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Alleen de auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Opname betekent niet dat de redactie 
akkoord gaat met de inhoud of strekking.

Secretariaatsadres: Christine Van Bocxlaer, Katharinastraat 11, Sinaai - info@sinaaileeft.be.
Info Sinaai staat ook integraal online op www.sinaaileeft.be/info-sinaai

Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 15 februari 2020!

Redactioneel
Met dit nummer krijgt u het eerste katern van onze 49ste jaargang in handen. Op naar de 50ste in
2021 dus... en worden we dan niet Koninklijk?

Al die jaren wordt deze publicatie mogelijk gemaakt door de inzet van een aantal onbaatzuchtige
medewerkers, ondersteund door een stadssubsidie die slechts een derde van onze kosten dekt,
aangevuld met de bijdragen van onze adverteerders.
Aan allen hartelijk dank, want zonder jullie zou het ons echt niet lukken.
Vanaf dit jaar krijgen jullie ook een iets lijviger nummer in de bus.  

Dank zij de vele inzendingen van teksten en foto’s uit het verenigingsleven kregen we moeite om
alles nog te publiceren. Vandaar onze keuze om er 4 bladzijden bij te doen, waardoor je – exclusief
de Sinaïek – een publicatie van 76 bladzijden in de bus krijgt.

Binnen onze dorpsraadwerking wilden wij onze Info Sinaai inzetten als blijvend bindmiddel voor
onze plaatselijke samenleving. Een gewaardeerde keuze blijkbaar.
Om af te sluiten: laatst, maar niet in het minst: onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig
nieuw jaar. Het is er eentje met een dagje meer, maar probeer te genieten van ELKE dag!

De redactie

In Memoriam Cyriel Van Rumst
We vernamen het overlijden van oud-redactielid Cyriel Van
Rumst.
Meer dan 20 jaar woonde Cyriel op hoeve Rijkbos in Elene
(Zottegem), daar droomde hij al een lange tijd om een pro-
ject op te starten waar sociale, menselijke en ecologische
waarden centraal stonden. 

In 2017 werd zijn droom werkelijkheid en samen met heel
wat partnerorganisaties kon hij het sociaal-ecologisch pro-
ject “Voedseltuin Rijkbos” opstarten.
Cyriel, geboren in 1952, was lid van de redactieraad van Info
Sinaai van 1982 tot 1985.
Hij is plots overleden in Zottegem op 29 september 2019. 
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Dorpsraad
Website “Sinaai Leeft” in een nieuw kleedje.

Sinds kort hebben we de layout van onze website www.sinaaileeft.be grondig gewijzigd.
We hebben vooral getracht om de inhoud beter te laten overkomen op de scherminhoud van smart-
phones.

Gelijktijdig hebben we zo veel mogelijk de inhoud geactualiseerd, maar we hebben nog een pro-
bleem met de inhoud van de contactgegevens van de verenigingen.
Het is logisch dat daar nogal eens verandering in komt, alleen wordt ons dat zelden gemeld, en
dus blijven wij dan helaas oude contactgegevens vermelden.

Mogen wij bij deze een oproep doen aan het verenigingsleven om hun gegevens eens te checken
op de website aub. Moet er iets aangepast worden, stuur dan een mailtje aan 
dorpsraad@sinaaileeft.be, en wij doen het nodige. Dank voor je medewerking.

Nieuwjaarsdrink

Als uitloper van het feestjaar 2017 organiseerden we de voorbije twee jaar
een nieuwjaarsdrink op de Dries. Telkens kwam er een 600 man op af,
reden genoeg voor ons om er mee door te gaan, ook al kost het ons geld
natuurlijk.

We nodigen jullie graag uit om op zondagvoormiddag 19 januari samen
te klinken op het nieuwe jaar. We verwachten jullie op de Dries vanaf
10u30.

Aan iedere bezoeker wordt een gratis consumptie aangeboden, en uiteraard kunnen er extra con-
sumptiebonnen aangekocht worden om de sfeer er in te houden.

Verenigingen die van de gelegenheid wensen gebruik te maken om hun leden of medewerkers iets
aan te bieden, krijgen 10% korting op de verkoopprijzen bij collectieve aankoop.

Er zullen ook enkele cateraars aanwezig zijn, zodat de opkomende honger meteen kan gestild wor-
den. Graag tot dan.

11-november huldiging

Sinds 2013 ondersteunen we vanuit
de Dorpsraad de traditionele bloe-
menhulde aan het monument die
door het stadsbestuur wordt geor-
ganiseerd.

Wij breiden er een stukje aan door
aansluitend, een herdenkingsmo-
ment te organiseren in het Dorpshuis
onder de vorm van een film of een

5
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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

Cerpentier nv
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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

Garderobe

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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causerie rond een bepaald thema, gelinkt aan de oorlog. Dit jaar kozen we voor een film over de
bevrijding van Sint-Niklaas.
Ook nu weer konden we rekenen op een ruime belangstelling, en kijken we terug op een serene en
standingvolle huldiging aan het monument van de gesneuvelden, onder begeleiding van de har-
monie en de muziekkapel van de Chiro.

Beleidsprogramma Sint-Niklaas 2020 – 2025

Op 24 oktober 2018 trokken we met zijn allen richting stembus om de politieke kaarten te schud-
den. Dit resulteerde in het huidige nieuwe stads bestuur, dat sinds 1 januari 2019 de stad bestuurt.
Het voorbije jaar werd hard gewerkt om het beleidsprogramma voor de komende 5 jaar uit te wer-
ken.

Op de dorpsraadvergadering van 3 december 2019 gaf schepen Peter Buysrogge tekst en uitleg
bij dat beleidsprogramma, vertaald in het Meerjarenplan. Zowel de grote strategische keuzes, als
de invulling voor Sinaai, werden toegelicht. Het gehele programma vind je terug op de website van
de stad: 
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/zo-
maken-we-samen-de-stad-van-morgen.

Als dorpsraad waken wij over de rechtmatige aandacht die we als deelgemeente verdienen binnen
het grotere stadsgeheel. Hierover staat in het beleidsprogramma: “Het eigen karakter en samen-
horigheidsgevoel binnen onze deelgemeenten koesteren we en willen we behouden. We steunen
de dorpsgemeenschappen door de ondersteuning van het verenigingsleven en door te investeren
in aantrekkelijke dorpskernen en een mooi diensten- en voorzieningenaanbod.
Voor ons maken de deelgemeenten, elk met hun eigenheid, deel uit van het DNA van de stad.”

Specifiek voor Sinaai onthouden we dat volgende punten aandacht zullen krijgen:

1. Verkeer
• De Zwaanaardestraat is de laatste grote missing link in riolering en fietspaden. Het dossier zit -

samen met Leebrugstraat, Weimanstraat en Keizerstraat - in de ontwerpfase, en zal deze legis -
l a tuur gerealiseerd worden.
Geraamde kostprijs: 6.850.007 €, excl. BTW, waarvoor 2.597.020 € subsidie zou kunnen beko-
men worden. Bevel tot aanvang der werken hopelijk tegen eind 2020.

• Daarnaast wordt het fietsen op het Wijnveld comfortabeler en wordt er gezorgd voor veiliger
oversteken voor de fietsroute F4 aan Duizend Appels.

• Doorgaand vrachtverkeer: samen met onze buurgemeenten binnen Interwaas wordt gewerkt aan
een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen en wordt er een coherent, fair maar
doortastend handhavingsbeleid gevoerd. Voor Sinaai wordt dit aangepakt in 2019-2020.

• Voor Sinaai is de laatste fase van de heraanleg van de magnifieke Dries gepland en zal in 2023-
2024 uitgevoerd worden. Het betreft in eerste instantie de wegenis vóór het gemeentehuis en
aan de noordkant van de Dries (kant nachtwinkel).

• Spoorwegoverwegen: er zal niet ingegaan worden op het sluiten van overwegen indien er on-
voldoende of te weinig realistische alternatieven zijn.

2. Infrastructuur: 
• het aantal noodwoningen op stadsniveau wordt opgetrokken naar 25. De huidige noodwoningen

(o.a. 3 panden op Sinaaidries) worden volledig in orde gezet door EPA vzw. 
In een eerste fase zullen ook de nodige dakisolatiewerken worden voorzien. Nadien zullen deze
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Eeckhoudt - Conserriere
Sinaaidorp 8  9112 Sinaai

tel. 03/772 41 65

Corinne Sneyers
Thuisverzorging in:

Medische pedicure (met terugbetaling voor + 65 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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woningen verder worden onderhouden door EPA vzw.
• Bibliotheek: er zijn géén plannen om de dienstverlening in Sinaai af te bouwen

3. Sportsite Ter Beke: 
• in het meerjarenplan is een budget opgenomen voor outdoorfitness en verledding van de licht-

installaties op de terreinen;
• er wordt een budget voorzien om de aanleg van het speelbos Ter Beke verder te realiseren;
• buiten de reeds genoemde investeringen (verledding terreinen en aanleg buitenfitness) kunnen

we nog vermelden dat momenteel een relighting, zonnepanelen en dakisolatie wordt onderzocht
binnen de uitvoering van het Energiezorgplan in samenwerking met Fluvius;

• in de sporthal zullen de deuren worden vervangen, en zal overdag automatische toegang met
badge worden geïnstalleerd;

• in de tweede helft van de bestuursperiode zal een nieuwe sportvloer worden aangelegd.

4. Armoede- en welzijnsbeleid
de komende bestuursperiode wil de stad experimenteren met ‘mobiele dienstverlening’, om de
dienstverlening dichter bij de bevolking te brengen. 
Het Dienstencentrum brengt ook het welzijnsbeleid tot in Sinaai. De eerste ervaringen zijn dat
het Dienstencentrum zijn start niet gemist heeft, en dat het loopt naar ieders tevredenheid.

5. Samenwerking stad & deelgemeente(n):
• Er zal niet beknot worden op de stedelijke dienstverlening in de deelgemeenten;
• Vlaamse feestdag: behoud budgetten is voorzien, opwaardering budgetten: te bespreken;
• De subsidies aan de rechthebbende verenigingen zullen vanaf januari ’20 met 5% worden op-

getrokken;
• Overleg met stadsdiensten over datum en programma 11-juliviering, in combinatie met zomer-

kermis: overleg is opgestart.

6. Fiscaliteit:
• de aanvullende personenbelasting wordt vanaf 2022 met 1% verminderd, van 8,5% naar 7,5%
• de andere belastingen en premies zullen worden aangepast in functie van het effect dat we willen

beogen: minder hinder, afval, overlast en leegstand, meer duurzaamheid,…
Tot slot willen we nog meegeven dat burgerparticipatie en -inspraak een prominente plaats krij-
gen in het beleidsprogramma. We kunnen dat alleen maar toejuichen, en hopen dat het ook bui-
ten Sinaai even vlot loopt als bij ons.

Politie:
Naar jaarlijkse gewoonte hierna wat politionele cijfers over de gang van zaken in Sinaai in
2018:
• Inbraken: 14 tegenover 9 in 2017 en 26 in 2016.

In de Vleeshouwersstraat kregen 3 huizen ongewenst bezoek, in het Wijnveld 2.
In volgende straten werd 1 keer een inbraak gemeld: Belmanstraat, Beukenlaan, Tinelstraat, He-
melsbreedte, Keizerstraat, Kernemelkstraat, Sinaaidorp, Zwaanaardestraat en Neerstraat.

• Andere geregistreerde criminaliteit:
33 feiten van diefstal en afpersing in Sinaai, en 39 feiten van beschadiging eigendom.

• Beschadiging eigendom: vandalisme op voertuigen en andere voorwerpen, graffiti, onopzettelijke
beschadiging:

• diefstal uit voertuig: 5 (Godelievelaan, Hulstbaan, Keizerstr., Sinaaidorp, Zwaanaardestr.)
• fietsdiefstal: 7 (Beukenlaan, Dries, Kernemelkstr., Vleeshouwersstr.,Wijnveld)
• handdiefstal: 2 (Beukenlaan & Wijnveld)

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

10
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• diefstal allerlei: 18 (Tinelstr., Dries, Hulstbaan, Keizerstr., Populierenstr., Stenenmuurstr., Wijnveld,
Vleeshouwersstraat)

• Beschadiging eigendom: 39 (Dries, Tinelstr., Hellestr., Katharinastr., Kernemelkstr., Molenstr., P.
Christoffelstr., Sinaaidorp, Stenenmuurstr.,Vleeshouwersstr., Weimanstr., Wijnveld, Zwaanaarde -
str.)

In 2018 vonden in Sinaai 4 verkeersongevallen plaats met blikschade, en 2 met lichamelijk letstel.
Snelheidsovertredingen: in 2018 werden door de politie 172 P.V.’s voor snelheidsovertredingen
vastgesteld als volgt:

Aantal P.V.’s Hoogst gemeten snelheid

Dries 14
Edg. Tinelstraat 1
Hooimanstraat 3 66
Hulstbaan 43 80
Leebrugstraat 4 66
Leestraat 7 74
Sinaaidorp 3
Vleeshouwersstaat 1
Weimanstraat 57 75
Wijnveld 38 69
Zwaanaardestraat 1
Totaal 172

• Andere verkeersinbreuken: (stilstaan en parkeren niet inbegrepen (= GAS)).
De GAS-cel kan geen cijfers geven voor Sinaai alleen. Voor heel Sint-Niklaas ging dit in 2018
over 7.806 dossiers.

• In 2018 stelde de politie nog 23 andere verkeersinbreuken vast (naast de 172 PV’s voor snel-
heid)

Aantal inbreuken

Dries Inbreuk keuring 13
Inbreuk inschrijving 1

Hulstbaan Sturen onder invl. alcohol 5
Sinaaidorp Niet handenvrij bellen 1
Vleeshouwersstraat Inbreuk inschrijving 1

Inbreuk verzekering 1
Wijnveld Niet handenvrij bellen 1
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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
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Paardenworstenweekend tvv SOFHEA
Ook in 2020 wordt de traditie van het paardenworstenweekend in stand gehouden. We blijven Sof-
hea steunen in hun strijd tegen bloedziekten, evenals de strijd tegen de gevolgen ervan.

In een vorige editie van Info-Sinaai werden de data van ons eetfestijn - 7 en 8 maart 2020 - reeds
aangekondigd, de datum is licht verschoven omwille van het krokusverlof. Het eetfestijn zal net als
de voorbije jaren, doorgaan in “zaal Toon” in het Wijnveld.  

Tijdens dit weekend kan je op zaterdagavond én zondagmiddag genieten van heerlijke paarden-
worsten of vol-au-vent en zó het goede doel van Sofhea steunen. Ondanks de steeds stijgende
prijzen, hebben we onze prijs van 18 € per persoon kunnen behouden, hetgeen toch echt een de-
mocratische prijs is, als je weet dat ons moto “à volonté” nog steeds van toepassing is.

Uiteraard zullen wij ten gepaste tijde en naar jaarlijkse gewoonte, een uitnodiging in jullie brievenbus
deponeren waarmee kan ingeschreven worden. Vergeet dus niet om deze data alvast te noteren in
jullie nieuwe agenda van 2020.

Hopelijk tot ziens op 7 of 8 maart 2020! 

Nieuw donorcentrum in Sint-Niklaas
Goed nieuws voor de donoren van groot Sint-Niklaas! In november 2019 opent Rode Kruis Vlaan-
deren een nieuw donorcentrum aan het Stationsplein in Sint-Niklaas. Je kan er elke weekdag te-
recht om bloed of plasma te geven. 

Stijgende vraag naar plasma
De vraag naar plasma stijgt en dat zal de komende jaren zo blijven. Voor de volgende vijf jaar vraagt
de overheid aan Rode Kruis Vlaanderen om jaarlijks minstens 5% meer plasma in te zamelen. Om
deze (ambitieuze) doelstelling te halen, blijft de organisatie verschillende pistes onderzoeken. De
opening van nieuwe centra in Vlaanderen is daarbij één van de opties. In oktober opende er een
nieuw centrum in Roeselare en in november mag de burgemeester het centrum in onze stad fees-
telijk openen.

Goed om te weten
In het donorcentrum van Sint-Niklaas zijn 7 bedjes voor plasmadonoren en 3 bedjes voor bloed-
donoren voorzien. Hiermee is er een ruime capaciteit om donoren te verwelkomen. Wie plasma wil
geven, maakt wel best vooraf een afspraak omdat een plasmadonatie ongeveer een uur duurt en
een bloeddonatie slechts een kwartier. Zo vermijd je wachttijden voor je kan doneren. 

Indien je niet zeker weet of je in aanmerking komt om bloed of plasma te geven, kan je op de web-
site van het Rode Kruis een donor-zelftest invullen. Het Rode Kruis raadt iedereen aan om deze
test vooraf te doen om te weten of je wel of niet mag doneren aangezien je in sommige gevallen
ook een tijdje moet wachten voor je dit kan doen.

Het donorcentrum zal ook 4 keer per jaar de deuren openen op zaterdag. In 2019 gebeurt dit reeds
op 21 en 28 december.

Alle info en openingsuren vind je op www.rodekruis.be/donorcentrumsintniklaas.
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijn- & interieurwerken
Interieurinrichting
Zolderafwerking, Laminaat & Parket
Dakwerken & gevelbekleding
Houten bijgebouwen
Rolluiken & zonneweringen 

….
Hulstbaan 52B - 9112 Sinaai

03 772 32 37
0485 63 08 14

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

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44
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Rode Kruis
De volgende bloedcollecte in SINAAI is op woensdag 18 maart 2020 van 17u30 tot 20u in “Huize
Den Dries” Dries 53, 9112 Sinaai.

11.11.11 Bedankt aan alle changemakers!
Naar jaarlijkse gewoonte deed ook Sinaai mee aan de 11.11.11-actie, en ook nu weer konden we
rekenen op uw solidariteit met de changemakers in het zuiden. 

In het weekend van 11 november gingen een aantal mensen op pad, waaronder de meisjes van
Chiro Alleman, om deur aan deur te collecteren. Al konden we niet alle straten doen, toch  zamelden
we 2.341,66 EUR in – niet slecht voor een dorp! Maar dat we in een warme gemeenschap leven,
weten we al lang.

Ook de brunch op 17 november was een succes: we konden 133 mensen van spijs en drank voor-
zien, en zij spijsden onze rekening met 1.885,44 EUR. Ook hier weer een welgemeende dank aan
alle medewerkers: ze kookten en bakten met veel liefde, en dat kon je smaken. Troelant was weer
eventjes een culinaire verwenzaal! Intussen lopen de stortingen binnen, maar daar hebben we voor-
lopig nog geen zicht op. En de tendens is dat meer mensen overschrijven, dus dat belooft! 

Bedankt aan alle medewerkers voor hun hulp en inzet en aan alle gulle gevers voor hun bijdrage.
Tot volgend jaar!

Dienstencentrum “De Schutterij” 
Op 16 september 2019 wandelde centrumleidster
Leen Van de Wiele, met een klein hartje de hoofd-
ingang van het Dienstencentrum “De Schutterij”
binnen... ze doet haar verhaal:

“Ik heb er bijna twee jaar op moeten wachten, maar
eindelijk was het zover: ik mocht de deuren van het
Dienstencentrum open zetten voor de inwoners van
Sinaai.  Die dag schoven 5 mensen voor de eerste maal aan tafel aan voor een lekkere warme
maaltijd. Drie dagen later stonden er mosselen op het menu, hetgeen het restaurant al snel deed
vollopen. Ondertussen komen er dagelijks gemiddeld 12 mensen eten; het aantal variëert naarge-
lang het menu. Geleidelijk aan vinden de mensen uit de buurt hun weg naar het Dienstencentrum
om aan tafel aan te schuiven voor een lekkere kom soep, een hoofdgerecht en een dessert, al dan
niet in gezelschap.  “Eten verbindt mensen”, zegt men... ik kan het beamen! En er is zeker ruimte
voor meer! Samen met keukenmedewerkers “Nancy” en “Edinadja” kijk ik uit naar nieuwe gezichten
die we kunnen verblijden met lekkere maaltijden. 

Naast deze “maaltijden” gebeurt er nog zo veel meer in het Dienstencentrum. 
• Op maandag, woensdag en vrijdag is het Dienstencentrum een hele dag open en wordt op al-

lerlei manieren geprobeerd om er een zo-aangenaam-mogelijke ontmoetingsplaats van te
maken. Je kan er gratis de krant lezen, er is een wasmachine en een droogkast, je kan gebruik
maken van de badkamer, er is een kapsalon, er staat een publieke computer en de polyva-
lente ruimte biedt allerlei ontmoetingsmogelijkheden. 

• Elke eerste maandagmiddag van de maand kan je deelnemen aan de kaart- en spelnamiddag

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
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van FeMma. Je hoeft geen lid te zijn om deel te nemen, het is gratis en staat open voor iedereen
uit de buurt. 

• Elke vrijdagmiddag vertrekt er een klein groepje wandelaars vanuit het Dienstencentrum, even-
eens een initiatief van FeMma en iedereen mag vrijblijvend aansluiten. 

• Elke derde vrijdag van de maand vindt het handwerkcafé plaats. Je kan zorgeloos inspiratie
opdoen of je creatief laten gaan onder begeleiding van een vrijwilliger, deelname is gratis. 

We proberen, naast de reeds bestaande activiteiten, op laagdrempelige wijze op laagdrempelige
wijze een gevarieerd aanbod te bieden aan de mensen uit de buurt door bijvoorbeeld info-
sessies, toneelstukken, filmvoorstellingen… Input krijgen van mensen uit Sinaai en samen-
werken met organisaties, sleutelfiguren, initiatieven, … uit de buurt is hierbij van cruciaal
belang. Alleen zo kan het Dienstencentrum, samen met anderen, inspelen op de noden uit de buurt
en mensen, organisaties, en initiatieven, met elkaar verbinden. 

De werking van het Dienstencentrum wordt toegelicht op onze facebookpagina ‘Woonzorgnetwerk’.
(https://www. facebook.com/woonzorgnetwerk) én op de webpagina van het Zorgpunt Waas-
land (https:// zorgpuntwaasland.be/vind-je-verblijf/l/dienstencentrum-sinaai-sinaai. We heb-
ben een activiteitenkalender die tot en met juni 2020 overal in de bussen zal bedeeld worden.
Iedereen is natuurlijk ook welkom om gewoon eens binnen te springen en zo kennis te maken met
onze werking. Je hoeft niet per se deel te nemen aan een activiteit of een warme maaltijd te eten,
je kan uiteraard ook gewoon langs komen voor een gezellige babbel bij een lekkere kop koffie. 

Samen met de collega’s kijken we ernaar uit, om nog meer mensen uit Sinaai te ontmoeten. Hoe
meer we met anderen kunnen samenwerken, hoe meer vorm we kunnen geven aan het Diensten-
centrum. Het Dienstencentrum wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen uit de buurt, een plek
waar eenzaamheid doorbroken wordt, drempels verlaagd worden en dagen zorgeloos kunnen voor-
bijgaan... dat is waar Leen en het ganse team voor willen gaan!

Praktische informatie Dienstencentrum “De Schutterij”
Contactgegevens:
Dienstencentrum De Schutterij, Vleeshouwersstraat 8B, 9112 Sinaai.
Tel: 03 778 59 60.  Mail: dienstencentrum.west@zpw.be.

Openingsuren:

Dagen Uur

Maandag, woensdag, vrijdag 10.30 tot 17.30 u (laatste drankje 17 u)
Dinsdag en donderdag 10.30 tot 13.30 u

Inschrijven voor een warme maaltijd:
Soep, hoofdgerecht, dessert: 7 EUR, 5 EUR met kansenpas

Hoe? Wanneer? Betaalmogelijkheden

Via het onthaal Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend Bancontact, factuur, geldbeugel
Telefonisch: Dagelijks
03 778 59 60 Bij afwezigheid centrumleider wordt u 

doorverbonden met Thuiszorgcentrum 
’t Punt waar ze uw inschrijving ook kunnen 
opvolgen. Factuur, geldbeugel

Rechtstreeks bij de Dinsdag en donderdag,
keukenmedewerker tussen 10.30 en 13.30 uur Factuur, geldbeugel
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Inschrijven voor activiteiten:

Hoe? Wanneer? Betaalmogelijkheden

Via het onthaal Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend Bancontact, factuur (vanaf 5€), 
geldbeugel

Telefonisch: 
03 778 59 60 Dagelijks.

Bij afwezigheid centrumleider wordt u 
doorverbonden met Thuiszorgcentrum ’t Punt 
waar ze uw inschrijving ook kunnen opvolgen. Factuur, geldbeugel

Noteer alvast in uw agenda voor 2020:
• Januari: nieuwjaarsreceptie, datum wordt nog bevestigd in de kalender
• Elke eerste en derde maandag van de maand: kaart- en spelnamiddag i.s.m. FeMma
• Elke vrijdag om 14 uur: wandelen i.s.m. FeMma, vertrek vanuit het Dienstencentrum
• Elke derde vrijdag van de maand: Handwerkcafé
• Maart/april: 10-delige lessenreeks ‘Spierkracht voor senioren’: meer informatie in de kalender
• 06 maart 2020: ontbijtfilm i.s.m. FeMma: meer informatie in de kalender 

De 100 km run - Kom Op Tegen Kanker 
Kinesist Wannes Meersman van Multipraktijk Sinaai (Vleeshouwersstraat 7), loopt op zondag 22
maart 2020 mee met de 100 km-run voor KOM OP TEGEN KANKER in Knokke Heist. Wij willen
hem steunen! Jij toch ook?!

Wandel of loop daarom mee op zaterdag 22 februari 2019 in Sinaai! 
Onderweg kan je genieten van lekkere chocolademelk en energy balls! Na de wandeling krijg je
een goodiebag mee en heb je de mogelijkheid om voor een kleine bijdrage een zalige voetmassage
te ondergaan!

PRAKTISCH: 
VRIJE START: tussen 9 en 10 uur.
WAAR: inschrijven in de praktijk (Vleeshouwersstraat 7)

parcours: richting Boskapel Sinaai.
AFSTANDEN: 6 of 11 km
KOSTPRIJS: 3 € per deelnemer (< 6 jaar: gratis deelname)
PARKING: Dries of Sporthal Ter Beke.

Het volledig ingezamelde bedrag gaat naar het team van Wannes en is dus ten voordele van de
strijd tegen kanker. 

Meer info over de 100 km-run: 
Teams van 4 lopers lopen samen 100 km, ten voordele van de strijd tegen kanker. 
40 + 30 + 20 + 10 = 100, dat is het principe. Per team zijn er vier lopers. Eén loper start als eerste
en na elke 10 km sluit een extra loper van hetzelfde team aan. Het team loopt samen over de finish
en legt op die manier 100 km af.

Om te mogen deelnemen zamelt elk team 2500 euro in. Wannes kan dus alle steun gebruiken! 
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SINAAIDORP  15     9112 SINAAI

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

ericsmet@skynet.be

ALLE  VERPAKKINGEN
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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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Beweging.net
Beweging.net Sinaai nodigt u uit op zijn winterontmoeting zondag 19 januari 2020. We zorgen
terug voor een winterwandeling en een lekker dessertenbuffet. Het vertrek van de wandeling is
voorzien om 13u30 (stipt!) aan zaal Toon (Wijnveld). Aangepast schoeisel is aangewezen. De te-
rugkomst is voorzien rond 15u30. Na een glaasje op het nieuwe jaar kun je genieten van een lekker
dessertenbuffet en koffie of thee. Dit alles wordt je aangeboden voor 6 euro (inbegrepen ook een
verzekering voor de wandelaars). Ook als je niet mee gaat wandelen ben je welkom om 15u30 in
zaal Toon.

Het enige wat je moet doen is vooraf inschrijven (uiterlijk 12 januari 2020): 03/722 08 41 of  
karin.joos1@telenet.be. 

Spellenclub “De Bokkensprong”
De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit wil zeggen dat kinderen van harte welkom
zijn om samen met andere kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te spelen.
Op onze spelavonden staan we klaar om deze spellen aan u uit te leggen. Iedere maand staan er
3 spellen in de kijker. 

We spelen iedere 3de vrijdag van de maand in de conferentiezaal van het parochiecentrum,
Dries 68.

De komende maanden is dit op vrijdag 17 januari, vrijdag 21 februari en vrijdag 20 maart. Vanaf
19u00 bent u welkom.  De eerste keer is de toegang GRATIS.

http://www.forumfederatie.be/sinaai.html of www.facebook.com/debokkensprong

• zondag 02/02 om 14u00: Lichtmiswandeling in de Daknamse Meersen + wafels eten bij Jeugd-
koor Gaudeamus

• donderdag 13/02 om 20u00: Valentijnslezing i.s.m. Markant in het dorpshuis “Flirten in ’t groen”
door Joeri Cortens (Natuurpunt)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. In onze tuinen en na-
tuurgebieden vinden we veel voorbeelden van de meest uiteenlopende verlei-
dings-strategieën, die vaak verrassend herkenbaar zijn. 

Voldoende inspiratie dus voor een heerlijk avondvullend programma waarin na-
tuureducatie flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken en laat je verleiden...

• zondag 01/03 om 12u30: ledenmaaltijd 
• zondag 22/03 om 15u10: PSK Gent: geleid tentoonstellingsbezoek ‘Van Eyck, een optische re-

volutie’
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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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• dinsdag 10/03 om 20u00: JOC Troelant: Nacht van de Geschiedenis met thema ‘Nieuwe buren’                                                      
• donderdag 26/03 om 20u00: lezing i.s.m. Markant in het dorpshuis ‘Noord-Korea’ door Glenn

Casaer   

Glenn Casaer is afgestudeerd als Japanoloog en heeft hierna nog
een extra opleiding in Marketing en Communicatie gevolgd. Ge-
beten door Azië is hij aan de slag gegaan als reisbegeleider en
heeft hij gedurende 8 jaren in China en Thailand gewoond.

Glenn heeft een passie voor Aziatische talen, het Boeddhisme en
moderne architectuur. Dankzij zijn ervaring in het toerisme kent hij
Cambodia, China, India, Japan, Thailand, Taiwan en Zuid-Korea
goed.

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

Geen nieuw jaar zonder goede voornemens: In 2020 leggen we met FeMma
de focus op ‘bewegen’:
• fietsen: wekelijks op vrijdag om 13u30, vertrek in de Tinelstraat 8 te Sinaai.
• zwemmen: wekelijks op zondag, vertrek om 09u30 in de Tinelstraat 8 te Sinaai.
• start to walk: wekelijks op vrijdag om 14u00, vertrek aan de Schutterij te Sinaai.
• Valentijnverwenwandeling op zondag 16 februari om 14u00, vertrek aan de parochiezaal. 

Inschrijven bij Marianne via 0474 390 410 of de.sy.marianne@gmail.com.

Uiteraard behouden we onze succesformules:

• kaart- en spelletjesnamiddag: elke 1ste en 3de maandagnamiddag van de maand om 13u30 in
de Schutterij.

• Ladiesnight: elke maand op dinsdagavond, inschrijven bij Sonja via 0472 431 951.

Daarnaast zorgen we voor enkele verrassende en inspirerende activiteiten:

• porseleinstippen op maandag 13 januari 2020 om 19u00 in de parochiezaal. 
Inschrijven bij Rahma via 0479 807 502.

• mocktails maken en proeven in het kader van “Tournée minerale” op zaterdag 25 januari 2020
in de parochiezaal. Inschrijven bij Peggy via 0472 616 995 of peggy.degeest1@gmail.com.

• Paasdecoratie in koud porselein: op donderdag 6 en 20 februari om 19u00 in de parochiezaal.
inschrijven bij Rahma via 0479 807 502.

• ontbijtfilm op vrijdag 6 maart 2020 om 08u30 in de Schutterij. Film in het kader van vrouwendag
en i.s.m. het dienstencentrum. Inschrijven bij Hilde via 03.772.22.79.

Voorzitster Marianne De Sy 03/772.58.25 of 0474/39.04.10 of de.sy.marianne@gmail.com.
www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai.
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Binnenkort verdwijnt “KVLV” als naam voor onze vereniging!

Wat zal het worden? Voorlopig  is het nog een goed bewaard geheim… op 24 januari 2020 zal de
nieuwe naam bekend gemaakt worden. Dit laten wij uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan.
We zetten onze “nieuwe naam” én onze “nieuwe look” in de kijker! 

Onze startvergadering wordt meteen een doopfeest, waarop al onze leden van harte welkom zijn.
Voor meer meer info zie “Gildeleven”. 

Samenwerking KVLV en FeMma 
Hoe kunnen we zelf onze ecologische voetafdruk verkleinen? Met dit doel voor ogen organiseren
deze 2 Sinaaise vrouwenbewegingen de volgende activiteiten:

Vrijdag 20 maart 2020 om 19u30: ’65 tips voor minder afval’.
Een ervaringsdeskundige leert ons hoe we op een bewuste manier het huishouden kunnen runnen
met minder plastic. Het belooft een boeiende en leerrijke avond te worden vol bruikbare tips en
weetjes. Wil jij ook je steentje bijdragen tot een ‘zero waste’ maatschappij?
Schrijf je tijdig in voor deze gratis infosessie! Deze avond vindt plaats in het Dorpshuis, Dries 82 te
Sinaai.

Vrijdag 27 maart 2020 om 19u30: ‘Ecologische workshops’
Deze avond zetten we de theorie om in de praktijk en gaan we zelf aan de slag.
Er is keuze uit de volgende workshops:
• het maken van een herbruikbaar ecologisch schuursponsje + reinigingsspray
• bijenwaswraps als alternatief voor plasticfolie
• hip herbruikbaar groente- en fruitzakje
• recycling van oude badhanddoeken
We serveren een (h)eerlijk streekdrankje en lekker hapje (met restjes). Ook wie gewoon een kijkje
wil komen nemen is van harte welkom. Voor deze workshops verwachten we jullie in de Parochie-
zaal in Sinaai.

Inschrijven voor beide activiteiten kan via KVLV of FeMma.  

KWB
Hierbij verslag van onze KWB infoavond over bier: ‘Eigen brouwsel’ 

Het was een hele onderneming om de 4 betrokken partijen samen rond de biertafel te krijgen:
• Maarten Smet, de man die Sinaai en omstreken ‘1217’ leerde drinken,
• Dirk en Joris Bruggeman die het Waasmunsterse vliegveld en de ‘Zilveren Haas’ in uw glas pre-

senteerden
• Geert Vertenten (Donum Ignis) die de ‘Koeruir’ van Noord naar Zuid, en veel wat ertussen ligt, in

uw glas gidst.
• Bart Claes (’t Wijnveld) de lokale wijnhandel.
Het was een puzzel leggen van driekwart jaar om een gemeenschappelijke datum te vinden. Naar
eigen zeggen was het voor henzelf ook even aftasten en enige schroom overwinnen omdat niet

Sinaai_info_september_2020_76_pg_Opmaak 1  11/12/19  11:01  Pagina 25



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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alle partijen elkaar kenden, laat staan elkaars kennis kunnen inschatten over het onderwerp ‘bier’.
Naderhand zijn ‘biervilten’ bruggen gelegd en ‘flessen’ gesloten voor het leven. 

Vrijdag 20 september was ’t dan zover. Het werd een boeiende en leerrijke informatieavond over
een drank die we allemaal drinken maar waar we, vóór deze avond, nog weinig over wisten: ‘bier’.
Vooral dan over het proces om van water, granen, mout en de nodige ingrediënten te komen tot
het uitnodigend schuimend glas dat u wordt voorgezet. Zeker omdat we hier met ambachtelijke
brouwers over hun proces en eindproduct praten. Eén ding was voor alle aanwezigen duidelijk:
bier brouwen is een zeer moeilijk proces, waarbij vallen en opstaan, niet (uitsluitend) door het proe-
ven of drinken, zowel letterlijk als figuurlijk horen bij het zoeken naar en het ontdekken van het
eindproduct dat men voor ogen heeft.

Maarten haalde het kroontje van de fles en schonk ons glas vol met de historiek van bier. Hoe zijn
bier ‘1217’ ontstaan is, zal wel algemeen bekend zijn na de feestelijkheden van 800 jaar Sinaai.
Met de gelijknamige kaas startten we de proeverij om te smaken wat men ons trachtte wijs te
maken. Maar vooral om te genieten. 

Dirk en Joris deden hun ambachtelijk proces uit de kuip, met de klemtoon op het gebruik en de in-
vloeden van verschillende hoppe soorten. Hun bieren, ‘De Zilveren Haas’ en ‘nr. 37’ het coördinaat
van het vliegveld te Waasmunster, zijn het antwoord op een vraag van de Toeristische Dienst van
Waasmunster. Aan ons om het verschil in smaak te proeven tussen een commercieel en een am-
bachtelijk gebrouwen biertje. 

Geert vulde ons glas aan en onderstreepte het belang van mout en kruiden in het brouwproces.
Stad Sint-Niklaas vroeg om een nieuw bier en ‘Koeruir’ was ge…botteld in zijn ‘geschenk van het
vuur’ of was het toch eerder een ‘vurig geschenk’? Voor het brouwen van een heerlijk bier is vuur
nodig. Voor de passie, het vuur na het drinken van de bieren van Donum Ignis…daar moet je zelf
voor zorgen! Opvallend toch dat een nieuw bier ontwikkelen en op de markt brengen het resultaat
is van een 20 tal brouwsels. Nog een goeie slok ‘Black 13’ en dan … doen we ’t licht uit. 

Bedankt alle aanwezigen. Jullie hebben kunnen genieten en we zijn ervan overtuigd: was ’t niet
van de info dan toch van ’t bier.
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Landelijke Gilde Sinaai  
Ons feestjaar, naar aanleiding van
ons 100-jarig bestaan, zit er op. 
Voor ons 2de feestweekend wilden
we wat meer opvallen in ons dorp.
Hoe konden we dit beter doen dan
onze mooie Dries volledig in te pal-
men. Verschillende landbouwvoer-
tuigen en dieren, gemaakt van grote
strobalen, sprongen direct in het
oog. Kinderen konden zich uitleven
op een stropiramide of op een van
de vele springkastelen. En hoe kon-
den we onszelf beter in de bloeme-
tjes zetten dan met een heus
bloemen- en landschapstapijt rond

de vrijheidsboom. Tussen de spijlen van het Catharinawiel beelden we 8 taferelen uit die iets te
maken hadden met onze vereniging en zijn geschiedenis. Hiervoor gebruikten we niet enkel 15000
kleurrijke bloemen, maar ook 5 m³ boomschors, 60 m² graszoden, 30 zakken gekleurde houtsnip-
pers, 4000 kg zand en keien. 

Tijdens de academische zitting
stelden we met enige trots het
jaarboek “100 jaar landelijke be-
weging in Sinaai” van heemkring
“Den Dissel” voor.

Deze mooie uitgave omvat niet
enkel onze 100-jarige geschie-
denis, maar ook het rijke verle-
den van K.V.L.V. en K.L.J.  Langs
deze weg zou ik de mensen van
de heemkring van harte willen
bedanken. Zij hebben tijd nog
moeite gespaard om deze publi-
catie tot stand te brengen. Ook
de daaraan gekoppelde tentoon-
stelling in het dorpshuis was een bezoek meer dan waard. 

Voor de komende periode hebben we nog enkele activiteiten in de aanbieding: 
19 januari nieuwjaarsreceptie op de Dries 
1 maart brunch 
10 maart nacht van de geschiedenis 
23 tot 26 maart lentekriebels 
28 tot 29 maart rafting weekend 

Meer info: 0499 366 095 (Peter Van Garsse), landelijkegilde.sinaai@telenet.be of www.sinaai.lan-
delijkegilden.be. 

28
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Markant Sinaai
Do. 09 januari Bezoek aan Europalia Romania - Constantin Brancusi - Bozar Brussel

Zo. 19 januari Nieuwjaarsreceptie - Dries Sinaai

Do. 13 februari ‘Flirten in het groen’ door Joeri Cortens i.s.m. Davidsfonds

Woe 19 februariLeven met Poëzie - Nelly Maes

Do. 26 maart Noord Korea - Glenn Casaer i.s.m Davidsfonds

Alle activiteiten gaan door in het Dorpshuis (tenzij anders vermeld) en starten om
20u, behalve de receptie op de Dries en de uitstap naar Brussel.

Vooraf inschrijven https://markantvzw.be/markant/in-je-buurt/sinaai.

Koninklijke Toneelkring Baudeloo.
In november 2019 bracht Baudeloo zes voorstellingen van het blijspel “’t is weer show in de bun-
galow” in een regie van Stefan Van Pottelberge. Dit toneelstuk van Ruud De Ridder schetste de
onderlinge misverstanden en meningsverschillen die zich voordoen op een camping. Het talrijk
aanwezige publiek beleefde een heel gezellige avond of namiddag.

De volgende productie, een samenwerking van volwassenen en jong-volwassenen, van toneelkring
Baudeloo gaat door op 20-21-22-28 en 29 maart 2020. 
Het toneelstuk “Ik, ik ben totaal” wordt geregisseerd door Kristel De Mulder en is geschreven
door één van onze leden, Lutgarde Callebaut.

29
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VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

Met dank voor hun financiële steun
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

Sinaai_info_september_2020_76_pg_Opmaak 1  11/12/19  11:01  Pagina 30



SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 16  nr. 1 - 2020 

Sinaais oudste geboorteregister 
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Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

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
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel

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
Begrafenis Kamiel Van Britsom
Verder in deze uitgave brengen we de begrafenis van kanunnik Kamiel Van Britsom
in beeld. Hij was de oudste broer van Emma Van Britsom die jarenlang de drijvende
kracht was achter de jaarlijkse stoet der H. Kindsheid in Sinaai. Bij haar bracht de
kanunnik zijn laatste jaren door in het vroegere statige herenhuis in het dorp waar
nu de bank Fortis is gevestigd.

Jaarboek 2020
Zoals vroeger reeds meegedeeld zal het jaarboek 2020 over WO II in Sinaai handelen.
We ontvingen reeds enkele reacties op onze oproep om ons verhalen van gebeurte-
nissen of feiten uit deze oorlog over te maken. Waarvoor dank!
Maar het mag nog wat meer zijn zodat onze volgende uitgave een beeld zal geven
over gegevens uit die periode die niet verloren mogen gaan.

Nacht van de geschiedenis
Op dinsdag 10 maart 2020 zullen we weer samenwerken met het Davidsfonds en de
Landelijke Gilde bij de organisatie van de Nacht van de Geschiedenis. Als thema
koos men “ nieuwe buren”. Meer gegevens hieromtrent volgen via de aparte uitno-
diging in de loop van februari.

Schenkingen
Jeanne Bogaert- Maes: bidprentjes en overlijdensberichten
Jozef Van Daele: affiches van openbare verkopen
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas: bezorgde ons bidprentjes en over-
lijdensberichten via Eddy Van Dongen en Griet Van Houwe 
René en Maria De Bock- Borgt: bidprentjes
Hilda Pintens: bidprentjes
Gaston Van Brussel: registers i.v.m. genealogie

Boeken van het VVF (Vlaams Verbond Familiekunde) over huwelijken.
Boeken over de bevolking van Sint-Niklaas (Luc De Backer).
Register met het archief van Nieuwkerken.

Aan al onze abonnees en lezers:

MOGE HET NIEUWE JAAR
RIJK ZIJN AAN MOOIE DAGEN

DAARBIJ VEEL LIEFDE, VOORSPOED
EN GELUK MAG DRAGEN

Etienne De Meester
Voorzitter
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Sinay 1617 : “Doopselen ende huwelijcken” - deel 1
Naar aanleiding van de viering van het 800-jarig bestaan van de Sint-Catharina
parochie te Sinay gingen we op zoek naar de oudste geschreven bronnen van deze
parochie. We vertrokken hierbij van originele, handgeschreven parochieregisters.
Toeval wil dat de oudste parochieregisters dateren uit de periode halverwege, toen
de parochie 400 jaar bestond. Daarom kozen we er precies het jaar 1617 uit, om van
dat jaartal een volledige transcriptie te maken van het doopboek en het huwelijks-
register. Het begrafenis-boek moesten we noodgedwongen buiten beschouwing
laten, omdat het eerste begrafenisregister verloren ging of niet werd bijgehouden en
het eerstvolgende register slechts begint in 1648. 

Van de vier eeuwen daarvoor zijn er nog niet veel geschreven bronnen, pas in 1611 be-
ginnen de parochieregisters. Een grootscheepse viering ter gelegenheid van ‘400 jaar
Sinay’ zat er voor de leden van de toenmalige dorpsraad in 1617 dus nog niet in. Op
de allereerste pagina van het doopboek vernemen we het volgende: 

Hier staat al aangegeven dat er in de beginperiode wel degelijk een begrafenisboek
heeft bestaan, met een onomstotelijk bewijs ervan in de daarop volgende lijnen:

‘Registre vande doopselen, huwelijcken
ende begraeffenissen, getrocken buijten registre
vanden pastoir deser prochie van Sinay,
volghens den placcaten van haere Souvereine
hoocheden van den jaeren xvj C (1600) ende elfve en-
den last ende briefve van mijne Edele heeren
hoochbailliu ende hooftschepenen vande Land
van Waes.’

‘de doopselen beginnen folio primo’
(pagina 1)

‘de huwelijcken beginnen folio CLxxx’
(pagina 180)

‘de begraeffenissen folio ijc Lxii’
(pagina 262)
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De registers stoppen echter bij de laatste pagina van het huwelijksregister. Het
begrafenisboek zelf is niet meer terug te vinden.

Nog belangrijker is misschien dat we uit deze tekst kunnen opmaken dat we niet het
origineel document in handen hebben, maar eerder een kopij van de oorspronkelijke
geschriften. Het is de Wase overheid die de opdracht heeft gegeven tot de samen-
stelling ervan, misschien wel voor hun eigen gebruik.

Het fragment ‘getrocken buyten registre van den pastoir van Sinay’moetenwe interpreteren
als: ‘overgeschreven uit het register van de pastoor van Sinay’. In dat geval zouden deze
boeken niet alleen in opdracht, maar ook ten behoeve van de Keure van het Land
van Waes overgeschreven zijn. Eén belangrijke, niet opgeloste vraag is: in welk jaar is
deze placcate of ordonnantie van de Wase overheid dan wel uitgevaardigd? We gaan
er van uit dat dit meerdere jaren na 1611 was.

Wie er in 1617 pastoor was, vernemen we in het huwelijksregister. In het volgende
hoofdstuk over de huwelijken vertellen we meer over pastoor Joannes de Vriendt,
want hij is het die al de gegevens van 1617 netjes heeft opgeschreven. We mogen er
nu echter niet meer van uitgaan dat de bewaarde teksten van zijn hand zijn. Hiervan
zijn er ook vormelijke bewijzen. De gelijkmatigheid van het handschrift over de
teksten in 1617 - maar ook de jaren ervoor en erna - toont aan dat het hier over het werk
van een kopiist gaat. De ervaring heeft ons geleerd dat echt oorspronkelijke parochie-
registers er niet altijd zo vloeiend uitzien als deze. Een kopiist kon namelijk enkele
pagina’s in één ruk neerpennen, terwijl de pastoor zelf maar om de week een akte
neerkrabbelde. Er werd gekrast en gekliederd, de ganzenveer haperde, er ontstond
een vlek of de inkt was al eens van een mindere kwaliteit.

Het vlotte handschrift vinden we terug tot in november 1636, wanneer in beide
registers bovenstaande tekst verschijnt. Op 20 november verandert dan het hand-
schrift, maar ook de schikking van de teksten.

Dat de start van de eerste parochieregisters pas van 1611 is, betekent niet dat er voordien
niet zou gedoopt, gehuwd en begraven zijn in Sinaai. Het is zelfs niet uitgesloten dat
er vooraf al notities bestonden, die de tijd niet overleefd hebben. Vergeten we niet
dat het rond 1600 nog maar enkele decennia geleden was dat er in onze contreien
een bloedige strijd werd uitgevochten tussen de Spaanse koning Filips II en de binnen-
vallende troepen van Willem van Oranje. Calvinistisch-protestantse geuzen hielden
lelijk huis in de katholieke kerken en parochies. Denk maar aan de Beeldenstormen
van 1566 en andere troebelen tot 1588. De pastoor werd toen zelfs een tijd verjaagd en
in de plaats kwam een protestantse bedienaar. Anderzijds is het wel zo dat de meeste

‘De Jaeren 1633 1634 1635 ende het
jaar 1636 tot alhier overgegeven’
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parochieregisters overal te lande pas aanvangen in die periode aan het einde van de
16de of begin 17de eeuw.

Op 4 september 1623 staat er nóg een interessante vermelding in het doopboek en
het huwelijksregister. Hieruit blijkt dat de Vierschaar van Sinay en Belcele toekeek
om vervolgens haar akkoord te geven: ‘Gecollectionneerd jegens de registre ofte notitie
bij de pasteurs van Sinaij, daerbij gehauen @ daermede levere te accorde bij mij oudste
schepenen greffier der vierschaere van Sinay ende Belcele den iiijde september 1623  get.
A Verbeke 1623’

Het Doopboek Sinay 1617
Deze transcriptie behandelt natuurlijk slechts één kalenderjaar, maar geeft ons toch
een inzicht over de parochie in die tijd. Het is alleen al zeer interessant te ontdekken
welke familienamen de inwoners in de beginjaren van de 17de eeuw droegen. Som-
mige namen komen anno 2018 nog steeds voor in Sinaai en ongetwijfeld wonen hier
400 jaar later nog nazaten van families, die verder in dit artikel figureren.

In dat jaar worden er te Sinaai 57 kinderen gedoopt. Van hen zijn er 4 die geen voor-
naam kregen, doodgeboren waren of overleden tijdens de bevalling. Twee meisjes
stierven ook snel en werden ‘posthuma’ gedoopt. Eén op tien borelingen overleefden
de bevalling dus niet. Van één kind wordt pas 2 maand later de doop ingeschreven
zonder voornaam. Er waren twee tweelingen en één tweeling overleed, ook zij kregen
geen voornamen. Onwettige kinderen waren er 1617 niet en er zijn ook geen nood-
dopen vermeld. Dan hadden de ouders of de vroedvrouw het kind reeds eerder
gedoopt en zou de pastoor dit zeker nog eens onder voorwaarden (sub conditione)
hebben overgedaan.

Vaak wordt er geen datum vermeld, maar staat er ‘eadem’ of ‘eodem’ wat ‘diezelfde
dag’ betekent. De pastoor gaat ook niet altijd chronologisch te werk. Op sommige
pagina’s werden eerdere datums toegevoegd. En in een enkel geval was hij waar-
schijnlijk gewoon vergeten dat er al een nieuwe maand begonnen was. Maar dit zou
ook alweer een bewijs kunnen zijn, dat er een kopiist aan het werk was, die het doop-
boek veel later heeft opgesteld. Misschien moest hij het boek wel samenstellen uit
wat losse perkamenten bladeren of een uiteengevallen doopboek. In elk geval zal
pastoor Jan de Vriendt toch zelf de dopen in het oorspronkelijke boek hebben opge-
tekend.

Er waren 55 ouders die minstens één kind lieten dopen in 1617. Want tweelingen
moeten we in dit aantal buiten beschouwing laten. Zo komen we tot het besluit dat
gemiddeld één kind per week werd geboren in Sinaai. De 57 dopen waren ver-
spreid over 47 dagen, het gebeurde dus dat er op één dag méér dan één doopsel
plaats vond. Het was toen ook niet zo, dat men de doop even uitstelde tot volgende
zondag ‘wanneer de familie kan komen feesten’. Het belangrijkste was, dat er zo snel
mogelijk werd gedoopt, liefst nog dezelfde dag. Anders kon het kind wel eens over-
lijden vóór zijn doop en zo de kans missen op een mooie hemel! Een ‘doopfeest’ is
voor die tijd natuurlijk een eufemisme. Feesten ter gelegenheid van de geboorte van
hun opvolgers was alleen weggelegd voor de rijkere inwoners. Een kind krijgen was
voor de meesten enkel een natuurlijke gebeurtenis. Het betekende niet alleen een
mondje méér, maar ook een werkkracht bij.
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Opvallend is ook dat de pastoor soms als datering geen datum, maar een kerkelijke
feestdag vermeldt. Kerkelijke feestdagen en heiligendagen waren talrijk en … be-
langrijk.

Zo is er de doop van Paulientje en Katrientje Wessevelt met als datum ‘Vigilia Nati
Christij’ of ‘de wake van Christus geboorte’, de Kerstwake. De doop van de tweeling
had dus op 24 december plaats.

Of van Jantje Burrem drie dagen later: ‘in feste sancti Joannis Evangelisti’. Sint-Jan
Evangelist had zijn feestdag op 27 december. Er staat: Joannes filius, de zoon van Segher
burrem en Joanna uxor eius (zijn echtgenote zonder familienaam). Peter en meter waren
Jan Poppe en Maria Verheerbrugghen. De voornaam Joannes werd in geschriften
steeds afgekort tot Joes, de eerste en laatste 2 letters van die naam, maar hij bleef wel
als Joannes uitgesproken.

De interessantste verwijzing vonden we tussen 25 juni en 12 juli.

Want daar ontcijferen we dat Janneken (Joanna) Steenaert, dochtertje van Andreas
Steenaert en Joanna Ocke ‘in dedica~ Sinay’werd gedoopt. ‘In dedicatione’ staat voor:
‘bij de inwijding’. Het is bekend dat eertijds de dag van de inwijding van de kerk een
belangrijke feestdag was, soms ook de ‘kerckemisse’ genoemd. Vandaar de naam ‘ker-
mis’, die later waarschijnlijk om praktische redenen verplaatst werd van een weekdag
naar de volgende zondag. Daarom heeft in Sinaai de kermis nog steeds plaats op de
tweede zondag van juli.
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A Verbeke 1623’
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We deden ook een poging om de volledige gezinnen van de 57 dopelingen samen te
stellen en zochten hun broers en zussen op uit het vorige en het volgende decennium.
Hierbij moesten we wel de huwelijksdatum van de ouders kennen. Dit gaf een pro-
bleem. Uiteraard huwden hun ouders allemaal vóór  1617, maar sommigen ook vóór
1611, toen er nog geen registers waren. We kwamen tot het volgende resultaat:

Wat het aantal kinderen in eenzelfde gezin betreft, stuiten we op hetzelfde probleem.
De geboorte van de gevonden broers en zussen van de dopelingen uit 1617 situeren
zich over de jaren 1611 tot 1632. Na 1632 zijn erg geen meer, maar er kunnen nog wel
kinderen uit die gezinnen geboren zijn vóór 1611. Zelfs vóór 1600, als we er mee
rekening houden dat vrouwen na het huwelijk nog 20 jaar vruchtbaar waren. Als
hun jongste kind van 1617 was, kon de oudste makkelijk in 1597 geboren zijn. Een
bedenking die we natuurlijk niet concreet kunnen maken, omdat die parochie-
registers nog niet bestonden.

Wat peters en meters betreft, geldt precies hetzelfde. Ongetwijfeld staan er tussen de
namen van de peters en meters de oudst vindbare Sinaainaars vermeld, die rond
1575 geboren zijn. We konden ze niet verder traceren, maar een dopeling van 1617 - eerst-
geborene in het gezin - had een vader en moeder die geboren was rond 1595 en een
grootvader-peter van vóór 1575. Of nemen we het voorbeeld van een laatstgeboren
kind uit een gezin. Zo is er het gezin van Jan Saman en Amelberga Vaels. Hun doch-
tertje Pirijntje (Petronella) wordt geboren op 25 juni 1617 en bleef het jongste kind.
Het gezin had echter al 3 dochtertjes: Cecilia (°1616), Antonia (°1613) en Elisabeth
(°1612). Hun huwelijk moet zeker voltrokken zijn vóór dat jaar 1612. In theorie
kunnen Jan en Amelberga al rond 1595 gehuwd zijn en  verschillende oudere kinde-
ren gehad hebben. Het is dus mogelijk dat de ouders Jan en Amelberga Saman rond
of vóór 1575 geboren waren.

Tot slot konden we de gezinnen groeperen volgens het aantal kinderen. Er waren
gezinnen met 1 kind (15), met 2 kinderen (4), 3 kinderen (6), 4 kinderen (12), 5 kinderen
(6), 6 kinderen (6), 7 kinderen (3) en 8 kinderen (5). Dit geeft een beeld van de grootte
van de gezinnen. (We zijn ons bewust van de onvolledigheid en een foutenmarge,
omdat we enkele gezinsleden van vóór 1611 missen).

Welke namen en voornamen in Sinaai in de 17de eeuw populair waren, vertellen we
u in het volgend nummer van Sinaïek. 

Luc Van Thienen

15 ouders huwden tussen 1611 en 1617.
19 keer kunnen we er van uitgaan dat het echtpaar huwde vóór 1611, omdat het
doopsel van hun oudste kind dat we konden vinden dateert van kort na 1611. Er
kunnen daar ook nog oudere kinderen geboren zijn vóór 1611 !
21 keer waren er geen oudere kinderen vóór 1617 en vonden we geen huwelijk in
Sinaai tussen 1611 en 1617. Dit sluit niet uit dat ze in die periode huwden in een
buurtparochie, waar de vrouw woonde.

-
-

-
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O kom toch eens kijken…
Zelfstandige naamwoorden met ‘O’

Ja, u leest het goed: op het einde van deze feestmaand zijn we in onze dialectbijdrage
bij de letter O aanbeland. De ‘O’ van verbazing, verontwaardiging, verwondering,
vreugde, verdriet, schrik,… maar ook van vele mooie dialectwoorden. Hier gaan we! 

Oader: ader – we beginnen al met een onechte o: de lange a wordt in ons dialect vaak
als oa uitgesproken. Je vindt hierna dus ook een aantal woorden die in het Nederlands
met een a beginnen.  
Oanhoudster: bijzit – aanhouden verwijst naar ongeoorloofde betrekkingen 
Oanloadsel: bezinksel, dikke substantie die aan de rand blijft kleven
Oantrok: succes, aandacht
Oar: (koren)aar, maar ook haar (zelfstandig naamwoord). Het bezittelijk voornaam-
woord haar is in ons dialect eur. We zijn dus duidelijker dan de standaardtaal: haar
haar is bij ons eur oar.
Oard: aard
Oardigen: rare kerel, zonderling – da’s moar nen oardigen
Oardigheid: zeldzaamheid – veur een/d’ oardigheid betekent zoveel als voor de grap,
om te testen: veur d’oardigheid hê’k da ies geprobeerd
Oasem: adem – oorspronkelijk bestonden adem en asem, die allebei teruggaan op het
Sanskriet atma (ziel) naast elkaar, maar uiteindelijk kozen de meeste dialecten voor
asem naar analogie met wasem en de standaardtaal voor adem.
Oawas: aanwas, aangroei, gezwel
Oazelep: hazelip – i klinkt als e
Oebel: bobbel, bult
Oeft: vuistslag, iets groots: een oeft van nen oebel op mijne kop
Oekedoeleken: kikkervisje – waarschijnlijk een klanknabootsing
Oest: oogst – klankwissel tussen o en oe en g valt weg voor st
Oestappel: appel die rijpt als het koren geoogst wordt
Oestkatsjen: katje in augustus geboren (en dikwijls zwakker dan een lentekatje)
Oestmoand: oogstmaand
Oliepul: oliekan, oliespuit
Oliezieëker: spotnaam voor Sint-Niklazenaren, ooit toegekend omwille van het groot
aantal olieslagers in Sint-Niklaas.
Omauling: omhaling, inzameling
Omluuëp: omloop, renbaan – klankwissel tussen lange o en uuë
Ommetoer: omweg
Omtrek: omgeving, buurt – da was hier in d’n omtrek
Ondebeet: hondebeet, kniestoot
Onderduimsen:geniepigaard
Onderuuëring: ondervraging, overhoring
Onderlijveken: onderlijfje
Ondertrou: ondertrouw – de w is niet te horen na au, eeu, ou en u
Ondsdaugen: hondsdagen, periode van 20 juli tot 20 augustus. Verwijst naar het ster-
renbeeld Grote Hond, met Sirius (de hond van jager Orion) als centrale ster. Is in
principe de warmste periode van het jaar.
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Ongeduurigoard: ongedurige
Onhandigoard: onhandige
Onnuuëzeleiër, onnuuëzelen: onnozelaar, onverstandig man
Onnuuëzelas, onnuuëzele: onnozele, onverstandige vrouw
Onnuuëzele kinnekesdag: 28 december, de dag van de onschuldige kinderen. Verwijst
naar de kindermoord door Herodes na de geboorte van Christus. 
Onzieër: Onze Lieve Heer
Onslievrou: Onze Lieve Vrouw
Ontvangsturen: spreekuren
Ooparleur: luidspreker, van het Franse haut-parleur
Opdiener, opdienster: serveerder, serveerster
Opdientaufelken: serveerwagentje
Openduunder: blik- of flesopener
Opgoander: plant die in ‘t zaad is geschoten
Opgroei: puberteit – z’is volop in euren opgroei
Opaalp: steun, hulp – gij zed’ uk genen opaalp, zunne
Oplegpot: inmaakpot, weckglas
Opluuëping: oploping, opdrang – opluuëping van ‘t bloed
Opmauker: ophitser, opruier
Opperste: zolder, hoogste verdieping – da ligt op ‘t opperste
Opstaur: drijver (bv. van vee)
Opstropping: opstopping – de r wordt toegevoegd naar analogie met het werkwoord
opstroppen
Opzeg: ontslag
Opzicht: voorkomen, uiterlijk – een stuurs opzicht is een onvriendelijk gezicht
Orgeliest: organist
Ospies: bejaardentehuis, van het Franse hospice
Osseknien: dikke, naar binnen gegroeide knieën
Ossenuuëg: rond of ovaal venstertje
Otoskoeter: autoscooter
Otoostop: autostop, lift
Otoostrade: snelweg
Oukster: ekster
Overkomst: bezoek
Overlast: te veel werk hebben – ‘k zit overlast
Overluuëperken: kinderspel

En met dit kinderspel zijn we aan het einde van onze lijst gekomen. We wensen jullie
een goede overluuëp naar 2020 toe!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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Kanunnik Kamiel Van Britsom

° Stekene op 16 juni 1865 - † Sinaai op 27 maart 1936
2 mei 1889: surveillant Sint-Niklaas, normaalschool;
21 december 1889: priesterwijding;
24 oktober 1901: diocesaan opziener godsdienstonderwijs;
23 november 1905: dekenaal opziener Sint-Niklaas;
18 mei 1916: diocesaan hoofdopziener Gent;

23 juni 1917: erekanunnik Gent, Sint-Baafs.

Als Sinaainaar schreef hij volgend gedicht over Edgar Tinel dat werd afgedrukt op
één van de gedachtenisprentjes van de toondichter.
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Begrafenis op het kerkhof van Sinaai in 1936

De rouwstoet op het kerkhof. Op de achtergrond bemerk je het Jongenspatronaat en
ook nog de ijzeren omheining “grille” van het kerkhof.

Bij het graf bidt pastoor Crombez de laatste gebeden, omringd door de geestelijke en
burgerlijke personaliteiten. Etienne De Meester
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Een poskaart die tot leven komt

In 1857 werd er door de gemeente een kaai aangelegd langs de Moervaart. De post-
kaar, die we al enkele keren gebruikten en dateert van het begin van de vorige eeuw
kreeg onlangs een verhaal en kwam zo tot leven.

Walter Dierckx uit Schelle vertelde me: 
Mijn overgrootvader - Philemond De Coninck - was eigenaar van dit Otterschip "De Jonge
Frederik". Het schip heette aanvankelijk "De Jonge Prudence".  Philemond kocht het op
15 maart 1885 als "De Jonge Frederik" in Antwerpen van Rosalie Verlee (weduwe Frans
Verschelden) en haar zoon Frederik Verschelden".
Of hij het schip na de aankoop ook een andere naam gaf weet ik niet.
Philemond De Coninck, zoon van Pieter Augustinus en Maria Antonia Vercammen, werd
in Sinaai geboren op 3 december 1864 en is er overleden op 18 juni 1948. Hij huwde Maria
Elodia Van Mele te Sinaai op 7 juni 1899.
Maria Elodia Van Mele, dochter van Pieter en Fidelia Vercammen, werd in Sinaai geboren
op 24 maart 1878 en is in Antwerpen overleden op 3 juni 1900. Hun enige kind Jeannette De
Coninck werd in Sinaai geboren op 7 maart 1900.
De foto dateert waarschijnlijk uit 1913 en werd genomen aan het Keysershof. Philemond staat
op het achterschip, twee van zijn zusters rechts van hem op de oever in witte schort. In dit jaar
stuurde mijn 13-jarige grootmoeder deze kaart aan haar tante Marie De Coninck in Antwerpen.

Bedankt Walter voor deze prachtige getuigenis.

Jos Daems
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Sinaainaren die stierven in 1960
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
19  Marie Rosalie Verlee, (83 j. ) w. v. Josephe Van Poucke, Stenenmuurstraat
19  Eugenia Mertens, (84 j. ) d. v. Juliaan en Anna Cannekens, Eindestraat
23  Elodia Van den Branden (86 j.) e. v. Petrus Van Pottelberghe, Leebrugstraat
27  Gustaaf Parijs (65 j.) e. v. Maria Elvira De Clercq, Luitentuit
29  Maria Willems (87 j.) w. v. Alfons De Bock, Dorp
-februari
02  Henrica Hemelaer, (69 j. ) w. v. Jan Lecocq, Dorp
14  Joannes Van Osselaer (3 m.) z. v. Herman en Amelie Laureys, Puiveldestraat
15  Maria Theresia Lammens (76 j.) w. v. Petrus Van Goethem, † Klein-Sinaai
15  Nicacius De Wolf (80 j.) e. v. Clara Van Bunder, Dorp
21  Juliana Zaman (80 j.) w. v. Jozef Nachtegaal, Hulstbaan
23  Emma Van Britsom (82 j.) d. v. Karel en Felicita Knapen, Dorp
-maart
01  Jozef-Oscar De Backer (49 j.) e. v. Martha Platinck, † Waasmunster
20  Polidoor Joos (71 j.) e. v. Marie Henriette De Clercq, Vleeshouwerstraat
-april
01  Franciscus De Bock (84 j.) e. v. Sophia Van Garsse, Statiestraat (Wijnveld)
09  Maria Coleta Stremersch (80 j.) w. v. Franciscus Wils
19  Maria Coleta Mathijs (80 j.) w v. Camille Vercauteren, Zwaanaardestraat
25  Brigitta De Schepper (57 j.) e. v. Leo Paelinck, Leestraat
-mei
05  Elodia Haentjes (80 j.) w. v. Francis Van Gestelen, Hulstbaan
11  Maria Vlaeminck (54 j. ) e. v. Rene De Vleeschouwer, Dorp
22  Gudula De Prycker (70 j. ) w. v. Honoré Keymolen, Hulstbaan
26  Achiel De Bock (70 j.) w. v. Maria Nobels, e. v. Maria Rosalia Raemdonck,

Statiestraat (Wijnveld)
-juni
01  Remi Ongena (59 j.)  z. v. Maria Leonie, Heirstraat
01  Maria Speelman (73 j.) w. v. Kamiel Nobels, Hulstbaan
02  Edgar Van den Abeele (73 j.) w. v. Magdalena Coppieters
04  Firmin De Plukker (29 j.) z. v. Juliaan en Maria Raemdonck
06  Ludovicus Felix (72 j.) e. v. Regina Vercauteren, Molenstraat
12  Julia Verlee (44 j.) e. v. Edgar Polfliet, Stenenmuurstraat
13  Casimir Staessens (78 j.) w. v. Maria Van Driessen, Vleeschouwerstraat
-juli
05  Karel-Lodewijk De Maesschalck (80 j.) w. v. Melanie Creve, † Klein-Sinaai
18  Eduard De Jaeck (88j.) w.v. Maria Coleta De Bock, †Wilrijk
23  Domien Ongena (82 j.), w. v. Maria Ongenae e. v. Adina Ongena,

Statiestraat (Wijnveld)
30  Sylvia Dieleman (88 j.) d. v. Antonius en Joanna Theresia De Moor, Dorp
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-augustus
10  Alfons Van Bocxlaer (59 j.) e. v. Clara Robijn, Statiestraat (Wijnveld)
30  Stephanie Laureys (85 j. ) w. v. Pieter Baeke, Dorp
31  Jozef Verschraege (59 j.) e. v. Maria Maes, †Moerbeke
-september
03  Leo De Decker (77 j.) w. v. Augusta Malschaert, Tinelstraat
03  Leontina Van Britsom (70 j) e v Leon Ivens, Vleeschouwerstraat
04  Leo Steels (50 j.) e. v. Aline Julia Tercken, Statiestraat (Wijnveld)
26  Irma-Maria Paelinck w. v. René Verschraege, † Sint-Niklaas
-oktober
03  Florentina Meyskens (76 j.) e. v. Jozef Poppe, Zwaanaardestraat
06  René Moens (76 j.) e. v. Juliana Ongena,  Statiestraat (Wijnveld)
10  Eduardus De Beule (91 j.) e. v. Augusta De Kesel, Dorp
11  Jan Louis Vael (73 j.) w. v. Emma Windey en Margareta Roels,

e. v. Hortense Van de Velde, † Eksaarde.
12  Virginia Roels (79 j.) w. v. Alois De Mulder, Luitentuit
22  Alfons Thuysbaert (50 j.) e. v. Germana Mechtildis Danis, Molenstraat
27  Edgar-Jozef De Backer (77 j.) e. v. Marie-Zulma Dossche, † Klein-Sinaai
31  Karel Beirens (82 j.) e. v. Maria Huys, Dorp
-november
04  Maria Van Daele (61 j.) w. v. Henri Van Goeye en Gerard Stuyts, † Hoboken
14  Maria Huys (76 j.) w. v. Karel Beirens, Dorp
22  Gustaaf D'haese ((62 j.) e. v. Maria Beirnaert, Hulstbaan
27  Remi Vercauteren (56 j.) e. v. Irena Van Gestelen, Hulstbaan
28  Zoë Van Der Massen (78 j.) w. v. Eutenis Kenes, Dorp
30  Julius Baeckeland ( 67 j.) w. v. Charlotte De Pauw, Dorpstraat 

-december
05  Annecour Leon (63 j.) e. v. Pharailde Smet, † Lokeren
08  Sidonia Maria Van Aelst (55 j.) e. v. Jozef Ongena, † Sint-Gillis-Dendermonde
13  Leon Briessinck (76j.) e. v. Julia Van den Bossche, † Sint-Niklaas
13  Josephina Staessens (78 j.) d. v. Leopold en Maria Wiegers
27  Marcel De Caluwe (49 j.) e. v. Angèle Michiels, † Sint-Niklaas

Georges Tallir
~~ ~~ ~~ ~~

Fragment van het overlijdensbericht uit “De Standaard” van  begin maart 1999.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 6 maart in de Sint-Catharinakerk te Sinaai. Zijn
artsenpraktijk was gevestigd op de Hulstbaan nr 34.
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Chiro Alleman
In september ging het nieuwe Chirojaar van start. Zoals elk jaar konden we vele nieuwe gezichten
verwelkomen en bereikte het ledenaantal alweer een hoogtepunt. Heel wat nieuwe Allemannetjes
kwamen proeven van de chiro en dat viel natuurlijk goed in de smaak.

Vooraleer we jullie op de hoogte brengen van wat het nieuwe jaar allemaal in petto heeft, blikken
we kort terug op een aantal evenementen en acties die reeds achter de rug zijn.
Allereerst konden we op 5 oktober genieten van lekkere mosselen op ons jaarlijkse mosselfeest.
We vulden vele maagjes en willen aanwezigen bedanken voor hun komst!
Daarnaast hielden we op 12 oktober onze oud-ijzer actie. We reden doorheen Sinaai en omstreken
en haalden een heleboel ijzer op.

Op zaterdag 26 oktober gooiden vele kinderen en jongeren hun benen los of namen een duikje in
het grote ballenbad op onze fuif. Ons harde werk werd beloond door een grote opkomst van zowel
kinderen met ouders op de kinderfuif als jongeren op ‘Balls & Beats’.
Op zondag 17 november openden we met veel trots onze nieuwe sanitaire blok. De wc’s en
douches kregen een totale ‘make-over’, met veel dank aan onze helpende handen!
Ook Kristus Koning op 24 november is de revue gepasseerd. We verwelkomden vele chiromeisjes
op de Dries om hun buikjes te vullen met heerlijke koffiekoeken en warme chocomelk, om het
daarna op te nemen tegen de andere jeugdbewegingen van Sinaai met leuke spelletjes.
Zondag 1 december hielden we onze jaarlijkse kerstrozenactie. We gingen doorheen Sinaai en ver-
kochten onze bekende rode en witte kerstrozen. Bedankt Sinaai!
Nadat al onze flinke kapoenen bij Sinterklaas zijn geweest voor wat lekkers was het tijd voor de
leuke kerstfeestjes! Er werd gesmuld, er werden vele cadeautjes uitgedeeld en gedanst. Voor onze
oudere leden was de examenstress al lang gepasseerd, terwijl dit bij de leiding stilaan een minder
plezant gespreksonderwerp werd. Dankzij onze Aspi’s en oudleiding wordt er tijdens onze examens
steeds voor vervanging gezorgd.

Nu het nieuwe jaar van start gaat, kunnen we wat meer vertellen over onze komende activiteiten.
Onze oudere leden gaan op gewestweekend. Dit staat gepland in het weekend van 14 februari.
Voor de anderen staat er alweer een leuk afdelingsweekend gepland. 
Ook houden wij opnieuw een oud-ijzeractie op zaterdag 14 maart. 

Zoals u leest zullen we dit jaar weer niet stil zitten, wij hebben er alvast heel veel zin in!

Jeugdkoor Gaudeamus groeit en bloeit
Bergen werk hebben we verzet in het sfeervolle Oostduinkerke aan zee! Ons jaarlijks repetitieweek-
end was dan ook weer een schot in de roos voor groot en klein. Terwijl onze koorleden zich door
de laatste nieuwe liedjes voor het komend kerstconcert worstelden, maakten de meegereisde ou-
ders leuke uitstappen. Ze waanden zich even in de zevende hemel tijdens het bezoek aan een ster-
renwacht, pikten hier en daar een interessant museum mee of genoten van een heerlijke duin- en
strandwandeling. Maar ook onze jeugdige leden waren niet enkel om te ‘werken’ naar onze Belgi-
sche kust afgezakt. Voor hen was er ook heel wat ontspanning in de vorm van een zwempartijtje,
bingoavond, digitaal spel in de duinen of wat dacht je van een heuse halloweendoolhof op het
strand?

Ideale gelegenheid ook om onze nieuwe leden wat beter te leren kennen, want met een kleine 40
leden is ons koor op korte tijd heel erg gegroeid. Fijn om te zien hoe zo’n heterogene groep in de

31
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leeftijdscategorie 6-18 jaar samenwerkt
om voor jullie een prachtig concert
onder de titel ‘Droom met open ogen…’
te brengen op zaterdag 21 december in
onze eigen parochiezaal. 

Subsidies of geen subsidies? Wij blijven
onze Sinaaise jeugd (en ook die van de
omliggende gemeenten) onze liefde voor
muziek graag bijbrengen in een onge-
dwongen en gezellige sfeer! 

Voor meer info over ons koor mail naar
jeugdkoorgaudeamus@gmail.com.

Scouts Sinaai
Dit scoutsjaar zijn we vlot gestart met
onze super gezellige barbecue die plaatsvond op 21 september en waar de leden elkaar en hun
nieuwe leiding hebben leren kennen. De leden van de Jin, de oudste groep, mochten daarna al
meteen de handen uit de mouwen steken op de Braderij in Sinaai op 28 september. Daar verkoch-
ten zij overheerlijke paella om centjes bijeen te sprokkelen voor hun buitenlands kamp in de zo-
mervakantie. Veel tijd om te rusten hadden ze niet, want een paar weken later gingen ze de straten
op voor hun snoepverkoop en op de Halloweentocht op 31 oktober hadden ze hun handen vol
met het verkopen van pompoensoep en onweerstaanbare spitburgers! Dat was een groot succes,
maar ze zitten nog lang niet aan hun gewenste bedrag dus er staan nog vele geldacties op het
programma. De Jin staat ook open voor allerhande taken; dus heeft u een feest waarbij u nog hel-
pende handen zoekt, moet uw huis geschilderd of de tuin onderhouden worden,…? Aarzel dan
zeker niet de jinleiding van onze scouts te contacteren! jin@scoutssinaai.be.

Ook de andere groepen van onze scouts hebben natuurlijk niet stilgezeten! De Givers slaagden er
zoals elk jaar weer in om een geweldige
wijnactie op poten te zetten met daarbij ho-
rend een gezellige wijndegustatie. Onze drie
jongste groepen, de Kapoenen, Welpen en
Jonggivers, beleefden elke zondag al een
spetterende namiddag met gevarieerde en
uitdagende activiteiten. Elke groep heeft
ondertussen ook al zijn eerste weekend
achter de rug en aan de verhalen te horen
heeft iedereen zich enorm geamuseerd! 

Bij Scouts Sinaai valt er altijd wat te bele-
ven! Zo gaan wij op zaterdag 7 maart met
alle groepen op pad om onze jaarlijkse aza-
leaverkoop tot een goed einde te brengen.
Hou zeker ook zaterdagavond 24 april vrij,
want dan vindt onze quiz plaats! Groepjes van 4 personen gaan hier de strijd aan om de 1e plaats
te bemachtigen en eeuwige roem te verdienen.

Hopelijk tot dan!

Jeugd Jeugd Jeugd
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Sint-Catharinascholen - Basisschool
“Echte helden pesten niet, SAMEN voor rodeneuzen!”

ZOEF! ZOEF! ZOEF! Misschien heeft u ze ook al opgemerkt? Met veel snelheid vlogen onze su-
perhelden de afgelopen drie weken over kleuterschool ‘t Wijntje! 

Onze school ging de uitdaging aan om geld in te
zamelen voor de rodeneuzenactie.  Als school wil-
len we ons steentje bijdragen aan het welbevinden
van jongeren van vandaag en morgen. Aan de hand
van het thema “Echte superhelden pesten niet” ver-
kenden we samen onze gevoelens en profileerden
we ons als een écht team! Iedereen heeft een ta-
lent, iedereen hoort erbij!

“Juf, kijk eens naar mijn flatgebouw! Mijn superman
kan er nog net over vliegen!” In de blokkenhoek
blijft het niet gewoon bij spelen maar onze kinderen
toverden prachtige constructies tevoorschijn. Ze
leerden zelf een bouwplan maken en gingen er
samen mee aan de slag. Wie weet, misschien wor-
den ze later wel architect? 

In de superheldentrainingzaal trainden onze kleine su-
perhelden hun spieren. Ze bouwden een uitdagend par-
cours uit en verruimden hun motorische vaardigheden.
Wie weet, misschien worden ze later wel sportman of
turnleraar? 

Aan de knutseltafel schilderden de kinderen zichzelf als
superheld! Elke superheld zag er anders uit, ze leerden
zich creatief uitdrukken. Wie weet, worden ze later wel
kunstenaar of uitvinder? 

Aan de spelletjestafel hielpen onze oudste kleuters de
jongere kleuters als volleerde superhelden bij het spelen
van het pyjamaheldenspel! Leren van elkaar, hoe gewel-
dig is dat? Wie weet, misschien worden ze later wel le-
raar? 

In de gevoelenshoek leerden de kinderen inzicht krijgen
in hun eigen emoties en konden ze foto’s bespreken van
hun eigen talenten. Alle foto’s werden verzameld op
onze trotskader want hé, iedereen kan iets goed! Dat
mogen we laten zien! Wie weet, misschien worden ze later wel psycholoog? 

Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school! Kinderen kunnen immers pas ‘groeien’
als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben. Als we inspelen op de interesses
van elk kind  kunnen we een hoge betrokkenheid in het spel bereiken. Als kinderen geboeid spelen

Jeugd Jeugd Jeugd
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en uitgedaagd worden op hun niveau, kunnen ze ontwikkelen. Onze klassen worden steeds on-
dergedompeld in een ander thema waardoor we de nieuwsgierigheid van onze superhelden blijven
prikkelen. 

Op onze school streven wij ernaar om op een speelse manier op ontdekking te gaan met onze kin-
deren. Tijdens deze ontdekkingsreis leren we dat “anders zijn” een meerwaarde is!  Elke dag op-
nieuw bieden wij een rijke en uitdagende leeromgeving aan waarin de kinderen initiatief leren nemen
en hun eigen superkracht kunnen ontdekken. In elk kind zitten er talenten verborgen en wij gaan
er graag mee aan de slag. SAMEN! 

Sint-Catharinascholen - Lagere School
“Veilig in de kosMOS” op de lagere school
De voorbije maanden woedde er op de lagere school een heuse ‘stickerverzamelwoede’. Elke dag
werd er gestreefd naar een nieuwe sticker.
Nee, geen klever van Kevin De Bruyne of
Eden Hazard, ook niet van onze lokale voet-
baltalentjes… Wel de fluo plakkertjes van
de actie “Helm op/Fluo top!” Door fluo en/of
een helm te dragen op weg naar school,
vullen onze kinderen hun spaarkaart met
stickers en sparen ze voor leuke belonin-
gen. Bovendien duiden we het belang van
goed zichtbaar zijn in het verkeer. En het
enthousiasme is overduidelijk: tijdens de
voorbije donkere dagen waren zowat al
onze kinderen een opvallend lichtje in de
duisternis. Top!

Onze werkgroep ‘Veilig in de kosMOS’* trok
naast de kaart van VEILIGHEID ook die van MILIEUZORG. Zo werd er volop nagedacht over een

efficiënt afvalbeleid voor onze
school. En dus mochten we 4
nieuwe gezichten verwelkomen.
De kinderen maakten kennis met
Vladimir Papier, Chantal Restaf-
val, Jerom Compostworm en
Amedee PMD. Deze gekke fi-
guurtjes sieren onze nieuwe vuil-
bakken en stimuleren het
sor teren. Ondertussen wordt er
al duchtig nagedacht over onze
volgende stappen naar een nog
meer veilige en gezonde school-
omgeving. We houden jullie op
de hoogte!

*MOS: Milieuzorg Op School
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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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Running Team Sinaai
Ann Van Hende en Kristien Van Buynder hebben elkaar leren kennen in de zaak van Ann waar Kris-
tien klant was. Tussen het keuvelen door, zoals dames wel eens doen, werd ook als eens gemijmerd
over sporten. Van het een kwam het ander en ze begonnen zelf met een start to run… op het ritme
en de tijd van een keukenwekker... 😊. 2 gezworen vriendinnen dus die de loopmicrobe ontdekten
en dit nu al 12 jaar samen beoefenen. Ann's dagen zijn gevuld met het beheren van haar schoon-
heidssalon in de Zwaanaardestraat en ook Kristien, die in marketing werkt, worstelt zich door een
druk weekprogramma.. Daarom lopen ze meestal ‘smorgens om 6 uur, voor hun dagtaak begint,
of op zondagvoormiddag. De beste vitamines en energie rapen die dames dus op in hun moedige
ochtendlopen. In de week lopen zij afstandjes van 5 à 6 km en in de weekends kan dat al gauw
gaan naar 10 tot maximum 20 km. Ann Van Hende is ook vanaf het ontstaan van Running Team Si-
naai een sponsor van onze club. Ann en Kristien liepen de laatste jaren ook al mooi wedstrijden,
zoals de 10 miles van Antwerpen, trailruns in de Ardennen en wedstrijden waar geen al te grote
drukte heerst om gewoon te kunnen genieten van de loop, de omgeving en de natuur. Er was één
belangrijke wedstrijd waar ze wel eens wilden uitblinken: de halve marathon van Parijs. Door op
het laatste moment een trainingschema van 4 à 5 weken van hun trainer Werner te volgen, konden
zij in Parijs alsnog een mooi tijd neerzetten van 1 u 48. Een bewijs dat je dus ook als jogger de
grens eens kan verleggen naar
een mooi niveau. Wat hun loop-
toekomst brengt? Gewoon vol-
houden, gaan lopen voor de fun
en niets moet. Er breken wel
eens kalmere periodes aan, maar
het is nog nooit gestopt. Ann en
Kristien doen dit ook om fit te
blijven, zeker de ochtendruns
geeft hen een enorme energie-
boost die ze gans de dag mee-
dragen. Als ze bijvoorbeeld een
week niet gelopen hebben, voe-
len zij dat ook aan hun humeur.
Lopen is dus de beste vitamine
om de dag te beginnen! Dat is
hun moto. Wij wensen Ann en
Kristien nog vele gezonde en fijne
loopjaren toe! 

Ben je sportief aangelegd of wil je sportief worden en denk je dat lopen iets voor jou is? Kom dan
3 x vrijblijvend langs op één van onze trainingen op maandag- en woensdagavond. Lid worden
kan vervolgens voor slechts 37 euro voor een volledig jaar, inclusief begeleiding, verzekering en
een toffe sfeer en een betere conditie. Meer info via www.runningteamsinaai.be. Zet ook alvast
zaterdag 16 mei in jouw agenda! Dan is er opnieuw de Bokkenloop te Sinaai mét vernieuwd par-
cours! 

Podium uitslagen van onze atleten: 17-08 in Moerbeke een 1e plts voor Heidi van de Velde / 14-09
in Axel 2e plts voor Sylvie Claessens / 21-09 in Klein Sinaai (Rom van Hooste Run) 1e plts voor
Sylvie Claessens en een 2e plst voor Melissa van Eetvelde / 6-10 in De Klinge (bosrun) 1e plts Sylvie
Claessens op de 10 km en in Moerbeke (Pereboom trail) een 3e plts voor Heidi van de Velde / 26-
10 in Westdorpe (pietspruitloop) een 1e plts voor Sylvie Claessens  / 27-10 in Lommel (trailloop 17

sport sport sport
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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 !

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

groenten en fruit
charcuterie

kaas
brood

‘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.

tschuurke-sinaai.be
0477/30.23.48

e-mail: tschuurke@skynet.be
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km) een 1e plts voor Heidi van de Velde / 1-11 in Berlare (donkmeerloop) een 1e plts voor Sylvie
Claessens / 2 -11 in Axel een 1e plts voor Didier Verlee op de 13,6km / 2-11 trail marathon in de
gemeente Ham een 1ste plts voor Sofie Claus / 10-2 Cross Cup in Mol een 2e plts voor Eddy Van
Puyvelde (bij de masters) Eddy is een fighter en wij bewonderen hem telkens voor zijn inzet en
sportiviteit!

Proficiat aan alle lopers en joggers van Sinaai. 

GFA
Paastornooi 2020: Op zaterdag 11 april & maandag 13 april vindt het internationale paastornooi
voor meisjes en vrouwen plaats op het Wijnveld. De wedstrijden beginnen op beide dagen om
9u00, de prijsuitreiking is voorzien rond 17u00. De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld: onze provinciale & recreatieve ploegen spelen op za-
terdagen om 11u00 & 13u00. De jeugdploegen spelen op zaterdagen van 10u00 tot 12u00. 

Heb je zin? GFA Sinaai nodigt alle meisjes vanaf 5 jaar die graag voetballen uit op haar trainingen.
Deze zijn gratis & onbeperkt in aantal. Ben je al wat ouder en wil je toch nog beginnen voetballen
in ploegverband? Dan ben je welkom in onze recreatieve vrouwenploeg! Neem wel vooraf contact
op met onze sportief verantwoordelijke, Jürgen De Bondt, via jurgendebondt@telenet.be om de
trainingsmomenten verder af te spreken.

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

Judoclub Sinaai  
Xavier Cuppens kampioen Oost-Vlaanderen. 

Op 12 okt. werd onze judoka bij de senioren eerste in de categorie van 80 tot 90 kg. Na 4 gewonnen
kampen met ippon (vol punt) won onze “cuppie” in de finale van zijn tegenstander, een judoka die
in de selectie zit van de nationale ploeg.
Op de Vlaamse Kampioenschappen verloor Xavier in de halve finales. 

Tijdens deze kamp kwetste onze man zich aan de duim, verloor en moest daardoor nadien forfait
geven om het brons. Weg BK. [foto 5.3.1]
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Sinds
1890

Centrale Verwarming
Reeds meer dan 20 Jaar ervaring

• Onderhouden &
Herstelingen Gas –
Mazout

• Vegen van schoor-
stenen

• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai

03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

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

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

Vleeshouwersstraat 36 - Sinaai - 03/772 33 39

Delicatessenslager
Maes
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Competitie: 

Tornooi Wachtebeke 
1ste Rose Poppe - Seppe Nijs - WimPoppe 
2de Sien Goethals - Emily Buysrogge - Lander Reyckaert - Leni
Vertenten 
3de Gust De Vlieger -Sander Meesters -Tibo Linthout - Maaike
Vertenten - Vic Moerman - David Deryk 

Tornooi Kemzeke 
2de Nanou Meersman – Rose
Poppe –      Tiemen Vermeulen –
Lucas De Kerf 
3de Zita Van De Walle – Sander
Meesters 
4de Gust De Vlieger 

Tornooi Olen 
3de Thor Geerts 

Tornooi Zwijndrecht 
2de Vic Moerman 
3de Zita Van De Walle – Hanne
Goethals 

Men kan steeds aansluiten:
woensdag en vrijdag vanaf 19 uur. 4 gratis proeflessen. 

KFCH Sinaai
Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C): zie website www.fchsinaai.be
voor alle speeldata  en meer info.

Activiteitenkalender seizoen 2019 -2020
Zondag 12/01/2020 Sinaai – Schoonaarde Footlunch
Zondag 09/02/2020 Sinaai – Edeboys Footlunch
Zaterdag 07/03/2020 Carnavalsfeestje
Zondag 29/03/2020 Sinaai – Heikant Zele Footlunch

Gebruik van de kantine
Voor persoonlijke evenementen kan U gebruik maken van de kantine van KFC Herleving Sinaai.
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Dirk Volckeryck (gsm: 0497/45 48 97 of mailen:
dirk.volckeryck@telenet.be)
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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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Word nu trainer initiator voetbal!
Voor het voorjaar 2020 is de startdatum 25/02/2020. De lesdag is op dinsdag en je kan een flexibel
lestraject afleggen. 
Meer info via voetbalvlaanderen.be. 

Jeugdtrainers seizoen 2020 – 2021 
Als u zin heeft om wekelijks onze voetballertjes te trainen en te zien evolueren naar echte voetbal-
lers, dan mag U een mail sturen naar jeugdkfchsinaai@telenet.be. De verantwoordelijken van de
jeugdcel zullen u contacteren voor een kennismakingsgesprek.

Contactgegevens: info@fchsinaai.be - 0497/45.48.97 - www.fchsinaai.be 

Boogsport
Schietingen Sinaai Statie - Café “Maretak”, Wijnveld 308 - Tel: 0476/32.34.13

Vrijdag 03 januari  19u30 25€ gratis.
Vrijdag 06 februari   19u30 25€ gratis.
Vrijdag 06 maart 19u30 25€ gratis.

sport sport sport
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE 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

44

Sinaai_info_september_2020_76_pg_Opmaak 1  11/12/19  11:01  Pagina 60



45

De 50-jarigen 2019

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

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas

Ingemaakte kasten, bureaus, keukens
badkamers, dressings, slaapkamers,
tafels, plafonds, binnendeuren,
winkelinrichtingen, gyproc wanden...

Specialiteit: kasten onder schuin dak

TOTALE INTERIEURINRICHTING
op maat

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

GSM: 0476/84 70 35  -  Fax: 03/766 69 76
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De 60-jarigen van 2019
vierden feest op Zaterdag 12 oktober in Zaal ‘t Dorpspaleis.

Op de foto van links naar rechts:

Jean-Pierre De Waele, Patrick De Waele, Ronny Smet, Dirk De Geest, Viviane Van Goethem, Gentil
Poppe, Eddy De Wilde, Emanuella Strobbe, Marleen Moens, Marleen Schatteman, André Van
Eynde, Marc Van De Vijvere, Nicole Heyens, Marc Maes, Nelly De Cock, Hilde De Witte, Rosanne
Smekens, Marina Vercauteren, Guy Verdurmen, Marijke Schietse, Myriam Baeke, Lucienne Bracke,
Marina Gyselinck, Nicole Van Guyse, Myriam Van Hoye, Longine Thielemans, Ingrid Van Poucke,
Marleen De Wael, Christiana Van Bosch, Jan Joos, Frank Van den Broeck, Karla Poppe, Antoine
Van Osselaer, Danny Van den Broeck en Ben Van Eynde (staat niet op de foto).

feest feest feest
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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

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:
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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 

Café

@ Sinaai
bij Catherine & Biete
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feest feest feest

De 70-jarigen van 2019

Op de foto van de 70-jarigen van links naar rechts:

Werner De Mulder, Christiane Van De Vyver, Christiane Polfliet, Helena Van Bocxlaer, Paul Vercau-
teren, Freda Wittock, Luc Verlee, Rita Schelfaut, Robert De Wolf, Hedwig Kurek, Leon De Plukker,
Christiane Van Poucke, Lisette Poppe, Gonda Baert, Gaby Thuysbaert, Irene Polfliet, Fernand Van
Bocxlaer, Achiel Strobbe, Odette Ivens, André De Wilde, Paul Ringoot, Leo Terken, Luc Van Damme,
Gilbert Creve, Theo Van Bockxlaer, Franky Verstocken, Eddy Van Puyvelde.
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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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De 75-jarigen van 2019

Op de foto van de 75-jarigen van links naar rechts:

Staand: Willy Van Rumst, Achiel De Clercq, Alfred Van Pottelbergh, André De Block, Fernand Ver-
straeten, Eddy De Coster, Pierre Smet, Ignace De Beule, Marc Laureys, Paul Thuysbaert, Jozef
Aerssens.

Zittend: Godelieve Creve, Lisette Van Puyvelde, Godelieve Van Bocxlaer, Louisette Troch, Gode-
lieve Goethals, Huguette Van De Voorde, Godelieve Van de Vijver, Marie-Jeanne De Vleeschouwer,
Nadine Heynderickx. 

feest feest feest
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Van Hoecke - D’haen
Leestraat 27
9112 Sinaai

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
52

KBC Bank Belsele
Belseledorp 105, 9111 Belsele

tel. 03 722 90 20

KBC Verzekeringen Vitas Groep BVBA
Plezantstraat 74, 9100 Sint-Niklaas

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, FSMA 135140 A, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be

DRIES 25  -  9112 SINAAI

www.defrietstopsinaai.be
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Oproep 65-jarigen in 2020
Beste, op zaterdag 17 oktober 2020 nodigen we u uit voor een reünie van klas- en leeftijdsgeno-
ten. Waar de feesttafel zal staan wordt nog onderhandeld.

We doen een oproep om uw contactgegevens te bezorgen op onderstaande email. Via dit kanaal
zal u al de nodige informatie ontvangen. Uiteraard wordt de privacy wetgeving gerespecteerd.
Kent u klas- en leeftijdsgenoten die via Info-Sinaai niet bereikbaar zijn, gelieve genoemd emailadres
aan hen door te geven, waarvoor dank.

Zend ons een email en u hoort nog van ons. gerdabeck@hotmail.com

Oproep 70-jarigen in 2020
Op zondag 25 oktober 2020 worden alle 70 jarigen, met hun partner, uitgenodigd om deze bij-
zondere verjaardag met klasgenoten, vrienden, buren te vieren. We willen graag alle 70 jarigen die
te Sinaai geboren zijn in 1950 of nu te Sinaai wonen rond de feesttafel in Keysershof uitnodigen op
zondagmiddag 25 oktober. 

Om dit doel te bereiken doen we een oproep om uw contactgegevens aan ons te bezorgen. Gezien
de privacy wetgeving is het onmogelijk geworden om aan uw adres te geraken. De gegevens die
u ons bezorgt zullen volgens deze wetgeving gerespecteerd worden. Zend een email naar
andreverstraeten@skynet.be of bel naar 0473 668 567 en u bent bereikbaar voor verdere afspra-
ken, waarvoor dank. Kent u klasgenoten die Sinaai hebben verlaten en die we langs deze weg niet
kunnen bereiken, gelieve bovenstaande vraag door te geven. 

Troelant 50 jaar – Oudledenavond 
Hoe zalig was dat op vrijdagavond 27 september 2019 om samen 50 jaar Troelant te vieren? 

Exact op dezelfde datum, 50 jaar geleden, opende het jeugdhuis in ons dorp zijn deuren. Dit was
toen ook ter gelegenheid van Sinaai-jaarmarkt. Nu, 50 jaar later, kwamen de oud leden van de be-
ginperiode (1969-1985) massaal afgezakt naar het nieuwe Troelant. De grote zaal zat afgeladen
vol. Het werd een weerzien met bijpraten, herkennen of amper herkennen, anekdotes ophalen,
grote en kleine verhalen, lief en leed, maar vooral veel blijheid, heel blij, dansen, héél veel dansen,
zingen, héél veel zingen, lachen, héél veel lachen... en dit alles op de muziek van drie DJ’s van die
beginperiode. Deze DJ’s verstonden nog steeds de kunst om de groep in te pakken en massaal
op de dansvloer te brengen; het was echt een sfeer zoals we die toen dikwijls meemaakten. 

De organisatie van deze avond was in handen van een ploeg van 12 oud-leden uit die beginperiode;
de tap gebeurde door een groep van de huidige leden van Troelant. 

Hoe een eenvoudige formule een deugddoende avond werd! 

Al die oud-leden, die zoveel mooie herinneringen hebben aan hun jeugd in Troelant, hopen oprecht
dat Troelant nog lang verder werkt voor de jonge mensen van Sinaai.  
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Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:

DRIES 3  -  9112 SINAAI
03 568 13 81

OP AFSPRAAK

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

info@uwchauffeurfernand.be
FERNAND VAEL - B-SINAAI (St-Niklaas)

Nacht- en weekendwerk:
Vooraf te bestellen en enkel voor bestaand kliënteel
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Waterzuiveringsstation Sinaai: wat is er aan de hand?
Info Sinaai sprak met Stan De Laere, projectmanager RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie), en als
dusdanig verantwoordelijk voor de realisatie van de uitbreiding van het waterzuiveringsstation aan
de Tinelstraat in  Sinaai.

Bio: Stan is van opleiding industrieel ingenieur bouwkunde; afgestudeerd aan de universiteit van
Gent, en ondertussen 12 jaar aan de slag bij Aquafin, de bouwheer van de uitbreiding van het wa-
terzuiverings-station.

Info Sinaai: “Er zijn al een hele tijd werken aan de gang aan het waterzuiveringsstation in Si-
naai. Waarom is dat nodig, en wat is het objectief?”

Het bestaande waterzuiveringsstation
werd destijds gebouwd met een capa-
citeit van 6.000 inwonersequivalenten
(IE).  Momenteel is er een aanvoer van
meer dan 8.000 IE, wat nog zal uitge-
breid worden als ook het rioolwater van
Zwaanaardestraat, Leebrugstraat, Kei-
zerstraat, Weimanstraat via dit station
zal gezuiverd worden.
De capaciteit zal na uitbreiding de ver-
werking van 14.500 IE toelaten.

Info Sinaai: “Van waar komt al dat te
zuiveren rioolwater?”
Het te zuiveren rioolwater komt van een
gebied dat zich situeert tussen Ossen-
hoek in Puivelde, het Waterschoot in
Belsele, en zal dus op termijn worden
uitgebreid tot aan de Moervaart.
In dit rioolwater is er best zo weinig mo-
gelijk hemelwater aanwezig, want dit
zorgt bij fikse regenbuien voor overvolle
rioolbuizen en mogelijks overstorting
van dit gemengde afval- en regenwater
naar de waterlopen. Best dus om het re-
genwater zo veel mogelijk ter plaatse te
herbruiken (goed voor uw waterver-
bruik), infiltreren en afvoeren naar
grach ten, beken, waterlopen (goed voor
de grondwaterstand).

Info Sinaai: “Als er nu eigenlijk te veel vervuild water wordt aangevoerd, kan het dan nog vol-
doende gezuiverd worden?”
Een installatie is voorzien om een bepaald volume te ontvangen; enerzijds hydraulisch en anderzijds
biologisch en op dit moment voldoen we nog net aan de zuiveringsnormen opgelegd in de Vlarem
en de milieuvergunning.  Maar effectief, RWZI Sinaai wordt eigenlijk overbelast qua aangesloten
inwoners, vandaar dat de realisatie van de uitbreiding inderdaad dringend is.
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Info Sinaai: “Waren de aangesneden gronden al openbaar domein of eigendom van Aqua-
fin?”
De grond van het bestaande station uiteraard wel.  Voor de uitbreiding moest worden overgegaan
tot grondverwerving.  Dat ging ten dele via aankoop in der minne, en deels via onteigening.
Maar aangezien de grond eerst landbouwgrond was, moesten die percelen op het gewestplan
blauw worden ingekleurd, dat betekent: een bestemming krijgen als ‘grond voor gemeenschaps-
voor-zieningen’. Dat is via een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) gebeurd in 2015.

Info Sinaai: “Waarom werd er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd?”
Om tot één geheel te komen moest de landelijke fietswegel (Bockwegel) die tot nu achter onze in-
stallaties liep, worden verlegd. Dat is eerder dit jaar gebeurd.
In overleg met het stadsbestuur werd ook besloten om de huidige toegangsweg, die ook naar de
begraafplaats loopt, te verleggen, noordelijker in de Tinelstraat.  Dat had een dubbel doel: het fiets-
verkeer dat nu ten zuiden van het kerkhof rijdt, alsook de bezoekers aan het kerkhof en bewoners
van de eenvaksbaan zouden niet meer in conflict komen met vrachtwagens of dienstwagens van
Aquafin. Door de nieuwe weg aan te leggen werden beide doelstellingen bereikt en een veiligere
situatie bekomen.

Ook kan ik meegeven dat het verkeer dat met de werking van het zuiveringsstation te maken heeft,
zal beperkt blijven tot 3 à 5 slibvrachtwagens per week, ongeveer dezelfde frequentie als vandaag.

Info Sinaai: “We zien al een tijd weinig beweging op de werf. Wat is er aan de hand?”
Een jaar geleden rezen er problemen met de bemaling.  Het grondwater kwam rapper toe dan ver-
wacht ingevolge een hoger-dan-verwachte doorlaatbaarheid van de grond. M.a.w. we zouden in
totaliteit meer water oppompen dan toegelaten in de, op dat moment verkregen vergunning.  Een
eerste hindernis was dus het bekomen van een nieuwe (ruimere) vergunning. Daar zijn we al een
paar maanden mee verloren.
Het probleem dat zich nadien stelde is dat van paalfunderingen waarop de installatie wordt ge-
bouwd. 
Die palen zijn ontworpen om een bepaalde druk- en een bepaalde trekkracht te kunnen opvangen.
Uit proeven is gebleken dat ze de benodigde krachten niet zouden aankunnen. Dat was direct een
groot probleem, want alles steunt op die palen.
En toen is het begonnen, iedereen keek naar iedereen: het studiebureau, de stabiliteitsingenieur,
de aannemer, de palenfabrikant… Finaal is het dossier voor de rechter gekomen, en die heeft een
gerechtsdeskundige aangesteld. Die heeft ondertussen alle partijen gehoord, extra proeven bevolen
en op dit moment is hij een verbeteringsprocedure aan het uitwerken.
Hij zal normaal gezien de werf vrijgeven, zodat we begin 2020 wellicht kunnen verder werken.

Info Sinaai: “Hoe kan het verder verloop ingeschat worden?”
Ondertussen zijn maatregelen genomen om de situatie te verbeteren: er zullen een vijftigtal extra
palen worden geplaatst (bovenop de ± 250 bestaande), waardoor de beoogde druk- en trekkracht-
weerstanden zullen gehaald worden. Zonder nieuwe hindernissen, mikken we dus op najaar 2021
om de nieuwe installatie in gebruik te nemen. www.eight.world en fiscale attesten worden auto-
matisch 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 organi-
seren) en voor personeelskosten. 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.................. 30
Assuraes................... Verzekeringen ........................ 20
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ................. 24
Best Shop................. Droogkuis................................. 8
BNP Paribas Fortis ... Bank en verzekering .............. 36
Braeckman Robin..... Sanitair & verwarming  ........... 8
Carl Stuer CSI........... Interieurinrichting ................... 46
Cerpentier................. Dakwerken-sanitair .................. 6
City carwash............. Carwash..................................14
Climax....................... Praatcafé................................ 58
Concept.................... Ontwerpburo............................ 2
Cools Stefan............. Schilderwerken ...................... 42
Corvers Lisa ............. Pasta Délisa ........................... 58
Danika....................... Dienstencheques ................... 54
Dany’s Style.............. Kapsalon................................ 44
DCS .......................... Vastgoed.................................10
De Beleyr Marc......... Electro-techniek..................... 38
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie ............................ 44
De Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................. 6
De Roeck.................. Bouwonderneming ................ 44
De Ryck Marijke ....... Meetbureau............................ 20
De Ster...................... Taverne .................................. 36
De Tender Dirk.......... Interieurwerken ...................... 44
De Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken................ 48
De Waele Tom .......... Brood en banket ...................... 8
De Windt Chloé ........ Podologie............................... 44
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal................................ 38
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ... 40
Europack Smet......... Verpakking ............................. 20
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens .......... 52
Frietstop ................... Frituur..................................... 52
Garderobe ................ Herstellingen/retouches........... 6
Hair Corner ............... Kapper ................................... 54
Heidi Haarstudie....... Kapsalon................................ 38
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën.......... 60
In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 44
Joos Tom .................. Sanitair ....................................12
KBC .......................... Bank en verzekering .............. 52
Klimaterra ................. Warmtepompen ..................... 50
Kok en Kokette......... Traiteur ................................... 48
Krijgsman.................. Wijnhandel ............................. 46

La Belle Poulette ...... Kip- en ribkraam ................... 32
Luitentuit................... Café ....................................... 48
Maes Dirk ................. Slagerij ................................... 40
Maes Werner ............ Warmte techniek.................... 40
Martens Lisa............. Podoloog ................................. 6
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mekaniekerken Erik .. Herstellen tuinmateriaal ..........16
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek..... 42
Mooi.......................... Schoonheidssalon ................. 26
Multipraktijk Sinaai ... Gezondheidscentrum ............ 59
Palermo .................... Kapsalon................................ 20
Pedicat ..................... Voetverzorging ....................... 32
Raes Jan................... Algemene bouwwerken ......... 42
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
Rooms G. ................. Bouwonderneming ................ 38
Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop......... 38
Sinay 1217................ Blond Bier .............................. 18
Sneyers Corinne ....... Schoonheidsverzorging ........... 8
St. Katharina............. Drukkerij ................................. 38
Stenenmuur .............. Kapsalon................................ 40
Stevens Celine.......... Osteopaat .............................. 30
Stremersch ............... Verwarming en sanitair .......... 26
Taxi Fernand ............. Taxibedrijf............................... 54
Teirlinck..................... Centrale verwarming.............. 40
Thuysbaert Evy......... Evy Goes Nature.................... 30
Van Buynder Pieter... Alg. schrijnwerkerij................. 50
Van Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................12
Van Damme Wim...... Grondwitloof-groenten............12
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
Van Hoecke-D’Haen. Ramen en deuren .................. 52
Van Laere Jo............. Architecte............................... 40
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 ....... 42
Verlee........................ Doe het zelf ............................ 20
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging...................... 20
Verpleegteam Elly De Witte Thuisverpleging.......................54
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging...................... 58
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit .......... 42
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ..... 38
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ..............................18
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ................... 6
WVS-Interieur ........... Interieur afwerking ................. 58
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Climax
Bij Nancy 

Praatcafé voor jong en oud
Grote keuze speciale bieren - Zaal tot 50 personen

Dries 33  •  9112 Sinaai
Tel. 03 772 16 44  •  Gsm 0496 65 00 40

Alle dagen open vanaf 10 uur tot ?
Donderdag open vanaf 14 uut tot?

Woensdag gesloten

Algemene aanneming  
Verlaagde plafonds  
Scheidingswanden  
Gyprocwerken  
Renovatiewerken
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Multipraktijk Sinaai
Vleeshouwersstraat 7 - 9112 Sinaai

Kinesiste 
Esther De Pau

Specialisaties
- Algemene kiné en sportkiné
- Manuele therapie
- Dry needling
- Kaak- en aangezichtsproble matiek

(Temporomandibulair)

estherdepau@gmail.com
0495 27 11 62

Podologe
Astrid Van de Voorde
Specialisaties
- Podologische zolen
- Instrumentele behandeling

podoastridvdv@gmail.com
0470 57 12 46

Diëtiste 
Aline Piqueur
Specialisaties
- Hoge cholesterol
- Vermageren
- Voedingsadvies bij darmklachten
- Voedingsproblemen bij kinderen
- Spijsverteringsproblemen (gluten-

en lactoseintollerantie)

dietiste-alinepiqueur@outlook.com
0473 80 09 54

Pedicure
Els Bammens
Specialisaties
- Voetverzorging
- Voetreflexmassages
- Wellness voetverzorging

elsbammens70@gmail.com
0485 54 66 20

Logopediste 
Karen Van Mulders
Specialisaties
- Taal-, leer- en articulatieproblemen
- Stemtherapie en stemcoaching

(ook bij laryngectomie patiënten
en transgenders)

karenvanmulders@gmail.com
0488 57 69 20

Diëtist & Functional Trainer
Didier Verlee
Specialisaties
- Gewichtsmanagement
- (Sport)voedingsadvies
- Fit to 5, Bootcamp & Personal

Training
- Vermageren

dietistdidier@gmail.com
0494 71 12 94

Kinesist 
Wannes Meersman
Specialisaties
- Algemene revalidatie
- Afstudeerrichting musculoskeletale
- Basismodule dry needling
- 1e jaar osteopathie (FICO)

wannes_meersman@hotmail.com
0486 31 82 57
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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
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