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Alleen de auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Opname betekent niet dat de redactie 
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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 16 mei 2020!

Redactioneel
Rechtzetting

In ons vorig nummer publiceerden wij een interview met Stan Van Laere, projectleider RWZI
(Rioolwaterzuiveringsinstallatie), en als dusdanig verantwoordelijk voor de uitbreidingswerken aan
het waterzuiveringsstation in Sinaai.

Door een ongelukkige redactionele lay-out vergissing werd het einde van het artikel niet correct
weergegeven, waarvoor onze excuses. 
Daarvoor herhalen wij hieronder graag de laatste paragraaf, met een correcte weergave.

Ondertussen kunnen we wel melden dat de werken op de werf hervat zijn. Medio februari werd
gestart met het plaatsen van extra micropalen die de druk moeten helpen opvangen.
Eind maart zullen daar de nodige testen op worden uitgevoerd. Ondertussen is de aannemer al
bezig op andere zones van de werf. Wellicht kan de ingeschatte opleveringsdatum weerhouden
worden. 

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. 
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Kunst uit Sinaai 2020
Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 september 2020 wordt “Kunst uit Sinaai” voor de 37ste keer
georganiseerd. “KUS” wil iedereen die in Sinaai woont en die op een bepaalde wijze creatief is,
de kans bieden om zijn/haar creaties aan een geïnteresseerd publiek te tonen.

We doen een oproep aan alle Sinaaise kunstenaars en creatievelingen van alle disciplines: beel-
dende kunsten, woord en poëzie, fotografie, muziek en dans.

We komen samen met de ingeschreven deelnemers om deze editie vorm te geven
op maandag 27 april 2020 om 20 uur in het Tinelmuseum (Edgard Tinelstraat aan de Lagere school).

Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan via mail contact op met Bettina Fierens via bettina.fierens@gmail.com, met vermelding
van:
• naam en adres
• telefoonnummer
• kunstvorm die je wil brengen
• mailadres

Hartelijk dank voor je deelname, we maken er samen een topjaar van!

Dorpsraadnieuws
Goed begonnen: Nieuwjaarsdrink

Op zondag 19 januari konden we in stralend win-
terweer genieten van de derde nieuwjaarsdrink op
de Dries. Dat de formule blijvend gesmaakt wordt
mag blijken uit de opkomst: een 700-tal aanwezi-
gen.
Voor de goede orde willen we nog even meegeven
dat – in tegenstelling tot wat velen blijken te denken
– de gratis consumpties niet door het stadsbestuur
worden aangeboden, maar door ‘vzw Sinaai Leeft’
(i.o.v. de Sinaaise Dorpsraad).

De centen die ‘Sinaai Leeft’ verdient op de
Volkssportfeesten worden integraal terug in
Sinaai geïnvesteerd, o.a. door ondersteu-
ning van Info Sinaai, Heemkring Den Dissel,
Kunst uit Sinaai, Kerstmarkt, …

Ook volgend jaar voorzien wij dit initiatief op
de derde zondag van januari: 17 januari
2021 dus. Die datum mag je nu al noteren
in je agenda.

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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Onderhoud openbaar groen
Het schepencollege besliste om het onderhoud van zowat al het openbaar groen in Sinaai voor de
volgende vier jaar toe te vertrouwen aan de Wase Werkplaats.
Zij zullen vanaf nu onder meer instaan voor het onderhoud van de omgeving van de Dries, de woon-
zones in het centrum, de landelijk gelegen straten, de stedelijke sportterreinen, de begraafplaatsen
en de trage wegen.
De stad betaalt hier jaarlijks ruim 214.000 euro voor, inclusief BTW. Dat is 858.946 euro voor de
volledige duurtijd van het contract.

Hooimanstraat 
Sinds geruime tijd komen er vanuit de Hooimanstraat klachten over te veel verkeer, te snel verkeer,
en geluidsoverlast.
Ter verbetering van de leefbaarheid in de Hooimanstraat besliste het college van burgemeester en
schepenen volgende maatregelen goed te keuren:
• het vernieuwen van de bestaande drie verkeersplateaus door plateaus in beton met steilere hel-

lingen; 
• het voorzien van een bijkomende verkeersplateau in de omgeving van huisnummer 91 (pas na

uitvoering en evaluatie van het effect van de andere maatregelen); 
• het fietsvriendelijker en haakser aanleggen van het kruispunt Hooimanstraat/Stationswegel/Wijn-

veld; 
• het voorzien van een snelheidsbeperking van 30 km/uur in de directe omgeving van de snel-

heidsremmers; 
• plaatsing van dynamisch snelheidsinformatiebord en uitvoeren van snelheidscontroles op regel-

matige basis.

Uitbreiding wandelnetwerk Moervaartvallei
Het college van burgemeester en schepenen keurde een aantal wijzigingen goed aan het wandel-
netwerk Moervaartvallei op Sinaais grondgebied.

Het medium Info Sinaai laat helaas te weinig ruimte om dat duidelijk genoeg op kaart te tonen.
Je kan de kaart - van Kapellebrug tot en met Sinaai - integraal terugvinden op onze website
www.sinaaileeft.be/wandelen en fietsen.

Volgende Dorspraadvergadering dinsdag 7 april om 20u in het Dorpshuis (Dries Sinaai).

Schepen Filip Baeyens o.a. zal ons bijpraten over diverse Sinaaise projecten van het Stadsbestuur.
Iedereen is welkom, inschrijven is niet vereist.

Kerstmarkt 2019
We kunnen met veel trots terugblikken op onze eerste editie van “onze gezelligste kerstmarkt van
het Waasland!”
Ook al heeft het weer tijdens de opbouw onze limieten opgezocht, we zijn hier allen, gelukkig zonder
accidenten, mooi uitgekomen!

Uiteindelijk is de markt mooi en gezellig gestart. We hadden 2 pleinen, elk met zijn eigen aandachts-
punten. Op het oostelijk plein (kant Schoenen De Vos) hadden we onze centrale verwarmde tent
geplaatst, deze hadden we dan weer voorzien van mooie verlichting er omheen.

Op het westelijk plein (kant gemeentehuis) kon men genieten van onze LED-tent waarin we een
vuurkorf hadden geplaatst.
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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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We hebben ook getracht een mengeling te maken van kramen, waarbij zowel jong als oud zich kon
vermaken alsook hun honger stillen. Onze Rodeostier was ongetwijfeld één van de toppers waar
Sinaai zich op uitgeleefd heeft. Profi-
ciat aan Rob de Burggrave (112 sec),
Leon Kowalski (150 sec) en Elena Van-
dermeulen (150 sec), zij waren de win-
naars van de wedstrijd! 
Wie wou, kon ook een sfeerfoto
maken in onze professionele fotostu-
dio of worsten kappen. De kerstman
mocht natuurlijk ook niet ontbreken:
hij kwam toe in een mooi versierde
koets met zijn prachtige rendieren
voorop. Ook de kinderen gaven het
beste van zichzelf in de jaarlijkse te-
kenwedstrijd! Je hoort het, aan amu-
sement en vertier was er geen gebrek
op deze 1ste editie van onze Kerst-
markt!

Noteer alvast 12 december 2020 in jullie agenda voor de “gezelligste kerstmarkt van het Waas-
land”, zodat jullie er ook dit jaar weer bij kunnen zijn. Voor wie tijdig een standje wil reserveren, kan
dit door eenvoudig jullie gegevens door te sturen naar kerstmarkt@sinaaileeft.be.

Broederlijk Delen
Bijna 60 jaar, nog lang niet pensioengerechtigd, zoals minder
en minder onder ons.
Helaas, het motto “tot iedereen mee is…”, is nog lang niet ge-
realiseerd.
Maar ook gelukkig: betrokken mensen blijven zich inzetten!

Heel occasioneel is het begonnen, in het jaar ‘61 van vorige eeuw, als antwoord op
een dreigende hongersnood in de Kasaiprovincie van Congo.

Van Congo verruimde het actieveld naar andere landen van Afrika en verder naar Latijns-Amerika.
De hulp werd 'structureler'. 
De diepere oorzaken van armoede in het Zuiden werden aangepakt, met prioriteit voor projecten
die gemeenschappen in het Zuiden zelfredzaam lieten worden.

In het Noorden groeide nood aan sensibilisering en informatieverstrekking. Liefdadigheid was niet
meer het doel, medelijden werd vervangen door een oproep voor internationale rechtvaardigheid. 

Steeds meer ging aandacht naar de politieke dimensie van solidariteit. Onrecht wordt vooral ver-
oorzaakt door scheve economische en politieke verhoudingen. 

Nu zijn we uitgegroeid tot een solidariteitsbeweging die mensen in Noord en Zuid verbindt en te-
gelijk actief investeert in ontwikkeling en armoedebestrijding. 
Wat Welzijnszorg hier doet, doet Broederlijk Delen in het Zuiden.

sinaaileeft
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solidariteit
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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

VERKOOP • VERHUUR • PROJECTEN • ADVIES
Wijnveld 280a Sinaai                       03 288 70 70
dcs@immopoint.be immopoint.be

Sinaai_info_maart_2020_76_pg_Opmaak 1  11/03/20  16:47  Pagina 10



11

solidariteit

Onze visie op ontwikkeling stelt de menselijke persoon in al zijn dimensies centraal, 
want ontwikkeling heeft niet alleen te maken met instellingen of structuren, maar ook met concrete
menselijke keuzes vanuit specifieke waarden. Ontwikkelingssamenwerking zonder waarden bestaat
voor ons niet; het is de concrete invulling van het Christelijk maatschappijbeeld.

Zo richten wij ons tot de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen: kleine boeren, inheemse
vrouwen, kinderen en jongeren. Bovendien vertrekken wij vanuit het talent dat ter plaatse aanwezig
is, met respect voor de lokale cultuur.
Nadruk ligt op drie kernpunten.
• Recht op voedsel: eerlijke voedselverdeling door familiale, ecologische, en gevarieerde landbouw

te ondersteunen. 
• Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: land, water en grondstoffen moeten beheerd wor-

den met respect voor mens en milieu.
• Inspraak en vrede: mensen en organisaties stimuleren om op te komen voor hun rechten. 

De campagne in de periode vóór Pasen, de Christelijke Vasten, is een oproep om onze zaken op
orde te brengen en alle ballast overboord te gooien. Wat we te veel hebben delen met degenen
die minder hebben. Stil staan bij onze eigen materialistische levenswijze. Van de partners in het
Zuiden leren we tot harmonie te komen met onze medemensen, met de natuur, met wat ons als
mensen overstijgt. 

Er wordt in de campagne sterk ingezet op ”delen”, uitgangspunt van het
beginmoment. Delen en herverdelen blijkt steeds meer het enig mogelijke
antwoord op de problemen die zich aandienen, bezorgdheden die niet alleen
het Zuiden betreffen, maar waarmee ook welvarende landen worstelen.

Ook hier kan de individuele aanpak van ieder-voor-zich niet voor oplossin-
gen zorgen. 
Complexiteit en invloed die ver de eigen levensomgeving overtreffen, vragen
het delen in verantwoordelijkheid: Voor de natuur die zich niets aantrekt van
grenzen, voor de opvang van de slachtoffers van oorlog en geweld, voor de
overgang naar een levenswijze waar technologie centraal staat, voor de
voorzieningen voor wie uit de boot vallen door ouderdom, ziekte, ongeval,
beperkingen, tegenslag…
Er is genoeg voor iedereen en toch is er armoede. 
Als ongelijkheid in de wereld toeneemt, zelfs bij economische groei, moet
‘genoeg is goed’ in de plaats komen van ‘nooit genoeg’.

En zo vergezocht is het niet: “delen” zit in ons. Wij mensen zijn geboren de-
lers. 
Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken. 
We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. 
Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen
mee is. Ook vandaag én in de toekomst. Ver weg, maar ook dichtbij. 

We zullen met vertrouwen weer onze huiscollecte voeren. 
Sinaai steunt, ervaren we, maar ons aantal medewerkers is niet onbeperkt.

Mocht er niemand aanbellen en er is sympathie: een overschrijving kan al-
tijd. 
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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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Het Dienstencentrum “De Schutterij” 
Alle inwoners van Sinaai hebben inmiddels een activiteitenkalender van “De Schutterij” gekregen
voor de maanden januari en februari (tenzij er op je brievenbus ‘nee reclame, nee pers’ hangt). 
De kalender voor maart en april valt binnenkort in jullie bus. In het boekje vind je niet alleen de ac-
tiviteiten terug, maar ook praktische informatie over hoe je de badkamer en wasserette kan ge-
bruiken, hoe je een afspraak kan maken bij de kapster, hoe je maaltijden kan reserveren, enz. 

Inschrijven voor activiteiten is steeds mogelijk vanaf de eerste maandag dat de nieuwe kalender
verschijnt: voor de activiteiten van maart en april is dat dus maandag 2 maart. Het onthaal is dan,
zoals elke maandag, woensdag en vrijdag, open van 10.30 tot 12.30 uur. Vanaf 2 maart kan er dus
op maandag, woensdag- en vrijdagochtend ingeschreven worden voor de activiteiten van maart
en april. 

Inschrijven voor maaltijden daarentegen is niet kalendergebonden. Voor maaltijden kan er door-
lopend aan het onthaal (tijdens de openingsuren) of telefonisch ge reserveerd wor den. Onze menu
is te raadplegen op de website (www.zorgpuntwaasland.be), of kan je per email ontvangen of kan
je meenemen in het dienstencentrum. Speciale feestmenu’s zijn populair: dus moet je tijdig reser-
veren om zeker te zijn van je plaats.

Het kleine kalenderboekje, dat nu in A5-formaat verspreid wordt, zal bij iedereen gebust worden
tot en met de kalender van mei – juni 2020. 
Vanaf de kalender juli – augustus 2020, zal de kalender niet meer gebust worden, maar zal hij in
A4-formaat te verkrijgen zijn in alle publieke plaatsen in Sinaai (bibliotheek, deelgemeentehuis,),
alsook in het Dienstencentrum. Je kan hem ook per mail toegestuurd krijgen. In het A4-formaat
zijn ook de activiteiten en dienstverlening van de andere dienstencentra in Sint-Niklaas opgenomen.
Zo krijg je een zicht op alle activiteiten die de dienstencentra in Sint-Niklaas organiseren. Als inwo-
ner van Sinaai kan je immers ook deelnemen aan activiteiten in Sint-Niklaas en omgekeerd.

Graag maken we je warm voor een aantal fijne activiteiten die al vastliggen en die vaak ook geor-
ganiseerd worden in samenwerking met andere organisaties/verenigingen uit de buurt. Voor alle
activiteiten dien je je deelname te bevestigen. Dit is dus mogelijk vanaf 2 maart:

solidariteit
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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

14
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Datum Activiteit Van… tot... Deelname Extra informatie

11/03 - 13/05, Train je spierkracht 10 tot 11 uur Gratis We leren je oefeningen aan waar-
telkens op i.s.m. Multipraktijk mee je thuis aan de slag kan en 
woensdag Sinaai, je je nog jaren goed voelt in je

Vleeshouwersstraat 7, lichaam
Sinaai en Sport 
Vlaanderen

20/03, 27/03, 4- delige reeks Verzamelen aan 20 – 16 EUR Evy Thuysbaert leert aan hoe
03/04: op “Maak zelf je eigen De Schutterij om kansenpas iedereen op eenvoudige wijze
locatie bij Evy kruidentuin” i.s.m. 13.45 uur. (voor de 4 een kleine kruidentuin kan aan-

Evy goes Nature, sessies) leggen. Drie sessies gaan door 
23/04: in het Zwaanaardestraat 58, Ter plaatse bij Evy, de laatste gaat door in 
diensten- Sinaai   15 EUR het dienstencentrum.
centrum betalen voor 

drankjes

27/03 “Poëzie en muziek: 19 tot 20.30 uur Gratis Dichteres Nerkiz Sahin en violist
magie” i.s.m. Turkse Suhib Nabou vullen de avond met
dichteres Nerkiz Sahin mooie gedichten en schitterende 
en Syrische violist  muziek
Suhib Nabou

30/03 Babbelonië, i.s.m. 9.30 tot 11 uur Gratis We zoeken nog 15 NL-taligen
Vormingplus die met anderstaligen willen

babbelen over het thema ‘ouder 
worden’

27/04 Afvalquiz i.s.m. 14 tot 16 uur Gratis MIWA geeft via een interactieve 
MIWA quiz meer info over hoe omgaan 

met afval

De Spel- en kaartnamiddag die doorgaat elke eerste en derde maandag van de maand trekt al
aardig wat volk. Met deze activiteit, die gratis aangeboden wordt in samenwerking met FeMma,
willen we mensen een fijne, gezellige namiddag bezorgen met mensen uit de buurt. Inschrijven is
niet nodig.

Elke vrijdag start om 14 uur een groepje wandelaars aan het dienstencentrum. Ze wandelen een
uurtje in Sinaai en keren daarna terug naar het dienstencentrum. Het groepje hoopt nog verder te
kunnen uitbreiden met mensen uit de buurt die mee de buitenlucht willen opsnuiven. Sluit dus ge-
rust een keertje aan en sluit zo de week op een sportieve manier af. 
We hebben vanuit het dienstencentrum besloten om in 2020 in te zetten op een aantal specifieke
thema’s: valpreventie, diversiteit, mantelzorg, dementie, 10-daagse Geestelijke gezondheidszorg,
seniorenweek, … Deze thema’s zullen extra aandacht krijgen onder de vorm van activiteiten, lezin-
gen, infosessies, … 

Het dienstencentrum start in 2020 met een buurtanalyse om zicht te krijgen op de noden van de
inwoners van Sinaai omtrent deze en andere thema’s. Op basis daarvan zullen we proberen een
activiteitenaanbod aan te bieden dat zoveel mogelijk inspeelt op die noden. Hopelijk kunnen we
hiervoor samenwerken met zoveel mogelijk mensen en verenigingen uit de buurt.

Rode Kruis
De volgende bloedcollecte in SINAAI zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020 
van 17.30 tot 20 uur in HUIZE DEN DRIES.

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

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

Alle herstellingen van tuinmateriaal - Verhuur grondfrees
Specialiteit: slijpen van haagscharen

FEEST ?

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

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

16
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Bedankt Sinaai!

Beweging.net Sinaai zet er een punt achter.

Vele jaren heeft Beweging.net Sinaai het lokale verenigingsleven in Sinaai mee gekleurd. We hebben
gedurende vele jaren initiatieven genomen om mensen samen te brengen, mensen te informeren
en een bijdrage te leveren voor een meer solidaire samenleving. Maar die samenleving is in al die
jaren sterk veranderd. Zo is het o.a. niet meer zo evident om nieuwe vrijwilligers te vinden die en-
gagement willen opnemen in een organisatie die breed maatschappelijk wil werken. Evenmin om
nieuw bloed in onze kern te krijgen. En als dat niet lukt, is er ook geen wissel op de toekomst.
Daarom heeft de huidige bestuurskern beslist om zijn werking in Sinaai stop te zetten. Beweging.net
Sinaai was trouwens nog één van de weinig werkende lokale afdelingen. Op gemeentelijk niveau
blijft Beweging.net uiteraard wel actief. Indien je betrokken wil worden bij Beweging.net Sint-Niklaas
kun je contact opnemen met Johan Uytdenhouwen (johan.uytdenhouwen1@telenet.be).

De voorbije decennia heeft Beweging.net Sinaai heel wat initiatieven genomen. Meestal konden
infoavonden, verenigingsquizzen, praatcafés, fietstochten, enz. op veel belangstelling rekenen.
Maar ongetwijfeld zijn we het best gekend van onze “kaasavond voor Kom op tegen Kanker”. Ge-
durende 25 jaar hebben we met dit initiatief op heel veel steun van de Sinaaise bevolking kunnen
rekenen. Vanaf de 10de editie (1ste editie in parochiezaal en volgende acht in het Dorpspaleis)
werd dit initiatief wat grootschaliger. In een meestal volle loods van brandstoffen en tankstation
Vercauteren was er elke editie heel wat ambiance. Heel wat namen zijn daar de revue gepasseerd
(Freddy Breck, Peter Koelewijn, Eddy Wally, Christoff, Jo Vally, Willy Sommers, …). Maar het be-
langrijkste was ongetwijfeld dat we elk jaar dankzij de steun van de sponsors en de Sinaaise be-
volking een mooi bedrag konden overmaken aan “Kom op tegen Kanker”.

Ook ons jaarlijks “nieuwjaarsinitiatief” kende altijd veel belangstelling. Op onze laatste nieuwjaars-
wandeling met aansluitend dessertenbuffet mochten we nog meer dan 90 mensen verwelkomen.
En misschien nog meegeven dat Beweging.net Sinaai de enige organisatie was die aanwezig was
op de eerste 25 edities van de Kerstmarkt (traditioneel met onze gesmaakte pannenkoeken).

De bestuursvrijwilligers van Beweging.net Sinaai bedanken jullie voor die vele jaren ondersteuning:
Francine De Baere, Ingrid De Block, Dirk De Rocker, Maria Heyninck, Karin Joos, Carl Melens, Mo-
nique Van Hecke, Luc Van Kemmel.

Programma Davidsfonds periode april – juni 2020

• vrijdag 01/05 om 04u45 – Dries
vroegmorgenwandeling in de Fondatie van Boudelo (i.s.m. vzw Durme)

• dinsdag 05/05 om 20u00 – Dorpshuis
lezing i.s.m. Landelijke Gilde Sinaai “Chocolade en bier: een hemelse combinatie”
door Geroen Vansteenbrugge

Sinaai
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Wereldwijd associeert men ons landje
met excellente bieren en chocolade. Toch
weten weinig mensen dat deze twee de-
licatessen ook perfect samengaan. 

Het doel bij deze degustatie van choco-
lade en bier is dan ook de intensiteit van
deze smaken te doen eindigen in een
perfect evenwicht. Moeilijk te geloven tot
je het zelf probeert!

• zondag 24/05 om 09u30 - Dries: daguitstap naar Zele
• zaterdag 20/06 om 19u00 - Dries: midzomerwandeling in Wachtebeke
• zaterdag 6 juni – 12 september: zomerzoektocht in Brussel

Voor de zomerzoektocht 2020 trekken wij
naar de hoofdstad n.a.v. 145 jaar Davids-
fonds. 
De Zomerzoektocht is er zowel voor vol-
wassenen als kinderen: dankzij twee formu-
les - de klassieke zoektocht en de
fa miliezoektocht - kunnen jong en oud
samen op ontdekking in Brussel

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), www.davidsfondssinaai.be of     

davidsfondssinaai.

FeMma kleurt het voorjaar met een uitgebreid aanbod.

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

in de Schutterij. Inschrijven bij Rahma 0479/80.75.02
• Ladiesnight: elke maand op dinsdagavond, inschrijven bij Sonja 0472/43.19.51.

Naast deze bekende activiteiten willen we jullie ook verrassen met enkele ‘speciallekes’:

• ‘Special edition’ spelletjesmiddag: op maandag 6 april om 13u30 in de Schutterij: initiatie gezel-
schapsspel ‘800 jaar Sinaai’ met uitleg door een lid van de Bokkensprong. Een aanrader! Wie
het spel liggen heeft, mag het meebrengen. 
Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom.
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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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• Leesclub: donderdag 30 april om 19u30. We bespreken ‘de acht bergen’ van Paolo Cognetti.
Ontdek dit magistraal verhaal over vriendschap en familiebanden tegen de onweerstaanbare en
angstaanjagende achtergrond van de Italiaanse Alpen. Het boek kopen is niet nodig, we reser-
veren tijdig een aantal exemplaren in de bib.
Inschrijven bij Peggy - peggy.degeest1@gmail.com of 0472/61.69.95.

• Bezoek Floraliën mét gegidste wandeling in het Citadelpark op zaterdag 2 mei. Schrijf je
snel in voor deze unieke belevenis want het aantal plaatsen is beperkt. Ook partners zijn welkom.
Inschrijven bij Marianne de.sy.marianne@gmail.com of 0474/39.04.10.

• Avondwandeling op zaterdag 6 juni. Verzamelen op de Dries om 19u00. De bestemming is nog
een verrassing! Inschrijven kan bij Jeannine 03/772.26.92 of 0486.11.12.25 of  jeannine.creve1@
telenet.be.

• Initiatie Möllky met lesgever op zaterdag 13 juni om 19u00, op de Dries. Kom dit nieuwe houten
buitenspel uit Finland ontdekken, uren spelplezier verzekerd! Inschrijven kan bij Marianne
de.sy.marianne@gmail.com of 0474/39.04.10.

Hou ook zeker dinsdag 12 mei vrij voor ons lentefeest!

Neem contact op met onze voorzitster Marianne De Sy voor meer informatie: 03/772.58.25 of
0474/39.04.10 of de.sy.marianne@gmail.com.
Kijk ook eens op www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai. 

Fondatie van Boudelo: Ochtendwandeling
met ontbijt 
De Fondatie van Boudelo in Sinaai, een natuurgebied beheerd door natuurvereniging vzw Durme,
is net geen 100 hectare groot. Het is een plek voor wandelaars die houden van rust, want het is
een van de laatste plekken in het Waasland waar het nog écht stil kan zijn. Je geniet er tijdens een
verkwikkende wandeling van de prachtige dreven en het mozaïeklandschap met bossen, vijvers,
hooi- en weilanden.

De kijktoren in de Liniedreef is een mooie uitvalsbasis om het
unieke gebied te ontdekken. Door de gratis verrekijker heb je er
zicht op een van de vele vijvers in het natuurgebied. Meer dan 30
verschillende soorten libellen en waterjuffers zijn er thuis en wa-
tervogels genieten zichtbaar van de ruimte die ze er krijgen.
De Fondatie van Boudelo staat onder natuurliefhebbers bekend
als hotspot van heel wat zeldzame dieren. Naast de boommarter,
een grote familie reeën
en de bijzondere
mops vleermuis zijn
ook de bever en de
otter onlangs terug-
gekeerd in de streek.
Om nog te zwijgen
over de verschillen -
de soorten orchi-
deeën, de roofvo-
gels, paddenstoelen
en zangvogels. 
Een topgebied!
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© “vzw Durme”

© “Sam De Taey”
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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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Natuurvereniging vzw Durme startte in 1997 met de uitbouw van de Fondatie van Boudelo. Groot-
vader, vader en zoon Vercauteren zijn er sinds jaar en dag conservator, en leiden er tot op vandaag,
versterkt door Jo Vervaet, een vrijwilligerspoule en de professionele medewerkers van vzw Durme,
alles in goede banen. Samen kunnen ze in 2020 de kaap van 100 hectare topnatuur in dit natuur-
gebied bereiken. Een sterk, robuust natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. Daarom zetten ze
dit gebied dit jaar extra in de kijker. 

Ben je ook wel eens benieuwd naar wat dit topgebied voor jou in petto heeft? Kom dan zeker naar
de Vroege Ochtendwandeling op vrijdag 1 mei. Je kan vertrekken om 5 uur en om 7 uur, waarbij
een gids met jou de mooiste plekjes van de Fondatie induikt. Toegankelijk voor jong en oud (de
onverharde paden zijn moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens). Aansluitend
is er een klein ontbijt voorzien.

Praktisch: vroege ochtendwandeling 5u of 7u Liniewegel (kruising Weimanstraat). Stevig schoeisel
en warme kleren gewenst. Prijs: 6€ p.p. Info & inschrijven  vóór 24 april via info@vzwdurme.be of
09/348.30.20.

Koninklijke Toneelkring Baudeloo
Bijdrage voor het goede doel.

In mei 2019 bracht Marleen De Plukker vier uitverkochte voorstellingen van de monoloog “ROSALIE
NIEMAND“ in de kloosterkapel. Het bestuur had besloten alle inkomsten (de uitgaven nam Baude-
loo voor zijn rekening), van deze productie integraal te schenken aan het goede doel in het kader

van “De Warmste Week“. Zodoende kon een be-
drag van 4500 € worden overgemaakt aan SOF-
HEA VZW UZ Leuven, Sociaal Fonds voor
Hematologische Aandoeningen of bloedziekten. 

Op 4 december kwam professor Marc Bogaerts
van UZ Leuven, voorzitter en bezieler van de
VZW, de cheque in ontvangst nemen in het
Dorpshuis. Na de verwelkoming door onze voor-
zitter Marleen en een woordje van de schepen
van cultuur Philippe Baeyens gaf de professor
uitleg over de werking van Sofhea en over be-
handelingen van bloedziekten. Een heel duide-

lijke en interessante uiteenzetting over hematologie en stamceltherapie die de volle aandacht kreeg
van alle aanwezigen. Dit alles werd afgesloten met een korte receptie waarop professor Bogaerts
nog talrijke vragen diende te beantwoorden.

Volgende productie “Ik, ik ben totaal“.
Eind maart brengt Baudeloo zijn voorjaarsproductie “IK, IK BEN TOTAAL“
in de parochiezaal van Sinaai. Dit toneelstuk, dat werd geschreven door
een van onze leden Lutgarde Callebaut, is gebaseerd op historische feiten
die zich hebben afgespeeld ten tijde van Napoleon. Dit boeiend maar be-
klijvend verhaal wordt gebracht door 11 spelers onder de regie van Kristel
De Mulder. 

Speeldata: 20, 21 en 28 maart om 20u, 22 en 29 maart om 15u. (mogelijks
zijn de eerste speeldata dus al voorbij bij het verschijnen van dit nummer).
Kaarten online via www.Baudeloo.be of Maya’s Natuurhuys, Dries, Sinaai.
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Ferm!
Vrouwenvereniging KVLV wordt “FERM”. Die nieuwe naam groepeert gezinsondersteunende dien-
sten zoals Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderopvang en Puur Huishoudhulp.
De wortels van het netwerk liggen in 1911 bij de Boerinnenbond. Daaruit ontstond in 1971 het Ka-
tholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV). 
Vanuit die vrouwenvereniging met hoofdzetel in Wijgmaal (Leuven) groeiden verschillende zelfstan-
dige organisaties die met een uiteenlopende waaier aan diensten en activiteiten vandaag 200.000
gezinnen bereiken.

FERM Sinaai

De “FERM-Welkom-mat” ligt voor onze deur.
Als echte FERM-vrouwen gaan we aan dit nieuw verhaal vorm
geven, iedereen is welkom!
Voor vragen, opmerkingen, suggesties FERM.Sinaai@outlook.com
en volg ons op Facebook. 
• Vrijdag 20 maart “65 tips voor minder afval”.

Dorpshuis 19u30 in samenwerking met Femma, toegang gratis
• Vrijdag 27 maart Workshop “Ecologie, ook onze zorg”. 

Je leert hier herbruikbare ecologische schuursponsjes maken, maar ook een
reinigingsspray op natuurlijke basis. Daarnaast maak je ook bijenwaswraps 
(als alternatief voor plasticfolie), krijgen borden een 2de leven, proef je van 
een heerlijk streekproduct en bereid je een heerlijk hapje met restjes. 
Reserveren is verplicht voor de workshop: 10,00 € voor leden van FERM en
FeMma, 14 € voor niet-leden. 
Dit alles gaat door in de bestuurszaal. Het materiaal is in de kostprijs inbe
grepen. Inschrijven bij rita_vercauteren@hotmail.com 0479/50.67.70 of 
peggy.de-geest1@gmail.com 0472/61.69.95

• Woensdag1 april Kookles “lekker en snel …”
Bestuurszaal om 19u30 leden betalen hiervoor 8 €, niet-leden 12 €

• Vrijdag 3 april Bloemschikken
Rond het thema Pasen. Afspraak bij Marleen Coddens Kleemstraat 105 in 
Belsele om 19u30. Inschrijven bij godelieve.bruggeman@gmail.com 

• Dinsdag 21 april “Kleitof” in Belsele. Dit wordt een creatieve avond, we steken de handen uit
de mouwen en maken zelf potten of schalen, met als resultaat een bruikbare
handgemaakte schaal of pot van keramiek.

• Week 26 april Koekenverkoop prijs: 8 €, hiervoor krijg je een uitgebreid assortiment Lotus-
koeken.
Jouw wijkverantwoordelijke komt hiervoor langs of plaats een bestelling via 
godelieve.bruggeman@gmail.com of 0476/61.34.10 

• Vrijdag 8 mei “Workshop rond honing” in samenwerking met “De Schutterij”; uitnodiging
volgt…

• Maandag 11 mei MEIFEEST 13u30 Parochiezaal. Deze namiddag worden jullie verwend met 
een muzikaal optreden.

• Woensdag 13 mei Bedevaart Oostakker. Vertrek aan de Dries om 13u15, carpoolen is moge-
lijk.

• Vrijdag 12 juni Escape room in St-Niklaas
• Vrijdag 26 juni Avondje uit…
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CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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Landelijke Gilde Sinaai 
Voor de komende periode nodigen wij U graag uit om deel te nemen aan volgende activiteiten:

• 13 april dauwwandeling met ontbijt; vertrek om 6 uur KLJ-lokaal
• 24 april boogschieten; om 20 uur KLJ-lokaal
• 5 mei voordracht “Bier en chocolade” i.s.m. Davidsfonds; om 20 uur dorpshuis
• 6-7-8 mei seniorenreis
• 20 mei eucharistieviering ter ere van de kruisdagen; 20 uur landbouwbedrijf Van der Lin-

den, Leestraat 20
• 21 mei sneukeltocht; start in JOC Troelant
• 12 juni koken voor mannen; om 19 uur KLJ-lokaal

Meer info op onze website:
http://sinaai.landelijkegilden.be of www.facebook.com/Landelijke-Gilde-Sinaai of
landelijkegilde.sinaai@telenet.be of 0499 366 095

Mannenkoor Gaudeamus  
Het jaar 2019 is als een sneltrein voorbijgevlogen, weer een jaar toegevoegd aan
de steeds langer wordende geschiedenis van het koor.
Een jaar zonder zangavond wordt wel eens een rustig jaar genoemd, maar met
meer dan vijftig prestaties op de lijst - en tel daar de wekelijkse repetities bij -
mogen wij zeker zeggen dat 2019 een bijzonder actief jaar was voor onze dyna-
mische vereniging.

Ook 2020 (wat een mooi en magisch getal) belooft weer boeiend te worden.
Onze 20ste tweejaarlijkse zangavond staat centraal als belangrijkste gebeurtenis.
Aan de vorm en de inhoud wordt nog volop gesleuteld (iedere zanger weet dat er gestart is met de
voorbereidende repetities), want de zangavond moet minstens zo goed worden als de vorige.

De 20ste zangavond gaat opnieuw door in de Sint-Niklase stadsschouwburg en dit op zaterdag
13 juni om 20u.

Wij gaan alle zangers nodig hebben om van deze editie een topper te maken; daarom deze oproep
aan geïnteresseerde mannen die een goede stem hebben om onze zangersgroep te komen ver-
sterken.
Daar de repetities maar net gestart zijn, is het zeker nog niet te laat om aan te sluiten! En als vrien-
dengroep kunnen wij altijd nog nieuwe leden gebruiken.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan op donderdagavond om 20u. naar de bovenzaal van het gemeen-
tehuis om een repetitie mee te maken. Hopelijk wordt je door de zangmicrobe gebeten, een microbe
die niet tot ziekte lijdt, maar wel tot vreugde en plezier.

Verdere inlichtingen bij de zangers of op www.gaudeamus.be of info@gaudeamus.be.
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Markant Sinaai
• Dinsdag 21 april namiddaguitstap naar Antwerpen
• Woensdag 10 juni bloemschikken te 20u in het dorpshuis

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

Tinelstratenproject Edgar Tinelmuseum vzw
De Edgar Tinelmuseum VZW wil de bewoners uitnodigen van de 27 gemeenten in Vlaanderen waar
Tinelstraten zijn. Ze wil hen in contact brengen met de naamgever van hun straat (Edgar Tinel) en
hen laten kennis maken met de componist en zijn museum. Onder de stuwende inzet van de voor-
zitter werden contacten gelegd met de besturen van de verschillende gemeenten en steden, de
toeristische diensten, heemkundige kringen e.d.

De VZW nodigt een viertal straten uit per sessie en voorziet 7 evenementen gespreid over 2 jaar. 
We beginnen op zondag 26 april met Lokeren, Mechelen en de omliggende gemeenten Zemst en
Bonheiden. We ontvangen de bezoekers in het museum, we voorzien een documentaire over het
leven en werk van Tinel, een bezoek aan de kerk - met eventueel een stukje orgelmuziek van Tinel
- en we bieden de gasten ook een kleine brochure aan die ook voor de schoolbezoeken bruikbaar
is als geheugensteun.

Op deze wijze wil de VZW ook het cultureel erfgoed van Edgar Tinel en zijn muziek in ere houden
en verspreiden onder het grote publiek.

Chiro Alleman
Beste Sinaainaren. Na de start van ons chirojaar volgen natuurlijk nog een heleboel dingen. Hier
vertellen we jullie graag wat meer over.

Laten we eerst even terugblikken op de afgelopen drie maanden. Eén van de activiteiten van de
afgelopen periode is het afdelingsweekend. Wat is er plezanter dan een weekendje ravotten met
de hele groep op verplaatsing?

Hiernaast stond er voor de oudste leden het gewestweekend op de planning. Samen met leeftijds-
genoten van de omringende chiro’s van het gewest gingen we op weekend om elkaar beter te leren
kennen. We trokken er op uit naar Bornem, Lier en Berlare. Stuk voor stuk waren het fantastische
weekenden en maakten we vele nieuwe vrienden in het gewest!

In maart vond een nieuwe oud-ijzeractie plaats, waarvoor we iedereen bedanken die ons hielp met
het brengen van ijzer. Met de opbrengst kunnen we er voor zorgen dat onze Chiro nog een leukere
plaats wordt om zondagnamiddag te vertoeven.

Intussen hebben we alweer wat nieuwe activiteiten op touw gezet. Om wat centjes in te zamelen
verkopen de Tippers lippenbalsems voor 3 euro per stuk. Deze zijn verkrijgbaar bij alle tippers en
de tipperleiding. Je steunt hiermee de kas, waarmee de tippers op kamp en op uitstap leuke dingen
kunnen doen.

28
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Op 25 april organiseren de Aspi’s een 4de editie van Tapaspibar! Een avond vol lekkere tapas en
cocktails.

Dit jaar vindt het Keti Restaurant plaats op 2 mei. Iedereen is welkom om de zelfgemaakte vol-au-
vent en spaghetti te komen proeven die ze zullen klaarmaken. Inschrijven kan door een mailtje te
sturen naar tiptiens.chiroalleman@hotmail.com.

Bij de start van de zomervakantie halen we onze beste BBC-kunsten boven op onze jaarlijkse BBC.
Een lekker gebakken vleesje of visje met groenten bij stralende zon, dat wil je absoluut niet missen.
Op zondag 28 juni is iedereen welkom in Dr. Haeltermanlaan 21A!

Zoals elk jaar vertrekken we van 21 tot 31 juli op kamp. De oudste afdelingen vertrekken 1 of 2
dagen vroeger en trotseren de vlaamse heuvels op hun fiets.
Dit jaar trekken we erop uit naar Bekkevoort, een gemeente in Vlaams-Brabant. Een mooie, ruime
kampplaats ligt daar op ons te wachten. We maken er een onvergetelijke 10-daagse van!

Tot snel, op 1 van onze aankomende evenementen, op zondagmiddag bij onze Chiro Alleman!

Chiro ‘Wij’ Sinaai
Bij het begin van het nieuwe schooljaar besloten ook dit jaar weer veel nieuwe kindjes in onze Chiro
te stappen. Maar liefst 23 nieuwe leden kwamen op de startdag 22 september en de daaropvol-
gende weken een kijkje nemen bij ons en zijn ondertussen ingeschreven als lid. Het grote engage-
ment en de topactiviteiten die de leiders week na week organiseren, worden dus zeker beloond.
Heb je een zoon die het graag eens een keer wil uitproberen, kom dan zeker langs op een zondag
om 14 uur. We zullen jou met open armen ontvangen!
Dit jaar moest de toffe bende jammer genoeg zonder Wietse, Matthias DV, Dries en Mathias DC
starten. Gelukkig mochten ze Roel, Luca, Tibo en Emiel in hun leidingsploeg verwelkomen om hun
plek in te nemen. 

Enkele afdelingen zijn reeds op weekend geweest: iedereen leerde elkaar beter kennen en helemaal
zonder ouders! Voor sommigen was dit zelfs hun 1ste keer weg van huis. Iedereen heeft zich zeker
en vast goed geamuseerd om daarna helemaal uitgeput terug naar huis te gaan. En dit was nog
maar een voorproefje voor het kamp in de zomervakantie.
Op 24 oktober vond Christus Koning plaats, een dag waarop alle jeugdbewegingen van Sinaai sa-
menkomen en met iedereen spelletjes spelen. Deze dag begon al om 10u en stond dit jaar in het
thema van “superhelden”. 

En dat is nog niet alles; naast het leiding-geven op zondagmiddag, het vergaderen en het repeteren
van de muziekkapel, organiseert de leiding nog andere activiteiten om onze ‘kas’ te spijzen. Zo
stond er een Chirokraampje met heerlijke hamburgers op de braderij en op de halloweentocht. En
op de kerstmarkt van Sinaai werden hamburgers verkocht door de aspiranten. Ook dit jaar orga-
niseerden ze hun jaarlijkse fuif ‘Autumn Break’. Het evenement was een groot succes waarvoor
zo’n 1000 man naar JOC Troelant kwam. Tenslotte sloten we het najaar af met de kerstboomactie:
op 6 december trokken zowel leden, leiding als oud-leiding door Sinaai om huis-aan-huis of op de
Chiro een mooie selectie kerstbomen te verkopen.

Verder wenst Chiro ‘Wij’ Sinaai je een mooi 2020 toe en hopen wij jou terug te zien op zondagna-
middag of op andere evenementen!
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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
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 16  nr. 2 - 2020 

Sinaais parochieregister - 17e eeuw
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Disselingen
De geheimen van het Papelaer in Sinaai
Onder deze titel verscheen onlangs een uitgebreid artikel in de Annalen (nr. 122) van
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). Het Papelaer
ligt in het stiltegebied tussen de Fondatiegracht, Stekense Vaart, Molenbeek, Water-
straat en Cadzandstraat.
Het artikel onthult een onbekend stukje Sinaais verleden. In dat gebied lagen ooit
twee grote hofsteden die verdwenen rond 1600.

De auteur, dorpsgenoot Luc Van Thienen, beschrijft hierin zijn lange zoektocht in
cartografische, kadastrale en genealogische bronnen. Hij gebruikte daarvoor oude
authentieke handschriften om deze 'geheimen' te ontrafelen. Het boek werd tijdens
een academische zitting gepresenteerd in de kerk van Sint-Pauwels voor een talrijk
publiek.

De volledige Annalen 122 (240 blz.) bevatten nog andere artikels over het Wase ver-
leden. De Koninklijke Oudheidkundige Kring is gesticht in 1861 en heeft sindsdien
bijna jaarlijks Annalen uitgegeven met geschiedkundige en erfgoedinformatie. Sinds
enkele jaren zit het boek in een modern jasje. Huidig hoofdredacteur van de Annalen
is Patty De Meester, stadsarchivaris en afkomstig van Sinaai.
De Annalen 122 met het Sinaaise verhaal en ook vorige uitgaven zijn consulteerbaar
in het lokaal van onze heemkring Den Dissel op de 1ste verdieping van het Oud –
Gemeentehuis.

Jaarboek 2020
We ontvingen de voorbije weken nog boeiende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Ken jij ook nog een verhaal of anekdote, bezorg ze ons. Ook foto's uit die periode zijn
nog zeer welkom.

Schenkingen
Leona Schobijn – Van de Putte: aanplakbrieven en bidprentjes
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas

(Eddy Van Dongen): overlijdensberichten

Dankzij de schenkingen die we regelmatig mogen ontvangen zijn er momenteel reeds
meer dan 6000 bidprentjes ingescand of in ons bezit.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Sinay 1617 : “Doopselen ende huwelijcken” - deel 2
Alle familienamen en voornamen uit het doopboek anno 1617
Het doopboek geeft ons interessante informatie welke familienamen en voornamen er
in die tijd in Sinaai gangbaar waren. Een groot aantal bestaan nog en zijn de voorouders
van huidige bewoners. Een aantal mooie familienamen verdwenen. Wat vindt u van
namen als: de blieck, steenaert, seij, roos, van olwijnckel, bomele, snoijaert, chenijn,
elijnck, duwenaers, van suyvel, ocke, cammaert, dheelt  … ?
En de voornamen moeten niet onderdoen voor de familienamen.

Hierna een samenvatting van de namen en voornamen uit 1617. We stippen nog eens
aan dat de pastoor de naam van het kind meestal in het Latijn heeft opgeschreven,
in tegenstelling tot deze van ouders, meters en peters. Voor hen gebruikte hij geregeld
de roepnaam.

- Familienaam vaders en kinderen:
baert (3), bake, beernaardts (2), beul, boots, brijs, burrel, burrem, chenijn, de blieck (2),
de bock (2), de brouwer, de caluwe (2), de cleene, de dijckere, de ruysschere, de wilde,
de witte, doorselaer, elijnck, ferron, geenens, goosens, maes (3), meuleman, overmeer,
poppe (2), saman, seij, steenaert (2), stevens, vale, van doorsselare, van gremberge,
van hoye, van peteghem, vande putte, varewicx (2), verha (2), verlee, wessevelt,
weyts, zaman.

- Familienaam moeders:
aertsens, baert, bomele, bosteels, buijst, cammaert, coens, cole, de bocx, de cleene,
dheelt, frans, goosens, heijndricx, herrebaut (2), maes (2), nijs, ocke, pauwels, putte-
mans, roos, saije, scouts, smets, snoijaert (2), vaels (2), van brussel, van eewick, van
gremberghen (4), vanmeessche (3), van olwijnckel, van overmeer (2), van walle (2),
vande putte, vande velde, verbraecken, vercleenen, verlee, verlent, vermeulen, willaerts,
witte, zaman, zonder familienaam (2)

- Familienaam peters:
baert (2), beernaert, bomble, brijs, buijs, clemens, cole, de caluwe, de cleene (2), de
witte (2), dinars, ferron , gheldhof, goebeke, meersch, meessche, nieulant, nijs, pauwels,
poppe, pottre, remoorter, samaij, stevens, van bossche, van buers, van dosselare (2),
van eewick, van gremberghe, van hecke, van hoye (2), van maes, van meessche, van
overmeere, van poecke, van putte (2), van walle, vande putte, vande walle, varewijc (2),
verberckmoes (2), verbraecken (2), vermeulen, zaman (2)

- Familienaam meters:
baren, blieck, brijs, buys (2), calle, cals, cole, de dijckers, dhont, dros, duwenaers,
eeckelaerts, ghyssens, heyndricx, impens, lammens (2), maes (2), meuleman (2),
muijncx, nieuwelandt, pauwels (2), poux, praets, smedts, smeyers, steenaert, vaels,
van berghen, van driessche, van gremberghe (2), van hooy, van hoye (2), van kersbilk,
van meessche, van nieulant, van remoortere, van suyvel

- Voornaam van de dopeling (jongens):
met hun roepnaam en hun Latijnse naam in de akte:

Jantje (Joannes) (4), Jobke (Jacobus) (3),Pieterke (Petrus) (3), Adriaantje (Adrianus)
(2), Gilliske (Aegidius) (2), Drieske (Andreas) (2), Pascalis (Pascasius) (2), Baldwijntje
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(Balduinus), Christiaantje (Christianus), Corneeltje (Cornelius), Joostken/Docus
(Judocus), Klaasje (Nicolaus), Martijn (Martinus), Willemke (Guilielmus)

- Voornaam van de dopeling (meisjes): 
met hun roepnaam en hun Latijnse naam in de akte:

Janneken (Joanna) (6), Katrijntje (Catharina) (3), Lijsbethken/Lijntken/Bethken
(Elisabeth) (2), Mayken (Maria) (2), Amelken (Amelberga), Anneken (Anna), Barbelken
(Barbara), Cisca (Francisca), Margrietken (Margareta), Josijntken/Cijntken (Judoca),
Livijntken/Vijntken (Levina), Martijnken (Martina), Pirijntje (Petronella), Parque-
mijntken (Paschasia), Paulijntken (Paulina)

- Voornaam van de mannen (vaders en peters):
Joannes/Jan (19), Petrus/Pieter (13), Judocus/Joos (12), Aegidius (11), Adrianus (7),
Guilielmus/Willem (6), Andreas (4), Baldewinus (3), Jacobus (3), Laurentius (3),
Matheus (3), Nicolaus (3), Anthonius (2), Franciscus (2), Paschasius (2), Philippus
(2), Augustinus, Christiano, Cornelio, Livinus, Lucas, Martinus, Meynaert, Michaelis,
Paschasio, Segher, Servatius, Thomaes, Tobias

- Voornaam van de vrouwen (moeders en meters):
Joanna/Janneken (16), Catharina (15), Margareta (14), Judoca/Josyna (13), Maria/
Mayken (12), Amelberga (9), Elisabeth (9), Anna (5), Petronella (4), Arthemisia (2),
Beatrice (2), Livina (2), Pascasia (2), Aegidia, Adriana, Barbara, Cornelia, Laurijnken,
Magdaleene, Martina, Paulijne

Pastoor Jan De Vriendt
Wanneer we het huwelijksregister inkijken bij de aanvang van 1617 op pagina 190
(Cxc verso), dan lezen we op de rectozijde dat pastoor Jan De Vriendt in Sinaai ‘te
Sinte Jansdach midsomere’ toekwam.

Hiermee wordt het feest van de geboorte van Sint-Jan de Doper bedoeld. Die kerke-
lijke feestdag viel op 24 juni 1616. Sint-Jan was eeuwenlang een zeer belangrijke dag.
Op vele plaatsen moesten op die dag de pachten betaald worden. Ook veel renten
op leningen moesten op Sint-Jan afgelost worden. Zelfs de rekeningen van ‘scout en
scepenen’ en kerkmeestersrekeningen liepen in vele gevallen van Sint-Jansdach tot
Sint-Jansdach van het volgende jaar. In Brabant en het Prinsbisdom Luik sprak men
over het algemeen van ‘Sint-Jansmisse’. Op die dag eerst naar de kerk om de heilige
te vieren, waarna alle plichtplegingen werden afgehandeld. Een een goede pot bier
mocht hierbij niet ontbreken. Er was een heel goede reden waarom er achter Sint-Jans-
dag ‘midsomere’ werd toevoegd. Er was immers ook nog ‘Sint-Jan in de Wintere’. Die
feestdag werd gevierd op 27 december, waarbij het overlijden van Sint-Jan-Evangelist
werd herdacht.

Vanden Jaere 1616: t’ Sinte Jansdach midsomere onder Joannes De Vriendt 
dien tijt pastoor Inde prochie van Sinaij
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Het Huwelijksregister Sinay 1617
In het jaar 1617 zijn er 21 huwelijken opgetekend, maar vóór april is er geen enkel
vermeld. We vinden zowel sponsalia, als matrimonia terug, dikwijls ook beiden. De
sponsalia waren de ondertrouw of trouwbelofte. Het matrimonium was het huwelijk
of echtverbintenis. Aan het huwelijk gingen eertijds ook de ‘tribus bannis’ vooraf,
dat waren de drie afroepen van de kansel. In 1617 worden de afroepen nergens ver-
meld in het huwelijksregister van de Sint-Catharinakerk.

De pastoor werkte ook hier niet altijd chronologisch. Het huwelijksregister is minder
ordelijk dan het doopboek. De term ‘eadem’ en ‘eodem’ komt weinig voor, omdat
uiteraard twee huwelijken op één dag zeldzamer was dan meerdere dopen. In
meerdere gevallen ontbreekt de datum van de ondertrouw en/of het huwelijk. Soms
is het niet duidelijk of de vermelde datum op de ondertrouw of het huwelijk slaat.
Dit doet zich meestal voor wanneer één van de verloofden uit een andere parochie
afkomstig is.

Van de 21 paren zijn er 5 koppels die huwen in een andere parochie, maar dit feit
wordt wel ingeschreven in Sinaai. De vijf Sinaaise trouwlustigen die elders hun geluk
zochten, huwden in Belsele, Sint-Pauwels, Verrebroek en in Moerbeke (2). Vermits
hun huwelijk daar werd voltrokken woonde het meisje wellicht in die parochie en
was de bruidegom uit Sinaai afkomstig.

We hebben ook de volledige gezinssamenstelling van deze 21 koppels  opgezocht in
de Sinaaise doopboeken: 

Een volledige akte met ondertrouw en huwelijk: 
‘Anno 2017 VI aprilis contraxerunt sponsalia  Juncti matrimonio 27 aprilis.
Joannes Stobbeleer en Joanna van Marcq’ Ze gingen een ondertrouw aan op 6 april en
werden door  het huwelijk verbonden op 27 april.

van 14 echtparen vonden we in totaal 49 in Sinaai gedoopte kinderen terug, de
oudsten al in 1618, de jongsten 17 jaar later in 1635.
van 3 echtparen zijn er geen gedoopte kinderen te Sinaai. Misschien bleven ze
kinderloos of verhuisden ze naar een andere gemeente. De bruid kon van Sinaai
zijn, huwde bijgevolg in haar dorp, maar ging vervolgens in het dorp van de man
wonen. We hebben niet verder uitgezocht of zij daar kinderen kregen.
van de 4 echtparen die in Belsele, Verrebroek en Moerbeke huwden, zijn er geen
dopen in Sinaai gevonden. Alleen het koppel dat in Sint-Pauwels huwde, kwam
in Sinaai wonen en kreeg er 4 kinderen.

-

-

-
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Als we de gezinnen groeperen volgens hun aantal kinderen, enkel die in Sinaai ge-
doopt zijn,  krijgen we volgend beeld: geen kinderen: (3), 1 kind: (3), 2 kinderen: (1),
3 kinderen: (4), 4 kinderen: (3), 5 kinderen: (1), 6 kinderen: (0), 7 kinderen: (1), 8 kin-
deren: (1). Uit deze 21 gezinnen die in 1617 huwden, sproten volgens het doopboek
van Sinaai dus 49 kinderen voort. Dit is voor die tijd geen echt hoog gemiddelde.
Wegens het ontbreken van het begrafenisboek konden we niet nakijken, hoeveel hier-
van de huwbare leeftijd bereikten.

Getuigen zijn meestal vermeld, maar niet altijd. Echt duidelijk heeft de pastoor het
niet genoteerd. In enkele gevallen zijn er meer dan twee getuigen wanneer de getuigen
voor het huwelijk niet dezelfde zijn als die bij de ondertrouw. Daarbij is het niet altijd
duidelijk welke getuigen op welke plechtigheid aanwezig waren. Vermoedelijk
schreef de pastoor eerst de sponsalia in zijn register in en liet daarbij voldoende
ruimte voor de datum en de getuigen bij het huwelijk. Zoniet, moest er later bij het
huwelijk wat tussen de regels gekrabbeld worden. In enkele gevallen vergat de
opsteller nadien de huwelijks-gegevens nog aan te vullen. Het feit dat de eerste drie
maanden geen huwelijken zijn genoteerd, kan ook te wijten zijn aan het feit dat
de kopiist deze pagina’s niet teruggevonden heeft. Ook de slordigheid in de volgorde
heeft als mogelijke verklaring dat hij alles moest ‘samenrapen’. Tussen 25 juli en
29 augustus lijkt het handschrift te wijzigen. De formulering verandert ook in
september. Waar vroeger over sponsalia wordt gesproken, is het nu ‘affidati sunt’,
wat zoveel betekent als ‘hebben zich verloofd’. In het doopboek is er geen opvallende
wijziging van het handschrift te bemerken. Wat hier de reden van was valt niet meer
te achterhalen. 

We zien tevens dat er in 1617 tussen de parochies - die toch niet zover van elkaar
verwijderd lagen - nog geen uitwisseling bestond, want de preciese datum en de
namen van de getuigen ontbreken dan veelal. Decennia later gebeurde dit wel. Een
huwelijk werd dan niet ingezegend of de bruidegom moest een doopbewijs mee-
brengen uit zijn parochie.

Alle familienamen en voornamen uit het doopboek anno 1617
Ook in het huwelijksregister vinden we familienamen terug, die bij het begin van de
21ste eeuw nog steeds voorkomen in dezelfde of in een afwijkende schrijfwijze: Van
Damme, Verlee, Beernaert, Van Rumpst. Verdwenen zijn hier wellicht de afstamme-
lingen van: De Boot, Inghel, Seij, Rechaert, Stobbeleer, De Muninc, De Pré, De Wiest,
De Wijsvoorde, Hillaert, Ogiers, Van Marcq, Verha en Wale. 

- Familienaam bruidegom:
boxelaere, cole, de boot, de cock, de witte, inghel, paulus, rechaert, seij, stevens,
stobbeleer, vale, van damme, van hecke, van overmeer, vande walle, verdick, verdict,
verlee, verschraeghen, wessevelt.

- Familienaam bruid:
baeckx, beernaert, de muninc, de wiest, de witte, hillaert, lammens, ogiers, pauwels,
penne, sturms, temmermans, van boven, van marcq, van meessche, van overmeer,
vercautren, verha, verlent, wale.

- Familienaam van de getuigen (huwelijken en ondertrouw):
vale (4), sey (3), bocxelaer (2), inghel (2), overmeer (2), paulus (2), van damme (2),
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v              
          

            
            

              
          

             
           

       

Sinaai_info_maart_2020_76_pg_Opmaak 1  11/03/20  16:47  Pagina 37



             
          

           
  Deze liederen waren zeer actueel en handelden bijna altijd over waarge-

b              
         

          
  

            
            

           
          

          
           

    
            

            
               

         
        

         
           

          
 

           
               

            
              

24

van hecke (2), van rumpst (2), de bock, de bruyne, de la haye, de pre, de vos, de wiest,
de wijsvoorde, heyndricx, lammens, maes, moerdijcx, saman, stevens, thier, van
oudennaert, van overmeer, vander hagen, verlee, wessevel, westelinck, wets.

- Voornaam van de bruidegom:
Adrianus (4), Gillis (3), Jans (3), Judocus (3), Petrus (2), Andreas, Cornelis, Franciscus,
Jacobus, Paulus, Thomas.

- Voornaam van de bruid:
Joanna (4), Judoca/Cynthen (4), Catharina (3), Beatrix (2), Amelberga, Anna, Christina,
Elizabeth, Laurentia, Levina, Margaretha, Maria.

Een gelijkaardige transcriptie en onderzoek zullen we doen voor de parochieregisters
van 1717, om te zien of er evoluties zijn in aantallen, gezinsgrootte en migratie. We
beschikken dan ook over de overlijdensakten, zodat we de leeftijd van Sinaainaars
uit die tijd te weten komen. We zijn benieuwd hoeveel van deze families er 100 jaar
later nog zullen zijn en hoe ze zich verder hebben uitgebreid.

Luc Van Thienen

Bijzondere dank aan Jan De Vriendt, onze brave dorpspastoor van 4 eeuwen geleden.
God hebbe zijn ziel

Bijlage 
Chronologische lijst van huwelijken en ondertrouwen van 1617
Huw.        O.Tr         Bruidegom                Bruid                           Kind       van-tot     Parochie
27-04 06-04 Joannes stobbeleer x Joanna van marcq 1 1618 Sinay
25-04 08-04 Jans verlee x Laurentia de witte 7 1618-1634  Sinay
22-05 20-04 Judocus verdict x Elizabeth de wiest 0 Sinay
13-06 28-05 Andreas de boot x Judoca v meessche 0 Sinay
xx-06 28-05 Pouwel rechaert x Anna temmermans Moerbeke
xx-06 11-06 Joannes van hecke x Joanna v.overmeer 3 1618-1624 Sinay
25-06 11-06 Gillis vande walle x Joanna v. meessche Belcele
29-07 15-07 Joos wessevelt x Cath. de muninc 4 1621-1627 St-Pauwels
04-08 19-07 Adr. van overmeer x Cath.vercautren 3 1619-1623   Sinay
xx-08 25-07 Judocus verdick x Joanna ogiers Verrebroek
12-09 29-08 Guilielmi stevens x Levina baeckx 4 1623-1635 Sinay
18-09 07-09 Jac. verschraeghen x Beatrice sturms 1 1619 Sinay
30-09 10-09 Adrianus xeij x Christina verlent 4 1619-1635 Sinay
xx-09 12-09 Petrus cole x Cynthen lammens  8 1618-1633 Sinay
xx-10 12-09 Franciscus paulij x Cath. van boven     1 1619 Sinay
26-10 26-10 Petrus de witte x Amelberga verha 5 1618-1627 Sinay
04-11 04-11 Willem van daeme x Marg. Pauwels 3 1619-1623   Sinay
02-11 19-10 Adrianus inghel x Judoca Wale Moerbeke
xx-10 19-10 Cornelis vale x Judoca penne 3 1628-1631 Sinay  
xx-10 19-10 Adriaen de cock x Maria beernaert 0 Sinay
26-12- 10-01 Thomaes Boxelaere x Beatrix Hillaert Sinay

Bronnen
Alle gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op één bron: de originele parochieregisters van Sinay. Deze zijn
in het oorspronkelijke handschrift voor iedereen vrij consulteerbaar in de archieven van het Rijksarchief
van België. Wij gebruikten hiervoor de digitale versie op de website van het Rijksarchief. 
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Straatzangers
Tot in de vorige eeuw was het optreden van troubadours of straatzangers nog een
vertrouwd tafereel op openbare plaatsen in steden en dorpen. Als rondtrekkende
liedjeszangers zongen ze liedjes waarbij ze ook meestal de begeleiding op zich
namen.  Deze liederen waren zeer actueel en handelden bijna altijd over waarge-
beurde verhalen uit een dorp of gewest, wat meteen alle aandacht trok. Feiten als
moorden, liefdesverhalen en oorlogstragedies met veel emoties en dramatiek zorg-
den voor aangrijpende teksten die de toehoorders raakten. Ook kluchtliederen kwa-
men aan bod.
In onze streek waren er zelfs dichters en volkszangers die hun liedteksten uitgaven
met verbod op nadruk. In Lokeren woonde aan de Oude Brug “de gekenden
Vlaamschen dichter” Aloïs Van de Velde. Zijn liederen werden gezongen door zijn
vrouw Honorine Van Hemelrijk. In Sint-Niklaas woonde op Tereken “de Vlaamsche
Volkszangeres Cesarine De Smet”. Op haar uitgaven, samen met Eduard Baert,
vermeldde ze: “Dit repertorium mag door groot en klein gezongen worden en bevat
niets tegen de goede zeden”.
Via Paul Creve kwam onze heemkring in het bezit van een oud “liedjesboekje”,
formaat Copy Book, waarin de teksten met de hand werden opgetekend door Maria
Van de Vijvere. Het lag jarenlang op een zolder en had gelukkig de tand des tijds
redelijk doorstaan. Volgende titels zijn er in opgenomen: De Beschermengel, Droeve
Tijden, Zijn Laatsten Vaarwel, Vadermoord, Schrikkelijke moord gepleegd te
Knesselare, Vreselijke misdaad gepleegd te Sinay, Het bloedig Jachtdrama te Sinay,
De Jongeling, Liefdesdrama te Lokeren, De laatste Zucht van een Soldaat, Schrikkelijk
drama op Onze Lieve Vrouwentoren te Antwerpen, De Werkstaking, De Weer-
plichtige Belgen.
De twee misdaden, gepleegd te Sinaai, trokken natuurlijk onze aandacht. Over de
eerste, die handelt over de moord bij het gezin Pauwels in 1919, hopen we later iets
te publiceren. Hierna volgt de tekst van het jachtdrama zoals het is neergeschreven
in het boekje in de oude spelling. Over het gebeuren zelf hebben we geen verdere
gegevens.
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HET BLOEDIG JACHTDRAMA TE SINAY

Refrein
Maar ho wee wat stond er in het bosch
De jachtwachter schoot er op los
En beiden gingen op de vlucht
Men trof een jongling doodelijk in de rug

1ste Compleet
Een koude winteravond die brak er toen aan
En ieder ging zich ter rust begeven
Twee jongelingen die ook te samen
En zonder zich op jacht te begeven
Om te zien of zij geen langooren konden krijgen
Tot voorzien van hun dagelijks leven
Maar nauwelijks waren zij het bosch ingegaan
Of ze stonden roerloos te beven.

2de Compleet
Zo kwam ook den boschwachter ter stond
Naar de plaats dan heen gelopen
En den jongling lag badend op de grond
Daar moest hij zijn leven bekopen
Zijn kameraad ging door het water heen
Om de vlucht dan ook te nemen
Twintig minuten zwom hij toen heen
Met het schot van den wachter heen

3de Compleet
Den dag brak aan en het nieuwjaar begon
Sinay was door een droevig toneel getroffen
Wat ging er in den nacht ook om 
Een huisgezin was in diepe rouw getroffen
Een jongling was lafhartig vermoord
Zijn kameraad door de benen geschoten
En voor een haas, hoe gewetenloos
Daarvoor een mensch te vermoorden

4de Compleet
Zo leven zij ook in een droef getijd
Dat is hier weer bewezen
Die jongling die raakt ook zijn leven kwijt
Waar de ouden zitten over te wenen
Maar de wachter zit nu in het preson
Dat is hier ook bewezen
Daarom heeft hij nu zijn verdiende loon
Dat staat in de gazetten te lezen.

Etienne De Meester
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Werkwoorden met O”
Bij de voorbereiding van dit artikel bleek dat er, net als bij de zelfstandige naam-
woorden, ook bij de werkwoorden veel zijn, die met een onechte o beginnen, met
andere woorden: in het Nederlands beginnen ze met een lange a. Als dit het enige
kenmerk is, nemen we ze niet op in onze lijst – er blijven er nog genoeg over! 

Oaëzen: azen, het voeden van hun jongen door vogels
Oagoan: weggaan, vertrekken – we zumme ne kieër oagoan
Oakappen of oaneiërden: planten aanaarden – de n valt dikwijls weg voor een andere
medeklinker
Oaklappen: aanpraten
Oanbrannen: aanbranden – nd wordt vaak nn
Oandompen: beslaan met waterdamp – klankwissel tussen a en o
Oaneenaun: samenhouden – die kan den boel oaneenaun wordt van een fuifnummer
gezegd
Oaneenlappen: vlug en onnauwkeurig samenstellen
Oan(h)oun: aanhouden, ook overspel plegen
Oanschauren: aanspreken, dikwijls op een agressieve of uitdagende toon 
Oanveiëren: aanvaarden – voor de r verandert a veelal in ei en d valt weg na r
Oanpielen: aanspreken op een agressieve wijze – hê pielde mij oan en begost mij te
verwijten!
Oasemen: ademen
Oazetten: dit woord heeft verschillende betekenissen: starten, wegrijden, vertrekken,
maar ook: besmetten
Oesten: oogsten, hoesten – zelfde uitspraak voor twee verschillende woorden
Omdummelen: ondiep spitten, omdoen
Omkappen: kantelen, omkieperen
Omlieën: omleiden
Ompauren: omvallen – soms ook omparrelen
Omroeën, omverroeiën, omversmijten: omgooien, omverwerpen
Omslaugen: omslaan, plots veranderen – de lange a wordt au
Omspetten: omspitten
Omsteken: aanmaken, doen branden – n en m worden vaak verwisseld
Omtoun: onthouden – omtoun van ten twaulven tot huëgnoen is niet onthouden
Onderdoppen: onderdompelen
Onderluuëpen, onderschieten: onderlopen, onder water komen te staan
Onderschuuëren: onderschoren, ondersteunen met balken
Onderspaugen: bevuilen door te kotsen
Ondertrekken: de kaarten schudden
Onderuitslaugen: vallen door weg te glijden
Ontgieësten: verdoven, gevoelloos maken
Ontgrieven: weggeven wat men zelf nodig heeft – ik wil ou nie ontgrieven
Ontzinken: ontzwellen, slinken
Opblinken: oppoetsen
Opboteren: opschikken, schminken – ze was serieus opgeboterd
Opdoppen: vocht met een doek opnemen
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Openbusten: openbarsten – voor de r verandert de a dikwijls in een andere klinker
en hier verdwijnt ook de r voor st
Openpietsen: peuteren -pietsen is verwant aan het Italiaanse pizzare (steken) en het
Franse pincer (knijpen)
Openpoefen: openbarsten
Openschauren: openspreiden, openscharrelen
Openspieëten: uitgieten, openspatten
Openwiesen: water uitspreiden, hozen
Opfretten: opvreten – ‘k zat mijn eigen op te fretten betekent ik begon mijn geduld te
verliezen
Opfronsen: frommelen
Opgoan: in zaad schieten, het spel openen
Opleggen: inmaken
Opgieten: koffie zetten – verwijst naar het handmatig water over de koffie gieten
Opklieën: opkleden, zich mooi maken
Opkoteren: ophitsen, oprakelen
Opkunnen: een hogere kaart hebben, kunnen opeten
Oplieën: opleiden
Oplingen: aanlengen, verdunnen
Opmauken: aanzetten, opstoken
Opmetsen: opmetselen
Oproeën: oprispen, last van maagzuur – da roeë mij op
Opschauren: bij elkaar krijgen, te pakken hebben – ‘k ên ne kau opgeschaurd
Opschoefelen: teveel en te snel eten, schrokken
Opspien: vast zetten met een spie
Opsteken: influisteren
Opstuiken: schoven graan rechtop in rijen zetten
Optaluuëren: opdirken – verwijst naar een taluuër, een teljoor of bord
Optiepen: optooien, mooi maken
Opzakken: in zakken doen
Overboefen: zich overeten, van het Franse bouffer
Overboun: te groot bouwen
Overklappen, overproaten: overreden
Overpoefen: overbluffen
Overschieten, overschrikken: overslaan, resten
Overschoefelen: domineren, beïnvloeden
Overzetten: ziekte overdragen, over een waterloop zetten, te veel doen
Ovetuuren: wagen , riskeren, avonturen
Overzoeën: overkoken
Overzoppen: onderdompelen

En als toemaatje krijgt u ook nog wat andere woorden met een O  

Oagetieëked: aangetekend – de n blijft achter
Oagetroud: aangetrouwd – ook de w is na ou niet te horen
Ochieëre, ochgottekes: och arme, dikwijls met een schampere ondertoon
Oevel: hoeveel – oevel kost da?
Omda'k: omdat ik
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Ommentweer: eventjes, gauw – ‘k zen ommentweer noar den bakker
Ommenduur: uiteindelijk – verbastering van op den duur
Omterieëst: om het eerst
Omzegges: vrijwel, zo goed als – ze wuënen omzeggens tuëp
Onbeschoeft: onbeschoft, lomp,grof – klankverwisseling van o en oe
Onderduims: in het geniept – da’s nen onderduimsen
Onnuëzel: onnozel – de scherpe lange o wordt bij ons uë
Onnuëzelgeweg: op een onschuldige wijze
Opgoevallenduit: met geluk, lukraak – ‘k zen opgoevallenduit afgekommen
Oppen en toppen: alles laten begaan
Ost: haast, bijna
Ou: u
Ounen: uwen
Ouw: stop
Ouzeker: is dat wel zo – ouzeker, wie zegt da?
Overentweer: heen en weer – ‘k goan overentweer noar uis
Overtoer: elk op zijn beurt
Overhoeks, overnoes: diagonaal, schuin – komt vanuit het Oud-Germaans
Overlest: onlangs
Overstekop: teveel – ‘k zit overstekop in t’ weirk

In de hoop dat we jullie toch weer een beetje overzopt hebben met dialectwoorden,
sluiten we hier onze bijdrage. Tot volgende keer!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester

~~ ~~ ~~ ~~
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  Eddy De Decker (71 j.) z. v. Jan en Elisa Van Puyvelde, †  
           

            
  Liliane De Boom (87 j.) w. v. Gilbert Foubert, †     
  Fabienne Noens (87 j.) w. v. Roger Vercauteren, †  
            

   
  Connie Verstocken (50 j.) l. g. Gunther Beck, †
  Maria Regina Waeyenberghe (96 j.) e. v. François Mariën,†  

           
             
  Elisabeth Stremerch (75 j.) l. g. Hugo Baeckelandt (†     

 
      

  Daniël Van Eynde (92 j.) w. v. Suzanne Maes, †     
              

   

       
             
             
  Mariette Van Eynde (87 j.) †      

 
  Maurice Van de Putte (95 j.) †       
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Sinaainaren die stierven in 2019
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
06  Suzanne Maes (88 j.) e. v. Daniël Van Eynde, Helsvuurstraat
09  Maria Van den Bussche ( 90 j. ) w. v. André Cerpentier, † WZC “Heuverveld”

Waasmunster, voorheen Sinaaidorp
20  Joanna Gal (92 j.) e. v. Josef Van Loocke, † Sint-Niklaas, voorheen Sinaaidorp
22  Etienne Van Bocxlaer (78 j.) e. v. Josette Michiels, Hooimanstraat
24  Eliane De Fre (74 j.) e. v. Bennie Thuy, Hellestraat
26  Leontina Van Bossche (88 j.) Sinaaidorp
28  Marie-Jeanne Van Marcke (84 j. ) e. v. Gustaaf De Waele, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Zwaanaardestraat
31  Daniël Diericx (78 j.) e. v. Jenny Praet, Keizerstraat
31  August Van Cauteren ( 86 j.) e. v. Hilda Cornu, Dr. R. Haeltermanlaan
-februari
02  Willy Smet (80 j. ) e. v. Diane De Geest, † Stekene
03  Raf Vekeman E. H. (81 j.) onderpastoor te Sinaai van 1965 tot 1972, † Sint-Niklaas,

uitvaart in Bazel
05  Willy Foubert (79 j.) z. v. Frans en Helene Meerssens, † Sint-Niklaas, Zakstraat
06  Martha De Leenheer (97 j.) w. v. Paul Everaert, † Sint-Niklaas, Luitentuitstraat
10  Raf Van Mieghem (65 j.) z. n. Robert en Jeanne Strobbe, Dries
18  Lu Poppe (89 j.) l. g. Karel Puimège († ), † Sint-Niklaas, voorheen Sinaaidorp
15  Michaël De Baere (73 j.), † Sint-Niklaas
21  Helmut Verschaffel (75 j.) w. v. Micheline Van de Walle, † Gent
23  Martijn Vermeire (29 j.) z. v. Paul en Marleen Tackels, † Waasmunster, Wijnveld
23  Francine Van Verdeghem (85 j), † WZC “Huize Den Dries”
27  Jacqueline Van Oevelen (84j), e. v. Marcel Moens, † Sint-Niklaas, 

voorheen Leestraat (bewoonster Lysdonckhof)
-maart
06  Lea De Plukker (94 j.) w. v. Roger Jeangout, † WZC “Het Lindenhof” Belsele
06  Herman De Wilde (87 j.) e. v. Marie Van Driessche, † WZC “Hof van Eksaarde”,

voorheen Keizerstraat
07  Etienne Smet (85 j.) e. v. Clothilde De Cuyper, † Sint-Niklaas, Stenenmuurstraat
14  Mariette Van der Jeugt (88 j.) w. v. René Ongena, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Wijnveld
21  Lily-Anne Heye (66 j.) d. v. Paul en Olga Maes, † Sint-Niklaas
22  Herman Creve (75 j.) e. v. Monique De Bruyne, † Edegem, Waasmunster-Ruiter
25  Monique De Bock (91 j.) e. v. Jacques Van den Poel, † Sint-Niklaas, Dries
27  Julia Van Schooten (84 j.) w. v. Robert Van den Broeck, † Sinaai, voorheen Belsele
29  Jacqueline De Wolf (85 j.) w. v. Leon Wagemans, † Sint-Niklaas, Bellemansstraat
29  Mariette Van Belleghem (94 j.) w. v. Amantus Pyl, † WZC “Het Lindenhof” Belsele, 

afscheidsviering Sinaai, begraven Belsele-Puivelde
-april
04  Georgette Creve (88 j.) w. v. Marcel De Wert, l. g. Willy De Dauw, 

† WZC “Zoetenaard” Stekene
16  Simonne Varewyck (88 j) w. v. Lucien Van den Branden en Jan Legein, 

† Sint-Niklaas, WZC “Huize Den Dries”
17  Hugo Dullaert (74 j.) z. v. Albert en Elza De Decker, Edgar Tinelstraat
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18  Monique Fruythof e. v. Willy Maes, † Sint-Niklaas, 
WZC “Sint-Jozef” Sint-Pauwels, voorheen Wijnveld

19  Jenny Claus (91 j) w. v. Albert Pletinck, † Zele, bijzetting kerkhof Sinaai
22  Jozef Meuleman (90 j) e. v. Anna Jonkers, † De Klinge
20  Lisette Noens (85 j.) e. v. Roger Schelfaut,† Sint-Niklaas, Hooimanstraat
28  Marietta Cantens (75 j.) e. v. Lucien De Wolf, † Sint-Niklaas
29  Eddy De Decker (71 j.) z. v. Jan en Elisa Van Puyvelde, † Sint-Niklaas, Mezenstraat
29  Oscar Varewyck (87 j.) e. v. Maria Vereecken, † Sint-Niklaas, Belsele
-mei
07  Maria De Caluwe (84 j.) e. v. Georges De Blieck, Sinaaidorp
14  Liliane De Boom (87 j.) w. v. Gilbert Foubert, † Bornem, WZC “Huize Den Dries”
15  Fabienne Noens (87 j.) w. v. Roger Vercauteren, † Sint-Niklaas, Stenenmuurstraat
19  Margriet Zaman (92 j.) d. v. Ildefons en Ludwina Vercauteren, 

† WZC “Huize Den Dries”
20  Connie Verstocken (50 j.) l. g. Gunther Beck, † Stekene
23  Maria Regina Waeyenberghe (96 j.) e. v. François Mariën,† WZC “Moervaartheem”

Wachtebeke
24  Patricia Berckmoes (47 j.) e. v. Jurgen Smet, † Sint-Niklaas, Puiveldestraat
25  Jeannine Creve (81 j) w. v. Andreas Saman, † WZC “ Vlashof” Stekene
28  Elisabeth Stremerch (75 j.) l. g. Hugo Baeckelandt († ), † WZC “ Vlashof” Stekene,

uitvaart Belsele-Puivelde
29  Madeleine Verbraeken (94 j.) † Aartselaar
-juni
02  Daniël Van Eynde (92 j.) w. v. Suzanne Maes, †WZC “ Vlashof” Stekene, Helsvuurstr.
11  Maria De Jaeck (103 j.) d. v. Jozef en Felicitas Van Gremberghen ,

† WZC “Huize Den Dries”
-juli
06  Willy Cerpentier (81 j), † Sint-Niklaas, Hulstbaan
10  Paul Poppe (81 j.) e. v. Alice De Block, † Lokeren, voorheen Leebrugstraat
22  Domien De Smet (79 j.), † WZC “Het Lindenhof” Belsele, bijzetting te Sinaai
30  Mariette Van Eynde (87 j.) † Sint-Niklaas, WZC, “Huize Den Dries”, 

voorheen Stenenmuurstraat
30  Maurice Van de Putte (95 j.) †WZC “Huize Den Dries”, voorheen Eksaarde-Doorslaar 
-augustus
03  Mathilde Laheyne (88 j.), w. v. Jozef De Weirdt, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Dr. R. Haeltermanlaan
03  Henri Smet (78 j.) e v Simonne Van Guyse, Zwaanaardestraat
10  Kamiel Van Eynde (93 j.) w. v. Coleta Rombaut,

† Antwerpen (Sint-Elisabethziekenhuis)
12  Mariette Van Puyvelde, w. v. Frans Lardenoit, † WZC “Huize Den Dries”
16  Frans Buyle (83 j.) e. v. Lucienne De Block, Katharinastraat
20  Simonne Gyselinck (91 j) w. v. Gabriel Van de Velde, † WZC “Het Lindenhof”

Belsele, uitvaart en bijzetting in Sinaai
22  Augusta Van Overloop (89 j.) w. v. Achiel Raes, † WZC “Huize Den Dries”, 

voorheen Tinelstraat
24  Omer Van Overloop (92 j.) w. v. Emma De Kever, † St-Niklaas, WZC Vlashof, 

uitvaart en teraardebestelling in Sinaai
24 Agnes Tempels (93 j) w. v. Luciaan Parys, † WZC “Huize Den Dries”, 

begraven in Sinaai

    
            

           

           
               

  
             
  Etienne Van Bocxlaer (78 j.) e. v. Josette Michiels, Hooimanstraat

2            
  Leontina Van Bossche (88 j.) Sinaaidorp

2   Marie-Jeanne Van Marcke (84 j. ) e. v. Gustaaf De Waele, †    
 

          
              

            
  Raf Vekeman E. H. (81 j.) onderpastoor te Sinaai van 1965 tot 1972, †

  
             
            
             
             
       
            
             
          
           

   

              
               

 
            
               

 
            
            
              
  Julia Van Schooten (84 j.) w. v. Robert Van den Broeck, †   
            
  Mariette Van Belleghem (94 j.) w. v. Amantus Pyl, †     
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-september
12  Jenny Heynderickx (78 j.) e. v. Walther Smet, Zwaanaardestraat
12  Marcel Vannerum (87 j.) w. v. Marie-Louise Mettepenningen, 

† WZC “Huize Den Dries”, uitvaart in Belsele
27  Annie Van Massenhove (84 j.) w. v. Etienne Cornet, † Sint-Niklaas, Bellemansstr.
29  Cyriel Van Rumst (67 j.) z. v. Albert en Laura Vlaeminck

† Zottegem, begraven in Sinaai
30  Irena Wauters (84 j.) w. v. Frans Fierens, † Beveren, uitvaart en bijzetting in Sinaai, 

voorheen Zakstraat
-oktober
09  Cesar De Bock (86 j.) e. v. Fabina De Wolf, †WZC “De Spoele” Sint-Niklaas, Wijnveld
13  Lea Poppe (93 j. ) w. v. Rene De Fre, † Waasmunster
17  Georgette Maes (88 j.) w. v. Andre Verlee, † WZC “Het Lindenhof” Belsele,

voorheen Sinaaidorp
19  Antoinette Van Winckel (94 j.) w. v. Etienne Schelfaut, † Asse
-november
06  Etienne Snauwaert (78 j.) e. v. Justine Van der Heyden, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
14  Roger De Bock (70 j.) e. v. Patricia Colman, Zwaanaardestraat
19  André De Messemaeker (84j.) e. v. Jacqueline Van Eynde, Stenenmuurstraat
22  Alphonsina Vercauteren (85 j.) w. v. Jozef Meert, † Beveren
25  Raymonda Smet (94 j.) w. v. Theo Foubert, † Sint-Niklaas
27  Gerard Lambrecht (87 j.) w. v. Virginie Dreesen, † WZC “De Plataan”” Sint-Niklaas
28  Maria Vercauteren (73 j.) e. v. Frank Beirens, † Sint-Niklaas, Kernemelkstraat
30  Maria De Bont (98 j.) † WZC “Het Lindenhof” Belsele, asverstrooiing te Sinaai
-december
13  Fernanda De Jaeck (86 j.) w. v. Georges Van der Kelen, † Sint-Niklaas WZC De Spoele
19  Andrea De Witte (95 j.) w. v. Fernand Van Bladel, † Antwerpen WZC Arthur

Georges Tallir
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KLJ Sinaai
De dagen worden langer, de vogeltjes fluiten: de wintermaanden zijn achter de rug! Toch was het
ook best wel de moeite. Vooral omdat dit onze eerste winter was in een nieuw, super-de-luxe lokaal.
Wind, regen, hagel, sneeuw, het doet ons allemaal niks! We willen toch nog eens al onze helpers
bedanken die dit project hebben doen slagen. Het kan niet genoeg gezegd worden!

Van de laatste maanden is ons vooral het bejaarden- en baby’sweekend in Nieuwkerken bijgeble-
ven. Het was alvast een mooi voorsmaakje van het kamp komende zomer in Dessel (11-21 juli)! 
Onze bestuursgroep en oudste leden hebben naar jaarlijkse traditie weer ontbijtdozenactie op poten
gezet voor Valentijn. Ook dit jaar een dikke merci aan alle romantische zielen van ons dorp en de
naburige gemeentes om een ontbijtje te bestellen!

Wat heeft KLJ Sinaai binnenkort op de agenda staan? Op het moment dat dit boekje verschijnt,
zullen wij waarschijnlijk druk bezig zijn met ons feestweekend

• Vrij. 3 april: Eetfestijn 
• Zat. 4 april: Shoot The Question Quiz
• Zon. 5 april: Eetfestijn (’s middags)
• Vrij. 10 april: Neonfest (fuif)

Natuurlijk staat onze enthousiaste leidingsploeg elke zondag van 14u tot 17u ook klaar met spet-
terende activiteiten voor alle jongeren van 6 tot 17 jaar! Wij krijgen een heel jaar nieuwe leden bij
die eens willen ‘komen proberen’, laat je dus zeker niet tegenhouden! Wij hebben ook een extra
vrijdagwerking, met aangepaste spellen voor onze +16’ers en leiding. 

Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om onze hoofdleiding te contacteren: 
Astrid Van De Voorde - Edgar Tinelstraat 8, Sinaai - 0470 57 12 46
Sofie Van Damme - Groenselstraat 58, Waasmunster - 0492 83 24 66 

Neem zeker ook eens een kijkje op onze site www.klj-sinaai.be of op onze facebookpagina om op
de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!

Scouts Sinaai
Wist je dat onze jaarlijkse quiz weer een groot succes was?! Op 21 maart barstte een hevige strijd
los tussen de verschillende teams. Het slimste ploegje ging met de hoofdprijs lopen, maar iedereen
hield er als troostprijs een prachtige herinnering aan over. Buiten quizzen viel er in Scouts Sinaai
natuurlijk nog veel meer te beleven. Zo verkochten we op 7 maart mooie azalea’s van deur tot deur
en organiseerde de Jin een heerlijke pasta-avond op 29 februari. 
Bedankt aan iedereen die een plantje heeft gekocht of een bordje pasta mee is komen eten!

Verder staan we elke zondag klaar om een uitbundige en toffe namiddag te beleven en nieuwe
vriendschappen te smeden. Om deze banden nog te versterken, organiseren we het laatste week-
end van de paasvakantie een groepsweekend. Groot en klein gaan dan samen op weekend en be-
leven de zotste avonturen. Plezier verzekerd!!!

Scouts staat bovenal voor gezellig samenzijn en hoe kan dat beter dan met een lekkere maaltijd
en een verwarmend kampvuurtje achteraf? 
Daarom is iedereen welkom op de eetavond “Spijs en Drank” van onze vzw op 16 mei! 
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Inschrijven kan via onze site www.scoutssinaai.be.

Voordat iedereen aanschuift aan tafel zullen ook de kampvoorstellingen plaatsvinden en komen de
leden het kampthema te weten en waar ze deze zomer op kamp zullen gaan. Spannend, span-
nend… 

Sint-Catharinascholen-Basisschool
Kleuterschool klavertje 3 in bloei.
Het is belangrijk om een kleuterschool boeiend te maken. Aanlokkelijk interessant zodat de kleuters
al spelend de wereld ontdekken. Klavertje 3 in de Vleeshouwersstraat investeert hierin. Maar wat
vinden hun kapoenen hiervan?

Een interview met de twee 5-jarige jongens Viktor en Ilias over hun schooltje.
Juf Truus wandelt met hen door de school en laat hen veel vertellen.

Juf Truus: Viktor en Ilias, jullie komen toch al een tijdje hier naar school.
Ilias: Ja, ik heb al zeker 3 boekentassen gehad!
Juf Truus: De juffen proberen om de school voor alle kinderen zo leuk mogelijk te maken en daarom
hebben wij nu ook 2 speelplaatsen. Weten jullie dit?
Viktor: Ja, de speelplaats vooraan is leuk. Er is veel gras en ook
veel plaats om te fietsen. 
Ilias: Achteraan kan je voetballen en over een berg lopen.
Juf Truus: De juffen doen hun best?
Viktor: Er komt toch nog een speeltuin vooraan hé?
Juf Truus: Wij hebben wel plannen om het nog leuker te maken.
Ilias: Er staat nog te weinig.
Viktor: Ja, 1 glijbaantje maar.
Ilias: En ook een tipitent, waar de indianen in slapen.
Juf Truus: Achteraan hebben we ook nieuwe toiletten gekregen.
Hoe vinden jullie die?
Ilias: Ze zijn mooi maar klein. Maar jouw peutertjes moeten er ook
op kunnen hé.
Viktor: Propere witte toiletjes met groene deuren. Met een groot
handvat.
Ilias: Er is ook een douche en toiletten voor de juffen. Dan moeten
die niet meer op de kleine want sommige juffen deden dat.
Juf Truus: Hebben jullie nog ideeën voor onze school?
Viktor: Een speeltuin op het dak van de turnzaal misschien?
Ilias: Dat is niet veilig en misschien kan dat dan instorten. Op het
gras kan ook.
Juf Truus: Er liggen wel boomstammen op het gras nu. Wat kan je daarmee doen?
Ilias: Zo een kruis maken en dan kunnen er 2 kinderen op gaan zitten en dan wiebelt dat.
Viktor: Ja, wij hebben ook al eens een wip met 3 planken gemaakt.
Juf Truus: Jullie hebben dus wel veel plezier op school zo te horen.
Ilias: We spelen heel graag met elkaar.
Viktor: We spelen heel graag op alle 2 de speelplaatsen. Zo eens afwisselen is fijn.
Ilias: Een heel goed idee om af te wisselen.
Juf Truus: Dat gaan we ook doen. Ik zie een zandbak. Hebben jullie daar al in gespeeld?
Viktor: We hebben eens een berg gemaakt en dachten dat het een vulkaan was.
Juf Truus: De speelplaats vooraan noemen we de groene speelplaats. Met veel dingen uit de natuur. 

Jeugd Jeugd Jeugd
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Ilias: En af en toe rijdt er dan een tractor voorbij of een peugeot. Ik ken al veel merken.
Viktor: Ja of een audi. Ik kijk dan graag naar de nummerplaten die ik al kan lezen.
Juf Truus: Best wel interessant. Maar volgend jaar naar het eerste leerjaar. Ga je het hier niet mis-
sen?
Ilias: We komen toch gewoon op bezoek.
Viktor: Ik ga jou bellen om een afspraak te maken.
Juf Truus: Dat is een top idee. Dankjewel kanjers!

Welkom Zaterdag 9 mei: openklasjesdag!

Sint-Catharinascholen-Lager
Wanneer sprookjes werkelijkheid worden!
Op een school is ‘ruimte’ heel belangrijk. Ruimte om te kunnen groeien, ruimte om jezelf te kunnen
zijn, maar ook – letterlijk – ruimte om te kunnen spelen en bewegen. Vorig schooljaar mochten wij
dan ook heel fier onze uitbreiding aankondigen: de bouw van een nieuwe sporthal en twee extra
klaslokalen. Wie al eens langs onze school passeert, kan met eigen ogen zien hoe dat project
stilaan groeit. Fundamenten, bakstenen, beton,… het is nodig om een stevige nieuwbouw te rea-
liseren. Maar wat met groene zones, rustige plekjes waar onze kindjes kunnen vertoeven, stukjes
natuur waar ze verwonderd kunnen zijn? Daar vonden we samen met onze fijne buren een heel
mooi antwoord op! 

Zo kreeg onze school er pas een groot stuk groen bij, onze – nu
nog – geheime tuin! Achter de schermen is een werkgroep al volop
bezig met het denkwerk. Zo’n groene zone biedt namelijk ontzet-
tend veel mogelijkheden, zowel op vlak van spelen en leren, als
van omgaan met biodiversiteit en klimaat-bewust-zijn. Dit gaan
we dan ook grond-ig aanpakken. Begin mei onthullen we deze
nieuwe plek voor onze kindjes en jullie willen we heel graag uitno-
digen om tijdens ons schoolfeest op 16 mei onze Geheime Tuin
te komen ontdekken! “ABraCadabra, alle sprookjes nog aan toe!”
Het zal wel zijn! 

Jeugdhuis Troelant – EK voetbal op groot scherm
Na het jubileumjaar in 2019 zijn de voorbije maanden iets rustiger in het jeugdhuis. Dit betekent

niet dat we stil zitten want net zoals de vorige jaren zenden we met het jeugdhuis het
EK voetbal uit op groot scherm.
In juni bouwen we de polyvalente zaal van JOC Troelant om tot een heuse voet-
baltempel met een tribune en groot scherm zodat iedereen in alle comfort en vanop
de eerste rij de matchen kan volgen. Voor een hapje en een drankje tegen demo-

cratische prijzen zorgen wij. Wees er dus zeker bij op 13, 18 en 22 juni voor de
groepsmatchen. Indien de Rode Duivels verder doorstoten worden ook die matchen uiteraard uit-
gezonden op groot scherm.
Diegenen die er de afgelopen jaren reeds bij waren, kunnen beamen dat dit een volksfeest is voor
jong en oud met heel wat sfeer en ambiance.
We verwelkomen jullie dan ook graag massaal. Tot dan!

Hou zeker onze facebookpagina in de gaten voor meer nieuws en activiteiten. Natuurlijk kan je op
vrijdag- en zaterdagavond steeds terecht in onze instuif voor een drankje en een gezellige babbel!

Jeugd Jeugd Jeugd

34

Sinaai_info_maart_2020_76_pg_Opmaak 1  11/03/20  16:47  Pagina 50



Running Team Sinaai 
Lopers van de maand: Heidi van de Velde en Erwin Vancauwenberghe!
Heidi van de Velde, de vriendelijke kapster uit het Burmstraatje nr 6, is een fervente loopster in haar

beperkte vrij tijd. Heidi (43) heeft een opleiding gevolgd voor kapster
in Antwerpen en is in april 2013 gestart met een Start to Run bij onze
joggingclub Runningteamsinaai (RTS). Zij traint en loopt wekelijks bij
RTS omdat ze het een aangename, vlotte en toegankelijke club
vindt. Heidi loopt in groep 2, want het tempo van deze groep sluit
het best aan bij haar kunnen. Ze loopt ook liefst langere afstanden.
De stratenlopen en kleine rondjes rondom de kerktoren zijn niet zo
aan haar besteed. Zij is graag weg uit de drukte en loopt het liefst
op onverharde wegen, bossen, natuurparken, strand en trails en dit
met afstanden die varièren van 10 tot zelfs 30 km. De 10 miles en ½
marathons heeft ze dan ook al met succes beëindigd, en ook de
Moerhofloop trail (9 km -1ste dame), de Bruxelles trail (24 km - 3de

dame) de Sluis zwinstedenloop 24 km, de Lommelse trail (17 km trail
- 1ste dame), de natuurloop Hoeilaert 21km, de ½ marathon van Cad-
zand enz. Heidi liep ook als medeloper mee in 2018 in ‘de hel van
kasterlee’ als steun aan haar echtgenoot Stefaan van Bogaert en in
2019 als steun aan Erwin Vancauwenberghe bij de laatste zware 30
km. In de toekomst hoopt ze nog wat snelheid bij te kweken en
vooral blessurevrij te blijven. Misschien vindt ze ook nog wat meer
vrije tijd om te fietsten, voor haar een mooie sport om de spieren
eens een ander accent te geven. Wij wensen Heidi nog vele spor-
tieve jaren toe.

De Hel Van Kasterlee
Deze uitzonderlijk zware wedstrijd
wordt jaarlijks in december georgani-
seerd en in meestal zeer zware en
barre weersomstandigheden gelopen.
In de laatste editie (2019) werd de
race betwist door 415 deelnemers
waarvan ook 1 iemand van Sinaai.
Erwin Vancauwenberghe nam voor de
1ste maal deel en zette een knalpres-
tatie neer op deze doorregende sport-
dag. De wedstrijd bestaat uit 15 km
lopen (Erwin deed het in 1u01), 120
km mountainbike (6u25) en dan nog
eens 30 km lopen (2u44) lopen, wat onze atleet een totale tijd gaf van 10u33 inclusief wissels en
het nemen van voeding wat uiteraard zeer belangrijk is in deze wedstrijd. Erwin haalde de 135ste
plaats van de 276 aangekomen atleten. Proficiat Erwin, en veel respect voor deze deelname. Dit is
een wedstrijd die men alleen tot een goede einde kan brengen met veel doorzettingsvermogen en
een heel sterke fysieke conditie. 
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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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Op 14 en 15 december liep Sofie Claus een podiumplaats in een 2-daagse trail van 105 km in en
rond de Veluwe (NL); deze wedstrijd moest gelopen worden met behulp van een kompas. Sofie
behaalde ook nog een 1ste plaats op de Nighttrail van 25 km in Hamme-Mille. 

Eddy van Puyvelde groeit ook terug naar de goede vorm (na blessure) met een 2de plaats in Deinze.

Running Team Sinaai organiseert op 16 mei voor de 9de maal de Bokkenloop, dit met een nieuw
loopparcours met vertrek op den Dries en aankomst op het voetbalplein KFCH. Voor meer info zie
www.rtsbokkenloop.run of www.runningteamsinaai.be. Alle sportievelingen worden verwacht!
Sportieve groeten! 

Schietingen Sinaai Statie
Café “Maretak”, Wijnveld 308 - 0476/32.34.13.

• Vrijdag 03 april 19u30 25 € gratis.
• Vrijdag 01 mei 19u30 25 € gratis (Kermis).
• Maandag 04 mei 14u30 SPA-schieting trofee + 25 € gratis (Kermis)
• Vrijdag 05 juni 19u30 25 € gratis.

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

Footfestival 2020 op vrijdagvoormiddag 1 mei
Op vrijdag 1 mei gaat ons jaarlijkse Footfestival voor meisjes door op het Wijnveld. Meisjes vanaf
5 jaar tot 16 jaar kunnen om 10u00 GRATIS deelnemen aan ludieke voetbalspelletjes & wedstrijdjes.
Meer info & inschrijven bij jurgendebondt@telenet.be

Kalender thuiswedstrijden op het Wijnveld:
Provinciale & Recreatieve ploegen: op zaterdagen om 11u00 & 13u00
Jeugdploegen: op zaterdagen van 10u00 tot 12u00 

Uitnodiging
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 spor-
tief verantwoordelijke, Jürgen De Bondt, via
jurgendebondt@telenet.be om de trainings-
momenten verder af te spreken.

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

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
Haneweestraat 36 - 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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Judoclub Sinaai
Manon en Vic kampioen Oost-Vlaanderen. 
Op 25 januari werden Manon Van Pottelberghe en Vic Moerman provenciaal kampioen in de U18.
Tibo Linthout – Kian De Bruyne – Lenie Vertenten en David De Ryk behaalden zilver.
Emily Buysrogge behaalde brons. Diegenen die het podium haalden zijn geselecteerd voor de re-
gionale kampioenschappen.

Manon Van Pottelberghe behaalde zilver op de Vlaamse jeugdkampioenschappen.
Op de Vlaamse kampioenschappen van 8 feb. was onze club met 7 deelnemers sterk vertegen-
woordigd. In elke gewichtsreeks komen de 4 eersten uit elke provincie, dus 20 deelnemers, tegen
elkaar uit. Wie hier het podium haalt is geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap in
Luik. Manon vocht in de zwaarste reeks + 70 kg bij de U18 en won overtuigend haar kampen in de
voorrondes. Enkel in de finale verloor ze
tegen een 20 kg zwaardere tegen-
stander.
Door deze prestatie gaat ze dus naar
het BK waar de eerste 4 Vlamingen
het opnemen tegen de 4 best Waalse
judoka’s. Bij het schrijven van dit arti-
kel was het BK nog niet gevochten,
maar meer hierover in een volgende
Info Sinaai.

Tibo en David sneuvelden na sterke
kampen in de voorrondes. Lenie
moest spijtig genoeg forfait geven
wegens ziekte. Kian, Vic en Emily
kampten zich door de voorrondes om pas in de halve finales te verliezen tegen de huidige Belgische
kampioenen of tegen judoka’s uit de topsportschool.
De kamp voor het brons verloren ze alle drie nipt na een spannende kamp. Verliezen voor het brons
is zuur, maar 5de worden in zo’n sterk deelnemersveld is toch wel een prestatie om heel trots op
te zijn.

Tornooi Aalst 
1e plaats Lucas De Kerf 
2e plaats Rose Poppe 

Tornooi Lendelede
1e Emily Buysrogge 
2e Zita Van De Walle – Manon Van Pottel-
berghe - Kian De Bruyne – Maaike Vertenten 
3e Tibo Linthout – David De Ryk – Thor Geerts
– Seppe Nijs 

Een tiental van onze jeugdige toppers gaan in
maart naar Kopenhagen (Denemarken) voor een driedaags tornooi. 

Info: Men kan elke woensdag of vrijdag aansluiten vanaf 19 uur. Een maand gratis proeflessen. 
Judoclubsinaai.weebly.com / gerrit.van.bossche@telenet.be
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Mama en papa training: op zaterdag 1 feb. trokken de ouders
van onze jongsten een judopak aan
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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

40
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Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C)
Voor speeldata en meer info: zie website www.fchsinaai.be

Inschrijvingsdag Seizoen 2020 – 2021: Zaterdag 25/04 van 12.00 u tot 15.00 u (VOOR IEDER-
EEN)
Deze inschrijvingsdagen zijn voor leden en voor niet aangesloten spelers. Inschrijving is onder voor-
behoud van de nog beschikbare plaatsen in de desbetreffende jeugdploeg. Inschrijven kan vanaf
5 jaar. Trainingen gaan door op maandag- en woensdagavond. Kom gerust eens kijken.

Activiteitenkalender seizoen 2019 – 2020

• Zaterdag 11/04/2020 Paastornooi
• Maandag 13/04/2020 Paastornooi
• Zondag 26/04/2020 Sinaai – Doorslaar Eindeseizoensbarbecue
• Vrijdag 15/05/2020 Penaltycup
• Zondag 17/05/2020 Eindeseizoenshappening
• Vrijdag 19/06/2020 Vrijwilligersfeest

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)

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

TTC Troelant Tafeltennis
Onze tafeltennisclub is aangesloten bij het Sporta verbond waar we met 3 ploegen deelnemen aan
de competitie.
• A-ploeg 1ste prov.
• B-ploeg 2de prov.
• C-ploeg 4de prov.
De competitie stopt eind maart maar de trainingen blijven doorgaan. 

Iedereen is van harte welkom om langs te komen en een training mee te doen in ons lokaal in Café
De Maretak, Wijnveld 308 (binnenkomen via de zijdeur). Onze trainingsdagen zijn maandag en don-
derdag, telkens van 20.00 h tot 22.00 h

Voor info, aarzel niet contact te nemen met Johan De Vlieger (voorzitter), 0497 579 581,
johan-els@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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De 65-jarigen van 2019
Bovenste rij van links naar rechts:
Paul Van Osselaer,  Gilbert Roels, Luc Smet, Freddy De Beule, Paul Schelfaut, Chris Group
Benny Robyn, Leo Maes, Marcel Van Kerckhove, Patrick Helaert.

Midden  van links naar rechts:
Etienne De Backer, Paul Gysel, Lucien Verlee, Eddy Blendeman, Jenny Van Bockxlaer
Rita Verberckmoes, Paul De Bock, Ingrid Scheers, Veva Poppe.

Onder van links naar rechts:
Rita De Coster, Maria Ringoot, Nelly Cerpentier, Godelieve Poppe, Veva Robijn
Betty Vercauteren, Rita Smet, Marianne Van Steenlandt.

feest feest feest
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

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

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE Constructie
DE GREYT BVBA
Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen

Leuningen      Staalconstructies
Knip- en plooiwerken

Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Kermisprogramma 1000 Appels 
1 t.e.m. 4 mei 2020
Vrijdag 1 Mei 2020:

14.00 u 11de SENIORENNAMIDDAG voor senioren vanaf 60 jaar van de wijk 1000 Appels met
bingo en muzikale omlijsting door Discobar Sky City met muziek voor senioren

19.00 u Officiële OPENING KERMIS: optocht via Wijnveld - Schrijberg – Oude Baan - Schrij-
bergstraat – Neerkouter met fanfare. Iedereen welkom voor een gratis hapje en een
drankje op de parking van Tante Latje.

19.30 u Schieting Sinaai-statie 

Zaterdag 2 Mei 2020:

15.30 u 13de KIDS RUN met randanimatie - springkastelen - kindergrime 
Loopwedstrijd voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar, GRATIS DEELNAME
Voor ieder kind een leuk aandenken i.s.m. Medisch Duizend Appels 

14.30 u Wielerwedstrijd voor nieuwelingen
16.30 u Wielerwedstrijd voor Inwoners Sinaai - Waasmunster - Belsele

1ste en 2de ronde worden achter de auto gereden!
19.00 u 3de  BBQ Zaal Toon (inschrijven kan bij één van onze bestuursleden)

met muzikale omlijsting door Coverband “High Five” 
20.00 u Kruisboogschieting

Zondag 3 Mei 2020:

10.00 u GEBEDSVIERING in St-Franciscuskerk – 59ste RUITERBEDEVAART: optocht ruiters.
Kleine huisdieren ook welkom! (Elke ruiter krijgt 5 euro + versnaperingen)

12:00 u 3de BBQ Zaal Toon (inschrijven kan bij één van onze bestuursleden)

LADIES DAY

14.30 u WIELERWEDSTRIJD VOOR DAMES JEUGD – nieuwelingen - juniores BWB
17.00 u WIELERWEDSTRIJD VOOR DAMES ELITE BWB
15.00 u Live optreden De Molteni’s in de feesttent in het Patersbos 

Maandag 4 mei 2020:   

09.30 u GEBEDSDIENST ter nagedachtenis van de overledenen van de wijk. 
Daarna natte ommegang. Iedereen welkom.

14.30 u SPA Schieting 
15.00 u WIELERWEDSTRIJD VOOR ELITE Z.C EN BELOFTES 

Voorzitter: Martin Blommaert – Lokerse Baan 63 – 9111 Belsele – 0475/92.38.25
Ondervoorzitter: Jean Pierre Janssens – Wijnveld 110C 9112 Sinaai – 0497/44.17.59
Secretariaat: Annaert Peggy – Wijnveld 89 - 9112 Sinaai - 0486/60.53.99
Penningmeester: Verhoeven Katrijn – Lokerse Baan 63 – 9111 Belsele – 0496/34.82.91 
Raadslid: Danny Van Goethem – Wijnveld 89 9112 Sinaai – 0485/73.39.83 

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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Kermisprogramma Stenenmuur
29, 30, 31 mei & 1 juni 2020

Vrijdag 29 mei 2020

• 17.00 uur Opening kermis met vendeliers KLJ en Muziekkapel Chiro
• 18.00 uur Men Elite 2/ U23
• 20.00 uur Pluimkesbolling op 1 baan
• 20.00 uur Schieting op 2 wippen

Zaterdag 30 mei 2020

• 14.00 uur Koers Nieuwelingen
• 19.00 uur Barbecue 
• Optredens van Duo Exclusivio, De Stoempers, Frank Galan en Christel, Lindsay
• Discobar Deejays

Zondag 31 mei 2020

• 8.00 uur - 10.30 u. Mountainbike tocht (29 km – 42 km – 50 km)
• 9.15 uur Vleesschieting
• 12.30 - 14.00 u. Proeverkestocht 
• 15.00 uur Men Elite – U23

Maandag 1 juni 2020

• 9.30 uur Gebedsviering + ontvangst senioren in de tent
• 8.00 - 16.00 u. Jaarmarkt, bloemenmarkt, rommelmarkt, feestmarkt in de E. Tinelstraat

met CAVA Bar en pannenkoeken, American cars
• 10.30 uur Optreden van Mario in de tent
• 12.00 uur Optreden van Funlinedance met Conny Cornelis in de tent, doorlopend 

optredens in de E. Tinelstraat
• namiddag In de namiddag demo van frisbee club Sinaai op de weide
• 14.30 uur Schieting op 2 wippen
• 12.00 - 18.00 u. Springkastelendorp, met springkasteel van CM                

• 16.00 uur Grote kindernamiddag
• 18.30 uur Opstijgen warme luchtballons met special shape

feest feest feest
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CM. Hoe gaat het met u?
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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:

48

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

Dopjesactie - Dopjesactie - Dopjesactie
Tijdens de Stenenmuurfeesten doen we weer
een grote inzameling van plastic dopjes ten
voordele van het Belgish Centrum voor Ge-
leidehonden. Breng de dopjes mee op 29, 30,
31 mei of 1 juni 2020.

De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt
per kg. 1 kg brengt ongeveer € 0.30 op, dat
is omgerekend € 300 per 1.000 kg. Voor de
volledige opleiding van een geleidehond is er
83.333 kg nodig. Dat is heel wat, dus kunnen
we jouw hulp zeker gebruiken!

Oproep 50-jarigen 2020
GEZOCHT…

Laten we samen feesten, want het is ons jaar! Het jaar van diegenen die in 1970 
het levenslicht zagen, diegenen die in 2020, 50 kaarsjes mogen uitblazen. En
wil je dat doen met toeters en bellen? En in “goe gezelschap”? 
Dan verwelkomen we jou graag in ’t Dorpspaleis op zaterdag 10-10-2020.
Mail je naam, adres, e-mailadres en gsm nummer naar 1970.sinaai@gmail.com
en laat ons weten dat je erbij wil zijn! 

See you at the biggest party of the year!
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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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Villa voormalige mouterij Claus in Sinaaidorp, 
decor voor filmopnames.

Wie op 7 of 8 januari niets vermoedend aan Sinaaidorp 94 voorbijkwam, keek raar op. Een resem
verkeerskegels beveiligden het actieterrein van een filmset.

Info Sinaai mocht, voor tekst en uitleg, op gesprek bij Marie-Hélène Van Quickenborne
(Line Producer). 

Kan je ons vertellen wat hier aan de hand is en hoe we dat moeten kaderen? 
Productiehuis Mockingbird Productions (o.l.v. Bruno Wyndaele en Dries Phlypo) realiseert in opdracht
van VTM een 8-delige fictiereeks “Een goed jaar”. De reeks is geschreven door dezelfde schrijvers
van Amigo’s Pierre De Clercq en Jean-Claude van Rijckeghem, zelfde regisseur Kadir Ferati Balci,
en ook sommige acteurs zijn terug van de partij. Maar uiteraard een totaal ander verhaal. 

De eerste scène speelt zich af in een stadje in de Ardennen dat we omgebouwd hebben naar de
jaren 1944, maar de reeks speelt zich wel degelijk vandaag af. “Een Goed Jaar” vertelt het verhaal
van twee oplichters die per toeval stoten op een kelder met wijn en wapens uit WOII. Ze bedenken
een plan om de wijn te verkopen en pretenderen deze in de wijnkelder van Hitler gevonden te heb-

interview
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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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ben. Veel geïnteresseerden komen erop af, maar niet allemaal even eerlijk en dus loopt één en
ander al snel fout!

Er wordt gefilmd sinds 7 oktober en de opnames lopen tot begin februari.
We zijn nu bezig aan ons tweede blok; het eerste was tot 20 december, 11 weken, waarvan we er
10 in de Ardennen hebben gefilmd. Het is een coproductie met The Film Kitchen, een Nederlands
productiehuis, maar we krijgen ook steun van de Waalse filmcel, Wallimage.

Waar ergens in Wallonië? 
De hoofdlocatie, het huisje waar de kelder wordt ontdekt, ligt in Mortroux, niet zo ver van Luik. Ver-
der hebben we ook gefilmd, boven Dinant, in Spa, Verviers, maar hoofdzakelijk rond het Luikse.
Vandaag zitten we in Sinaai.

Wat heeft jullie hier gebracht?
Dit is in de reeks het huis van Tielemans Sr. (gespeeld door Hans De Munter) het personage aan
wie de oplichters de wijn gaan verkopen. Tielemans is een “collectionneur” van materiaal uit de
tweede wereldoorlog. We zochten een locatie met uitstraling, waarin we een chique bureau kwijt
konden, maar die ook aan de buitenkant “grandeur” uitstraalde.
De locatie werd ons aangebracht door een “location-scouter”. We hebben op 24 december de lo-
catie bezocht samen met de regisseur, de chef decor en de opnameleider. Nadien moest het heel
snel gaan om op 7 januari al te kunnen draaien. Na Sinaai volgt Aalst, Gent en later in de omgeving
van Brussel.
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credit fotograaf (Thomas Dhanens/VTM)
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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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Hoeveel mensen zie ik hier vandaag aan de slag?
We zijn met een vaste ploeg van 30 à 35 man, dagelijks aangevuld met de cast. Soms zijn dat er
slechts een paar, maar vandaag heb je geluk, want de vier hoofdpersonages zijn aanwezig.

Hebben jullie overnacht in de buurt?
De ploeg is relatief gelijk verdeeld met mensen uit Vlaanderen, Nederland en Wallonië. Gezien we
in Vlaanderen filmen, zijn dus de Walen en Nederlanders in Sint-Niklaas blijven slapen. 
Omgekeerd geldt ook voor de Vlamingen als we in Wallonië draaien. Wij voorzien nachtwacht voor
de technische installaties, voertuigen en de set als we 2 dagen na elkaar filmen. Om die redenen
hebben we de voorbije nacht in Hotel Serwir in Sint-Niklaas doorgebracht omdat er daar een par-
king was met beveiliging.

Wanneer zien we jullie realisatie op het scherm?
De reeks telt 8 afleveringen van ± 45 minuten, afhankelijk van de montage. Het is vandaag ondui-
delijk wanneer dat op beeld gaat komen. Wij moeten aanleveren tegen deze zomer. Vermoedelijk
is het wachten tot het voorjaar van 2021 vooraleer de reeks op televisie komt, maar dat kan ook
later zijn. Wat we hier in Sinaai filmen zal in aflevering vier te zien zijn.
Zoals gezegd is dit ‘Villa Tielemans’ in de reeks. De dames, die zich ondertussen bij het stelletje
oplichters gevoegd hebben, komen hier twee keer langs. De mannen blijven op een afstand op
straat in de auto, om een oogje in het zeil te houden. Het eerste bezoek van de dames is om wijn
te presenteren en een prijs af te spreken. De tweede keer komen ze langs om de effectieve verkoop
te laten doorgaan, maar dan loopt het fout. Een koerier aan de deur blijkt geen echte koerier en
Tielemans wordt overvallen… Wat er zich effectief afspeelt, daarvoor zal je moeten kijken! 
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Het verhaal in een notendop: 
Erik (38) - een wegens zware fout ontslagen ingenieur - en Lenny (28), - twaalf diefstallen en 13
veroordelingen - ontmoeten elkaar in een gehucht in de Ardennen. Erik heeft een huis geërfd van
een groottante, maar kan de erfenisrechten niet betalen. Met de hulp van Lenny wil Erik alles van
waarde uit het huis halen. Op weg naar het afgelegen landhuis glijden de koplampen van Lenny’s
camper over een wegwijzer: “Abri de Hitler”. Erik vertelt dat Hitler in 1940, bij de inval in Frankrijk,
in het nabijgelegen Brûly-de-Pesche zijn hoofdkwartier had.

Eenmaal in het huis blijkt alles van waarde al lang verkocht. Maar dan stoten de twee kerels op
een verborgen kelderruimte (met verzetsverleden) van Eriks door de Duitsers gefusilleerde groot-
oom. In de kelder stoten ze op geweren, munitie, een schrijfmachine, stempels en briefpapier voor
het maken van valse documenten, plus enkele flessen ‘Château Rycler’ uit ’37.
Bij het opdrinken van een fles ontstaat het halfdronken idee: Abri de Hitler + keldervondst = alsnog
een manier om geld uit het huis te slaan. De twee typen een brief van Hitler die zijn tankgeneraal
Guderian feliciteert met zijn succesvolle doorbraak in Frankrijk en beloont met een flesje Franse
wijn. Lenny contacteert een antiquair van de Brusselse Zavel met de vraag of hij geïnteresseerd is
in een wel heel exclusieve fles wijn.

De mooie assistente van de antiquair, Judith (35) onderzoekt de brief en verzekert haar werkgever
dat het om een authentiek document gaat. Maar Judith heeft de vervalsing doorzien en chanteert
Erik en Lenny om haar mee aan boord te nemen. Er zijn immers nog meer flessen om te verkopen.
In ruil voor haar zwijgen en haar expertise, wil zij haar deel van de oplichterskoek.
De drie hebben allemaal een goede reden om snel geld te verdienen. Erik moet een fatsoenlijke
flat huren waar hij zijn tienerdochter kan onderbrengen of hij verliest het hoederecht. Lenny wil met
zijn oudere broer die in de cel zit een eerlijke zaak beginnen en Judith wil haar grote liefde, een
jonge kunstenaar, lanceren. 

De eerste koper die wordt gecontacteerd is Duco, een zware jongen op zoek naar een exclusief
cadeau voor zijn aanstaande schoonvader en crimineel kopstuk Michel, Johny Voners. Duco’s on-
voorspelbare verloofde Rosy (22) komt te weten dat de brief vals is. Rosy wil ontsnappen van onder
het juk van haar louche verloofde en wordt al gauw het vierde lid van de bende.
Maar de hele oplichtingszaak is verre van vrijblijvend. Wijn verkopen van een duivelse massamoor-
denaar blijkt ontheil uit te roepen over alle kopers en laat de vier oplichters achter met minder dan
ze zijn vertrokken.

De hoofdrolspelers:
ERIK: Jurgen Delnaet
LENNY: Boris Van Severen
JUDITH: Joke Devynck
ROSY: Frances Lefebure

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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