
vanaf 11u30 IEDEREEN 
WELKOM!PROGRAMMA

PICKNICK

11.30u Welkom met orgelman De Padjalder
12.00u Start picknick
14.00u Volksspelen
16.00u Sinaaise Snijdersbank
16.30u Samenzang met Gaudeamus
17.30u Rock & Roll covergroep The Romantics
19.00u Einde

DOORLOPEND

Kinderanimatie Clown De Selle
Tafelgoochelaar Stein
Entertainment door Les Odettes
Obstakelbaan

Iedereen is welkom op de Dries in Sinaai. We organiseren een massa-picknick, met de 
mogelijkheid om zelf een picknickmand mee te brengen of aan te sluiten aan onze 
BBQ-formule.

U brengt zelf uw eten mee, koude maaltijd of broodjes.Eigen picknickmand:

We bieden u graag aan:

Inschrijven voor de BBQ kan tot 20 augustus via overschrijving van het totaalbedrag 
van uw bestelling.

inlichtingen via 800jr@sinaaileeft.be

Gelieve de BESTELCODE te gebruiken als mededeling bij de overschrijving, zie voorbeeld.

Voorbeeld: u wenst 2 groentenbordjes, 3 worsten, 1 kipfilet en 1 scampisaté
dan betaalt u €28 en vermeldt u in de mededeling: 
2xG/3xW/1xK/1xS + telefoonnummer

Om de hele organisatie te kunnen financieren is het verplicht de dranken aan te kopen 
op de Dries. EIGEN DRANK IS NIET TOEGELATEN.

We voorzien een grote, professionele BBQ met één centraal punt, waar 
groenten, brood, vlees, vis of vegetarische burgers worden aangeboden.
VOORAF INSCHRIJVEN EN BETALEN VERPLICHT.

BBQ-formule:

Rekening:

BE85 7390 1457 9606
800 jaar Sinaai BBQ
Populierenstraat 16
9112 Sinaai

BESTEL
CODE PRIJS

Groentenbordje met brood G €5
Worst W €3
Kipfilet K €3,5
Beenham gegrild B €3,5
Scampisaté S €5,5
Vegetarische burger V €3,5

DE DRIES VERWACHT JE
VRIJDAG 25 AUGUSTUS
ZATERDAG 26 AUGUSTUS

ZONDAG 27 AUGUSTUS

VOLKSSPORTFEESTEN



Doorlopend: 
entertainment door LES ODETTES.
Dit olijke damesduo bezingt
de kleine dingen des levens 
in vrolijke odes.

Doorlopend: 
entertainment door LES ODETTES.
Dit olijke damesduo bezingt
de kleine dingen des levens 
in vrolijke odes.

vanaf 11u30IEDEREEN WELKOM!

Picknick om 12u00

Volksspelen vanaf 14u00

16u00: Sinaaise snijdersbank
met Robert Verstraeten en

Marleen De Plukker.
16u30: Samenzang van Vlaamse
volksliederen met Gaudeamus Sinaai.

Orgelman De Padjalder 
zorgt voor vermaak tijdens
het onthaal en de picknick.

Om 17u30 sluiten we de dag af
met een optreden van de

Rock & Roll covergroep
The Romantics.

Doorlopend: 
entertainment door LES ODETTES.
Dit olijke damesduo bezingt
de kleine dingen des levens 
in vrolijke odes.

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017
19.00u kaarting voor straat- en wijkploegen

19.00u eerste luik van de zeskamp,
met o.a. estafetteproef in de dorpskern
welke wijk heeft de beste performer?

kom gerust een pintje drinken onder onze vrijheidsboom 
en geniet van de sfeer

EEN ORGANISATIE VAN VZW SINAAI LEEFT
I.S.M. STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017
18.00u voorstelling straat- en wijkploegen

18.30u aanvang tweede luik van de zeskamp

22.00u muziek en dans in de feesstent met discobar

info 0475 54 83 67 of www.sinaaileeft.be
niet op de openbare weg gooien a.u.b.

V.U.: Etienne Meul namens Vzw Sinaai Leeft - Helsvuurstraat 30 - 9112 Sinaai

23.30u prijsuitreiking

RUIM 300 SINAAINAREN IN DE ARENA 
IN EEN COMPETITIEF BURENTREFFEN

In 1982 werd, in samenwerking met de sportwerkgroep, dorpsraad en diverse wijkcomités, 
gestart met de Volkssportfeesten. Het is een sportieve manifestatie tussen de verschillende deelnemende 
wijk- en straatploegen (17 deelnemende ploegen). Het initiatief is uitgegroeid tot één 
groot volksfeest op de Dries, en het vindt plaats tijdens het (voor)laatste 
weekend van augustus. Wie graag deelneemt aan de sportieve 
proeven kan contact opnemen met één van 

de ploegkapiteins.

VOLKSSPORTFEESTEN
VRIJDAG 25 AUGUSTUS - 19u DRIES

SINAAIZATERDAG 26 AUGUSTUS - 18u
35ste


