraat
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-augustus
05  Hendrika Vervoort (82 j.) e. v. Francis Vercauteren, Zwaanaardestraat
11  Oscar Bal (60 j.) z. v. Jan Karel en Honorina Aerts, Puiveldestraat, † Sint-Niklaas
13  Jan Alfred Bracke (81 j.) w. v. Romanie Bracke en Roamanis Maes, † Klein-Sinaai
13  Henri Briessinck (73 j.) e. v. Irma Van Havermaet, † Sint-Niklaas
14 Marie Philomèna Van Driessche (94 j.), † Sint-Niklaas (Zusters H. H. Engelen, Lokeren)
17  Marie-Louise Van Laere (83 j.) w. v. Alois De Baere, Hellestraat
29  Maria Leontina De Groote (91 j.) d. v. Jozef en Antonia Paulina Calle, Dorp
-september
02  Maria De Jaeck (90 j.) w. v. Alfons De Greyt, Molenstraat
16  Eduard Paelinck (59 j.) e. v. Maria Buyle, † Eksaarde
20  Hector Moens (52 j.) e. v. Martha Maria Minnebo, Vleeshouwersstraat
20  Maria Ongena (67 j.) e. v. Theofiel Van Megroot, Moerbeke, † Lokeren
22  Guido Verstraeten (33 j.) e. v. Christiane Maes, † Sint-Niklaas
23  Marie Louise De Clercq (67 j.) e. v. Louis Robyn, † Sint-Niklaas
27  Carolina Raes (68 j.) e. v. Remi Leys, Eindestraat
29  Cyrilla Mul (49 j.) e. v. Roger Leunis, Tinelstraat
30  Prosper Frans Van Bocxlaer (51 j.) w. v. Zulma Suy, e. v. Celina Van Hove, † Stekene
-oktober
04  Franciscus Bruggeman (80 j.) e. v. Maria Pelagie Van Driessche, Hulstbaan
04  Silvie De Beule (83j.) w.v. Jan Frans Vermeulen, † Lokeren
13  Jozef Albert Verschraege (2 m.) z. v. Robert en Hugette De Block, † Klein-Sinaai
19  Auscharius Cesar Landuyt (76 j.) w. v. Florence Mertens en Maria Leontina

Laekeman, Vleeshouwersstraat
19  Edmondus De Smedt (73 j.) w. v. Ernestina Van de Perre, Dorp
21  Alois Cronenburg (22 j.) e. v. Josetta Van Pottelberg, † Begijnendijk
– november
03  Werner Heirbaut (31 j.) e. v. Godelieve Van den Bossche, Stenenmuurstraat
03  Jozef Poppe (83 j.) w. v. Meyskens Florentina, Zwaanaardestraat
08  Rosalie De Coninck (82 j.) d. v. Pieter Augustin en Maria Antonia Vercammen, † Gent
12  Maria Clemencia Verstocken (83 j.) w. v. Joannes Poppe en Alois Herbosch,

Zwaanaardestraat
14  Bertha Coleta Van Clapdurp (66 j.) w. v. Karel Edgard Heuninckx, † Eeklo
16  Arthur Francis Van den Broeck (E. H.) (68 j) z. v. Aloïs en Henriette Seghers, † Alken
16  Germaine Maria Schepens (58 j.) d. v. Victoor en Marie-Louise Steenaert , † Eeklo
17  Maria Hendrika De Boyer (71 j.) w. v. Joannes Troch en Adolf Van Meerbeek,

Leebrugstraat
17  Leontine De Breuck (84 j.) w. v. Frans De Tender, † Belsele
17  Jan Henri De Beule (77 j.) e. v. Margriet Smet, † Belsele
-december
02  Louise Vercauteren (62 j.) e. v. Karel Meul, † Belsele
03  Gustaaf Baeckelandt (65 j.) e. v. Idalie Maes, Neerstraat
03  Arthur Van Driessche (53 j.) e. v. Maria Lerno, † Lokeren
06  Gerard Isidoor Corveleyn (63 j.) e. v. Margaretha De Mercy, Vleeshouwersstraat
08  Anna Van Butsel (71 j.) e. v. Edmond Van Goethem, Dorp
18  Eduardus Janssens (81 j.) w. v. Juliana Maria Van Belleghem, Statiestraat
23  Maria Ludovica Buyle (78 j.) d. v. Ludovico en Maria Coleta Smet, Leebrugstraat

Georges Tallir
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Op 17 augustus was het koor gevraagd de openingsceremonie op te luisteren van een unieke beel-
dententoonstelling in de “Beeldentuin” te Hamme. Ook hier waar het hele gebeuren zich buiten af-
speelde kon het weder de spelbreker zijn. De enkele druppels die vielen konden de zangers niet
beletten hun programma zonder veel hinder af te werken tot grote tevredenheid van de vele aan-
wezigen. 
Ook voor drie begrafenissen tijdens deze periode werd beroep gedaan op Mannenkoor Gaudea-
mus. Voor deze opdrachten kon men telkens voldoende zangers bereid vinden om aanwezig te
zijn. Het moet zijn dat onze zangers liever wel dan niet zingen.

Nu de verlofperiode stilaan voorbij is, wordt het weerom uitkijken naar de volgende opdrachten.
In November heeft het koor zijn jaarlijks Ceciliafeest dat dit jaar in het teken staat van het 45-jarig
bestaan.  
Ook het Jaarlijkse Kerstconcert kan reeds aangekondigd worden. Het heeft plaats op vrijdag 13
december om 20 uur in de Sinaaise St. Catharinakerk. Kaarten hiervoor zijn enkel aan de inkom te
verkrijgen. Een mooie selectie kerstliederen zal zoals steeds gezongen worden met begeleiding
van een aangepast muzikaal ensemble. Aan het programma wordt nog gewerkt.

Geïnteresseerden (enkel mannen) met een goede stem zijn steeds welkom om mee te zingen.
Repetities elke donderdagavond 20 uur in het vroegere Gemeentehuis.  
www.gaudeamus.be 

Markant Sinaai
• Wo. 25/09 - 20.00u. Openingsvergadering met voorstelling jaarprogramma + muzikale animatie
door Bert Ostyn

• Ma. 21/10 - 10.30u. Achter de schermen van de Roma - aansluitend lunch in Amor (restaurant
van de Roma)

• Do. 07/11 - 19.30u. Kookworkshop met Claudine Struyvelt - Parochiehuis
• Di. 26/11 - 20.00u. De geboorte van een geneesmiddel - Prof. Gert Laekeman
• Ma. 16/12 - 19.00u. Kerstdiner - Le Cirque - Belsele
Alle activiteiten gaan door in het Dorpshuis tenzij anders vermeld.
https://markantvzw.be/markant/in-je-buurt/sinaai of markant Sinaai

Parochiefeesten
Een jaarlijkse traditie, eind november! Met de ganse familie (of een hoop vrienden) trekken we onze
mooiste kleren aan om samen te genieten van heerlijke kroketten met kip op oma’s wijze met cham-
pignonsaus of Provençaalse saus naar wens. Uiteraard gevolgd door een dessertje. 
Op zaterdag trekken we best goede loopschoenen aan, zodat we na het roepen van ‘BINGO’ als
1ste in de prijzen vallen. Want ook al zijn er meer dan genoeg prijzen voor zowel jong als oud, het
blijft een plezant “gevecht”.
Op zondag is gezelligheid troef en nuttigen we een lekker aperitief in de bar!
Dit jaar vinden de parochiefeesten plaats op zaterdag 30/11 en zondag 1/12. 
Hopelijk kan u er bij zijn! Zo draagt u ook uw steentje bij voor de verfraaiing van de zalen. Nog dit
jaar worden er nieuwe tafels aangekocht voor in de grote zaal. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij Jeanine en Rony Selis, Edgar Tinelstraat 65 of bij de plaatselijke ver-
enigingen of via parochiefeesten2019@gmail.com. 
Graag tot dan! V.Z.W Parochiale werken van Sinaai 
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Tentoonstelling Dorpspaleis
Tentoonstelling in het “Dorpspaleis” op zaterdag 28 september van 13.00u. tot 19.00u. tijdens de
braderij Vleeshouwersstraat. 
• Marian Wojtulewski - schilderijen en aquarellen
• Dirk Blommaert -Pentekeningen
• Margot Wojtulewski-Powertex beelden 
• Guido Van Acker - metaal sculpturen

Edgar Tinelmuseum vzw
Onder de titel “Tinel en tijdgenoten” organiseert Edgar Tinelmuseum vzw (onze nieuwe naam vanaf
nu) op 30 november 2019 haar jaarlijkse concert in de St. Catharinakerk te Sinaai om 20 uur. 
In het vorig nummer van Info Sinaai kon je reeds kennis maken met Edgar Tinel als componist en
met de uitvoerders van dit concert.
De voorbereidingen zijn volop aan de gang, en het belooft eens te meer een muzikale avond van
topniveau voor Sinaai te worden.
Kaarten aan 10 euro (voorverkoop en 12 euro aan de kassa) kunnen besteld worden via de leden
van de vzw: devos.moyaert@skynet.be, jozefblommaert@skynet.be, maria.nyika@scarlet.be,
tirez.marc@skynet.be, danielle.de.meulenaer@live.be, nelly.maes@skynet.be, janck@skynet.be, ad-
haese@zeelandnet.nl, dirkvermeiren@telenet.be en zeker ook via www.edgartinel.be. 
Of door storting op rek. BE56 4013 5175 8188 Edgar Tinelmuseum.
Tinelstraatbewoners:  
Naast het aangekondigde concert wil “Edgar Tinelmuseum vzw” dit jaar nog van start gaan met
het verder bekend maken van haar museum en de unieke collectie. Alle bewoners van Tinelstraten
(er zijn er heel wat) in Vlaanderen worden in de volgende maanden en jaren aangeschreven om het
museum te komen bezoeken. Er wordt alvast begonnen met de Sinaaise straten waarvan de naam
betrekking heeft op Edgar Tinel en zijn meesterwerken. Zij worden binnenkort uitgenodigd op zon-
dag 27 oktober in de namiddag om een bezoek te brengen aan het museum. Er wacht hen naast
een drankje een boeiend bezoek met een film. De uitnodigingen hiervoor kan iedereen in de vol-
gende maand in de brievenbus verwachten. 
Tinelmuseum of www.edgartinel.be

Werkgroep Leefmilieu Sinaai (WLS)
Het waarom, de waarneming en het leren herkennen van plantengeuren.
Geur is een krachtige verleider. Geur stuurt ons op een stille, doortastende manier. Het maakt ons
opmerkzamer en brengt ons in een overeenstemmend gemoed. Planten weten waarom, ze maken
hun vluchtige geurstoffen doelbewust aan. Maar beseffen wij wel wat geuren voor ons betekenen?
Een gevoel van ontspannen welbehagen dat ons humeur een aangename ‘boost’ geeft, is zo ken-
merkend voor een bos-, berg- of strandwandeling. 

Wil je weten hoe wij geuren waarnemen en waarom reuk sterk inspeelt op ons geheugen en onze
emoties? Wat hebben geur en smaak gemeen? Hoe leer je geuren herkennen en welke geuren
passen bij jou? 

Tijdens een interactieve voordracht licht Johan De Smedt, parfummaker en natuurgids, je de wer-
king van geuren op dieren en mensen toe en leer je de basiskennis om je persoonlijke geurvoor-
keuren te ontdekken.

Organisatie Werkgroep Leefmilieu Sinaai (WLS), donderdag 3 oktober 2019 te 20.00u., dorpshuis,
Dries Sinaai, gratis toegang

verenigingen
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Chirojongens Wij
Donderdag 11 juli 2019, D-day voor de Chirojongens uit Si-
naai! Een 80-tal leden stonden te poppelen om op de bus te
stappen voor het jaarlijkse bivak. Dit jaar met bestemming
Dentergem, vlakbij Deinze. Zoals gewoonlijk vertrokken de
leiders, Aspi’s en Kerels op voorwacht. Dit maakte het kamp
voor de oudste leden enkele dagen langer om leuke dingen
te doen. Bijvoorbeeld dit jaar had de Kerelleiding een pas-
sage aan zee ingelast, alvorens af te zakken naar de kamp-
plaats. 

Maar eerst was er op 10 juli een dag van hard labeur. Zowel de Kerels, Aspi’s en leidersploeg,
samen goed voor een 40-tal mannen, sloegen de handen in elkaar om een 13-meter lange vracht-
wagen te legen (bedankt Gert en Jan voor het transport) en om te bouwen tot materiaalruimte.
Daarna was het tijd om de aardappelboerderij aan te pakken. Deze werd omgevormd tot een plek
die de naam kampplaats waardig zou zijn. Zo werden er onder andere een 10-tal tenten opgezet,
2 slaapzalen ingericht, een heuse buitenkeuken geïnstalleerd en een douche gefabriceerd. Met als
kers op de taart een “death ride”, die van ver kon worden aanschouwd. Knap werk geleverd!

Alles was klaar om een ruime afvaardiging van Sinaai te ontvangen te Dentergem. Maar liefst 120
leden en leiding zouden de volgende 10 dagen een tof kamp gaan beleven. Een oud en wijs man
zei ooit; het kamp is de barometer van uw jaarwerking. Voor ons was het een record met het hoogst
aantal Chirojongens op een bivak sinds de laatste 10-tallen jaren! Alweer knap werk geleverd!
En dan een paar dagen later een nooit geziene opkomst van ouders en sympathisanten tijdens de
bezoekdag met zo’n 300-tal bezoekers!!! Samen met de al aanwezige leden en leiders moesten
onze kookouders voor 420 lege magen een maaltijd verzorgen. Het jaarlijkse menu: beenhesp met
frieten en een ijsje als dessert. Om alles tegen 12u00 klaar te krijgen, hebben ook de mensen van
het oudercomité het nodige werk geleverd. 
Het weer, de kampbaas en de lokale burgemeester lieten ons evenmin in de steek op deze “rust-
dag”. En allemaal samen hebben we er alweer een prachtige dag van gemaakt. Opnieuw knap
werk geleverd!

Traditioneel wordt een bezoekdag afgesloten met de slotformatie. Enerzijds is dit handig om met
de jongste leden vroegtijdig weg te trekken en zo emotionele taferelen te vermijden. Anderzijds is
dit ook een moment om mensen te bedanken die zich gedurende een gans jaar hebben ingezet
voor onze Chiro (o.a. de talrijke, gulle sponsors die ons zowel geldelijk als logistiek ondersteunen). 
Jammer genoeg worden dan tevens de leiders kenbaar gemaakt die hun actieve carrière beëindi-
gen. Dit jaar namen wij afscheid van Wietse, Dries VG, Mathias DV en Mathias DC. Passend bij
deze heren, knap werk geleverd en bedankt voor de jaren dienst!

Nu kon het bivak echt beginnen. Voor onze Giganten (voor hen is het kamp ingekort) stond de dag
na de bezoekdag een zeer leuke daguitstap gepland en tevens het vertrek naar huis. Maandag-
avond arriveerden 19 dappere jongens met de trein in het station van Sinaai, Moe maar voldaan
en met een enorme ervaring rijker!
Eveneens op maandag 15 juli, startte de 3-daagse voor de Aspi’s. De volgende dag waren de Kerels
aan de beurt die op 2-daagse vertrokken. En tenslotte op woensdag de dagtocht. En naar jaarlijkse
gewoonte werd de thuiskomst voor alle afdelingen beloond met stoverij en frieten. Telkens een hu-
zarenwerk waar onze kookouders van ’s morgens vroeg al mee bezig zijn. Knap werk geleverd,
niet waar?

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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En zo kabbelde het jaarlijkse bivak naar zijn einde. 
Een greep uit alle leuke activiteiten: laser-shooting voor de
toppers, paintball voor de kerels, verkleed- en schminkpartij
als smurf voor de giganten, dance battle aan het kampvuur
voor alle aanwezigen, water-pong voor de toppers, fakkel-
tocht voor de rakkers, casino avond voor de speelclub en
rakkers, de openingsronde door de Aspiranten, … Kortom
een TOP kamp!
Onze leidersploeg heeft dit jaar echt veel moeite gedaan om
dit kamp onvergetelijk te maken. Een woord van dank is hier

dan ook echt op zijn plaats: knap werk geleverd!

Tot slot extra dank aan ons kookteam (tante Iris & nonkel Andy, tante Celia & nonkel Louis, tante
Mieke & nonkel Xavier en tante Karen & nonkel Olli), groepsleider Manu en kampleider Jari, ons
oudercomité, de mensen van de tap op de bezoekdag (Benny, Pat en Annick) en tevens alle echt-
genotes, kinderen en sympathisanten: knap werk geleverd! 

Om af te sluiten geven wij nog enkele data mee:
• Overgang (het wisselen van afdeling en leiding) op zondag 13 september.
• Startdag (het verwelkomen van nieuwe leden) op zondag 20 september.
• Fuif Autumn Break op zaterdag 12/10 in en rond het Troelant.
• Kerstboomactie (deur tot deur verkoop van kerstbomen) op zaterdag 07/12.

Wenst u kennis te maken met Chiro, kom gerust eens langs op zondag tussen 14u en 17u! Of in-
formeer u via chirowij@gmail.com.

Chiromeisjes Alleman
Nu de zomervakantie voorbij is en alle Chiromeiden weer achter de schoolbanken zitten, staat het
nieuwe Chirojaar voor de deur. Vooraleer we jullie vertellen wat Chiro Alleman dit jaar allemaal van
plan is, willen we nog even terugblikken op de fantastische zomer die we achter de rug hebben. 
We begonnen de zomervakantie naar jaarlijkse gewoonte met onze BBQ. Op zondag 30 juni klon-
ken we samen met vele leden, ouders en sympathisanten op het begin van de zomer. De weergo-
den waren ons goed gezind en onder een stralende zon genoot iedereen van een lekker stuk kipfilet,
een worst of scampibrochette op de BBQ. Bedankt aan allen die aanwezig waren en hopelijk tot
volgend jaar! Nog geen week later kon er weer “à volonté” gedronken en gegeten worden op onze
Chiro tijdens de tapaspibar. De aspi’s en hun leiding
serveerden die avond zomerse cocktails en heerlijke
tapas. 

Daarna volgde het echte hoogtepunt van ons werk-
jaar: het bivak! Dit jaar trokken we van 21 juli tot en
met 31 juli met z’n allen richting Lint. Tien dagen
lang speelden we de gekste (water)spelletjes, deden
de leukste activiteiten en genoten van het mooie
weer. Dankzij de koks werden de maagjes van alle
aanwezige Chiromeiden iedere dag opnieuw goed
gevuld. Een dikke merci aan iedereen die ons kamp
mede mogelijk maakte! 

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 26 
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
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Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai
tel. 03 772 22 61

TEGEBOOR JUBILEUMTE

uw drukwerk !

JUBILEUM

uw drukwerk !
voor al 

ANNERSB
BESTELBONS

YERSFLLYERS

HUWELIJK
TEGEBOOR

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
OMSLA

ANNERS

JUBILEUM

BESTELBONS
AKTFFAKTUREN

HUWELIJK
TE

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
GENOMSLA

JUBILEUM

AKTUREN

AND

el. 03 772 22 61

SPPANDOEKEN

t
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
ANDOEKEN

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
enz...

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !

Slagerij ‘t Wijnveld
Openingsuren: maandag gesloten
di-vr: 8u - 12u30 en 13u30 - 18u00
za: 7u - 15u00 - zo: 7u - 12u30

Zondag: brood, sandwichen, 
pistolets en koeken verkrijgbaar

Wijnveld 290 9112 Sinaai
Tel. 03/336 62 63

HHaarstudieKAPSALON

Heidi Van de Velde Op afspraak
Burmstraat 6 Tel. 03 294 93 82
9112 Sinaai GSM 0477 69 92 07

Facebookp. H. Haarstudie
Onlinebooking.vandeveldeheidi.optios.net
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Eens iedereen goed en wel bekomen wat van het kamp, gingen we midden augustus op daguitstap.
De kleinsten amuseerden zich in de waterspeeltuin van Puyenbroeck en de oudere leden trokken
naar de zee. Wat hebben we plezier gehad! Tot slot hebben we de vakantie afgesloten met een
heus gemaskerd bal. Alle Chiromeiden kwamen verkleed naar de Chiro en jong en oud maakten er
samen een supertoffe namiddag van. 

Zoals eerder gezegd staat er nu een nieuw werkjaar voor de deur. Op zondag 22/9 staat onze over-
gang gepland. Dat wil zeggen dat alle oudste leden van de afdeling die middag naar de volgende
groep gaan en dat iedereen nieuwe leidsters krijgt. Spannend, als je ’t ons vraagt! De daaropvol-
gende zondag (29 september) is het onze startdag. Iedereen is welkom tussen 14u en 17u om
een keertje te komen proberen bij ons op de Chiro. We kijken er heel erg naar uit om heel wat nieu -
we kinderen te verwelkomen! Er kan die avond ook meteen ingeschreven worden voor het nieuwe
werkjaar. Wie nog niet zeker is, kan nog 2 twee keer gratis komen proberen alvorens in te schrijven.
Let wel op, dit jaar kan er enkel tot en met de herfstvakantie ingeschreven worden, daarna laten
we geen nieuwe leden meer toe. 

Wat staat er nog allemaal op onze planning dit najaar? Om onder andere de verbouwingen aan
onze douches en toiletten te financieren organiseren wij op zaterdag 5/10 naar jaarlijkse traditie
ons  Mosselfeest dat zal doorgaan in de parochiezaal van Sinaai. Voor wie geen fan is van mossels
zijn er ook kaaskroketten, vol-au-vent of curryworsten. Inschrijven kan door een mailtje te sturen
naar chiroalleman@hotmail.com vóór zondag 29/9. Op zaterdag 12/10 organiseren we nogmaals
een oudijzer-actie. U kan ons via het bovenstaande mailadres contacteren mocht u thuis nog oud
ijzer hebben staan dat we mogen komen ophalen. Tot slot organiseren we ook nog een (kinder)fuif
“Balls and Beats” op zaterdag 26/10. Alle kinderen zijn welkom om de beentjes los te gooien en
te komen spelen in ons ballenbad. Voor de ouders voorzien we een bodega waar een drankje ge-
nuttigd kan worden. 
Wij hopen u op een van onze aanstaande activiteiten tegen het lijf te lopen. 

Jeugdkoor Gaudeamus
Na een welverdiende rustperiode starten we op 6 september met frisse moed het 46ste werkjaar.
De voorbereidingen voor het volgende Kerstconcert zijn al volop aan de gang en wie graag wil
meezingen is elke vrijdag welkom in het lokaal aan de parochiezaal. We repeteren van 18.30u.
tot 19.30u. Om nog wat intensiever te repeteren en ook wat te knutselen voor het kerstconcert,
trekken we er, bij het begin van de herfstvakantie, met zijn allen op uit voor een deugddoend week-
endje. Waarheen verklappen we nog niet, maar we zullen in elk geval kunnen genieten van een
frisse zeebries…
Noteer alvast 21 december in jullie agenda, want dan kunnen jullie genieten van ons sfeervol kerst-
concert ‘Droom met open ogen’. Afspraak om 19.30u. in de parochiezaal!
Jeugdkoor Gaudeamus

KLJ Sinaai 
Hoera! De vakantie is gedaan, dus kunnen we eindelijk weer naar de KLJ-activiteiten komen! Ge-
lukkig hebben we elkaar deze vakantie niet te veel hoeven missen. Zo was er het Olympische-Spe-
len-kamp in Pelt, dat gelukkig net voor de hittegolf viel, waardoor we een hele week het beste van
ons zelf hebben kunnen geven. Daarna volgde onze sportfeestzomer. Elke zomerzondag vindt er
in elke provincie een sportfeest plaats waar alle afdelingen het tegen elkaar opnemen in onder an-
dere vendelzwaaien en wimpelen, en dit jaar hebben we uitzonderlijk veel bekers in de wacht kun-
nen slepen. Snoãse bokken zijn nog steeds winnaars, zo blijkt alweer. 
We sloten de zomer af met het Regionaal Sportfeest, dat KLJ Sinaai dit jaar zélf mocht organiseren.
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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
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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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Hopelijk was u erbij, want de 35 KLJ-afdelingen die
aanwezig waren, brachten heel wat spektakel naar
ons boerendorpje!

KLJ Sinaai is verhuisd!
U hoort het goed, sinds onze startdag van 8 sep-
tember zijn we te vinden in ons nieuw lokaal, recht
tegenover JOC Troelant en voor het nieuwe speel-
bos. We hebben een openingsdag gehouden met
een lekkere hap erbij, want dat heeft iedereen toch
wel verdiend. Wij, als bestuur en leiding van KLJ Sinaai, willen heel graag via deze weg nog eens
alle vrijwilligers bedanken die het voorbije jaar hun vrije tijd, inspanning en werkmanshanden in ons
project gestoken hebben met als resultaat een prachtige toekomst voor onze KLJ. Dank jullie wel,
allemaal!

Ondertussen is het nieuwe werkjaar van start gegaan en hebben we in september al heel wat
nieuwe gezichtjes mogen verwelkomen op onze startdag. We staan weer elke zondag klaar met
zotte activiteiten. 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!
Meer info KLJ Sinaai of www.klj-sinaai.be. Hoofdleidsters Astrid Van de Voorde (0470 57 12 46)
en Sofie Van Damme (0492 83 24 66) staan trouwens altijd paraat.  

Sint-Catharinascholen - Lagere School ‘Tinel’
ABraCadabra, alle sprookjes nog aan toe!
Er was eens… Wie denkt er nu niet spontaan aan de grote boze wolf, de venijnige toverheks, dat
lieve maar naïeve roodkapje of het sneue lelijke eendje? Sprookjes zijn van alle tijden en voor alle
leeftijden. We kozen ze dan ook niet zomaar als thema voor het nieuwe schooljaar in de Sint-Ca-
tharina Lagere School.

Sprookjes prikkelen de fantasie, ze creëren verwondering, ze nemen je mee naar een andere wereld
én ze doen je ook eventjes stilstaan bij de mooie boodschap die ze vaak bevatten.
Natuurlijk, sprookjes zijn plezierig, vaak grappig, soms een beetje droef… Het zijn aangename ver-
halen om te lezen of om naar te luisteren. Maar een sprookje is nog zoveel meer! Dieren kunnen
plots praten en handelen als echte mensen. Elfen, kabouters, draken en geesten komen op de
proppen, soms behulpzaam, soms niet. Voorwerpen krijgen een magische betekenis: de kristallen

bol, de toverspiegel, het behekste spinnewiel, het vlie-
gend tapijt… En bijna altijd ontspint zich een schijnbaar
hopeloze uitdaging die onze sprookjeshelden toch
steeds tot een goed einde weten te brengen. 

Op 2 september vloog ons schoolteam er samen met
Cath en Rien weer in om er een magisch jaar van te
maken. Ook dit jaar mogen onze kinderen schitteren en
willen we hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen. 
Nu we gestart zijn met ons tweede jaar Kwartiermakers
- elke dag tijd om 15 minuten te lezen - zullen sprookjes
ook hier veelvuldig aan bod komen. We genieten niet al-
leen van de wondermooie verhalen, maar zullen ook tus-
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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

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

Zijn cijfers niet uw ‘dada’?
Voor ons is het kinderspel!

VM CONSULT BVBA
Voor al uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten

Zwaanaardestraat 40a - 9112 Sinaai
Enkel na afspraak - www.vm-consult.be
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sen de regels van het sprookje lezen en op ontdekking gaan achter de kaft van het boek. En hoe
loopt het verder af met het mysterieuze pratende sprookjesboek dat Cath en Rien op 2 september
hebben ontdekt? Ook dat wordt beslist een magisch avontuur! We nemen jullie graag mee in Info
Sinaai op onze avonturentocht. 
www.scs-sinaai.be.

Treffen XP
Treffen XP organiseert voor de 14de keer een Beyblade tornooi met
Pokémon ruilbeurs, deze keer op een bijzondere locatie in Sint-Ni-
klaas, de VLAM pop-up tuin! Tijdens het Beyblade tornooi strijden
16 deelnemers tussen 6 en 14 jaar om de finaleplaats én een mooie
prijs. Degene die het langst blijft spinnen wint! Tegelijk is er een Po-
kémon ruilbeurs voor Pokémonfans van alle leeftijden. Ruil je kaar-
ten of neem een kijkje in onze uitgebreide collectie. Deze en al onze
andere activiteiten zijn gratis. 

Beyblade Treffen XII,  zaterdag 12 oktober 2019, 13u tot 17u, Stationsplein Sint-Niklaas
Alle info en inschrijvingen via www.treffenxp.be of beymeester@hotmail.com.

Atletiek
Jogger van de maand: LUC LAHAYE 
Luc Lahaye (52) woont in de Hulstbaan en werkt voor onze de-
fensie. Als 14-jarige jongen proefde hij van de sport als judoka en om een
betere conditie te krijgen is hij daarbij begonnen met lopen. Dit beviel hem
zo goed dat hij intussen al 36 jaar met heel veel plezier en passie deze
sport beoefent. In het boekje Info-Sinaai las hij over het ontstaan van RTS
en al snel werd hij lid van de club. Na enkele jaren was Luc ook bereid om
begeleider te worden van groep 3a. Door een kwetsuur vorig jaar moest
hij zijn snelheid en aantal kilometers echter aanpassen en nu begeleidt hij
trouw en met veel plezier groep 3b. Luc traint nu telkens ongeveer een uur
op maandag en woensdag (zoals RTS het al jaren doet) en dan hebben ze
ongeveer 9 km in de benen wat voor de joggers van de club mooi is om
de conditie op peil te houden. Deze groep werkt ook 2 x per jaar aan duur-
lopen om zo de snelheid wat op te bouwen. Op vlak van wedstrijden heeft
Luc een voorkeur voor trails: hoe robuuster het parcours, hoe liever hij het
heeft. Daar moet je uiteraard wel een goede stabiliteit voor hebben. Daar-
naast schrijft hij zich met plezier in voor de 10 Miles van Antwerpen en ste-
denlopen zoals dwars door Dendermonde, Hasselt, Knokke enz. Het plezier in deze runs is altijd
top. En dan is er nog het criterium van Zeeuws Vlaanderen: een 12 tal wedstrijden mooi in de win-
terperiode die hij zeer graag loopt. Ook hier is de sfeer altijd goed en rangschikking of tijd spelen
daar geen rol van betekenis. Luc zegt dat zijn snelheid een beetje verminderd is, “maar ja … jonger
worden wij er niet op”. Luc zou graag nog eens de 20 km van Brussel lopen en ook een kwart tri-
atlon staat nog op het verlanglijstje als de gezondheid het toelaat!
Luc, namens de redactie wensen wij jou nog vele sportieve jaren toe.

Podiumplaatsen van atleten ui Sinaai: 30 mei Meerdaelwoud, 2e pl voor Sofie Claus, Trail 25 km
/ 2 juni Aywaille, 4e pl voor Sofie Claus, Olmtrail 36km (1960 hoogtemeters) / 2 juni Melsele, 3e pl
voor Christophe De Grande, Aardbeirun / 12 juni NL- Hoek, 1e pl voor Sylvie Claessens, 2e pl Kim

Jeugd Jeugd Jeugd
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:
- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE Constructie
DE GREYT BVBA
Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen

Leuningen      Staalconstructies
Knip- en plooiwerken

Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Gijsel en ereplaatsen voor Erwin Vancauwenberghe en Matthieu Verlee in deze midweek wedstrijd
/ 16 juni Reynaertloop - Belsele, 1e pl Roos Laurijs op 4 km, 1e pl Sylvie Claessens op 8 km, 3e pl
Didier Verlee + vele mooie ereplaatsen door de grote opkomst van de RTS leden / 16 juni Spa -
trailrun, 1e pl Sofie Claus / 29 Juni Waasmunster 10 miles, 3e pl (masters) Eddy Van Puyvelde, MAAR
proficiat ook aan de vele lopers uit Sinaai die de snikkend hete wedstrijd tot een goed einde brach-
ten!! / 21 juli Grembergen 1e pl 50 + Eddy Van Puyvelde / 26 juli pannenkoekenloop Wachtebeke
1e pl voor Sylvie Claessens op de 9 km / 3 augustus “Marathon Du Grand Ballon - FR” een 3e pl
voor Sofie Claus, 42 km met 2300 hoogtemeters, knap werk! / 3 augustus Lokerse Feesten, 2e pl
voor Sylvie Claessens.

Wie graag eens de loopmicrobe komt opsnuiven: er start op maandag 30 september om 18u30
aan de sporthal Ter Beke (sinaai) een “FIT TO 5”: 5 km lopen in 8 weken. Je bent van harte welkom!
Voor meer info: www.runningteamsinaai.be of via werner.heymans@telenet.be. Inschrijven kan
ook ter plaatse. 

Boogsport
Café “De Boogscheut”, een Sinaais monument, loopt op zijn einde en dat verdient toch een
paar extra woordjes.

Leen begon het café met “den Beir” in 1973. Toen noemde het café nog “De Monti”. De ouders
van “den Beir” hadden daar óók nog café gehouden. Later is de naam veranderd in “Het Volkshuis”

en nog later in “De Boogscheut”. Vele onder ons hebben daar
een deel van hun jeugd doorgebracht.
Eind jaren 70 werd de zaal bijgebouwd en is de schutters-
maatschappij Eendracht overgekomen van bij “Den Decker”
op de Dries. Dit heeft vele jaren mogen duren, met als be-
langrijkste pion Michel Raes. Na het wegvallen van Michel en
“den Beir” heeft Leen nog een paar jaar verder gedaan met
de hulp van haar kinderen en kleinkinderen. Vooral Tante Mo-
nique mogen we hierbij niet vergeten, die was er ook altijd
bij. 
Het café kende jaarlijkse tradities zoals het kerstfeest, car-

naval en smeerdagen. Ook van andere verenigingen die bij jullie onderdak vonden: de voetbalploe-
gen, de mottoclub, de doelschutters, liggende wip  en de biljarters. Als die moesten spelen tót
onder de morgen, kwamen jullie nog langs met pekelharing en brood.
Dat iedereen jullie “nonkel Beir” en “tante Leen” noemde zegt genoeg! Duizenden pintjes heb je
ge tapt en uren verhalen verteld, steeds met de glimlach. Met de jaren heb je klanten gekregen die
je trouw zijn gebleven. Na 46 jaar is nu de tijd gekomen om te genieten met je familie en vrienden
en om zelf te profiteren!
Leen we bedanken u voor die mooie jaren. MERCI! 

Reynaertstappers
5de Herfsttocht in Sinaai op zaterdag 26 Oktober
Er is keuze uit 5, 7, 9, 15 en 23 km.
Alle afstanden vertrekken vanuit de parochiezaal, Dries te Sinaai, richting de Fondatie.

Fondatie.
De Fondatie is een natuurgebied dat ten zuiden van de Stekense Vaart ligt. Er zijn poelen, hak-
houtbossen, gemengde loofbossen, hooilanden, een boomgaard, sloten, veldwegels en veel knot-
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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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bomen. Broedvogels die er voorkomen zijn de houtsnip, buizerd, bosuil, ijsvogel, zwarte specht,
nachtegaal, sprinkhaanzanger en wespendief. De naam van het natuurgebied is afgeleid van de
Abdij van Boudelo. De gronden hoorden zo'n 800 jaar geleden bij de schenking toen de abdij werd
gesticht. De naam van de gronden herinnert aan die oprichting (“fondatie”).
De 5 km maakt al snel een splitsing, met een parcours dat geschikt is voor rolwagens. De andere
5 km stappers gaan naast de Fondatiebeek naar de eerste rustpost (V.O.S. Reinaert). De 7 en de
9 km gaan via een omweg, door het natuurgebied naar dezelfde rustpost.
De 15 en 23 km gaan verder door de Fondatie richting de Koebrug en steken daar de Stekense
Vaart over en gaan verder richting Klein Sinaai, alwaar er een rustpost is.

De Stekense vaart.
De Stekense Vaart of Kanaal van Stekene, is een kanaal dat de Moervaart verbindt met Stekene
en door aansluiting met andere kanalen aansluit bij Hulst. Dankzij dit kanaal kon de Abdij van Bou-
delo de omliggende moerassen droogleggen en omvormen tot landbouwgronden. In 1950 werd
de Stekense Vaart onbevaarbaar verklaard.
Na de rustpost in Boudelo, maakt de 23 km een lus richting Polken en het Wullebos, deze lus is
van het begin tot het eind genieten van de natuur die Stekene te bieden heeft.
Na de lus keren de 15 en 23 km, via een oude spoorlijn, terug naar de Stekense Vaart die een tijdje
wordt gevolgd. 
Via de Koebrug wordt er terug gekeerd naar de Fondatie. In de Fondatie kan er nog even halt wor-
den gehouden in de Liniedreef, bij een uitkijktoren van 8 m hoog.

Uitkijktoren in Stilte gebied Sinaai. 
De uitkijktoren is de ideale uitvalsbasis om dieren te spotten in het na-
tuurgebied, zoals reeën, blauwe reigers en wilde eenden. Er zijn ook nog
heel wat bijzondere vogels die hier voorkomen, zoals de dodaars, de
waterhoen, de meerkoet of de ijsvogel. Om al die dieren te spotten, is er
een verrekijker in de toren geplaatst
“Bossen, hooilanden, sloten, poelen en pittoreske veldwegels: dit gebied
heeft het allemaal. Het is een prachtig natuurreservaat, waar veel zeld-
zame planten en dieren voorkomen. Met deze kijktoren kan iedereen
dicht in de buurt komen en al deze soorten bewonderen, zonder hen te
storen. Bron: www.hln.be 
Na de Liniedreef sluiten de 7 en 9 km aan, bij de 15 en 23 km, om via
Boseinde en Papenaken aan te komen bij de startzaal, parochiezaal,
Dries, Sinaai. 

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

Neem deel aan gratis trainingen tijdens de ‘Maand Van De Sportclub’!
September = maand van de sportclub. GFA Sinaai stelt dan alle trainingen open voor meisjes &
vrouwen! Tijdens de trainingen kunnen zij kennismaken met onze speelsters & trainers. Meer info
& inschrijving via: jurgendebondt@telenet.be.

GFA Sinaai op “Dag van de Sint”
Op zondag 17 november kan je op het Sinterklaasspeelplein (Grote Markt) bowlingvoetbal spelen
voor het goede doel! Iedereen welkom vanaf 13u30.

sport sport sport
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

r 19

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

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

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

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Van Aelst Rony
Katharinastraat 20   9112 Sinaai

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

Ben je een meisje van 5 jaar of ouder ? Voetbal je graag ?
Wens je met meisjes 2x per week te trainen en in het weekend een wedstrijdje te spelen? Neem
dan contact op met onze jeugdcoördinator: jurgendebondt@telenet.be of 0486 491 410.
Wekelijkse wedstrijden en info op www.gfas.be of via facebook GFA Sinaai

Judoclub Sinaai
De trainingen starten terug vanaf woensdag 4 september.
Elke woensdag en vrijdag wordt er getraind: 
• voor de -13 jarigen van 19 tot 20uur
• voor de anderen van 20 tot 21.30uur.
Als er geen competitie is, wordt er ook getraind op zondag van 10 tot 11.30uur voor de wedstrijd-
judoka’s.
Nieuwkomers krijgen 4 gratis proeflessen.
Voor alle info, zie www. judoclubsinaai.weebly.com of via mail: gerrit.van.bossche@telenet.be
Leen we bedanken u voor die mooie jaren. MERCI! 

KFCH Sinaai
Wedstrijden eerste elftal (twee provinciale C)
Voor speeldata en meer info: zie website www.fchsinaai.be

Activiteitenkalender seizoen 2019 - 2020
• Zondag 06/10/19 Sinaai - Bazel footlunch
• Zondag 10/11/19 Fakkeltocht 
• Zondag 01/12/19 Sinaai – TK Meldert footlunch
• Zaterdag 21/12/19 Winterfeestje

Vrijwilligers:
Als voetbalvereniging staan we steeds open voor
vrijwilligers die onze club mee willen ondersteu-
nen en helpen om deze verder uit te bouwen. Wie
interesse heeft, kan hiervoor contact opnemen
met Dirk Volckeryck (tel: 0497/45.48.97 of mai-
len dirk.volckeryck@telenet.be)

Gebruik van de kantine
Voor persoonlijke evenementen kan men gebruik
maken van de kantine van KFC Herleving Sinaai.
Voor verdere informatie kan u contact opnemen
met Dirk Volckeryck
(tel: 0497/45.48.97 of mailen dirk.volckeryck@telenet.be)

Gratis inkom twv 5 eur
Bij afgifte van deze voucher heeft een tweede persoon gratis toegang tot een wedstrijd van het
eerste elftal voor seizoen 2019 - 2020 

Damesturnen “Turn je Fit”
In september start ons nieuw seizoen met een wekelijks uurtje turnsport voor dames.
Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Sporthal ter Beke werken we aan onze condi-
tie.
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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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We nodigen graag dames van alle leeftijden uit om een uur in een gezellige en ontspannen sfeer
een kleine inspanning te leveren die goed is voor lichaam en geest. Dit alles gebeurt onder des-
kundige leiding en begeleiding, en bovendien aan zeer democratische voorwaarden.
Kom gerust een kijkje nemen vanaf woensdag 11 september, of schrijf je meteen in voor het aan-
vangsuur van de turnles (19.30 uur) op zelfde datum of een van de volgende woensdagen.
Alle dames van Sinaai of omgeving zijn van harte welkom. 
Voor verdere info kan je terecht bij Yolande De Wilde en Rita Rombouts.

Koers inwoners Sinaai

50 uur Jeugdhuis Troelant 
Het Sinaaise jeugdhuis ‘Troelant’ mag dit jaar 50 kaarsjes uitblazen en dat zullen
we geweten hebben. De finale viering van dit feestjaar vindt plaats tijdens
de 50 uur Troelant, van vrijdag 20/09 17u tot zondag 22/09 19u.
Het jeugdhuis zal 50 uren aaneensluitend open zijn met verschillende, ver-
rassende activiteiten. We lichten er enkele voor u uit:

Afterworkparty - vrijdag 17u-22u
Troelant is niet enkel voor schoolgaande jeugd maar ook voor de werkmensen
onder ons. Kom recht na je werk naar het jeugdhuis en geniet van een streepje
muziek, cava en er zal ook een foodtruck zijn. Outfit: casual chique, zoals het hoort op het werk!

Kindervoormiddag - zaterdag 9u30-12u
Ook kinderen zijn welkom in het jeugdhuis. We organiseren een gratis graffiti workshop, voorzien
een speeldorp en zorgen voor een springkasteel. Geen betere manier om Troelant te leren kennen
dus. Kom op tijd want plaatsen zijn beperkt voor de graffiti workshop. Start om 9u30!

Taart en spelen - zaterdag 13u-16u
Zoals de Romeinen ‘Brood & Spelen’ kenden, organiseren we in Troelant ‘Taart & Spelen’. Het con-
cept is simpel: wij zorgen voor een karrevracht aan gezelschapsspelen + gratis taart, jullie zorgen
voor een gezellige namiddag!

Optredens - zaterdag 20u-23u
Noteer ook deze activiteit in uw agenda: zoals elk jaar een gezellige avond met livemuziek: een co-
verband en een portie lokaal geweld. Vraag maar aan de aanwezigen van vorig jaar: sfeer gega-
randeerd! En dit alles gratis!

feest feest feest
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feest feest feest

[20-22 september 2019]

1 Verstraeten Georges
2 Claus Dieter
3 Aersens Kevin

1 De Permentier Miranda
2  Annaert Peggy
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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

KBC Bank Sinaai
Dries 2, 9112 Sinaai

tel. 03 722 94 00

KBC Verzekeringen Vitas Groep BVBA
Kerkstraat 6, 9111 Belsele

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, BE0448.816.525, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be
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Dauwtrip en ontbijt - zondag 6u-9u
We verzamelen in de vroege uurtjes voor een tocht door de velden van Sinaai, zien samen de zon
opkomen en trekken dan terug naar Troelant voor een lekker ontbijtje. Inschrijven voor het ontbijt
doe je met een mailtje naar info@troelant.be.

Eetfestijn - zondag 18u
Elk jaar kan u bij ons genieten van Steak à volonté, en dat is ook dit jaar niet anders. Dit is ook de
laatste activiteit van de 50 uur Troelant en een slotmoment zal dus niet ontbreken. Graag een mailtje
naar info@troelant.be als je hiervoor wil inschrijven.

50 jaar Jeugdhuis TROELANT [27 september 2019]

Feest voor oud-leden van de periode 1969-1985
Op Vrijdag 27 september 2019, dag op dag 50 jaar nadat het Jeugdhuis te Sinaai in 1969 werd ge-
opend, nodigen we alle leden van de periode 1969-1985 uit voor een feest- en onmoetingsavond.
Wij voorzien muziek uit die periode, die wordt gebracht door de DJ’s van toen. 

Het programma:
• 19.00 Tijd om mekaar te ontmoeten, herinneringen op te halen, bij te “praten, …
• 21.00 Optreden van de covergroep BooZZ
• 22.00 Muziek van de jaren zeventig en tachtig door de DJ’s van toen
Foodtruck aanwezig! De inkom is gratis.
Deze avond wordt georganiseerd door een ploeg oud-leden van de beginperiode met de logistieke
steun van de huidige leden van Troelant. Alles vindt plaats in het nieuwe Troelant achter de sporthal
(Vleeshouwerstraat 4C) te Sinaai.

11de Bierbeurs in jeugdhuis Troelant
In dit artikel willen wij, met enige trots, de 11de editie van de bierbeurs in jeugdhuis Troelant aan-
kondigen. 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 elk wat wils dus!

We hopen dat we jullie binnenkort allemaal opnieuw kunnen verwelkomen om samen met ons te
degusteren.

Dus noteer alvast ZONDAG 06 OKTOBER in jullie agenda! We verwachten iedereen van 14u tot
20u in jeugdhuis Troelant. (De inkom is gratis en voor de kinderen zal er een springkasteel zijn!)

Oproep 65-jarigen 2019 
Ben je geboren in 1954, woon je in Sinaai en ben je er naar school geweest, dan word je binnenkort
uitgenodigd voor het feest van de 65-jarigen. Het feest gaat door op zondagmiddag 1 december
2019.

Merk je binnenkort dat je niks ontvangen hebt en wil je graag een uitnodiging ontvangen, stuur ons
dan volgende gegevens door naar leo.maes7@telenet.be: je mailadres, adres, telefoonnummer
en geboortedatum.
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Maarten Goethals deelt gratis geld uit
in Oeganda
Sinaainaar Maarten Goethals heeft al jaren ervaring in ontwikkelingshulp
en richtte een aantal jaar geleden de vzw Eight.World op. Met die vzw
hebben zij gedurende twee jaar (van januari 2017 tot januari 2019) 146 in-
woners van Busibi, een klein dorp in Oeganda, elke maand 16 euro recht-

streeks gegeven. Rechtstreeks, zonder omwegen of tussenpersonen. Een gedurfd en origineel idee.
Over het hoe en het waarom van het project geeft hij Info Sinaai wat uitleg.

Info Sinaai: “Hoe is uw project begonnen?”
Maarten Goethals: “Tien jaar geleden werkte ik voor een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) en
deed ik onderzoek naar de effectiviteit van onze activiteiten. We deden toen onder andere aan microfinan-
ciering, maar onderzoek wees uit dat dat toch niet zo goed bleek te werken. Ik zocht naar wat wél werkte
en zo kwam ik uit  bij onvoorwaardelijke cash transfers. Gewoon, geld rechtstreeks aan de mensen zélf
geven en zij doen daar dan goede dingen mee. Toen ik dit voorstelde bij de NGO lag dat heel moeilijk. 
Ik ben toen, om andere redenen trouwens, gestopt bij de NGO en ben op zelfstandige basis beginnen wer-
ken, maar ik bleef wel met dat idee spelen. Tot ik Steven Janssens uit Sint-Niklaas leerde kennen, een film-
maker die geïnteresseerd is in basisinkomen. We zijn toen op het idee gekomen om dat voor twee jaar uit
te proberen in een dorp in Oeganda en zijn op zoek gegaan naar geld.  We vonden een geschikt dorp en
zijn er gewoon aan begonnen. We hebben nu drie jaar lang het project gefilmd. We gaan van het beeldma-
teriaal een documentaire maken, die in maart 2020 uitkomt.”

“Twee jaar lang gaven we elke dorpsbewoner
16 euro per maand, en kijk...”

Info Sinaai: “Was het gemakkelijk om een budget voor het project te vinden?”
Goethals: “Niet echt. Niemand kende het concept en de meeste waren sceptisch. Maar via via... zijn we
dan toch in contact gekomen met Françoise Chombar, de CEO van Melexis (een microchipproducent). Zij
was eveneens geïnteresseerd in basisinkomen en begon ons te steunen. Ook een ondernemer uit Nieuw-
kerken toonde interesse. Vier maanden voor we ons project gingen lanceren, hadden we het geld. Het was
een project van vijfentwintig duizend euro, en daarmee konden we gedurende één jaar, 150 mensen van
een basisinkomen voorzien.” 

“Mobiel bankeren is in Oeganda sterk ingeburgerd”
Info Sinaai: “Hoe ging het project concreet in zijn werk?”
Goethals: “Iedere inwoner van Busibi kreeg een gsm waarop het geld werd gestort. Elke volwassene kreeg
16 euro, en kinderen kregen 8 euro (bestemd voor de moeder). Een gsm is daar de eenvoudigste manier
om het geld te verdelen; mobiel bankieren is er al goed ingeburgerd. Het is er simpel en veilig om van GSM
naar GSM te betalen. We kunnen van hier, met één druk op de knop, het geld storten. Vroeger verplaatste
men zich per motorfiets naar de dorpen met een rugzak vol cash geld om hulp te bieden, hetgeen vaak
gevaarlijk was.” 

“De inwoners hebben met het geld 
veel zinvolle dingen gedaan...”

Info Sinaai: “Wat betekent 16 euro daar?”
Goethals: “Dat is niet zo eenvoudig uit te leggen: in een grote stad in Oeganda zou 16 €/maand te weinig
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zijn, omdat de levensstandaard daar hoger is. We geven niet genoeg om in alles te voorzien, maar we
geven een basis waarop ze kunnen terugvallen. De mensen overleven daar al, het is niet zó dat ze niks
hebben. Het is voor hen echter wel een stevige duw in de rug gedurende die twee jaar.”

Info Sinaai: “Hoe reageerden de dorpsbewoners toen jullie het project voorstelden?”
Goethals: “Het eerste wat ze vroegen was wanneer ze het geld moesten terugbetalen. We hebben twee
keer moeten uitleggen dat ze het niet moesten terugbetalen, waarop een applausje volgde. We hebben
heel de tijd gefilmd en hun reacties vertaald en geanalyseerd. We merkten dat zij zelf ook twijfels hadden
of het geld wel goed besteed zou worden. 
Ze reageerden net zoals wij dat hier zouden doen: vier personen die het niet vertrouwden hebben gewei-
gerd. Op het einde van de rit zijn ze toch in het project mee ingestapt, en dit voor de laatste drie maan-
den.”

Info Sinaai: “Wat deden de mensen in het dorp zoal met het geld?
Goethals: “Onderzoek wijst uit dat de mensen er zinvolle dingen mee gedaan hebben. Ook Universiteit
Antwerpen heeft het nodige onderzoek gedaan. Vóór het project ging 50 % van de kinderen naar school,
nu is dat 95 %. Er is ook meer ondernemersschap. Iedereen uit het dorp had al een klein stuk grond, maar
de minsten hadden een job;  dat aantal is sterk gestegen want nu zijn er 20 ondernemers. Ook de positie
van vrouwen is versterkt: vrouwen hebben veel meer inbreng.
De mensen hebben ook hun huizen verbeterd, één van hen is zelfs metselaar geworden. De overheid be-
loofde een bredere weg aan te leggen naar het dorp, maar dat werd niet gerealiseerd, dus zijn de inwoners
van het dorp er zelf aan begonnen en de overheid heeft dat project overgenomen. Als je de bal aan het rol-
len krijgt…”

“De positie van vrouwen is versterkt”
Info Sinaai: “Gaf u de mensen advies?
Goethals: “We gaven de mensen geen advies of begeleiding. We geloven dat de mensen zelf het best
weten wat ze met geld moeten doen. Soms doe je met hulp meer kwaad dan goed, maar we wisten op
basis van onderzoek dat we geen kwaad gingen doen. Het heeft alles te maken met mensen kansen geven
en erop te vertrouwen dat ze de juiste keuzes zullen maken.”

Info Sinaai: “Wat was de reactie van andere NGO’s en liefdadigheidsorganisaties?”
Goethals: “In het begin waren de reacties positief én soms ook heel negatief. Nu zijn veel ngo’s en vzw’s
geïnteresseerd om samen te werken. De media-aandacht heeft wel geholpen, we zijn nu uitgenodigd door
11.11.11 in Brussel. We hebben geen geld gekregen van de overheid, maar we hebben wel goed contact
gehad met de medewerkers van Minister De Croo. Er is altijd een heel open dialoog geweest.”

“We vertrouwen de mensen dat ze 
de juiste keuzes maken”

Info Sinaai: “Wat zijn uw ambities verder?”
Goethals: “Onze eerste fondsenwerving beliep al snel + vijftigduizend euro per jaar. Momenteel zijn de
plannen voor het tweede dorp vrij concreet; fondsenwerving is echter niet evident... vanaf september dit
jaar gaan we mensen voor de eerste keer vragen om te storten en ons te steunen. Online storten kan op
www.eight.world en fiscale attesten worden automatisch toegestuurd.
We streven naar een budget van vijfhonderdduizend euro per jaar, waarvan we zo’n 10% willen aanwenden
voor werkingskosten (investeren in betere communicatie en fondsenwerving organiseren) en voor perso-
neelskosten. Tot dusver werd alles op vrijwillig basis gedaan en dat begint steeds zwaarder door te wegen.” 

Info Sinaai: “Een nobel project, bedankt voor het interview!”
Meer info over het project vindt u op https://www.eight.world/

interview
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Annaert Dany............ Garage ......................................8
Arcad ........................ Architectenbureau...................24
Assuraes................... Verzekeringen .........................20
Axa ........................... Bank en verzekering ...............12
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ..................50
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
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie .............................40
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
Dolci Belloni.............. IJs- en tearoom ......................54
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
Heidi Haarstudie....... Kapsalon.................................34
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën...........56
In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 40
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
Mekaniekerken Erik .. Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek......38
Mooi.......................... Schoonheidssalon ..................26
Multipraktijk Sinaai ... Gezondheidscentrum .............55
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
Sinay 1217................ Blond Bier .............................. 18
Slagerij ’t Wijnveld .... Slagerij ....................................34
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
Verpleegteam Elly De Witte ............................................
Thuisverpleging ........ ................................................24
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging.......................54
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit ...........38
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ......34
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ................................6
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ..................18

Adverteerders blz Adverteerders blz
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Gelateria Dolci Belloni
Alle dagen open van 11u tot 18u

Dinsdag gesloten - Parking aanwezig

Kom tijdens de zomermaanden genieten van een ijsje in onze pop-up
ijsjesbar op den hof tot 22u

Taarten,cupcakes,desserten,ijs,... op bestelling,
Ons ijskarretje huren voor je feestje of evenement? Contacteer ons!

Zwaanaardestraat 7a, 9112 Sinaai
03/765.99.21

patrickbellon@telenet.be
Volg ons op Facebook en Instagram
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Multipraktijk Sinaai
Vleeshouwersstraat 7 - 9112 Sinaai

Logopediste
Karen Van Mulders

Specialisaties
- Taal-, leer- en articulatieproblemen

- Stemtherapie
(ook bij laryngectomie patiënten

en transgenders)

Contact
karenvanmulders@gmail.com

0488 57 69 20

Diëtist
Didier Verlee

Specialisaties
- Gewichtsmanagement
- (Sport)voedingsadvies
- Fit to 5 & bootcamp

Contact
dietistdidier@gmail.com

0494 71 12 94

Kinesiste Esther De Pau

Specialisaties
- Algemene kiné en sportkiné

- Manuele therapie
- Dry needling

- Kaak- en aangezichtsproble -
matiek (Temporomandibulair)

Contact
estherdepau@gmail.com

0495 27 11 62

Podologe
Astrid Van de Voorde

Specialisaties
- Podologische zolen

- Instrumentele behandeling

Contact
podoastridvdv@gmail.com

0470 57 12 46
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UITVAARTCENTRUM

Sinaaidorp 4
9112 Sinaai
03 772 44 35

Waasmunsterse Steenweg 43
9100 Sint-Niklaas
052 57 82 92

contact@huisjozef.be
www.huisjozef.be

Sinaai_info_september_2019_DEF_Opmaak 1  4/09/19  15:31  Pagina 72


