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Redactieraad
E. Aerssens, W. Beck, C. Baeckelandt, E. Creve, R. De Clercq, J. Meganck, E. Meul, E. Ringoot,
G. Tallir, C. Van Bocxlaer, B. Van Poecke, S. Verschelden.
Alleen de auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Opname betekent niet dat de redactie 
akkoord gaat met de inhoud of strekking.

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

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

Oproep INFO SINAAI
Heb jij zin om een actief redactielid van Info Sinaai te worden en mee je schouders onder onze or-
ganisatie te zetten, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar info@sinaaileeft.be. Altijd welkom!

Redactioneel
In tegenstelling tot de vorige zomeredities van onze Info Sinaai, loopt dit nummer niet over van
aankondigingen van klassieke zomerse activiteiten: fietstochten, (wijk)kermissen, 11-juli-viering,
volkssportfeesten.

De inval van de onzichtbare vijand, Corona genaamd, noopte de overheden tot drastische maat-
regelen om de verspreiding van het virus te beperken en bracht ons allen in een lockdown- scena-
rio, dat slechts met mondjesmaat versoepeld kan worden.

Bij de samenstelling van dit nummer hadden we pas zicht op de versoepelingen vanaf 2 juni, maar
als dit nummer in jullie bus valt, staan we hopelijk weer een stukje verder.
Hoe moeilijk de voorbije weken en maanden ook geweest zijn, de omstandigheden leerden ons
noodgedwongen terug te vallen op de kleine wereld rondom ons, brachten ons dichter bij mekaar
(in onze eigen bubbel), gaven misschien wel wat huiselijke spanningen, maar leerden ons ook de
échte waarden in ons leven terug te waarderen: familie, vrienden, goede buren.
Hoe erg het virus ook toesloeg, en de lockdown ons strengere leefregels oplegde dan in oorlogstijd
(toen kon men nog op café gaan), de situatie bracht ook het warmste van onze samenleving naar
boven.

Naast zorg voor de “bubbelgenoten”, was er ook aandacht voor een oudere, een alleenstaande,
en vooral: veel respect en dank voor en aan allen in de zorg- en gezondheidssector. Er bereikten
ons beelden van diverse initiatieven, waarvoor dank.  
Het ene is evenwel niet beter dan het andere: het is de intentie die telt. We wagen ons dan ook niet
aan een opsomming en de aandacht die we eraan schenken door bijgaande tekening van Jan Me-
ganck, is exemplarisch bedoeld. 

Dank aan iedereen die van ons dorp op diverse manieren zo’n warm dorp maakt. 
En om opbouwend vooruit te kijken: een aantal verenigingen proberen constructief oplossingen te
zoeken voor wat moest afgelast worden. Het wordt afwachten wat al dan niet toegelaten wordt.
Spijts alles: niemand heeft honger moeten lijden en het weer was fantastisch.
Blijf positief denken, zorg goed voor jezelf en voor een ander. Samen komen we er wel door.

De redactie. 
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Coronavirus te Sinaai
De coronapandemie heeft in Sinaai voor heel wat solidariteit gezorgd.
Deze nooit geziene crisis die voor heel wat menselijk leed verantwoordelijk is, wordt voor een groot
deel aangepakt door de mensen van de zorgverlening. Hun dagelijkse inzet en engagement ver-
zacht heel wat leed en moest op een of andere manier wel bedankt worden. Vele inwoners van ons
dorp namen initiatieven om dat te doen. Er werden tekeningen gemaakt, geapplaudisseerd om 20
uur, gekookt, eten gebracht, echte en figuurlijke bloemetjes uitgedeeld, spandoeken en vlaggen
uitgehangen en nog veel meer.

Muzikanten van alle slag brachten op gepaste tijdstippen in hun buurt kleine optredens om de ver-
zorger in de kijker te zetten. Zo hoorden wij van trommelaars, accordeonspelers, gitaarspelers,
viool- en celloconcertjes, klaroenblazers en trompetspelers.

Bijgaande tekening toont J. Van Daele die wekenlang elke avond om 20 uur begon met het applaus
voor de zorgverlener en daarna een paar kleine nummertjes op de trompet bracht. Een wisselend
en voorzichtig publiek was telkens enthousiast over het optreden. De bewoners van het rusthuis
aan de overzijde van de straat konden meegenieten en de aandachtige luisteraar kon merken dat
de concertjes virtuozer werden met de dag.

Dank aan al deze initiatiefnemers, Sinaai toonde zich nogmaals op zijn best. 

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 

Sinaai_info_juli_2020_76_pg_B_DEF_DEF_Opmaak 1  11/06/20  11:49  Pagina 6



sinaaileeft

7

Dorpsraadnieuws
Lockdown, of knockdown?

De maatregelen die werden uitgevaardigd ter bestrijding van de verspreiding van het Corona-virus
hebben uiteraard ook hun weerslag op onze dorpsraadwerking.
Ook op het stadhuis werd in
eerste instantie gehandeld in
functie van de veiligheid en
volksgezondheid van de in-
woners. Daarover werd via
diverse fora uitgebreid geïn-
formeerd.

Aangezien alle niet noodza-
kelijke vergaderingen tot
nader order in fysieke toe-
stand verboden werden en
het samenbrengen van men-
sen zo veel als mogelijk
moest beperkt worden (in aan-
tal, én met veiligheidsmaatregelen (social distancing)), zagen we ons genoodzaakt onze vergade-
ringen af te gelasten. 
Hopelijk lukt het na de zomer terug.

Toch willen we een concreet dossier aan jullie voorstellen: de herinrichting van het kruispunt Wijn-
veld/Hooimanstraat/Stationswegel.

Het stadsbestuur heeft beslist om dit wir-war-kruispunt dat het vandaag is, opnieuw in te richten,
met volgende krachtlijnen:

• De fietser is hoofdgebruiker en krijgt er voorrang;

• Er wordt een verkeersplateau aangelegd t.h.v. het kruispunt;

• De Stationswegel wordt vanaf de NMBS-parking tot aan de aansluiting met het Wijnveld fiets-
straat;

• Het fietspad in het Wijnveld wordt tot aan het wijkschooltje heraangelegd in kleur.

Dat betekent zeer concreet:

• Dat een fietser door een automobilist niet mag worden voorbijgestoken;
• Dat de snelheid beperkt wordt tot 30 km/u.
Wie uit de Hooimanstraat komt richting Wijnveld wordt geconfronteerd met een zebrapad bij het
oprijden van het verkeersplateau en moet dus voorrang geven aan de van links komende fietsers!
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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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Zoals blijkt uit bovenstaande afbeelding zal de wegmarkering duidelijk aangeven dat je op een
fietsstraat terecht komt.

Kunst uit Sinaai (Kus) 2020
Zoals iedereen wel weet, heeft het Coronavirus bij vele organi-
saties gezorgd voor heel wat problemen en aangezien het eind
nog niet in zicht is is het op dit ogenblik moeilijk om reeds defi-
nitieve beslissingen te nemen over de organisatie van “KUS”
tijdens het weekeinde van 25, 26, en 27 september 2020.

Van één element zijn we al zeker:
De kerk is NIET vrij omdat er op dat weekend voorrang is gege-
ven om de verschillende communies te laten plaatsvinden.

Wij zoeken nog een alternatieve plaats en er zijn wel al enkele ideeën naar voor gekomen, maar
die kunnen we niet definitief vastleggen. Wat binnen enkele maanden zal kunnen en mogen blijft
nu nog een raadsel.

Tot nu toe kunnen/mogen we ook geen vergadering organiseren om dit samen te bespreken.

Er is reeds een voorstel om op de Dries en in het Dorp, achter de vensters van de verschillende
woningen, “KUS” te laten tentoonstellen, doch dit staat zeker nog niet op punt. 

Daarom doen we via deze weg een oproep aan iedereen van Sinaai die wil meewerken om de editie
van KUS 2020 te helpen vormgeven.

Kunstenaars, dichters, muzikanten die interesse of goede ideeën hebben kunnen zich melden bij
één van de deelmemers van vroeger of bij bettina.fierens@gmail.com. 

Van zodra samenkomen weer wordt toegelaten, wordt u uitgenodigd voor een vergadering. 

sinaaileeft
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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_juli_2020_76_pg_B_DEF_DEF_Opmaak 1  11/06/20  11:49  Pagina 10



11

sinaaileeft

Volkssportfeesten 2020 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus zou op de Dries de 38ste editie van de Volkssportfeesten
plaats vinden. 

Helaas zal de editie van dit jaar niet doorgaan. Met de organisatie zijn we volop bezig om een al-
ternatief uit te werken. Momenteel is nog niet duidelijk wat allemaal kan en mag van de overheid.
Van zodra we de krijtlijnen kennen waarbinnen we kunnen organiseren, staat onze ploeg klaar om
iets in elkaar te boksen waardoor er toch een strijd is tussen de verschillende straten.

Meer info zal te vinden zijn op de website van “Sinaai leeft” en op de Facebookpagina van de
zeskamp.

MEER INFO? volkssportfeesten@sinaaileeft.be 

Het Dienstencentrum “De Schutterij”
in/na tijden van Corona
Op donderdag 12 maart moest het dienstencentrum De Schutterij noodgedwongen haar deuren
sluiten door het coronavirus. Het dienstencentrum was nog maar een goed half jaar open toen we
werden gedwongen om een aantal weken fysiek contact met anderen te vermijden en in ons kot
te blijven. Dit staat natuurlijk lijnrecht tegenover wat een dienstencentrum net wil creëren en aan-
moedigen: buiten komen, ontmoeten, aansluiting vinden bij anderen. Toen bevestigd werd dat
we activiteiten en maaltijden ‘on hold’ moesten zetten, was dit een grote opdoffer.

Achter gesloten deuren en in ‘ons eigen kot’ hebben we niet stil gezeten: we probeerden zoveel
mogelijk met jullie contact te houden: via telefoon, per post, via Facebook, onze website,…  Vele ac-
tiviteiten zijn gewoonweg niet geschrapt maar uitgesteld naar een latere datum. Uitstel is dus zeker
geen afstel. Samen met de collega-centrumleiders uit Sint-Niklaas werden ideeën uitgewisseld en
opgedaan om jullie, eens het dienstencentrum weer open is, opnieuw een fijn en gevarieerd aanbod
aan activiteiten te kunnen aanbieden. Allicht zal dit alles moeten verlopen volgens de gekende
maatregelen: afstand bewaren (‘social distancing’), handen wassen en nies- en hoesthygiëne res-
pecteren. Dit zal allicht ook de realiteit worden in het dienstencentrum. Als dat het geval is, zullen
we ook hiermee zo correct en vlot mogelijk proberen om te gaan. 

Tijdens de periode van lockdown werd ook een eerste stap gezet richting “buurtanalyse”, die nodig
is om met onze buurtgerichte zorg van start te kunnen gaan. Concreet betekent dit dat de buurt
rond het dienstencentrum in kaart moest gebracht worden door de cijfers te bekijken:

• Wie woont er precies in de buurt van het dienstencentrum? 
• Hoe is de bevolking rond het dienstencentrum samengesteld?
• Wat is de leeftijd van de mensen?
• Wat is de gezinssamenstelling?
• Wonen er meer vrouwen dan mannen in de buurt of eerder omgekeerd?
• etc.

solidariteit
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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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We hebben nagedacht over hoe het dienstencentrum met de mensen uit de buurt in gesprek kan
gaan, hoe we samen op zoek kunnen gaan naar krachten en talenten uit de buurt. Want als het co-
ronavirus iets positiefs met zich heeft meegebracht, dan is het de spontane en ongedwongen so-
lidariteit die ontstond in zoveel buurten rond het dienstencentrum. Elkaar met kleine klusjes helpen
en ondersteunen (bv. boodschappen doen voor je buur), met een telefoontje ervoor zorgen dat men-
sen niet vereenzamen en berichtjes versturen naar mensen die het moeilijk hebben, … allemaal
mooie voorbeelden van buurtgerichte zorg, iets wat wij als dienstencentrum alleen maar kunnen
toejuichen. De Schutterij hoopt dit samen met jullie in stand te houden en verder uit te bouwen. 

Een buurtanalyse begint op kleine schaal, om in een latere fase te kunnen uitbreiden naar een gro-
tere buurt. In de eerste fase gaat de focus vooral naar de buurt van Sinaai-Centrum. Wanneer de
Coronamaatregelen het toelaten, zullen we hopelijk het dienstencentrum naar die buurt kunnen
brengen met “een babbelbank” of “babbelstoel”. We hopen met inwoners uit de afgebakende buurt
gezellig te kunnen keuvelen om elkaar en de buurt beter te leren kennen, alsook de leefwereld,
krachten en talenten, initiatieven, noden en zorgen. 

Woon je niet in de afgebakende buurt, dan val je zeker niet uit de boot. Ben je nieuwsgierig, wil je
het dienstencentrum graag beter leren kennen, wil je graag mee helpen een zorgzame buurt uit te
bouwen? Kom dan zeker een plaats nemen op de babbelbank of -stoel zodat we elkaar kunnen
leren kennen.

Het idee staat nog in zijn kinderschoenen, maar zal de komende weken zeker een duidelijkere vorm
aannemen zodat het na de periode van lockdown van start kan gaan. Hopelijk kunnen we jullie de
komende weken en maanden voldoende over dit initiatief informeren, zodat we jullie warm kunnen
maken om de babbelbank mee in te burgeren in de buurt.

Het dienstencentrum is voorlopig tot nader order gesloten tot en met 7 juni. We wachten de richt-
lijnen van de overheid af over hoe en wanneer het dienstencentrum weer kan open gaan. We hou-
den jullie hier zeker van op de hoogte. Intussen wens ik jullie een goede gezondheid toe. Draag
zorg voor jezelf en voor elkaar. Hopelijk zien we elkaar snel terug en kunnen we de draad weer
samen opnemen waar we hem noodgedwongen hebben moeten achterlaten. 

Rode Kruis
De volgende bloedcollecte in SINAAI zal plaatsvinden op woensdag
9 september 2020 van 17u30 tot 20u in HUIZE DEN DRIES.

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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Proclamatie Junior Journalist Wedstrijd
2019 Davidsfonds
Deze proclamatie vond plaats op donderdag 13 februari 2020 om 13u45 Sint-Catharinaschool in
de Tinelstraat. Leerlingen met een eervolle vermelding van de jury mochten hun oorkonde afhalen
en de laureaten mochten hun prijsboek(en) in ontvangst nemen. Het winnende stelwerk werd ten
slotte voorgelezen.  

Tijdens de proclamatie kreeg de directie ook een envelop met schoolbibbonnen overhandigd. Dit
zijn bonnen van € 40 die onze leden aankopen om de scholen de kans te geven kwaliteitsvolle
boeken aan te kopen voor hun klasbibliotheek. Op die manier willen zij het lezen bij onze jeugd be-
vorderen.

Hieronder vinden jullie het stelwerk van de Sinaaise laureaat van de Davidsfonds Junior Journalist
Wedstrijd:

15
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1. Verhoeven Milan
2. Verschueren Ella
3. Engels Eloise
4. Vieuxtemps Lauren
5. Thierens Jelle
6. Van Poucke Hanne

7. Vantienen Evy
8. Vaerewyck lili
9. Mc Nee Lana 

(laureaat 2019)
10. V/D Brouck Emme
11. Meesters Sander
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Tom Deyaert  -  Vleeshouwersstraat 82A   -  9112 Sinaai
GSM 0479 28 11 80  TDconcepts@telenet.be

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

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

FEEST ?

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

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

“Cas, schiet op!” riep mijn vader. Ik pakte mijn laatste doos en rende de trap af. Daar stond hij dan:
de verhuiswagen. Ik wierp nog een snelle blik naar ons huis. Ik ga het hier missen, ik woon hier al
heel mijn leven. Tot we doorhadden dat mijn moeder ernstig ziek was, ging mijn leven vlotjes zijn
gangetje, maar toen werd het helemaal ondersteboven gehaald. Mijn moeder stierf toen ik 9 jaar
was. Mijn vader is er nog steeds niet over, hij wil het niet loslaten. Er over praten wil hij al helemaal
niet.

Heel de rit lang hebben we geen één woord gezegd en de radio stond niet aan. Het was twee uur
totale stilte. Toen wij er eindelijk waren, laadden wij alles uit de wagen. Ik ging naar mijn kamer om
het een beetje in te richten. Ik deed voorzichtig de eerste doos open, dat waren de spullen van
mama: haar favoriete foto van ons drieën, haar oude horloge en haar boek dat ze zelf geschreven
had. Na een kwartier ging ik naar beneden om de buurt te verkennen. Eerst ging ik naar de tuin. Er
is veel plaats om te voetballen. Daar begon ik direct mee. Ik nam mijn bal en zette mijn voetbalgoal
neer. Die had ik nog van mama gekregen voor mijn negende verjaardag. Ik trapte op de bal en die
was binnen. “Goal, goal!” riep ik. Ik trapte nogmaals, maar die was over het hek. “Verdomme!” riep
ik. Er was maar één oplossing: naar de buren gaan om mijn bal. Zou ik aanbellen? Het zal vast veel
sneller gaan als ik gewoon over het hek klim. Ik pakte het hek stevig vast en klauterde erover. Zon-
der rond te kijken pakte ik mijn bal, maar opeens hoorde ik een stem: ”Hé, waar ben jij mee bezig?” 
Ik aarzelde en zei “Euh mijn…bal…was over het hek gegaan”. “En dat geeft jou het recht om over
ons hek te kruipen?” zei de jongen kwaad. “Nee, het spijt mij”, antwoordde ik beleefd. “Alee ’t is
goed, wie ben jij eigenlijk?” vroeg hij. “Ik ben Cas” zei ik. “Ik woon hiernaast”. “Aaah, dus jullie zijn
de nieuwe mensen? Ik ben Fin. Dus jij voetbalt?” “Ja, jij ook?” “Ja, zullen wij anders samen een
match spelen?” vroeg Fin. “Ja, leuk”, antwoordde ik.

We voetbalden tot laat in de avond, ik zei gedag tegen Fin en wou terug over het hek kruipen,
totdat Fin zei “Je mag ook via de voordeur, maar als je liever over het hek klautert, dan mag dat
ook hoor.” “Ja, ik denk dat ik voor de voordeur ga”, antwoordde ik. Ik zei nogmaals gedag tegen
Fin en liep terug naar huis. Papa was nog wat aan het klussen. Ik was supermoe van dat voetballen,
dus ik kroop direct in bed.

Ik werd wakker en deed mijn gewoonlijke dagroutine: at mijn ontbijt, ging in bad, kleedde mij aan.
Ik ging terug naar Fin, want dat hadden we afgesproken. We hebben gevoetbald, op de XBOX ge-
speeld en ik besloot naar huis te gaan. We gingen naar beneden en we hoorden Fins mama tegen
iemand praten. Dat is raar, want Fins ouders zijn gescheiden in een vechtscheiding en Fin ziet zijn
vader niet meer. Wij slopen dichterbij en ik hoorde een herkenbare stem, namelijk die van mijn
vader! Het klikte wel goed tussen die twee, dus ik besloot nog even een tijdje hier te blijven. 
Die avond vroeg ik aan papa waarom hij daar was. Hij ging eens kennis maken met de buren en
was erachter gekomen dat hij Fins moeder kende van vroeger. Hij toonde een oude foto van vroeger
waar zij twee op stonden. Ik keek op de achterkant van de foto en zag een tekstje staan: ”Gelukkige
Valentijn van Evelien”. Dus de moeder van Fin is vroeger samen geweest met mijn vader!

Elke dag na school speel ik bij Fin, en mijn vader komt ook vaak bij Fins moeder langs. Dat gaat
zo al maanden en vandaag ging dat ook zo. Om half zes besloot ik om naar huis te gaan. We gingen
naar beneden en hoorden ze druk bespreken over van alles en nog wat. We besloten om te vragen
waar ze het over hadden. “Euhm… lieverd, we moeten iets zeggen: Evelien en ik vinden elkaar heel
leuk, dat weet je. We hebben besloten dat wij gaan samenwonen!” Fin en ik waren zo blij! We wor-
den broers!
En dat was het verhaal over hoe mijn beste vriend mijn broer werd!

Lana McNee uit klas 6B
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Programma juli-september 2020

• zaterdag 6 juni – 27 september 2020: zomerzoektocht in Brussel

Voor de zomerzoektocht van 2020 trekken wij naar de hoofdstad n.a.v. 145 jaar Davidsfonds. 
De Zomerzoektocht is er zowel voor volwassenen als kinderen: dankzij 4 formules - de klassieke
zoektocht en de familiezoektochten - kunnen jong en oud samen op ontdekking in Brussel.
https://www.dezomerzoektocht.be/

• September: indien Kunst uit Sinaai 2020 doorgaat, maken wij onze traditionele culturele wan-
deling naar de verschillende locaties op zondag om 14u00. 
Samenkomst aan de ingang van het Dorpshuis. 

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

Beste inwoners van Sinaai,

We weten dat we in deze tijden het best in ons kot blijven, maar toch willen
we jullie ook een beetje uit jullie kot lokken met een familiezoektocht.

Alle feMmaleden kregen een affiche en een letter in de bus. Deze affiche (zie foto) kan je vinden in
de straten van Sinaai. Waar? Dat moeten jullie zelf uitzoeken.
Maak een fietstochtje of een wandeling in je eigen buurt en wie weet vind jij alle letters die nodig
zijn om het toverwoord samen te stellen. Het woord dat we zoeken bestaat uit 14 letters. Bij elke
letter staat ook een cijfer, dit geeft de volgorde van de letters aan.

Gevonden?? Schrijf dan de oplossing op een kaartje en bezorg dit aan Marianne De Sy, Edgar
Tinelstraat 8, 9112 Sinaai.
De wedstrijd loopt tot eind juni.

Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Daarvoor staat er een mooi feMmapakket klaar.
Veel succes!

Voorlopig kunnen we geen andere activiteiten plannen voor de komende maanden.
Als de maatregelen versoepelen, zullen we misschien deze zomer terug samen fietsen of wande-
len…
Wil je graag op de hoogte blijven? Dat kan door vriend te worden van FeMmaSinaaicentrum op fa-
cebook.
Hou jullie gezond en vergeet niet in beweging te blijven en de frisse lucht op te zoeken.
Het feMmateam!

Sinaai
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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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Omgaan met Corona binnen KVG

De lockdown hakt zwaar in op onze vereniging. Onze leden behoren tot een bijzonder kwetsbare
groep en komen vaak in isolement terecht. Zij zijn immers vaak afhankelijk van zorg, een sociaal
netwerk of ondersteunende diensten die een leefbaar bestaan mogelijk maken. Vergeten we daarbij
niet dat 1 op 4 personen met een handicap in armoede leeft, dit alles maakt de positie van onze
doelgroep zeer fragiel. Voor veel ouders is het ook niet mogelijk om contact te hebben met hun
kind in een voorziening of instelling: LOKEREN, SINT-NIKLAAS, LANDEGEM... Heel wat van onze
leden zitten thuis en missen hun uitstap, het samen zijn of de feestjes van onze lokale afdeling: 
Vanuit de afdeling staken we ze al een hart onder de riem met een kaartjes- en kleurtekeningenactie.
En daar bleef het niet bij. Op 16 mei vierde KVG als vereniging haar 75ste verjaardag. Normaal met
een groot feest in Planckendael, wat helaas niet kon doorgaan. Maar als alternatief boden we een
liveoptreden met Koen Dewulf (zanger en stand-up-comedian) op zaterdag 16 mei van 18 tot 19
uur op de nationale facebookpagina https://www.facebook.com/kvggroep. Iedereen kon mee-
genieten en verzoeknummers aanvragen!

Bovendien organiseren we een briefschrijfactie! Zo bereiken we tevens leden die niet digitaal actief
zijn: onze leden schrijven een brief naar een ander lid en sturen die in gesloten omslag naar het na-
tionaal secretariaat. Een onschul dige hand kiest uit alle briefschrijvers lukraak een KVG-bestem-
meling die
gelukkig wordt ge-
maakt! En natuur-
lijk krijgt de
verzender op zijn
beurt post van een
andere geheime
briefschrijver. De
brief mag een te-
kening zijn, ge-
dicht of andere
creatieve vondst. 
Vanuit onze afde-
ling houden we
verder telefonisch
en schriftelijk con-
tact met onze
leden. We hopen
natuurlijk om snel
weer activiteiten te
mogen organise-
ren en op be  zoek te
kunnen gaan. 

Opgeven staat niet in ons woordenboek!  

Tot binnenkort!

KVG BESTUUR SINAAI, André Geerinck, Kernemelkstraat 63, 9112 Sinaai, geerinck.andre@sky-
net.be of 03/772.37.11 
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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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Koninklijke Toneelkring Baudeloo
Beste Baudeloo sympathisant,

Ook wij zijn, zoals iedereen, door de omstandigheden tijdelijk op pauze gezet.
Op maandag 6 januari startten de repetities voor onze voorjaarsproductie “Ik,
ik ben totaal”. Een stuk geschreven door één van onze leden Lutgarde Callebaut
en geregisseerd door Kristel De Mulder.

Met een enorm enthousiasme begonnen 11 spelers en een ganse technische ploeg (decor, licht,
geluid) aan de voorbereidingen. Rollen werden ingestudeerd en er werd 2 à 3 maal per week gere-
peteerd. Zaal werd gehuurd, decor werd gebouwd en geschilderd, lichtstanden geprogrammeerd,
muziek en geluidseffecten gekozen en uitgeprobeerd, accessoires verzameld, kledij gehuurd en
genaaid, affiche en strooifolders gemaakt en bedeeld, programmaboekje voorbereid, taakverdeling
geregeld, ticketverkoop opgestart.

Met een lichte spanning keken we verlangend uit naar de data van de opvoeringen… En nu zou ik
kunnen eindigen met: “en toen kwam er een varkentje met een lange snuit en ’t vertelselke is uit”.
Maar het was een ander beest dat roet in het eten kwam gooien en ons van onze “roze wolk”
haalde.

Jammer genoeg zagen wij ons verplicht op 12 maart, een week vóór de opvoeringen (en een paar
dagen vóór de lockdown) de beslissing te nemen om, omwille van het Coronavirus, alle voorstel-
lingen af te gelasten en onze verkochte kaarten terug te betalen. Samen met die beslissing zetten
we echter ook de volgende hoopvolle stap: we zullen de productie brengen in het najaar, op
13/14/15/19/20 en 21 november. Tot op heden hopen wij nog steeds dat dit zal lukken en zouden
wij u allen dan héél graag terugzien.

Daar de veiligheid van ons publiek, spelers en medewerkers een prioriteit is, wachten we natuurlijk
de beslissing van de veiligheidsraad af. Mocht het lukken, dan zullen we onze uiterste best doen
om u enkele fantastische voorstellingen te brengen die geenszins aan kwaliteit hebben moeten in-
boeten. Indien dit niet het geval is, zoeken we zeker in het voorjaar, met hetzelfde enthousiasme,
de planken opnieuw op. Het zal dan zeker hartverwarmend zijn jullie terug te ontmoeten en een
mooi stukje cultuur te beleven.

Het allerbeste aan iedereen!
Met vertrouwen en geloven
kom je elke zorg te boven.

Angst en twijfel zijn een last,
hoop doet leven, dat staat vast. 

Toon Hermans.
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IN memoriam - Ernest Vercammen 
Dankwoord

Op 23 februari 2020 overleed op 88-jarige leeftijd de heer Ernest Vercammen ex-Voorzitter en be-
stuurslid van KWB Duizend Appels.

Ernest werd geboren 30/07/1931 in de Leebrugstraat te Sinaai als
derde kind in het gezin Vercammen Desiré – Elvier Drieghe. Ze had-
den al een dochter Juliette en een zoon Michel en na Ernest zou ook
Lucien het landbouwersgezin vervolledigen.

Ernest liep school in ‘De Zwaan’ op de Leebrug. Hij volgde via leer-
contract de opleiding vlasbewerker en kwam op de Manta te Waas-
munster terecht. Maar velen zullen Ernest gekend hebben als
lijnbuschauffeur.

Ernest stapte in het huwelijksbootje op 8/02/1958 met Maria De Fré.
Hun liefde werd bekroond met twee kinderen: Anne-Marie en Chris-
tiaan. Het jonge paar ging wonen in de Vijverstraat en nadien in de
Oude Baan. En toen het allemaal wat moeilijker werd, verhuisden
Maria en Ernest naar een serviceflat in de Kerkstraat te Belsele.

Ernest was bezeten van muziek. Van een muzikale opleiding was er in zijn jeugd nog niet veel
sprake, maar je kon als lid aansluiten in een muzikaal gezelschap, een harmonie of fanfare. Een in-
strument kiezen, veel oefenen… en al doende leert men. Ernest speelde jarenlang tuba bij de Ko-
ninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Belsele. Hij zou zijn passie verder uitdragen en beleven als dirigent
van het Sint-Franciscuskoor Duizend Appels. Het koor zou alle festiviteiten opluisteren die Duizend
Appels kleurden. De wekelijkse eucharistievieringen en elk kerkelijk hoogfeest dat plaats vond in
de Sint-Franciscuskerk werd door het koor vocaal begeleid. Gastoptredens buiten de wijkgrenzen
bevestigden hun kwaliteiten. Vergane maar geen vergeten glorie.

Ernest sloot zich vrij snel aan, na de oprichting in 1967, bij KWB Duizend Appels. Hij was een geën-
gageerd burger en nam plichtsbewust taken op in de plaatselijke verenigingen. In 1970 nam Ernest
een bestuursfunctie aan en twee jaar later werd hij als voorzitter verkozen door de leden en dit tot
1980. Ernest zou tot zijn overlijden lid blijven van onze vereniging.

Ernest Vercammen is een begrip op Duizend Appels. Velen zullen zich Ernest en Maria in het straat-
beeld herinneren als het fietsend paar op de tandem. Samen hebben ze zowat elke straat in het
Waasland doorkruist, denk ik. Maar de tand des tijds heeft invloed op ieder van ons. Met de leeftijd
neemt de geestdrift, goesting en inzet af en haalt rustig genieten de bovenhand. Gezondheid is
dan het codewoord.

De laatste jaren waren er tussen Ernest en het huidige KWB bestuur enkel nog contacten via ons
ledenblad en bij feestelijke gelegenheden (het ledenfeest en ontbijt). Bij de festiviteiten naar aan-
leiding van het 40 jarig bestaan van KWB Duizend Appels heb ik persoonlijk meerdere bezoeken
gebracht ten huize Vercammen, bij Ernest en Maria. Dit om de planning en omkadering van het
misboekje bij de eucharistieviering te bespreken en ook gezang en muziek samen te stellen. Het
was steeds een warm welkom in de Oude Baan nr. 15.
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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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De liefde voor de wijk Duizend Appels en haar bewoners, het dynamisme en de inzet bij elke gele-
genheid die zich voordeed, werd door Ernest en Maria met veel geestdrift bejubeld.

Uit naam van het bestuur en haar leden: diep respect en dankbaarheid voor wat Ernest en zijn
gezin hebben bijgedragen aan onze vereniging KWB Duizend Appels, en bij uitbreiding aan de wijk
Duizend Appels. Waardig verdriet en medeleven zijn hier op hun plaats.

Mannenkoor Gaudeamus - 2020
Mannenkoor Gaudeamus had zich voorgenomen om dit jaar voor de 20ste keer een
zangavond te organiseren die er mocht zijn.

De repetities werden goed bijgewoond en het programma kreeg meer en meer vorm.
In juni zou de stadsschouwburg van Sint-Niklaas terug vol zitten met liefhebbers
van samenzang en koormuziek, maar het vervolg weet ondertussen iedereen want
het virus met de naam corona heeft zowat overal de gemaakte planning naar de prullenmand ver-
wezen.

Vanaf maart geen repetities meer en het annuleren van alle manifestaties (zangavond, zangfeest –
Antwerpen, kerkdiensten e.a.) betekenen dat het koorleven voor de zangers en de dirigent volledig
stil ligt.

Enig zicht op hoe het verder moet is op er dit het moment nog niet maar er komt zeker een ogenblik
dat deze bijzonder nare periode voorbij is.

Koorzingen is een discipline waar men liefst zo dicht mogelijk met elkaar samen muziek maakt en
waar veilige afstand en mondmaskers moeilijk te combineren zijn met het maken van een behoor-
lijke klank als resultaat.
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Het koor is eventjes uitgeteld maar komt zeker terug.
Bijgaande foto toont ons koor op de repetities van het jaarlijkse Kerstconcert in 2019.
Het werd een schitterend concert en dat willen wij zeker in 2020 nog eens herhalen.
De fotograaf voorzag iedere zanger reeds van een mondmasker. Geef toe geen gezicht en wat een 
gebrom. Op papier is alles mogelijk, maar toch liever zonder masker en met een normale geluids-
beleving!

Hopelijk kunnen wij in een volgend nummer terug onze normale koorwerking mededelen.
info@gaudeamus.be of www.gaudeamus.be 

Markant Sinaai 
Wil jij lid worden van MARKANT?
Ziehier de voordelen:

Neem deel aan alle activiteiten (plaatselijk of regionaal en nationaal) aan ledentarief.

Ontvang 11 keer per jaar een inspirerend magazine van Markant in je bus: 4 papieren en 7 digitale
nummers, boordevol interessante artikels, dossiers, portretten van ondernemende vrouwen, ...

Ontvang met jouw lidkaart talrijke voordelen bij opleidingscentra, musea, pretparken, musicals,
theater en Ter Helme. Deze kortingen worden regelmatig aangevuld. Op onze Facebook-pagina
publiceren we tijdelijke acties. Hou deze zeker in de gaten!

Daarnaast ontvang je met je lidkaart exclusieve ledenvoordelen bij wel 1000 Markante zaken. Zij
verwennen je met een serieuze korting of een leuk extra.

Lid worden kan door in te schrijven bij één van de bestuursleden of bij onze voorzitster Daniëlle de
Meulenaer danielle.de.meulenaer@live.be.
De kalender wordt gepubliceerd in Info-Sinaai, Parochieblad en via e-mail.
Het bestuur heet u van harte welkom.

Tinelmuseum  
We hernemen de openstelling van het museum op de laatste zondag van de maand van 14u30 tot
17u. De inkom blijft gratis!

Wegens COVID-19 heeft de bijeenkomst van de inwoners van de Tinelstraten van Lokeren, Me-
chelen, Zemst en Bonheiden niet kunnen plaatsvinden. We verschuiven dit naar later.

Ondertussen is er wel werk verzet. Je kan via de website www.edgartinel.be onder de rubriek
'Werken' een dertigtal video's bekijken en beluisteren met uitvoering van werken van Tinel. Onder
meer de volledige Franciscus en Godelieve zijn te beluisteren. Dit zal menig Sinaainaar herinneren
aan de uitvoeringen van 1992 en 2009.

Het museum zelf ondergaat nu en dan een herschikking, het is dus in deze Coronatijden misschien
een idee voor een hernieuwde kennismaking!
Je kan ook altijd lid worden van het museum door minimum € 5 over te maken op:
Edgar Tinelmuseum van Sinaai VZW, Hulstbaan 18, 9112 Sinaai
IBAN: BE56 4013 5175 8188 BIC: KREDBEBB 
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Hallo Alleman!
De voorbije weken was het maar stilletjes op de Chiro, zonder al onze spelende Chiromeisjes! We
hopen dat we jullie blije gezichtjes snel weer terugzien!

Wij, de leidsters, zitten niet stil. We organiseren op zondagmiddag een aantal andere activiteiten
om de leden toch dat ‘Chiro gevoel’ te geven. We deden bijvoorbeeld een online-escape room of
een leuke quiz.

Wegens de getroffen maatregelen kon de Tapaspibar van onze aspi’s dit jaar niet doorgaan. Om
toch nog wat geld te kunnen verzamelen organiseerden ze een tomatenplanten-actie. Door de
steun van ongelooflijk veel mensen was deze actie een groot succes, waarvoor enorme dank!

Door de grote onzekerheid die op dit moment heerst hebben we ook een aantal beslissingen ge-
nomen over onze toekomstige evenementen.
Eerst en vooral zal onze jaarlijkse BBQ in juni dit jaar jammer genoeg niet doorgaan.

Wat wel doorgaat is de pannenkoekenslag van onze
Tiptiens. In het weekend van 3-5 juli kunnen jullie ge-
nieten van zelfgebakken pannenkoeken! Deze kunnen
jullie afhalen op onze Chiro en thuis opsmullen. Het
enige wat jullie hiervoor moeten doen is het bestelfor-
mulier invullen dat je kan terugvinden op onze face-
bookpagina. Allen daarheen!

Hiep hiep hoera, want Chiro Alleman mag 75 kaarsjes
uitblazen! Dit wordt gegarandeerd met toeters en bellen gevierd, maar wanneer dit zal plaatsvinden
blijft nog even een verrassing.

Als laatste maar toch wel
voor velen onder ons het
ALLERbelangrijkste: Wij
gaan op kamp!! Wij zijn
super blij na het horen
van dit nieuws. Het zou
jammer geweest zijn
mocht de kers op de taart
dit jaar ontbreken… De
leiding zal er alles aan
doen om er enerzijds voor
te zorgen dat alles op een
veilige manier kan verlo-
pen, en er anderzijds een
onvergetelijk kamp van te
maken! Wij kijken er al-
vast naar uit om er,
samen met onze Alleman-
netjes, een zalige zomer
van te maken!

29
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VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

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

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

& SCHAUTTEET Myriam
VAN OSSELAER Gaston
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De 5 Sinaaise abdijen en kloosters
Ter gelegenheid van de “Nacht van de geschiedenis 2018” bracht Georges Tallir voor een ge-
boeid publiek een overzicht van de geschiedenis van de abdijen en kloosters, die Sinaai ooit
rijk was. In deze en volgende editie van de Sinaïek brengen we u de uitgeschreven versie.

Abdij van Baudeloo Sinaai 1197 – 1578

De benedictijnermonnik Boudewijn van Bocla, behorend tot de abdij van St-Pieter
uit Gent, kwam zich  in 1197 vestigen in de omgeving van Coudenborm.  Samen met
enkele volgelingen  koos hij een strategische plaats tussen de Moervaart en de heirbaan
van Brugge naar Keulen, de zogenaamde ‘Brugse Heirweg’.
Zes jaar later, in 1203, werd de gemeenschap door het bisschoppelijk gezag en met
pauselijke goedkeuring erkend als klooster. Nog eens 10 jaar later voldeed het klooster
aan de voorwaarden om erkend te worden als abdij: men had voldoende volgelingen
en bestaansmiddelen.
De abdij zocht in 1215 steun bij de toen nog jonge en succesvolle Cisterciënzerorde,
gesticht door de H. Bernardus. Ze kreeg hiervoor politieke steun van de graaf van
Vlaanderen en ook pauselijke steun. De stichter Bernardus was immers raadsman
van de H. Stoel.  
De abdij kende jaren van voorspoed en maakte de streek vruchtbaar. De gronden die
ze vruchtbaar maakten, kregen ze in bezit en of ze mochten er belastingen op heffen.
De abdij stond aan de kant van de gevestigde orde met aan het hoofd de graaf van
Vlaanderen, Lodewijk van Male. Tegen zijn verkwistingen en hoge belastingen kwamen
de Gentenaars in 1379 in opstand; de oproerlingen, “Witte Kaproenen” genaamd,
stonden onder leiding van Jan Yoens. De abdij bleef de graaf trouw.
In 1381 had een eerste inval plaats. De rijke abdij, vriend van de graaf en voorzien van 
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alles wat  krijgslieden in tijd van oorlog nodig hadden, werd bestormd, geplunderd en
beroofd van alles wat waarde had. Een nieuwe aanval met verwoestingen had 2 jaar
later plaats. Deze keer hadden vooral de gebouwen te lijden: zij werden grotendeels
vernield en verbrand. De opstandelingen stonden op dat moment onder invloed van
Jacob van Artevelde.
1384 was het laatste jaar van het bewind van Lodewijk van Male. De rust kwam terug
en rond de jaren 1400 was de abdij opnieuw opgebouwd.
De volgende graaf, Filips de Goede,  kreeg ook heel wat tegenkantingen van de Gente-
naars. Een groep soldaten en edellieden hadden in hun strijd tegen de Gentse
oproerlingen een onderkomen gevonden in de abdij; deze gastvrijheid kwam
Baudeloo duur te staan. Op 26 juni 1452 trok een groep Gentenaars naar de abdij, ze
plunderden en staken alles in brand, alleen de kerk bleef gespaard. De Gentenaars
verloren in 1453 definitief de strijd te Gavere.
Een nieuwe periode van bloei was aangebroken, tot in 1570 een onweer de kerk en
een gedeelte van de abdij vernielde. Alles was nauwelijks hersteld toen op de ramp-
spoedige dag van 28 augustus 1578 opstandige protestanten langs kerken, kloosters
en abdijen trokken en de religieuzen mishandelden en verjoegen. Weer werden de
gebouwen vernield. De monniken, onder leiding van Abt Delrio, konden ternauwer-
nood aan de beeldenstormers ontkomen en vluchtten naar Keulen.
In 1577 werd in Gent de “Calvinistische Republiek” uitgeroepen; vanuit Gent werd
getracht om ook de rest van Vlaanderen van het Spaanse juk te bevrijden. Interne
machtsstrijd bij de protestanten maakte het de toenmalige landvoogd Alexander
Farnese, hertog van Parma (°1545 - †1592) gemakkelijk om terug de macht te grijpen.
In september 1584 kwam Gent terug in handen van de Spaanse bezetter en bedaarden
de gemoederen in onze gewesten.

De abt en zijn broeders komen in dat jaar terug naar Klein-Sinaai maar vinden er een
abdij in puin. De monniken nemen hun toevlucht tot hun Refugiehuis in Gent en
keren niet meer terug naar Klein-Sinaai. Zo komt er na 380 jaar een einde aan de
Sinaaise abdij. Gedurende deze periode stonden 28 abten aan het hoofd van de abdij
en is er een lijst van een 500-tal paters die ingekleed werden; daarnaast waren er een
groot aantal lekenbroeders actief.
Met het puin van de abdij werd in 1660 een pachthoeve gebouwd, het huidig “Boudelo-
hof”. Het gebouw werd bewoond door een kastelein die de goederen van de monniken
beheerde. De ruime vertrekken en de kelder van de linkervleugel bleven voorbehouden
voor de monniken, de kastelein moest ook steeds een wagen en 2 paarden voor hen
ter beschikking houden.
Ten tijde van de Franse Revolutie werden alle goederen van de abdij aangeslagen en
openbaar verkocht, alles kwam in handen van de “citoyens”. Zo kwam definitief een
einde aan 600 jaar eigendomsbezit van de Abdij van Baudeloo te Sinaai. 
Het landboek van Van Landeghem, opgemaakt in 1670, geeft een duidelijk beeld
van de omvang van de bezittingen van de abdij: alleen al in Klein-Sinaai is 90% ofwel
400 ha van een totaal van 456 ha grond in hun bezit. In Klein-Sinaai stonden destijds
55 huizen, waarvan er slechts 2 in het bezit van de abdij waren, nl. de Boudelohoeve
en de hoeve de “Leste Stuiver”. Voor huizen hadden de monniken duidelijk geen
interesse, wel voor gronden. Die brachten namelijk meer op.
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Het zomerverblijf van de abt van Baudeloo: “Het Lysdonckhof”
In 1296 besloten de 3 zusters Tincke, wiens broer Boedyn monnik is in de abdij van
Baudeloo, een akte op te stellen ten voordele van de abdij, waarbij de mooie woonst
het “Lysdonck” in de nabijheid van een kreek met waterplanten, “lisch” en een lusttuin
in het bezit kwam van Baudeloo. Deze woonst met al de gebouwen, afhankelijkheden
en bijhorigheden schonken zij als loutere aalmoes aan de abdij, met behoud van het
vruchtgebruik zolang zij leefden. In 1305 bleef alleen Beatrix over; alles wat zij bezat
schonk zij aan Baudeloo. 
Blijkbaar moeten er zich problemen voorgedaan hebben bij de verdere uitvoering
van het testament, want na 50 jaar werden de erfgenamen Tincke voor de vierschaar
(rechtbank) van Verancene (Vrasene) gedagvaard om een laatste, plechtige verklaring
van verzaking aan alle erfrechten van 't goed van Lysdonck af te leggen.
Het buitenverblijf werd hoofdzakelijk gebruikt door de abt.

Zusters Maricolen – Franciscanessen (nu de Mariazusters van Franciscus)
Sinaai 1847- 1963

De zusters Maricolen-Franciscanessen kwamen zich
omstreeks 1745 in Waasmunster vestigen in de omge-
ving van de kerk aan het huidig Marollenstraatje. De
naam Maricolen, ook wel vervormd tot Marollen, is
een afleiding van het latijnse ‘Marie colere’, wat zo veel
betekent als ter ere van Maria of toegewijd aan Maria.
In 1843 vond onze plaatselijke pastoor Jean Baptist
Eeman de snel groeiende Waasmunsterse kloosterge-
meenschap bereid om samen met de Sinaaise burger-
lijke overheid het armhuis te beheren. Twee zusters
werden naar Sinaai gestuurd om in te staan voor de
ouderlingenzorg in het armhuis, dat gevestigd was op
de plaats waar nu de pastorij staat.
In 1850 verwierf de gemeente gronden aan het begin
van de Vleeshouwersstraat, meer bepaald de oude

brouwerij St.-Hubertus van de familie Verberckmoes, en nam het initiatief om op die
plaats een nieuw armhuis en weeshuis te bouwen. Daar zetten de zusters hun taak
van verzorging verder. Vanaf 1860 namen ze ook het onderwijs voor kleuters en
meisjes onder hun hoede.
In 1895 werd een ruime kloosterkapel aan de gebouwen toegevoegd. 
In het Sinaaise klooster verbleven omstreeks 1920 een 15-tal kloosterlingen, die
tot in 1963 deel uitmaakten van de Sinaaise samenleving; in dat jaar werden de
kloosterlingen teruggeroepen naar het moederklooster in Waasmunster. Ze bleven
verantwoordelijk voor het onderwijs van meisjes en kleuters tot in 1970; zuster
Roberta was de laatste religieuze directrice.
De zusters Maricolen oefenden een zeer grote aantrekkingskracht uit op de Sinaaise
jonge vrouwen. Meer dan 30 meisjes werden kloosterzuster bij de Orde der Maricollen,
in 1966 waren er daarvan nog 18 in leven. Momenteel is de orde gehuisvest in de
Kerkstraat te Waasmunster en heten ze de Mariazusters van Franciscus.
Het enige wat in Sinaai nog rest van het complex is het huidig buurthuis.
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Examens afgeschaft!    Hoe was het vroeger?
Het coronavirus heeft de voorbije maanden ons leven helemaal overhoop gehaald.
Ook het onderwijs deelde in de klappen en drastische maatregelen drongen zich op.
Scholen werden gesloten en gingen slechts gedeeltelijk terug open, studeren op af-
stand aan de computer werd de regel, sommige lessen werden geschrapt en zelfs de
examens van juni in het middelbaar onderwijs werden afgeschaft.
Dat deed me terugdenken aan de tijd dat er ook in de lagere school examens werden
afgenomen. Enkele bewaarde documenten leren ons in welke vakonderdelen de ken-
nis van de leerstof werd getoetst in de Jongensschool aan de Edgar Tinelstraat.

1- Op het uitslagenblad van het 4de graadexamen, afgenomen op 12 en 13 juli 1933,
vinden we volgende vakken en hun puntenaantal terug:
– Godsdienst: 40p
– Staatsburgerlijke Opvoeding: 20p
– Moedertaal: 100p verdeeld in opstel 70p, diktaat 15p en spraakkunst 15p.
– Wiskunde: 75p verdeeld in rekenen 50p en meetkunde 25p.
– Natuurwetenschappen: 60p met landbouw 40p en gezondheidsleer 20p.
– Kunsttekenen: 20p.
– Handel:20p.
– Aardrijkskunde: 20p.
– Geschiedenis: 20p.
Totaal: 375p.

2-

* 

* 

* 

* 

Opvallend hierbij is het vak “Staatsburgerlijke Opvoeding” en vooral de indeling
bij moedertaal waar opstel 70% van de punten kreeg.
Het bulletin vermeldt eveneens dat twee leerlingen een examen aflegden voor
Franse Taal. Wellicht volgden zij de lessen buiten de gewone lesuren.
Bij natuurwetenschappen stond landbouw voorop, iets wat wellicht te verklaren
is door het feit dat de meeste jongens uit een landbouwersgezin kwamen.
De resultaten werden zeer goed bevonden en ondertekend door kantonnaal
inspecteur P. De Vrieze op 28 juli 1933.

* Ook hier krijgt stellen de meeste punten bij moedertaal en staat godsdienst het
hoogst gekwoteerd. Bij rekenen bepalen onderzoeken en taken tijdens het halfjaar
afgenomen mee het resultaat.

Een tweede bron met resultaten dateert van het 2de halfjaar uit het schooljaar 1945-46
in het 5de leerjaar, dus kort na WO II. Meestal gebruikte men het woord “kampstrijden”
i.p.v. examens. Volgende vakken werden onderzocht:
– Godsdienst: 80p met gebeden 10p, catechismus 15p en een schriftelijke proef 55p.
– Moedertaal: 60p met lezen 10p, voordragen 5p, stellen 20p, dictee15p en taal-
oefeningen 10p.
– Rekenen: 60p  met onderzoeken 20p, cijferen 20p, taken 10p en metriekstelsel 10p.
– Schoonschrift: 20p.
– Natuurkennis:20p.
– Aardrijkskunde 20p.
– Geschiedenis: 20p.
– Tekenen: 20p
Totaal: 300p.
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3-

Het “schoolrapport”, een dubbel geplooide kaart, bestond uit twee delen: een maan-
delijkse beoordeling van “levenshouding” en “verstandelijke kennis” en een blad-
zijde voor de resultaten van elke trimester.
Vanaf het schooljaar 1970 – 1971 werden de examens vervangen door PEILPROEVEN
doorheen het jaar die de uitslagen van elke leerling bepaalden. Jaren later werd er
ook gesleuteld aan de vorm en inhoud van het rapport. Toen ik het de leerjaar van
de Jongensschool verliet in 1985 en overstapte naar de Meisjesschool zag de indeling
van het rapport er zo uit:

* 

* 

* 

* 

Deze uitslagen werden op 15 juli 1946 ondertekend door klastitularis Jozef Maes
en door schoolhoofd Jozef Verschelden.
Opvallend is de toekenning van vier bijzondere prijzen: voor godsdienst, moeder-
taal, rekenen en voor de meest “goede noten”.
Deze “goede noten” waren een soort bonnetjes die je kon verdienen tijdens de
lessen maar ook moest teruggeven als een vorm van straf. Elke leerling bewaarde
zijn noten in een doosje in zijn lessenaar. Op het einde van de maand werden de
noten geteld en ze bepaalden voor een deel de cijfers van gedrag op de maandkaart
die de leerlingen ter ondertekening meekregen naar huis.
De prijsuitreiking op het einde van het schooljaar ging door in het jongenspatro-
naat. Eerst reikten de kerkelijke en burgerlijke personaliteiten de vier bijzondere
prijzen uit. Daarna daalden de leerlingen één na één volgens hun resultaten de
trap af van het podium om hun prijsboek in ontvangst te nemen. Niet prettig
voor diegene  die als laatste naar beneden kwam. Voor de schoolverlaters van het
achtste studiejaar was er nog een extra beloning: zij ontvingen een mooi diploma.
Het laatste schooljaar met de afname van examens in juni was 1969 - 1970. Op het
rapport van het 5de leerjaar verschenen toen volgende vakken:
– Godsdienst: 40p met werken 10p, gebeden 10p en een schriftelijke proef 20p.
– Gedrag :20p.
– Taal:120p met werken 20p, stillezen 20p, opstel 20p, dictee 20p, spelling, woorden-
schat en spraakkunst 40p.
– Schrift: 20p.
– Rekenen:120p met werken 20p, hoofdrekenen, cijferen en herleidingen 40p, 
gemengde oefeningen 60p.
– Natuurkennis: 40p (plant- en dierkunde).
– Aardrijkskunde: 40p (over België).
– Geschiedenis: 20p.
– Tekenen: 20p.
– Frans: 40p.
– WO: 20p.
Totaal: 500p

* De punten voor Taal en Rekenen bewijzen duidelijk dat dit de hoofdvakken waren.
De examens eindigden op 24 juni 1970 en werden ondertekend door leerkracht
Etienne De Meester en schoolhoofd Remi De Caluwé.

–
–

–

Catechese
Moedertaal verdeeld in spreken, woordenschat, stillezen, luidop lezen, spelling
– dictee, spraakkunst – woordleer, spraakkunst – zinsleer, stellen.
Rekenen verdeeld in getallenkennis, hoofdrekenen, cijferrekenen, meetkunde,
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Etienne De Meester

–
–

*

metend rekenen, vraagstukken.
WO verdeeld in aardrijkskunde, natuurkennis, geschiedenis, verkeersonderricht.
Frans.

Alle resultaten werden weergegeven in % met vermelding van het gemiddelde
en de midscore voor beide semesters.
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Zelfstandige naamwoorden met “P”
Ook in volle coronacrisis willen we jullie enkele bijzonderheden van ons plaatselijk
dialect niet onthouden. We zijn intussen bij de letter P aanbeland en starten naar goede
gewoonte met de zelfstandige naamwoorden. En weer valt op hoeveel woorden we
uit het Frans ontleenden, en daar onze eigen draai aan gaven… 

Paal: pel, schil – voor l verandert de korte e in Sinaai dikwijls in a
Paalsefrak: bontjas
Padde: pad - verdubbeling van de eindmedeklinker
Padderkluts: pas uit het ei gekomen vogel – padder betekent naakt en wijst erop dat
het vogeltje nog geen of weinig veren heeft. Wanneer iemand in zijnen padderen is, is
hij naakt
Pajas: paljas, clown
Paltoo: overjas, mantel – van het Franse paletot
Pandaar: parelhoen – deze benaming komt vooral in Oost-Vlaanderen voor, elders
preekt men van een pintade (Frans)
Panas: hoofdvogel bij het boogschieten – verwijst naar de pluimbos op de hoofdvogel
(cfr. Franse panache = pluimbos). Verwant met het Latijnse penna: pluim 
Pandoer: term bij het kaartspel – verwijst naar de Hongaarse en Kroatische soldaten
uit de 17de en 18de eeuw, die het spel vaak speelden (het middeleeuws Latijnse banderius
betekent: hij die onder een vaandel dient).
Pandoering: een pak slaag - een pandoering (oorspronkelijk: pandur) is een brutale
afstraffing, oorspronkelijk in de vorm van een pak slaag, zoals struikrovers, die ook
pandoeren werden genoemd, gebruikten om burgers te beroven.
Paneiëring: panharing – de awas vroeger een e (panhering), die in Sinaai als eië wordt
uitgesproken
Panlat: een groot  en mager persoon - naar de dunne lange latten, die op een dak
gebruikt worden om de pannen aan te bevestigen – zû mauger as en panlat
Pannelekker: iemand die de restjes van de maaltijd wil hebben
Panneschijter: een wedstrijdduif die weigert binnen te gaan
Paoo, pau: een pauw – paoo is de Franse benaming paon
Papbustel: behangerskwast – de owordt u voor r + andere medeklinker(s)
Papieëmer: emmer met behangerslijm
Papkindsjen, papvent: bangerik, flauwerik
Pappen: een kaartspel voor twee spelers, ook gekend als rami bridge of vijftig afleggen
Papschool: kleuterschool
Paravang: een driedelig kamerscherm, van het Franse paravent (tochtscherm)
Pardesuu: een overjas, van het Franse pardessus
Paretsjen: klein reepje chocolade, de eerste Belgische chocoladereep Perette, die
Chocolaterie Meurisse op de markt bracht
Parrel: een tuimeling, smak, val. Oorspronkelijk betekent het woord ‘scheprad (voor
het voortbewegen van een stoomboot)’. Met wisseling van d/r komt het uit het Engelse
to paddle : met korte stapjes rondlopen, trappelen. Wellicht verwant met pad.
Paruuk: een pruik – van het Franse perruque
Pasdeiërm: doorzichtige darm om het niveau van het water te bepalen
Pasfiet: keukengereedschap, roerzeef – van het Franse passe-vite
Passavang: een vergunning voor invoer – van het Franse passavant

  

  
      

          
     

Sinaai_info_juli_2020_76_pg_B_DEF_DEF_Opmaak 1  11/06/20  11:50  Pagina 41



 

    
       

 

   
           
   

     
     

 
 
   

  
     

  

         
 

    
    
     
   

    
 

     
           

         
     

           
    

    
          

              
  

 
          

             
             
               

                

44

Pasjentie: geduld – van het Franse patiënce
Pasoazie: verkeer, drukte – van het Franse passage
Paster: een pastoor – de lange owordt een doffe e voor r
Pateeken: een gebakje – ook gezegd van iemand met een slechte reputatie – da’s nogal
ê pateeken!
Patotterken, petieterken: klein, onvolgroeid kind – verwijst naar petit
Paternoazie: patronaat
Pau: pa
Paus: perzik – verbastering van het Franse pêche
Pausteiërt: pauwstaart, een soort duif
Pauzeleiër: perzikboom
Pauzewol: donshaar – van een jongen met een beginnende baard wordt gezegd:
hê e nog moar wa pauzewol
Peeboer: een boer die zijn land verwaarloost
Pekelteve: een kreng, kwaadaardige vrouw
Peeken: een oud versleten ventje
Peepee, meemee: peter en meter, ook dikwijls troetelnaam voor de grootouders
Pees: de koord om een boog te spannen
Peetsjelap: vervangende dooppeter, bv. wanneer de voorziene peter tijdens de zwan-
gerschap of wanneer het kind nog klein is, gestorven is
Pezewever: een muggenzifter – verwijst naar de textielnijverheid: pezen in plaats
van draden weven is nutteloos, ondeugdelijk werk
Pepersossies: peperworst
Peiër: een peer, kaakslag – een peiër aon hên betekent ook gedronken hebben
Peiërd: een paard – klankwissel tussen lange a en ei
Peiërdegrieël: een harnas voor paarden
Peiërdekodde, peiërdesteiërt: paardenstaart, soort haardracht
Peiërdemeulen: draaimolen, carrousel
Peiërdemieëster: een veearts
Peiërdenuuëg: een spiegelei
Peiërdevolk: cavalerie, ruiterij
Peiërdewust: paardenworst
Peiërel, peiërelkrans: parel, parelkrans
Peiëreleiër: perenboom, perelaar
Pekboan: asfaltweg
Pek(ke)donker: pikdonker
Pekser: pester, treiteraar
Pellekes: haarschilfertjes
Pennestok: een penhouder
Pens: een dikke buik, een bundel hout
Pensenee: een neusbrilletje, van het Franse pince-nez
Penser, pensejauger: een wildstroper; toch is er een verschil: een pensjager schiet
meestal ’s nachts vooral op hazen, een stroper vangt konijnen met een strop
Penwoir: kamerjas, van het Franse peignoir
Permenant: kapsel waarbij het haar (chemisch) gekruld wordt
Persjen, persjenkas, persjenlint: rolluik, -kast, -lint, van het Franse persienne: zonne-
blind
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Petetblom: aardappelzetmeel
Petetschaal,petetschel: aardappelschil
Petetschaalder, petetschelder: aardappelmesje
Petetstamper: aardappelstamper
Petetten: aardappelen
Petetzak: zak van jute voor aardappelen
Petrel, poetrel: een ijzeren draagbalk, van het Franse poutrelle
Petrolkleur: blauw-groene kleur
Petrolvuurken: petroleumkacheltje
Peul: peluw
Pieës: een slag, een klap
Piejoen: klein tandwiel aan een fiets, naar het Franse pignon: verzamelnaam voor alle
kettingwielen bij een fiets
Piejos: een pikhouweel, van het Franse pioche
Piek, piekblok: klein scherp pijltje bij vogelpik
Piekdroad, pinnekesdroad: prikkeldraad
Piekers: stekels
Pieketijn: een bazige vrouw
Piekoo: een kaartterm
Piekuur: injectie, spuitje, van het Franse piqûre
Piel: pil, voorbehoedsmiddel
Pieleiër: pilaar
Pieleiërenbijter: kwezelaar
Pielekekoud, krimglas: roomijs, ijscrème – wie kent volgend rijmpje voor de
‘danskoord’ nog?

Krimglas stond in de kas
Moeder dacht da’nt boter was
Vader sneed er een stuksken af
Oeieioei ’t is krim-ge-las!

Pielemuts: muts met afhangende punt
Pielendroaër: een apotheker
Pielepap: zoete pap met verbrokkelde koek in
Pielepuuët: strandsandaal, zo genoemd omwille van de gelijkenis met een eendepoot 
Pielewuiter: pier, regenworm, vooral gebruikt in het Waasland en het Scheldeland
– zû duêd as ne pielewuiter
Piellamp, piellicht: zaklantaarn – verwijst naar de pile of batterij die erin zit
Pienantie: strafschop, verbastering van penalty
Pieneis: duimspijker, van het Franse punaise
Piepedolleken: een veldmuis, waarschijnlijk genoemd naar de beet van het diertje,
waarvan men vroeger dacht dat ze giftig was en dat men er ‘dol’ van werd
Piepen(h)olleken: kijk- of gluurgaatje
Pieperkenduik, pieperken: verstoppertje
Pierbol, piertafel: Cafésport waarbij men met een halve houten bol, de pierbol,
smalle houten kegels omver bolt. Van de tien kegels staan er negen 3×3 opgesteld,
terwijl de tiende, de zot, op één kegellengte verwijderd staat. De middenste van de
negen is de negenman. Bij het bollen rolt de bol in een spiraalvormige baan. Het is
de bedoeling om zoveel mogelijk van de negen kegels te raken doch de zot (of in een
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een variant de negenman) te vermijden.

En hiermee sluiten we het eerste deel van de zelfstandige naamwoorden met een P
af. Blijf nog een beetje in je ‘holleke’, speel desnoods ‘pieperkenduik’  of ‘pierbol’,
maar zorg vooral dat je niet ‘dol’ wordt. Tot na de zomer!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester

~~ ~~ ~~ ~~
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Sinaainaren die stierven in 1959
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
01 Leonard Frans Vael (76 j. ) w. v. Marie Pijl en Julia Geldof, Stenenmuurstraat
03 Marie Mathilde De Witte (86 j. ) w. v. Remy Verlent, † Daknam
12 Andreas Van Hecke (76 j.) w. v. Philomena Van der Coelden
18 Marie Jeanne Moreels (67 j. ) e. v. Berend Beumer
19 Augustinus De Vos (77 j. ) e. v. Bertha Broeckaert,  Koebrug † Klein Sinaai

-februari
06 Maria Henrica Blommaert (65 j. ) d. v. Gustaaf en Philoma De Bakker,

†Moerbeke-Koewacht
20 Maria De Meyer (78 j.) w. v. Polydoor Jolie
21 Jozef Isidoor Smet (80 j.) e. v. Bertha Van Craenenbroeck, † Sint-Amandsberg

-maart
09 Macharius Boone (39 j,) e. v. Elza Meyskens, †Wijnegem
13 Auscarius Troch (70 j.) w. v. Maria Meyskens, e. v. Marie De Boyer, Leebrug
13 Adela De Witte (70 j.) w. v. August Van den Broeck, † Belsele
14 Margareta Bogaert (70 j.) w. v. Petrus De Weirdt, Statiestraat nu Wijnveld
xx Constantinus Fierens (84 j.), z. v. Petrus en Anna Fierens, begr. 20 maart 1959, Hellestr.
19 Gustaaf Emiel Audenaert (76 j.) z. v. Eduard en Serafina Strobbe, Leebrugstr., †Eksaarde
26 Henrica Berkers (56 j.) d. v. Joannes en Ludovica De Beule, Zwaanaardestraat
26 Edgard Van Bockxlaer (79 j.) e. v. Leonie De Cock, Tinelstraat
26 Norbert Ongena (74 j.) e. v. Martha Bauwens, † Gent

-april
01 Frans Theofiel De Meester (81 j.)  w. v. Clementina Dhanis, Molenstraat
26 Maria Van Driessche (75 j.) e. v. Franciscus Bruggeman, Hulstbaan

-mei
05 Franciscus Eugenius Durinck (77 j.) e. v. Rachel Laureys, Leebrugstraat
12 Emerentia De Bock (87 j.) w. v. Alois Baert e. v. Alphonse Coomans , Kernemelkstr.
13 Maria De Donder (84 j.) w. v. Norbert Verlee
15 Camiel Poppe (72 j.) w. v. Irma Van Poucke, e. v. Leonia Notenbaert, Dorpstr. nu Dries
20 Cyrillus Schippers (59 j.) e. v. Maria Clementina De Bock, † Sint-Niklaas Kernemelkstr.
21 Jan Paelinck (69 j.) e. v. Lucia Van Cleemput, †Moerbeke-Waas
31 Leonia Van Driessche (55 j. ) e. v. Ludovicus Smet, Dorpstraat

-juni
04 Leonie De Baere (78 j.) w. v. Frans De Vos, Dorpstraat nu Dries
05 Raymond Laureys (63 j.) e. v. Maria Clementina Boel, Weimanstraat
08 Octaaf Moens (73 j.) z. v. Desiré en Julia Mertens

-juli
08 Josepha Maria Meert (83 j.) w. v. August Böhrer en Fransiscus D'hooge, 

† St-Niklaas, Statiestraat nu Wijnveld.
19 Amelia De Plukker (54 j.) d. v. Carolus en Ludovica De Smet, Hellestraat
24 Gabriël Van Bossche (83 j.) e. v. Maria Van Wiele, † Belsele
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25 Honorine Maria Aerts (88 j.) w. v. Joseph Bal, Puiveldestraat

-augustus
02 Frans Van Puyvelde (83 j.) w. v. Leonie Van den Bossche,
03 Marie De Baere (77 j.) w. v. Jozef Baert, Vleeshouwersstraat.
03 Emiel Opbrouck (70 j.) E. P. Arduinus (Minderbroeder) z. v. Felix en Julia Noppe,

† Sint-Niklaas, Statiestraat nu Wijnveld.
04 Maria Smet (32 j.) e. v. Roger De Cock, Helsvuurstraat
04 Maria Florentina Verwulgen (67 j.) e. v. Cesar Stevens, †Klein-Sinaai
11 Maria Margaretha Audenaert (70 j.) d. v. Eduard en Seraphina Strobbe, Leebrugstr.
18 Albertus Poppe (35 j.) z. v. Florent en Sidonia De Cock, Zwaanaardestraat
23 Pieter Frans Van Lijsebetten (55 j.) e. v. Agnes Dierick,† Eksaarde
-september
03 Alöis De Smet (85 j.) z. v. Petrus en Maria Van Driessche, Vleeshouwersstraat
23 Oscar Van Driessche (73 j.) z. v. Frans en Prudentia De Smedt, Hulstbaan
23 Leo Lodewijk Coene (61 j.) e. v. Elisa De Schepper, † Hoboken
24 Leona Seghers (50 j.)  d. v. Camiel en Alicia Heynderickx, Dorpstraat nu Dries
28 Marie Rosalie Poppe (82 j.) w. v. Alphons Bogaert, Zwaanaardestraat

-oktober
03 August De Petter (70 j.) w. v. Maria Coene, Statiestraat nu Wijnveld.
19 Marie Rosalie Aerssens (64 j.) d. v. Emiel en Philoma Geerinck, Hondsnest

-november
14 Eugeen Norbert Heynderickx (86 j.) e. v. Maria Mathilde Van Driessche, 
Dorpstraat nu Dries

15 Alfred Willems (74 j.) w. v. Maria Philotea Van Acker, Vleeshouwerstraat
18 Creszentia Kircher (82 j.) Zr. Maria Eerherstel, d. v. Henri en Anna Voggeyez, 
° Illeberg Duitsland, Dorpsstraat

30 Josephus Baert (81 j.) e. v. Irma Raes

-december
12 Carolus Ludovicus Audenaert (77 j.) e. v. Pharaildis Verhelst, Statiestraat nu Wijnveld
17 Maria Coleta Van Pottelberghe (91 j.) w. v. Karel Van Driessche, Vleeshouwersstr.
28 Margaretha De Vos (72 j.) d. v. Jozef en Joanna Catharina (Kato) Robijn, Dorpstr.
29 Alois De Fre (53 j.) e. v. Adriana De Wilde, Zwaanaardestraat 

Georges Tallir
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D’Academie Podium
Zoals jullie allemaal wel weten, kan je in Sinaai muziek-
les volgen. De lessen worden gegeven in onze lokalen,
Edgard Tinelstraat te Sinaai. 

• Ben jij 8 jaar en gebeten door de notenmicrobe, zangmicrobe,… dan is Muzieklab zeker iets
voor jou. Samen leren we noten lezen, zingen, klappen, spelen… kortom musiceren. In Sinaai
kan je piano, gitaar en viool leren bespelen, voor alle andere instrumenten kan je terecht in onze
hoofdschool te Sint-Niklaas.

• Start van het nieuwe schooljaar: Maandag 7 september 

• NIEUW in Sinaai (onder voorbehoud van voldoende leerlingen):
Ben je 6 of 7 jaar en hebben de muziekkriebels je al goed te pakken? 
Dan is Muziekinitiatie zeker iets voor jou. We maken op een speelse manier kennis met muziek.
Ontdek samen met je vriendjes de wondere wereld van de muziek! Je bent van harte welkom in
de initiatie-klas. 

Voor meer info betreffende muziekinitiatie of muzieklab, kan je steeds terecht op dinsdagavond
of zaterdagvoormiddag bij Juf Catherine.

• Inschrijvingen d’ Academie Podium:
Inschrijven kan op het secretariaat (zie hieronder); om te weten op welke dagen en uren dit kan,
raadpleeg je best onze website. 

Er kan ook online ingeschreven worden (tot en met woensdag 30 september).
Voor meer info kan u steeds terecht:

D’ Academie Podium - Secretariaat  
Hofstraat 13  
9100 Sint-Niklaas 
Tel: 03 778 38 50 

academie.podium@sint-niklaas.be • podium.academiesintniklaas.be
www.facebook.com/academiepodium
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Meerstraat 211 - 9220 Hamme
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Jeugdkoor Gaudeamus blijft zingen!
De voorbije maanden verliepen voor ons jeugdkoor uiteraard wat anders dan anders, maar ook in
deze coronatijden blijven wij in contact met elkaar. Whatsappen en zoomen dan maar… Wat een
hechte vriendengroep! 

Ook vonden we het een leuk idee om de leden uit te dagen om tegen de eerstvolgende repetitie
een zelfge maakt instrument te bouwen. Su per benieuwd naar die resultaten!

We konden voor het laatst samen repeteren op 6
maart. Toch zijn de voorbereidingen voor het ko-
mende kerstconcert ‘Het mooiste geschenk…’ al
volop bezig. Echt samen repeteren kunnen we nu
natuurlijk niet, maar door de liedjes vooraf te beluis-
teren en mee te zingen doen we net zoals de scho-
len aan pre-teaching. Of wat dacht je van een
dansje aanleren met behulp van een instructiefilm-
pje? Een leuke afwisseling is het zeker wel, maar we
dromen er toch allemaal van om in september terug
uit volle borst samen te zingen. Of misschien krijgen
we eind juni toch nog de kans om een – al dan niet
alternatieve – eindactiviteit te organiseren voor al
onze enthousiaste leden? We duimen, maar houden
het zeker ook graag veilig!

Als jij ook graag zingt, willen wij jou er vanaf sep-
tember heel graag bij! Wie interesse heeft in ons
jeugdkoor mag contact opnemen met onze diri-
gente Tiny De Mulder via ons mailadres: 

jeugdkoorgaudeamus@ gmail.com. Volg ons ook op facebook!

Jeugd Jeugd Jeugd
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Junior Journalist schrijft over “Buren”
Al heel wat jaren nemen onze klassen van de derde graad deel aan de jaarlijkse opstelwedstrijd
van het Davidsfonds. De lokale afdeling van Sinaai deelt al heel wat jaren prachtige boekenpak-
ketten uit aan de laureaten van deze wedstrijd. Een jury nam alle stelopdrachten rond het thema
“buren” grondig door en kon zo 12 finalisten aanduiden.

Van links naar rechts:
voor “De Zwaan”: 
(1) Milan Verhoeven (6de lj)
(2) Ella Verschueren (6de lj) 
(3) Eloïse Engels (5de lj)
voor Tinel (allen 6de lj): 
(4) Lauren Vieuxtemps
(5) Jelle Thierens
(6) Hanne Van Poucke
(7) Evy Vantienen
(8) Lili Vaerewyck
(9) Lana McNee
(10) Emme Van den Broeck
(11) Sander Meesters

Fien De Witte ontbreekt op de foto wegens ziekte. Uit deze twaalf finalisten werd een top 3 weer-
houden, nl. Lauren Vieuxtemps, Lana McNee en Jelle Thierens

En de winnaar werd…
Lana McNee! 

Proficiat aan alle 
deelnemers!!!

Jeugd Jeugd Jeugd
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Sint Catharinascholen De Zwaan
Lesgeven vanop afstand…

Het was voor iedereen even schrikken toen
we hoorden dat de scholen vanaf maan-
dag 16 maart onherroepelijk dicht gingen
tot de paasvakantie. Dat we ook daarna
nog niet onmiddellijk terug naar school
zouden kunnen, kwam toen zelfs helemaal
niet in ons op. 

Vol goede moed begon elke leerkracht aan
het opstellen en doorgeven van geschikte

taken en bleef de school ‘open’ voor
noodopvang. Na de paasvakantie gin-
gen we zelfs een stapje verder en wer-
den naast herhalingslessen ook nieuwe
lessen gegeven. We beperkten ons
hierbij niet enkel tot taal- en rekenles-
sen, maar gingen ook op zoek naar op-
drachten om zowel de kleuters als de
leerlingen van de lagere school te prik-
kelen op creatief, technisch, moto-
risch… vlak: body percussion leren via
youtube, in de omgeving van de school
wekelijks een nieuwe speurtocht met
leuke opdrachtjes doen, een opdracht
voor moederdag, de juf bracht samen
met haar camera een bezoekje aan een
imker en daagde de kinderen uit om
kriebeldiertjes in de tuin te vinden…

Een hele uitdaging voor ons als leer-
krachten. Afstappen van het ver-
trouwde lesgeven en op zoek gaan naar
alternatieve manieren zoals het maken
van filmpjes, online uitleg geven, lessen
uitschrijven… is niet evident. Daarnaast
probeerden we ook extra in te zetten op
de verbondenheid van op afstand: de
klas die samen een bucket list probeert
af te werken, verjaardagen vieren waar-
bij de hele klas achter de computer
meezingt en -danst, de klasgenoten uit-
dagen met leuke opdrachten…

35
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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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Dat dit niet alleen voor
de leerkrachten een
grote uitdaging was, is
een feit. Plots moesten
kinderen ‘leren’ op een
heel andere manier,
zelfstandig werken was
nog nooit zo concreet!
Vragen stellen aan de
juf via de computer
was toch even wennen!
Met enige trots kan het
team van de Zwaan
toch zeggen dat onze
kinderen dit op een
heel goede manier
hebben aangepakt. Ze
hebben getoond dat ze
hun taken tot een goed
einde kunnen brengen
en op een andere ma-
nier dan ze gewoon zijn
een probleem kunnen
aanpakken en oplos-
sen. 

Enkele kinderen namen
ook zelf fijne initiatie-
ven om het contact
met elkaar niet te ver-
liezen of om anderen
een hart onder de riem te steken. Zo brachten kinderen elke vrijdag een bloemetje aan iemand die
dat volgens hen verdiende, werden klasgenootjes uitgedaagd tot het bouwen van kampen, geeft
een kleutertje iedere week een smog-gebaar door aan de andere, ...

Uiteraard verdienen ook de ouders hier een pluim, voor het dagelijks helpen en ondersteunen van
de kinderen, voor hun geduld en inzet, om onze taken aan de kinderen goed door te geven… Dank
jullie wel! 

We zijn ondertussen heel blij dat een deel van onze klassen terug is kunnen opstarten en dat het
‘gewone’ lesgeven stilaan weer in zicht is, al zal dat misschien nog even duren .

Dat het schooljaar 2019-2020 zo zou lopen had niemand in september kunnen voorspellen of zelfs
geloven. Dit wordt een schooljaar dat niemand nog zal vergeten! 

Jeugd Jeugd Jeugd

37

  
        

Sinaai_info_juli_2020_76_pg_B_DEF_DEF_Opmaak 1  11/06/20  11:50  Pagina 53



 

          
  
  
  

   
 
  

   
  

  
   

  
 

     

         
        

         

    

 

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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Sint-Catharina Lagere School neemt herstart
We schrijven vandaag 15 mei 2020. Maar ergens lijkt het wel 1 september. Herinner u de herstart
van de scholen? Na 2 maanden afstandsonderwijs en pre-teaching konden we vandaag het eerste,
tweede en zesde leerjaar weer verwelkomen op onze school. Eerst een beetje aarzelend en ook
wel nieuwsgierig druppelden onze kindjes de school binnen. Een blij weerzien met klasgenootjes,
juffen en meesters en het
voelde meteen weer als van-
ouds. Vanop 1,5 meter afstand
werden er enthousiast verhalen
en belevenissen uitgewisseld.
Spray en voor en sprayen na, en
eindelijk weer live naar de juf of
meester kunnen luisteren, het
deed voor iedereen deugd. 

We waren er dan ook helemaal
klaar voor. Via deze weg nog-
maals onze bijzondere dank
aan alle collega's, alle ouders
en vrijwilligers voor het voorbe-
reidend werk op deze herstart:
800 fleurige mondmaskers op
initiatief van het oudercomité,
een coole leesboom voor de
school van een creatieve papa,
het vele denk- en puzzelwerk
van ons team, de dagelijkse op-
volging door onze ouders,…
Ook al mocht het niet, corona
bracht ons ook
wat dichter bij
mekaar ;-)

Hoe de laatste
schoolweken
er verder zul-
len uitzien
kun  nen we nu
nog niet voor-
spellen. Wij
kij ken hoopvol
uit naar de
dag dat àl
onze kindjes
weer op onze
schoolbanken
zitten.
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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

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
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Scouts Sinaai
Het lijkt al een hele tijd geleden maar dit scoutsjaar is spetterend gestart! We begonnen met onze
BBQ en overgang, gevolgd door leuke vergaderingen met de leden en iedere tak ging ook al op
een onvergetelijk weekend. Eens in 2020 werd het al duidelijk dat het verdere verloop niet zou zijn
zoals verwacht. Wij hebben als scouts onze wekelijkse vergaderingen on-hold gezet en helaas ook
weekendjes en activiteiten waar we zo naar uitkeken. 

Net zoals iedereen hebben we onze plannen moeten veranderen. We hebben onze zondagse ver-
gaderingen vervangen door online vergaderingen. Hierbij krijgen de leden per tak opdrachtjes of
spelen ze een virtueel spel. We hebben al veel positieve reacties gekregen van de ouders en dat is
voor ons natuurlijk heel fijn. 

Na een lange periode bang afwachten, kwam dan uiteindelijk de verlossende beslissing over de
zomerkampen. 

De zomerkampen gaan door!!!
De leiding heeft de voorbije maanden de kampen tot in de puntjes voorbereid en mits een paar
kleine aanpassingen om aan de opgelegde maatregelen te voldoen, gaan we allemaal een geweldig
zomerkamp tegemoet.  Wij hopen dat we met zoveel mogelijk leden dit speciale scoutsjaar toch
op een mooie en super scouteske wijze kunnen afsluiten met gekke spelletjes, gezellige kamp-
vuurtjes, vuile kleren en gewoon super veel plezier en vriendschap!

In september (19/09/20) is het opnieuw onze BBQ. Als het mag doorgaan zal dit een heel speciale
editie worden. Er is een hoop plezier in te halen en daar willen we zeker voor zorgen. Dit scoutsjaar
is niet van een leien dakje gegaan, maar dat houdt ons niet tegen om het volgende in te zetten met
een KNALLER! We rekenen op jullie opkomst om plezier te maken, lekker te eten, gezellig te dansen
en ook om ons te steunen natuurlijk. 

We zien jullie hopelijk verschijnen op onze BBQ in september! 

Hou jullie gezond. 
Een stevige linker. 

Scoutsleiding Sinaai.
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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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RTS
Lopers van de maand: Claudia Paelinck en Bart Maes

Wie kent de goedlachse Claudia Paelinck uit Puivelde niet? Claudia is vanaf dag 1 actief bij RTS
(toen woonde ze nog in Sinaai). Zij koerste toen bij de dames elite en in het winterseizoen stonden
er looptrainingen op haar programma die ze maar al te graag afwerkte bij RTS. Na haar studenten-
tijd besloot ze om te stoppen met koersen, vooral wegens tijdsgebrek, ging ze voltijds bij RTS

lopen. Na enkele jaartjes werd ze ook begelei-
der van groep 3A. Al snel bouwde Claudia op
naar langere afstanden en liep ze gezwind een
‘ten miles’ en halve marathon. Zij had de
smaak goed te pakken en de bossen van Si-
naai en Puivelde werden zeer vertrouwd trai-
ning terrein. In de winter vond ze vooral een
uitlaatklep in het criterium van Zeeuws-Vlaan-
deren, waar Claudia ook enkele keren eindwin-
nares werd. Vorig jaar in april had ze een
ongeval waardoor zij maanden op krukken
moest doorbrengen met een lestel aan de knie.
Het werd een lange revalidatie maar dankzij de
goede zorgen van haar kinesist lukt het lopen
opnieuw. Voor wedstrijden is het nog te vroeg,
maar hopelijk zit er in dit najaar nog iets in.
Sinds het ongeluk, wisselt zij de loopschoenen
weer terug  wat meer af met de koersfiets om
de revalidatie een beetje te vergemakkelijken.
Wie weet staat er dus ooit nog eens een duat-
lon op het programma? Wij wensen Claudia al-
vast nog een mooie sport-toekomst en alle
succes toe.

Bart Maes is 28 jaar en 5 jaar lid waarvan al 4
jaar bestuurslid van Running Team Sinaai. Bart
is opgegroeid in de Haneweestraat, een van de
rustigste straten van Sinaai. Hij loopt sinds zijn
10 jaar, maar altijd heel recreatief. Slechts af en
toe liep Bart enkele lokale wedstrijden mee.
Als kind liep hij al graag langere afstanden, bij-
voorbeeld de 5 km of 10 km i.p.v. de kinder-
loopjes. Het korte explosieve werk was niet

aan hem besteed. Sinds de laatste jaren van zijn hogere studies is hij iets intensiever met lopen
bezig en in 2015 heeft hij zich aangesloten bij RTS. Door zich aan te sluiten bij RTS, heeft Bart heel
wat bijgeleerd over het lopen op vlak van voeding en specifieke trainingen. Ook de intervaltrainingen
en duurlopen hebben van hem een betere loper gemaakt.  Bart loopt niet veel wedstrijden en zijn
palmares is nog heel beperkt maar er staan toch enkele podiumplaatsen bij. Vorig jaar was hij wel
heel tevreden met zijn eerste marathon (3:25u). Die tijd zou hij de komend jaren graag verder aan-
scherpen.  Vanwege de Corona situatie is het niet makkelijk om die doelen te stellen, maar hij hoopt
dit jaar toch nog de Mannekepis trail in Geraardsbergen en een marathon mee te pikken. Als de

sport sport sport
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

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

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

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

DRIES 22
9112 SINAAI
03/772 35 01

HAARMODE Constructie
DE GREYT BVBA
Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen

Leuningen      Staalconstructies
Knip- en plooiwerken

Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constuctiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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voorbereiding op de marathon het toelaat zou
hij er ook met plezier nog een trail-wedstrijd
zoals de “Crêtes de Spa” in de Ardennen bij-
nemen. Daarnaast wil Bart  verder mee hel-
pen aan de toekomst en het goed beheren
van onze Running -club in Sinaai. Bart het ga
je goed en nog veel succes.  

Ondanks de quarantaine konden de leden
van RTS toch sportief bezig blijven, door zo-
veel mogelijk kilometers te lopen en zo
samen een mooi totaal bij elkaar te krijgen.
Proficiat aan de volhouders! Volg RTS nieuws
op www.runningteamsinaai.be of op Face-
book.

We vermelden nog 2 podiumplaatsen van
vóór de Coronacrisis. Proficiat aan de win-
naars: Sofie Claus  behaalde een 1ste pl.  op
een 28km loop in Vaals / Eddy van Puyvelde
behaalde een 3de pl. op de crosscup in Brus-
sel.

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

Vrijdag 03 juli 19u30   25€ gratis.
Vrijdag 07 augustus 19u30   25€ gratis.
Vrijdag 04 september 19u30   25€ gratis. 

sport sport sport
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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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Spellenclub ‘De Bokkensprong’
De voorbije maanden konden onze spelavonden niet doorgaan, maar we
hopen jullie in september terug te mogen verwelkomen.

We spe-
len iedere derde vrijdag van de
maand in de conferentiezaal
van het parochiecentrum.
Voor de maand september is
dit dus op 18 september.

De Bokkensprong is een ge-
zinsclub. Dit wil zeggen dat
kinderen van harte welkom zijn
om samen met andere kinde-
ren of hun ouders een gezel-
schapsspel te spelen. 
Er is keuze uit meer dan 300
spelen.
We starten telkens om 19 uur.  
De eerste keer is de toegang
GRATIS.

Heb je in deze quarantainepe-
riode zin om een spel te spelen
dan kan je misschien “SINAY,
het spel” nog eens bovenha-
len. 
Dit spel is ontwikkeld naar aan-
leiding van 800 jaar Sinaai. 

Een filmpje met de speluitleg van ‘Nox spellenzolder’ is te vinden op youtube via zoekopdracht
“Sinay het spel” - https://www.youtube.com/watch?v=ggERklLcRJg.

In dit spel bouwen de spelers elk hun dorp uit rond de Dries. Wie bouwt als eerste zijn Dries rond?
Wie bouwt alle verschillende soorten gebouwen? Wie bouwt de huizen met de grootste waarde?
“SINAY, het spel” is nog steeds verkrijgbaar aan € 10 via peter.vangarsse@telenet.be of via
0499 366 095. 

sport sport sport
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

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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GFA
Seizoen 2020-2021
GFA Sinaai bouwt verder aan haar jeugdwerking & treedt in de gemengde competitie van Voetbal
Vlaanderen aan met meisjes vanaf 5 jaar. GFA Sinaai biedt ook recreatief voetbal aan voor adoles-
centen & vrouwen die nog geen voetbalervaring hebben maar op latere leeftijd de voetbalmicrobe
te pakken krijgen!

Daarom nodigen we alle meisjes & vrouwen vanaf 5 jaar tot… uit op onze trainingen die door-
gaan op maandag & woensdag; ervaring is niet noodzakelijk. Tijdens de trainingen kunnen
zij kennismaken met onze speelsters & trainers. Meer info hierover: 
jurgendebondt@telenet. be of 0486/491410.

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

Judoclub Sinaai
Het is heel stil op de matten.
Als contactsport zal judo achteraan in het rijtje staan om terug op te starten. Voorlopig zouden we
terug mogen starten op 1 juli maar dan is de sporthal gesloten.
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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We zullen dus waarschijnlijk vanaf augustus met een beperkt aanbod opstarten. Onze 90 judoka’s
zullen intussen hun conditie trachten te onderhouden met individuele trainingen. Hopelijk kunnen
vanaf september de trainingen normaal verlopen.

Competitie
De week vóór de Corona-crisis was er nog een tornooi in Roeselare voor de U15 en de U18.
1e :  Kian De Bruyne
3e :  Zita Van De Walle – Vic Moerman – Seppe Nijs
5e :  Tibo Linthout – Emily Buysrogge – Dries Catfolis

Aansluiten kan terug vanaf september, in sporthal Ter Beke.
Op woensdag en vrijdag vanaf 19 uur voor de -12 jarigen en vanaf 20 uur voor de +12 jarigen.
Er zijn 4 gratis proeflessen mogelijk.

Info: judoclubsinaai.weebly.com  /gerrit.van.bossche@telenet.be 

KFCH Sinaai 
Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C)
Voor speeldata  en meer info: zie website. 

Activiteitenkalender (voorlopig en onder voorbehoud)
Zaterdag 18/07/2020 Welkom dag
Maandag 20/07/2020 Start trainingen
Zaterdag 12/09/2020 Fandag

Vind jij “voetbal” té gek?
Schrijf je nu in! jeugdkfchsinaai@telenet.be
0479/74.94.51 of www.fchsinaai.be

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

sport sport sport
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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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De Bokkenrijders 
Sinaaise Petanqueclub “de bokkenrijders”

Eerst wat geschiedenis over het ontstaan: 
op een zonnige zomerse dag aan de sporthal te Sinaai lagen
petanquebanen er verlaten bij. 

We vonden dat onze mooie pleinen dienst moesten doen.  
Zo gezegd, zo gedaan: na een oproep via de gekende facebook-pagina “ge zè va snoa as ge”, zijn
we van start gegaan in augustus 2019 met enkele petanque-liefhebbers. 
Ons kleine kliekje groeide al snel uit tot een echte vriendenkring.

Bij mooi (droog) weer vind je ons terug op de velden aan de sporthal. 

Heb jij ook zin in een leuke, gezellige sportieve namiddag? Kom gerust langs! Ook als je geen pe-
tanqueballen hebt, die hebben we nog op reserve.

Voor meer details kan je contact opnemen met voorzitter Johny Stevens, tel: 0497/15.32.35.  
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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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Leebrug Kermis
Meer dan 100 jaar hield Leebrugkermis stand. Toen het laatste café in 1974 sloot, vreesde men
even voor het voortbestaan van ‘Brugskenskermis’, maar dankzij de inzet en het enthousiasme
van Eddy Moens (†), Paul Notenbaert en hun generatiegenoten kreeg de kermis een nieuwe boost
en werd het een vaste waarde in de Sinaaise evenementenzomer. 

Dit jaar echter kunnen we onze tent niet opbouwen om jullie te verwelkomen op 4 dagen ‘amuse-
ment en leute’. We nemen noodgedwongen een jaartje rust. Zodra we Covid19 met zijn allen over-
wonnen hebben komen we echter terug! We zien jullie dus graag op de volgende editie!

VZW Leebrug Sportief

Ouderenzorg Philippus Neri
Campus Huize Den Dries, Sinaai
11 maart is een datum om nooit meer te vergeten.

Richtlijnen werden verspreid, lockdown van de woonzorgcentra was een feit.
Al onze dagelijkse gewoonten moesten veranderen.
Gezamenlijk tafelen in onze restaurants was even niet meer, de heerlijk geurende cafetaria
was niet langer open.

Onze trouwe kern van vrij-
willigers hebben wij sterk
gemist in deze tijden. Er
kon geen enkel risico wor-
den genomen.

Bezoekers, familie, ken-
nissen van de bewoners,
konden niet langer op be-
zoek komen.
Ook hebben we tijdens deze moeilijke tijden, afscheid moeten nemen van enkele bewoners.
Ons oprechte medeleven en warmte gaan uit naar hun familie.

Gelukkig waren er sprankeltjes zon, niet alleen buiten maar ook in het hart van onze mede-
werkers, onze bewoners en hun kennissen en familie.
Ook veel warmte en medewerking van de omgeving, van Sinaai.
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De bemoedigende woorden gaven kracht, om te blijven vechten en doorgaan voor de bewo-
ners.

Onze bewoners missen hun familie, vrienden, de ambiance, het leven in huis.
Er waren raam-momenten en Skype-gesprekken, om te trachten deze periode door te komen.
En nu… nu zijn we geland, in rustiger water. We trachten de boot terug te laten varen richting
zonniger tijden.

De restaurants zijn terug geopend voor onze bewoners waar zij gezellig hun maaltijden kunnen
nuttigen, “social distance” in acht genomen.
Gezamenlijke animatiemomenten worden terug opgenomen. 
Op de binnentuin klinkt muziek en genieten mensen van een ijsje, een lach en een traan.
Ook bezoek van een naaste is terug toegestaan, in 1 van onze babbelboxen.
Met de nodige voorzichtigheid gaan we vooruit.

Bedankt aan onze bewoners, om mee vol te houden, voor het begrip, ook al was dit soms
moeilijk.
Bedankt aan alle families, kennissen en vrienden voor hun begrip en alle steun.
Bedankt aan de omgeving en Sinaai, voor de aanmoediging, de vele steunbetuigingen, kaart-
jes en het lekkers dat we kregen.

Bedankt!
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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 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
Smos Express .......... Broodjeszaak ......................... 40
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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