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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 14 november 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
Met deze publicatie van Info Sinaai valt het laatste nummer van onze 49ste jaargang in jullie brie-
venbus.  Op naar “jaargang 50” dus...

Binnen de redactie is een werkgroep aan de slag gegaan om dat vijftigjarig bestaan in 2022 op een
bijzondere manier te gedenken.

Al die jaren hebben wij de ambitie om via Info Sinaai verslag uit te brengen van wat reilt en zeilt in
ons dorp. Uiteraard ook in deze editie, al zal je zien dat Corona daar (alweer) sterk op heeft ingehakt.
Des te meer een woord van dank aan diegenen die hun bijdrage hebben ingestuurd.

We zijn september en dus staan herfst en winter voor de deur.
Anders dan de voorbije, prachtige zomerdagen en -avonden brengen die seizoenen kortere en kou-
dere dagen en dus ook langere avonden.
Graag roepen wij iedereen op om in deze coronatijden aandacht te hebben voor elkaar; in het bij-
zonder voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen en alleenstaanden.
Een grote daad kan in een klein gebaar zitten: een telefoontje, een kort bezoek of een gesprekje,
even de boodschappen meebrengen.
Om het met de thema-kaarten van Bond Zonder Naam te zeggen: “vergeten we niemand?” en
“Wens sterkte; geef kracht”.

En aan de eenzamen of zwakkeren: toon je sterkste kant: vraag hulp!

Hou het veilig en gezond!

De redactie. 
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sinaaileeft

Dorpsraadnieuws
Covid-19 heeft ons werkingsjaar 2020 grondig verstoord.

Door de corona-veiligheidsmaatregelen kon er voor de verlofperiode niet fysiek vergaderd worden
en een digitaal overleg is voor onze dorpsraad geen optie omdat iedereen welkom is op onze ver-
gaderingen.

Ook voor de organisatie van – de door ons gecoördineerde of georganiseerde activiteiten – stak
het virus een stok in de wielen.  Bijgevolg, géén 11-juli-viering, géén volkssportfeesten, géén Kunst
uit Sinaai, en géén tentoonstelling door Heemkring Den Dissel.
Ook de 11.11.11-actie zal dit jaar niet kunnen doorgaan zoals we dat gewend zijn.

We volgen met aandacht de verdere evoluties en bekijken of de Kerstmarkt en/of de Nieuwjaars-
drink haalbaar worden... we houden jullie op de hoogte! 

Openbare werken

Op 3 augustus zijn de werken aan het Wijnveld begonnen voor de herinrichting van het kruispunt
Hooimanstraat/Wijnveld/Belselewegel.

Reeds na enkele dagen moest het oorspronkelijke ontwerpplan echter al worden bijgesteld; tijdens
de uitgraving bleek dat het, door de wortelgroei van de beuken, niet mogelijk was om het fietspad
op de bestaande locatie opnieuw aan te leggen. Om de bomen te beschermen was het noodzakelijk
om circa 12 meter parkeerstrook weg te laten, het fietspad recht te trekken en de vrijgekomen
ruim te in te richten als plantsoen. Bovendien wordt het voetpad aangelegd in een mengsel van
zand, cement en kalksteenslag, omdat dit minder druk zet op de wortels dan bijvoorbeeld beton-
straatstenen.

5
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Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Warmtepompen
Zonneboilers

Molenstraat 9 TEL. 03 772 25 03
9112 SINAAI Gsm 0476 48 83 79
info@cerpentiernv.be www.cerpentiernv.be

Cerpentier nv
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Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid

Bij afwezigheid telefonisch te bereiken op:
03 772 24 25  -  0497 33 68 89

Helsvuurstraat 32  -  9112 Sinaai
retouche.garderobe@gmail.com

Garderobe

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 
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Op die manier worden de oude beuken die zo typisch zijn bij het binnenrijden van Sinaai en het
Wijnveld, optimaal beschermd.

Eens de werken aan de herinrichting van het kruispunt zullen uitgevoerd zijn, worden in een latere
fase de verkeersdrempels in de Hooimanstraat vernieuwd.

Rond het rio-project Zwaanaarde blijft het voorlopig stil.
De aanleg van een dubbelrichting-fietspad is bij de Provincie of het Vlaams Gewest blijkbaar niet
meer te verkopen voor subsidiëring.

Indien het stadsbestuur daar vooralsnog toch voor zou opteren, moet het afzien van een subsidie
van 1,28 miljoen euro.  Aan de ontwerper is gevraagd om die piste toch verder te onderzoeken,
maar daarvoor zijn wellicht ook enkele grondinnamen uit te voeren.
De knoop wordt hopelijk voor eind van het jaar doorgehakt.

Voor de Stenenmuurstraat wordt bekeken of men, in plaats van een verbetering “à la Waterstraat”
niet beter kan werken via een rio-dossier. In dat geval zou er een betere subsidiëring zijn én zou de
vuilwater-afvoer naar de toekomst toe, meteen geregeld zijn. 

Voor de Oude Heirwegh (verbinding Luitentuitstraat en Hulstbaan) wordt onderzocht of men daar
ter vervanging van het jaarlijks onderhoud niet beter met twee betonstroken kan werken die een
duurzaam resultaat bieden. Dat zou comfortabeler zijn voor alle gebruikers.
Om het doorgaand verkeer te weerhouden zal dan wellicht met een tractorsluis moeten gewerkt
worden. 

Het college besliste tevens om in het najaar een ontwerper aan te stellen voor de herinrichting van
de Dries in 2023.  Het gaat hier over de noordkant: nl. de kant van De Ster en het Pastorijstraatje,
samen met het deel vóór het deelgemeentehuis.

Waterzuiveringsstation

De werken aan de
uitbreiding van het
waterzuiveringssta-
tion ondervonden
blijk baar niet te veel
hinder van de Corona
crisis. Zoals blijkt uit
bijgaande foto, zal er
algauw bovengronds
gewerkt kunnen wor-
den.
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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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Kunst uit Sinaai (KuS) 2020
We hebben ons best gedaan om dit jaar “Kunst uit Sinaai” te organiseren, waarbij we een Co-
rona-veilige wandelroute uitstippelden met start in de oude Apotheek Magerman en een mogelijke
rondgang via de aangrenzende poort naar de oude begraafplaats en omheining aan de kerk. Ver-
volgens zou het richting Tinelstraat, huis van Tinel, Academie, Bibliotheek, naar de Lagere School
gaan, waar Kunstwerken geplaatst konden worden van kinderen en deelnemers KUS (achter de
ramen, in de voortuin en het overdekte gedeelte van de speelplaats). Verder zou het richting Min-
nebos gaan, in het straatje naar de nieuwe begraafplaats...

Mensen op deze sfeervolle plaats samen brengen rond muziek en poëzie... prachtig zou dit  ge-
weest zijn! De samenwerking met de Heemkundige Kring “Den Dissel” was voorzien, met heel wat
positieve en enthousiaste reacties tot gevolg.

Alles werd in acht genomen: met de nodige voorzorgsmaatregelen én uitgewerkte structuur
bleek het allemaal realiseerbaar...

Maar nu het “Corona virus” weer opflakkert kunnen we niet garanderen dat onze plannen rond
“Kunst uit Sinaai” daadwerkelijk uitgevoerd mogen worden. We kunnen niet vergaderen en weten
niet of het mogelijk is om samen te werken met de kinderen en de leerkrachten van de school?
Lukt het ons om de tentoonstelling op te bouwen, samen te werken, te begeleiden en te coördine-
ren  in het  weekend van 24, 25, 26, en 27 september 2020?
We kunnen geen aankondigingen doen, ons initiatief niet promoten om mensen warm te maken dit
mee te beleven! Immers, kan het wel doorgaan?
We hebben vragen bij toestemmingen van de overheid, van onze stad, van onze gemeente, want
wat zal de toekomst brengen, hoe zal alles evolueren?

Het is nochtans een fantastisch project, met veel medewerking van de Lagere School, de Acade-
mie, het huis van E.Tinel, de heemkundige kring “Den Dissel”, de deelnemers van de beeldende
kunst, woord en muziek KUS. Velen waren bereid om deel te nemen en mee te werken. Jammer
genoeg kunnen we nu geen zekerheid bieden en moeten we tot dit besluit komen, maar we zijn er
zeker van dat we kunnen rekenen op jullie steun en begrip.

We bedanken alvast iedereen voor de fantastische inzet en de medewerking ter voorbereiding van
“KUS 2020”!

Volgend jaar genieten we hopelijk van een “Top Editie” in een gezonde wereld!

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
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solidariteit

Heropstart dienstencentrum 
“De Schutterij”   
Na drie maanden lockdown, mocht het dienstencentrum De Schutterij vanaf mei geleidelijk aan op-
nieuw haar dienstverlening en activiteiten opstarten. Bewust kozen we voor een beperkte opstart:
we boden een warme maaltijd aan op dinsdag en vrijdag, iedereen kon maaltijden afhalen, er ston-
den een viertal activiteiten op het programma zowel in juli als in augustus en de centrumleidster
was steeds bereikbaar voor vragen, een babbeltje… Deze beperkte opstart liet ons toe ons al een
beetje te wapenen tegen een tweede coronagolf. 

De tweede coronagolf, die vroeger gekomen is dan gedacht, belemmerde jammer genoeg de or-
ganisatie van onze ‘babbelstoel’. Normaal gezien zou onze babbelstoel op donderdag 30 juli op het
speelpleintje aan de Loverkenslaan en Godelievelaan gestaan hebben, maar deze activi -
teit moest door de nieuwe coronagolf geannuleerd worden. We blijven echter niet bij de pakken
zitten en hopen zo snel mogelijk met onze babbelstoel opnieuw de wijk in te trekken. We zullen
sowieso starten in de buurt van de Godelievelaan en de Loverkenslaan. We hopen de buurt daar
te ontmoeten en met verschillende mensen in gesprek te kunnen gaan. Een uitnodiging volgt nog in
de brievenbus en via Facebook. 

In de kalmere zomermaanden hebben we de dienstverlening en de activiteiten voor september en
oktober goed kunnen voorbereiden, zodat alles in een veilige omgeving kan doorgaan. Concreet
bekent dit dat we, vanaf 1 september, open zijn tijdens de normale openingsuren. We zullen
opnieuw van maandag tot en met vrijdag een warme maaltijd aanbieden. Ook de cafetaria zal, nor-
maal gezien, vanaf september open zijn op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag. 

We proberen de draad van onze activiteiten terug op te nemen en een gevariëerd aanbod te bieden
aan activiteiten. Dit is niet eenvoudig; bij elke activiteit moeten we 1,5 m afstand kunnen garande-
ren, moeten we rekening houden met de mondmaskerplicht en de geldende hygiënemaatregelen
zoals nies- en handhygiëne en het ter beschikking stellen van handgel. Ondanks al deze maatre-
gelen, zijn we erin geslaagd een kalender te vullen met activiteiten: het wandelen en het handwerk-
café kunnen doorgaan en we voorzien ook een aantal activiteiten rond specifieke thema’s zoals
mantelzorg, dementie en afvalverwerking. Het aanbod is door de strenge maatregelen misschien
wat beperkter dan vroeger: sommige activiteiten kunnen (nog) niet doorgaan, andere activitei -
ten kunnen wel al doorgaan maar met een maximum aantal deelnemers. Maar we hopen met het
aanbod mensen te kunnen overtuigen om naar het dienstencentrum te komen.  

We willen zeker ook een oproep doen aan iedereen uit Sinaai om contact op te nemen met het
dienstencentrum wanneer je iemand kent die eenzaam is. Aarzel zeker niet om ook contact op te
nemen als je zelf nood hebt aan meer sociale contacten. De voorbije maanden zijn voor zowel jong
als oud niet eenvoudig geweest. We willen graag met het dienstencentrum opnieuw ontmoetingen
creëren en willen mensen uit Sinaai, ook in deze minder evidente tijden, hierin zeker ondersteunen.  
Eind augustus krijgen reeds geregistreerde bezoekers van het dienstencentrum onze activiteiten-
kalender in de brievenbus. Wie zijn mailadres heeft doorgegeven, krijgt de kalender ook per mail
doorgestuurd. Je kan hem ook terugvinden op onze website www.zorgpuntwaasland.be. Vanaf
november wordt onze kalender allicht niet meer per post verstuurd, maar kan je hem wel nog ver-
krijgen in het dienstencentrum. Blijf je graag op de hoogte van ons aanbod, laat je dan snel regi-
streren in het dienstencentrum, zodat je al onze informatie digitaal kan ontvangen.  
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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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Mededeling 01-09-2020

Vanaf 1 september 2020 zal de samenstelling van het team Zorgpunt Waasland als volgt ver-
anderen:

• Delfien Indevuyst, die het team van centrumleiders aanstuurde, wordt Directeur Thuiszorg. Ze
zal vervangen worden door Leen Van de Wiele. 

• Leen Van de Wiele zal dus niet langer centrumleidster zijn van dienstencentrum De Schutterij,
maar zal vanaf dan het team van de centrumleiders aansturen als hoofdmaatschappelijk werker.

• Wendy Blommaert verhuist van dienstencentrum ’t Lammeken naar dienstencentrum De Schut-
terij en neemt daar de fakkel over van Leen Van de Wiele. 

• Evelien Poppe wordt centrumleidster van dienstencentrum ’t Lammeken, maar blijft voorlopig
ook aanspreekpunt voor het dienstencentrum Den Aftrap, dat momenteel gesloten is. In sep-
tember start een aanwervingsprocedure voor een nieuwe Centrumleider voor het dienstencen-
trum Den Aftrap. 

De verandering binnen het team zal ingaan vanaf 1 september 2020, maar zal pas officieel in
werking treden vanaf 1/11/2020. Dit geeft ons team de mogelijkheid om in de maanden septem-
ber en oktober de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Rode Kruis
De laatste bloedcollecte van 2020 in Sinaai zal plaatsvinden in de kapel van Huize DEN DRIES op
woensdag 30 december 2020 tussen 17.30 en 20.00 uur 

solidariteit

13
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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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Programma Davidsfonds periode september - december 2020

Al onze activiteiten zijn   

• Zondag 27/09/20 om 14u.00 – Dorpshuis: Kunst uit Sinaai – culturele wandeling.Wij wachten
op nader bericht om te weten of dit kan doorgaan. 

• Vrijdag 09/10/20 van 18u30 tot 21u30 – Dorpshuis: “Vers geperst”

Zoals elk jaar halen wij het pakket met alle
Davidsfondsuitgaven die in de Cultuurbro-
chure staan naar Sinaai, zodat onze leden
en andere belangstellenden deze uitgaven
eens rustig kunnen doornemen en hun in-
teresse gewekt kan worden.

Zoals u van ons gewend bent, is er een
hapje en een drankje ter beschikking.

Graag een mondmasker meebrengen, wij
zorgen voor de rest!

• Zondag 11/10/20 om 14u00 – Dorpshuis: Herfstwandeling in het Domein Puyenbroeck in 
Wachtebeke

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

    

BTW BE 0810 043 7333

 

MEKANIEKERKEN  
ERIK Bvba

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

mekaniekerken.erik@skynet.be

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

FEEST ?

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

Tenten, (gedekte) tafels, stoelen, verwarming, houten vloer, chemisch toilet,...
Raes Kris - www.raesbvba.be - 0487 745 395
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• Donderdag 12/11 om 16u00 – Sint-Catharinascholen:
Ophalen opstellen Junior Journalist Wedstrijd.
Het jaarthema is “Schatten”. 

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

De coronapandemie heeft onze FeMma lente- en zomeractiviteiten beperkt.

Toch probeerden we met elkaar contact te houden via een zoektocht en door samen te bewegen
in open lucht. We ontdekten zelfs een nieuw buitenspel Möllky; een echte aanrader!

We zetten ook onze leden aan het werk door letterlijk de draad weer op te nemen na de lockdown.
De glazen potjes in een creatief jasje zullen de tafels opfleuren tijdens ons winterfeest. Hopelijk
gooit corona tegen dan geen roet meer in het eten!
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Voorlopig is het nog niet toegestaan om in dienstencentrum de Schutterij de spelletjesnamiddagen
te organiseren.
De volgende activiteiten staan voor het najaar wel nog op de planning:

• elke vrijdag: fietsen om 13u30 (vertrek in de Tinelstraat 8) en wandelen om 14u00 (vertrek aan
de Schutterij). 

• maandag 5 oktober om 19u30: bloemschikavond in de parochiezaal, we maken een mooie ‘flo-
ral hoop’ met herfstsprokkels.

• zondag 18 oktober om 14u00: herfstwandeling met vertrek op de Dries.

• vrijdag 6 november: infoavond ’65 tips voor minder afval’, in samenwerking met Ferm.

• dinsdag 10 november om 20u00: ‘leesclub’, we bespreken ‘de acht bergen’ van Paolo Cog-
netti. Ontdek dit magistraal verhaal over vriendschap en familiebanden tegen de onweerstaan-
bare en angstaanjagende achtergrond van de Italiaanse Alpen. Het boek kopen is niet nodig,
we reserveren tijdig een aantal exemplaren in  de bibliotheek. Inschrijven bij Peggy via
peggy.degeest1@gmail.com. 

• woensdag 25 november om 14u00: workshop met koud porselein, creatieve knutsels voor
Kerst. 

• dinsdag 1 december om 18u30: FeMma’s ‘winterfeest’, in de parochiezaal.

• zondag 27 december om 14u00: ‘stiltewandeling’, even ontstressen van de drukke feestda-
gen.

Voor meer informatie en inschrijven kan je terecht bij onze voorzitster Marianne De Sy, 03/772.58.25
of 0474.39.04.10. Mailen kan naar de.sy.marianne@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Si-
naai. 
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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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Koninklijke Toneelkring Baudeloo
‘Ik, ik ben totaal’

In de vorige editie van Info Sinaai kondigden we nog hoopvol aan dat de op-
voeringen van ons uitgestelde stuk “Ik, ik ben totaal” in het najaar zouden ge-
speeld worden. Intussen zijn we een zomer verder, en bleek dat toneelvirussen
en plankenkoorts de duimen moesten leggen voor COVID-19. Hoeveel goesting en enthousiasme
er bij regisseur, spelers en de hele ploeg medewerkers ook is, in de huidige omstandigheden kun-
nen we onmogelijk de repetities hervatten en voorbereidingen treffen voor de opvoeringen. We
spelen liever ‘Safety first’ dan ‘Hadden we maar’.

Daarom hebben we besloten de productie nogmaals uit te stellen, tot het voorjaar. Noteer alvast
12, 13 en 14 maart en 18, 19 en 20 maart in uw agenda. We hebben natuurlijk geen glazen bol,
en volgen verdere ontwikkelingen en richtlijnen op, maar we hopen met heel ons toneelhart dat we
u dan op een veilige manier op een fantastische voorstelling mogen vergasten.

21
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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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Moet u dan wachten tot maart voor een streepje cultuur? Zeker niet! 

In het najaar willen we uw nieuwsgierigheid prikkelen met enkele theatrale teasers, die al een tipje
van de sluier van ‘Ik, ik ben totaal’ oplichten. Over het wat en wanneer en hoe, vertellen we nog
niet te veel, dat laten we u liever zelf ontdekken. Wààr u de teasers zal kunnen terugvinden, geven
we u daarentegen wél al graag mee: ze zullen verschijnen op onze website (www.baudeloo.be)
en onze Facebookpagina (Toneelkring Baudeloo Sinaai). Het is uiteraard altíjd een goed idee even
op deze media te gaan kijken, maar vanaf november houdt u ze maar extra goed in de gaten… 

Voor wie niet zo lang kan wachten: 

In ons nieuwe stuk, dat gebaseerd is op waargebeurde feiten en historische personages, speelt
ook deze dame, Florence Nightingale, een belangrijke rol. Misschien kan u zich al eens onderdom-
pelen in haar verhaal en op die manier ook kennismaken met de tijdsgeest?

Opendoek, de overkoepelende vereniging voor amateurtheater, nam het initiatief voor ‘Het bankje’:
op verschillende banken rond de Dries werden stickers met QR-codes aangebracht. Als u deze
scant met uw Smartphone, bent u, zittend op het bankje, getuige van een gesprek dat op dat
bankje heeft plaatsgevonden: de ene keer grappig, de andere keer ontroerend, soms heel intiem… 

Of u kan een voorstelling bijwonen van een professioneel gezelschap: vele theatergroepen doen
er alles aan om in deze tijd het hoofd boven water te houden en slagen erin om u als publiek te
verrassen met originele én veilige creaties. Het loont zeker de moeite om hen – van in of uit uw kot
– een hart onder de riem te steken. En ú bent vast een mooie ervaring rijker.

Om het met de woorden van Julien Schoenaerts te zeggen:

Theater: dat zijn volwassenen, kinderen die spelen, die een ambacht laten zien, die dramaturgische
filosofie laten zien. Als dat geen feest is! 

23
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Alternatieve halloweentocht (onder voorbehoud)

De voorbije maanden zijn heel wat van onze activiteiten afgelast.
Wat de nabije toekomst betreft, is het alvast koffiedik kijken.
Als de coronamaatregelen het toelaten, zouden we dit najaar graag onze welbekende halloween-
tocht willen organiseren.
Momenteel werken we, in samenwerking met KLJ Sinaai, een verlichte wandeling in halloween
sfeer uit.

De verplichte afstandsregel noopt ons heel wat zaken anders aan te pakken:

• geen schrikeffecten

• geen drank- of eetstanden van de verschillende jeugdbewegingen

• een kortere route (3 à 4 km) op de akkers en weiden rond het KLJ-lokaal (startplaats); dit betekent
moeilijk berijdbaar met buggy’s.

• mondmaskers verplicht gedurende heel de tocht

• verplicht inschrijven (vanaf 1 okt 2020) per bubbel, met vermelding van het aantal -12 en +12
deelnemers via onderstaand e-mail adres Landelijke Gilde.

• om de drukte te vermijden beperken we het aantal inschrijvingen en werken we met een tijdslot
van 30 minuten bij de inschrijving. Te beginnen van 17u tot 17u30, ... met een laatste tijdslot van
21u30 tot 22u.

Voor meer info raadpleeg je best onze website van de Landelijke Gilde.
Daar vindt u ook info over de activiteiten van ons najaarsprogramma (onder voorbehoud).

• 2 oktober Herfstwandeling

• 31 oktober Halloweentocht

• 22 november Zesdaagse Gent

• 27 november Sint aan huis

Meer info op onze website http://sinaai.landelijkegilden.be of www.facebook.com/Landelijke-
Gilde-Sinaai of landelijkegilde.sinaai@telenet.be.
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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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Edgar Tinelmuseum
Het Edgar Tinelmuseum, Edgar Tinelstraat 33 Sinaai, heropent zijn deuren de laatste zondag
van september, oktober en november vanaf 14u30 tot 17u. om alsnog mensen de kans te geven
kennis te maken met onze grootste Sinaainaar.

De inkom is gratis en er zal een gids aanwezig zijn. 

De coronamaatregelen worden in acht genomen. Voor groepen van 5 tot max.10 personen is het
raadzaam te verwittigen op voorhand. Groepen tot max. 10 personen kunnen ook altijd een rond-
leiding aanvragen buiten de openingsuren (03/772.39.27 Emiel Aerssens).

Via de website www.edgartinel.be kunt u een 40-tal opnames beluisteren van de muziek van Tinel
en ook inzage hebben in het online archief met talloze interessante documenten, fotos, brieven ed.

Ga gerust ook eens digitaal op verkenning in deze boeiende collectie.   

27
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Chiro Alleman 
Na een mooie zomer zijn we alweer in een nieuw chirojaar gevlogen met nieuwe groepen en nieuwe
leiding. Onze kersverse leiding is intussen gewijd, ook hebben we afscheid genomen van de fan-
tastische leiding die het afgelopen jaar hun chirohoofdstuk beëindigden.

We blikken even terug op ons fantastisch kamp in Bekkevoort. Het was alweer een topper van for-
maat, waar alles corona-proof is verlopen. We bedanken hiervoor nog eens iedereen die er samen
met ons voor gezorgd heeft dat ook dit jaar alle chiromeisjes van een fantastisch kamp konden
genieten. Al hopen we toch dat we volgend jaar weer als één grote bubbel mogen vertrekken. 

Afgelopen maand heeft de Chiro 75 kaarsjes mogen uitblazen. Jammer genoeg kon ons feest-
weekend niet doorgaan omwille van het coronavirus, maar deze feestelijke gebeurtenis laten we
niet zomaar voorbijgaan. Uitstel is geen afstel! 

Wegens de onwetendheid over de toekomst kunnen we jammer genoeg nog niet veel kwijt over
eventuele toekomstige evenementen. Daarvoor houd u best de Facebookpagina van onze Chiro
in de gaten.
Wel zal de oud-ijzer actie ook dit jaar zeker doorgaan. Dit zal midden oktober plaatsvinden, een
specifieke datum hiervoor volgt nog.

28

Jeugd Jeugd Jeugd

Sinaai_info_september_2020_76_pg_B_Opmaak 1  9/09/20  15:12  Pagina 28



29

Jeugd Jeugd Jeugd

Sinaai_info_september_2020_76_pg_B_Opmaak 1  9/09/20  15:12  Pagina 29



30

           

   

VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
VERWEIRE Dieter

& VERHOEVEN Kristel
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”

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

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

& SCHAUTTEET Myriam
VAN OSSELAER Gaston
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 16  nr. 4 - 2020 

Sinaai - Zusters Reparatricen
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Inhoud
Disselingen blz.   51
Etienne De Meester

De 5 Sinaaise abdijen en kloosters - deel 2 blz.   52
Georges Tallir

50 jaar geleden: 1ste zeskamp in Sinaai blz.   56
Etienne De Meester

Zelfstandige naamwoorden met “P”– deel 2 blz.  59
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1958 blz.  62
Georges Tallir
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Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Secretariaat: Wilfried Seghers - dendissel@sinaaileeft.be
Archiefbeheer: Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck, Joanna Blancquaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Genealogie: Etienne Bogaert
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64

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

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Disselingen
Jaarboek 2020
Covid 19 heeft de werking van onze heemkring danig verstoord: geen bestuursver-
gaderingen, geen wekelijkse werkuren op zaterdag, geen persoonlijke ontmoetingen.
Gelukkig was er nog telefoon- en e-mailverkeer, zodat we ons 16de jaarboek (en tijd-
schrift) toch op tijd klaar kregen. Zoals eerder aangekondigd kreeg het als titel “Sinaai
en WO II”.
Voor de inhoud deden we een oproep naar de bevolking en dat heeft geloond: ruim
dertig verhalen, korte maar ook langere, vullen de 128 bladzijden en zijn vlot leesbaar.
Verschillende aspecten uit de oorlogsjaren over Sinaai en Sinaainaren komen aan bod.
Voor onze 500 leden hebben we reeds een exemplaar gereserveerd, maar ook nieuwe
leden zijn welkom. Iedereen kan het boek en de gebundelde tijdschriften toch beko-
men door storting van 10€ (14€ voor personen buiten Sinaai) op rekening BE40 0682
4206 7163 van Heemkring Den Dissel Sinaai. Vanaf 1 oktober worden de boeken aan
huis bezorgd (10€) of opgestuurd (14€) en dit zolang de voorraad strekt. Ook via een
bestuurslid kan men zich de beide boeken aanschaffen.

Schenkingen
W. Vercauteren: overlijdensberichten, bidprentjes en geboortekaartjes.
Familie Wojtulewski: bidprentjes
Marc en Bea Ruys – Baeckelandt: foto's voor het dossier van Arthur Baeckelandt
Nelly Thuysbaert: twee ingelijste pentekeningen
Jozef Van Daele: klasseermappen en klasseerboxen
Dankzij de schenkingen die we regelmatig mogen ontvangen zijn er momenteel reeds
meer dan 6000 bidprentjes ingescand of in ons bezit.

Etienne De Meester
Voorzitter
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  jonge meisjes, en in een kasteeltje in de tuin van het klooster konden rustende
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De 5 Sinaaise abdijen en kloosters – deel 2
In de vorige Sinaïek kon u kennis maken met de geschiedenis van de Baudeloo-abdij
en de betekenis van de Zusters Maricolen voor ons dorp. Vandaag vervolledigen we
het overzicht met nog drie kloosters.

Klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
Klein-Sinaai 1870 – 2008

De “Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid”, van oorsprong een Franse kloos-
terorde, was een onderwijzende en verplegende kloostergemeenschap.
“Les Filles de la Providence” waren gevlucht uit hun land omstreeks 1821 en in
Nederland terecht gekomen. Ze vestigden zich ook in Sint-Maria-Oudenhove, waar
de Franse graaf Eduard le Mesre de Pas een kasteel bezat.
Alois Muyshondt, de tweede pastoor van de jonge parochie Klein-Sinaai (gesticht in
1853), was bevriend met de Franse graaf, die hij had leren kennen op een van zijn
vorige posten. Op vraag van de pastoor liet de graaf in 1870 een klooster bouwen
met daarbij 2 klaslokalen in de huidige Pannenhuisstraat. In het nieuwe klooster namen
4 zusters van de orde van de Goddelijke Voorzienigheid uit Maria-Oudenhove hun
intrek.
De zusters lagen mede aan de basis van het onderwijs in Klein-Sinaai, vooral van
kleuters en meisjes. In 1903 werden er 3 klassen bijgebouwd en in 1975 werd de gemeen-
teschool overgenomen. De zusters bleven voor de klas staan tot 1983, hun verbonden-
heid met Klein-Sinaai bleven ze houden. 
Ze verlieten hun klooster in 2008 en keerden op hoge ouderdom terug naar het moeder-
klooster in Drongen. De laatste zusters, Margaretha en Clara, hadden hun opdracht
volbracht. Een grote gemeenschap was het nooit, maximum 8 zusters verbleven gelijk-
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tijdig in Klein-Sinaai.
Ook in Klein-Sinaai waren enkele jonge vrouwen aangetrokken tot het kloosterleven:
een 8-tal meisjes uit de lokale gemeenschap trad in bij de orde van de Goddelijke
Voorzienigheid.

Klooster van de Zusters Reparatricen of Zusters van Maria Eerherstel
1895 – 1981

De kloosterorde werd gesticht in 1855 in Parijs door barones Emelie d'Hoogvorst
d'Oultremont en kende als slotcongregatie een snelle groei met een verspreiding over
17 landen.
Nadat het huwelijk van dochter Marie op de klippen gelopen was, schonk de familie
Van Landeghem het landgoed, dat gelegen was in het Dorp tegenover de huidige
Tinelstraat, aan de orde van Maria Eerherstel, de Reparatricen, om het te laten om-
bouwen tot een klooster, een oord van gebed en boetedoening.
In 1895 kwam de eerste zuster in Sinaai aan, samen met 2 architecten; ze zouden het
kasteel ombouwen tot een voorlopig verblijf en plannen tekenen voor een nieuwe
kapel en klooster.  De kapel werd ingewijd in 1899, het oude kasteel afgebroken en
de kloostergebouwen werden voltooid in 1905.
De toch wel grote gemeenschap van een 30-tal kloosterlingen bestond uit een bont
internationaal gezelschap: naast Belgische waren er ook Duitse, Franse, Luxemburgse,
Canadese, Zwitserse en Ierse kloosterlingen.
Een tot de verbeelding sprekende activiteit van de slotzusters was de “Gedurige Aan-
bidding”: hierbij werd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gebeden voor het H. Sacrament
door 2 zusters, die om de twee uur werden afgelost.
Enkele zusters deden aan ‘patronaatswerking’, het opvangen en ontspanning geven
aan  jonge meisjes, en in een kasteeltje in de tuin van het klooster konden rustende
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dames een onderkomen vinden.
Naast de moeder-overste in het klooster was er ook een geestelijke bestuurder, de
priester-directeur van het klooster. Voor deze geestelijke leider was er een woning
beschikbaar op de Dries. Een der markantse figuren als directeur was E.H. Kamiel
Van der Massen, die deze taak waarnam van 1910 tot 1962.
Ook deze orde oefende een aantrekkingskracht uit op Sinaaise meisjes, zij het in mindere
mate. Slechts een 10-tal voelde zich geroepen om tot deze orde toe te treden, onder
hen 3 zusters: Clothilde, Jeanette en Emelie Heirweg uit de toenmalige Wijngaard-
straat, nu Tinelstraat.
De slotzusters waren niet zo nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld, maar in 1967
waren zij dé attractie tijdens de viering van 750 jaar Sinaai. Ze stapten mee in de op-
tocht naar de openluchtmis. Voor het eerst sinds hun aankomst in Sinaai kwamen ze
in zo'n grote getale onder het publiek.
In 1981 werd het klooster definitief gesloten en moest het plaats maken voor de huidige
serviceflats. De kapel bleef overeind en kreeg een andere bestemming.

Klooster van de paters Franciscanen of Minderbroeders –
Het “Franciscushuis” op 1000 Appels 1944 – 1945

De orde van de Franciscanen was een stichting van de H. Franciscus van Assisi, ont-
staan in 1209 met als stelregel om alle bezittingen aan de armen te schenken en zelf
in pure te armoede te leven. In onze directe omgeving waren er een klooster in Lokeren
met college, gesticht in 1848 en gelegen in de Luikstraat en een in St.-Niklaas  aan de
Leopold II-laan, gesticht in 1919. Sinaai was een der laatste stichtingen op Vlaams
grondgebied. Momenteel zijn er nog 4 kloosters in Vlaanderen, nl. in Wilrijk, Hasselt,
Leuven en St-Truiden.
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De orde is een bedelorde, een religieuze orde die afhankelijk is van bedelen of van
liefdadigheid voor haar levensonderhoud.
In 1944 schonk de weduwe van advocaat Frans Bellemans haar buitengoed, dat
gelegen was op de wijk 1000 Appels in de nabijheid van het station, aan de Paters
Franciscanen van de Houtlei te Gent. In de zomer van 1944 nam Pater Christophe
zijn intrek in het sinds jaren onbewoond landhuis (kasteeltje). De eerste missen werden
opgedragen in het kasteeltje.
Op aandringen van bisschop Coppieters en met goedkeuring van de pastoors van
Belsele, Waasmunster en Sinaai werd al vlug een hulpkerk gebouwd. Eind 1944 werd
een Duitse barak van het vliegplein van Waasmunster overgebracht naar 1000 Appels;
zij deed 10 jaar dienst als noodkerk. 
De echte kerk werd gebouwd in 1955 en was zowat het levenswerk van Pater Renier,
die door zijn redenaarskunst de nodige fondsen bij elkaar toverde.
De paters ondersteunden jarenlang het gemeenschapsleven op de wijk 1000 Appels;
zeker inzake jeugdwerk waren zij belangrijke pioniers. Dat was vooral het werk van
pater Bening en broeder Thomas.
De paters Franciscanen bleven 50 jaar op 1000 Appels, op 11 november 1995 werd
van hen afscheid genomen. Een grote gemeenschap is het nooit geweest, maar wel
heel wisselend. 10 paters namen de functie van overste waar. De laatste pater en
overste, Antoon Seurynck, bleef op de wijk wonen en droeg nog tweemaal per week de
mis op. Eind 2007 verloor de kerk haar functie als wijkkerk; pastoor Patrick D'Haenens
verzorgde de laatste zondagsdienst op 23 september 2007.

Slotbeschouwing
In twee afleveringen kreeg u een klein overzicht van het rijke Sinaaise Roomse leven.
Omstreeks de jaren 1960 verbleven er een 60-tal religieuzen in Sinaai, waaronder
2 pastoors en 2 onderpastoors, een directeur van de Zusters Reparatricen en enkele
rustende priesters.
In 1966 werd in Sinaai een roepingsdag georganiseerd, een bijeenkomst van alle hier
geboren priesters en religieuzen. Er werd een lijst samengesteld van 84 personen,
Klein-Sinaai niet meegeteld, waar er ook nog een 10-tal in aanmerking kwamen. 
We mogen dus stellen dat er toen nog een 100-tal Sinaaise geestelijken in leven waren.
Het grootste aantal zat bij de Maricolen in Waasmunster: van 17 kloosterzusters lagen
de roots in Sinaai. 

Georges Tallir

Roepingsdag Sinaai - 3juli 1966
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50 jaar geleden: 1ste zeskamp in Sinaai
Dit jaar geen kermissen, maar ook geen volkssportfeesten met de traditionele zeskamp
door de schuld van een onzichtbare alom verspreide vijand. Het lijkt wel of we WO III
meemaken met mondmaskers, volle ziekenhuizen, veel slachtoffers en zelfs een
avondklok.
Wie herinnert zich nog de 1ste zeskamp die de toenmalige sportraad, na de fusie
sportwerkgroep, organiseerde in het kader van de “Sportbiënnale” op zondag 30 augus-
tus 1970 op het voetbalterrein van Herleving Sinaai.

Voor de zes ploegen stonden volgende 10 proeven op het programma:
1 - Gezinskilometer: man en vrouw met 2 kinderen.
2 - Werpproef: deelnemer van meer dan 30 jaar.
3 - Zakkenkoers: deelneemster van minder dan 20 jaar.
4 - Aflossing per ploeg: 10 deelnemers = de ganse ploeg zonder de leden van het gezin.
5 - Autoband rollen: een jongen van minder dan 20 jaar.
6 - Steekproef: een meisje van minder dan 20 jaar.
7 - Kettingaflossing: 2 heren en 2 dames tussen 20 en 30 jaar.
8 - Fietsproef – traag rijden: een jongen minder dan 20 jaar.
9 - Voetbalproef: een dame ouder dan 30 jaar, in doel mevr. Jos Andries – Thuysbaert.

10 - Verrassingsproef: voor gans de ploeg.
Bij een proef naar keuze mogen de ploegen hun JOKER inzetten voor dubbele punten.

Volgende 6 wijkploegen streden voor de overwinning:
1- Dorp 2- Duizend Appels 3- Guido Gezellelaan
4- Molenhoek 5- Stenenmuur 6- Zwaanaarde

Molenhoek met kapitein Willy Van Acker won deze 1ste editie.
In 1971 werd de ploeg van de Guido Gezellelaan vervangen door een ploeg uit Klein-
Sinaai. Van de 6 groepen die deelnamen aan de 2de zeskamp op zondag 29 augustus
vind je een foto op de volgende bladzijden. Herken je nog iedereen na 50 jaar?

Etienne De Meester
Sportgangmaker voor Sinaai in 1970

Willy Van Acker,
een trotse ploegkapitein.
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Dorp

Diuzend Appels

Molenhoek
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Klein-Sinaai

Stenenmuur

Zwaanaarde
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Zelfstandige naamwoorden met “P”– deel 2
Het gebeurt niet dikwijls dat we van één letter twee bijdragen met zelfstandige naam-
woorden kunnen afleveren, maar bij de P is dat het geval. Hier komt de tweede golf…

Pierei: prei – waar andere dialecten spreken over porei of parei houden wij het bij een ie
Pierewiet: laag wagentje met twee wielen – gaat terug op het Franse brouette (steek-
wagentje), dat verder vervormd werd tot berrewet en later tot het melodieuzere
pierewiet
Pieroo: een dwaze, onnozele – van het Franse pierrot
Pierus: een parkiet (vogel), een vervorming van het Franse perruche. Was ook de
bijnaam van een volksfiguur. Als mensen zich nog anekdotes over deze man herin-
neren, zijn ze welkom bij ondergetekenden! 
Pietaleiër: een slipjas – verbastering van het Franse pet-en-l’air, letterlijk: wind in de lucht
Pieterkeuninksken of Pieterken: winterkoninkje – het beestje heeft talloze volksna-
men, die in de meeste dialecten naar de duim verwijzen omwille van zijn geringe
omvang. Pieter betekent hier trouwens klein. Voor een overzicht van de vogelnamen
in ons dialect: zie de bijdrage van Paul Vercauteren in Sinaïek nr. 2 van 2007.
Pieternaleken: lieveheersbeestje – ook de Coccinella heeft in alle streken een andere
naam. Die is dikwijls religieus getint, ook bij de Germanen al koppelde men het
beestje aan de godin Freya. Bij de kerstening werd het dan ook in bepaalde streken
een onzelievevrouwbeestje. Onze pieternal is dus vrij uniek. Maar wie die Petronella
was… 
Pietje Pover of Poverken: roodborstje. Wellicht betekent de naam dat het beestje er
in de winter wat ‘pover’ uitziet. 
Pietsjen: penis – z’en ou bei ou pietsjen wil zeggen dat ze je liggen hebben
Pietjesbak: achthoekige bak van ong. 38 cm, langs de binnenkant bekleed met vilt,
met 3 dobbelstenen. Het dobbelspel wordt met 2 tot 8 spelers gespeeld  
Piezewiet: onnozelaar. Is ook een benaming voor de penis. En wie herinnert zich nog
de winkel van Piezewiet Van Damme in Sint-Niklaas?
Pijkes: schoppen bij het kaartspel – hê geboar van pijkes (of van krommenoas) betekent
dat hij doet alsof hij niets weet
Pijkezot: schoppenboer
Pijlerauper: persoon die de pijlen opraapt bij het boogschieten
Pijlkas: pijlenkoker
Pijpeplakker: flierefluiter, nietsnut, luierik
Pijpzaksken: borstzakje
Pik: 1. een zeis met korte steel – zû krom as en pik

2. wrok – z’ê ne pik op mij
Pikdusser: een maaidorser
Pikkel: poot van een tafel, een been
Pikketijn: scheldnaam voor een venijnige vrouw. Volgens Amaat Joos oorspronkelijk
een oude inhoudsmaat: er gaan 8 pikketijnen in een maat haver.
Pillekesvet: smout of reuzel: gesmolten varkensvet dat als broodsmeersel gebruikt
wordt. De pillekes (in Nederland kaantjes genoemd) zijn de stukjes vlees die nog in
het smeersel zitten.
Pin: gierig persoon
Pinker: wimper, richtingwijzer
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Pinkuuëg: ontsteking van het bindvlies van het oog
Pinnemuts, poelemuts: een lange katoenen slaapmuts – poele verwijst naar peluw
Pint: een glas bier. Oorspronkelijk een inhoudsmaat gelijk aan een halve liter.
Pintepakker, pottepakker: een dronkaard
Pisblom: paardenbloem. Verwijst naar de waterafdrijvende eigenschappen van de bloem. 
Pisdoek: luier
Pispot: wc-emmer
Pla: een schotel – is het Franse plat
Pladester, pladedder: koeienvla, dun slijk, drek of andere vuiligheid
Plak: een nummerplaat, van het Franse plaque
Plakker: sticker, zelfklever, kleefpleister
Plaklint: kleefband
Plakploaster, plakker: iemand die zijn schulden niet betaalt, of iemand die niet weggaat 
Plamoaster: vuile vlek, hoopje vuil (vb. van gips, mortel,…) – ook scheldnaam voor
vuile of slordige persoon
Plansier: plankier, voetpad, trottoir. Ontleend aan het Oudfranse planchier of plancier
Plansierkoaërter: kaarter die slecht speelt
Plansjee: plankenvloer, is het Franse plancher
Plansjet: een smalle plank, is het Franse planchette
Plassement: plaatsing
Platbroek, platschijter: bangerik
Platiene: bakvorm
Plaugsteiërt, plaugstok: plager
Pletskop: kaalkop, dikwijls als scheldwoord gebruikt
Plom, plong: smeltzekering, van het Franse plomb
Pluimkes: volkse naam voor anjers, die verwijst naar de vorm van de bloemblaadjes
Podding: broodpudding
Poef: slag, krediet, zitzak – op de poef kuëpen is kopen zonder te betalen. Volgens Van
Dale Groot Uitdrukkingswoordenboek is poef hier een klanknabootsing van klap,
zodat het oorspronkelijk betekent dat je er maar naar slaat. Later werd dat ‘op goed
geluk’ en nog later zonder direct te betalen.
Poeir: poeder
Poeirduuës: poederdoos, vrouw die zich te veel schminkt
Poeirkes: geneesmiddel in poedervorm. Bekend zijn de vroegere poeirkes van ’t Wit Kruis,
die voor zowat alle kwalen werden aangewend en gemaakt werden door Apotheker
Tuypens uit Sint-Niklaas (en een tijdlang in Sinaai verpakt werden). 
Poele, poeleken: een jonge kip (van het Franse poule), maar ook: een muts
Poelierder: polijster, naar het Franse polir
Poep, poepegatsjen: achterste, zitvlak, bibs - ook een rood snoepje
Poepescheet: buikwind 
Poer: kruit – d’r zit poer achter betekent dat gaat vooruit
Poerkesgeweiër: klappertjesgeweer
Poesuiker: bruine suiker, kandijsuiker
Poezemieneken: poesje (kindertaal)
Pol, polleken, pollenhandsjen: handje, komt van het Middelnederlandse poele dat
verwijst naar wat bol, rond en dik is, zoals een kinderhandje.
Polderkeiësen: grote lisdodde
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Pomkoek: peperkoek – komt van pondkoek, goedkope koek die per pond verkocht werd
Pomput: waterput
Poosie: portie, deel
Poppemieken, poppetrees: popje (kindertaal)
Popken: een wrong breigaren
Portefoel: portefeuille
Portemantoo: staande kapstok, van het Franse portemanteau
Portemien: vulpotlood, van het Franse porte-mine
Portepluum: een vulpen, van het Franse porte-plume
Portrettentrekker: oneerbiedige benaming van de fotograaf
Pots: platte muts zonder klep, komt van kapoets, afgeleid uit het Duitse kapuze (mon-
nikskap)
Potter: een zuinige spaarder
Poziesie: zwangerschap – z’s in poziesie
Prang: bovendeel van de wip bij boogschieten – verwijst naar het Oudnederlandse
sprank: vertakking
Preutelas: iemand die graag klaagt. Preuten is klagen zonder gegronde reden
Pres: pers, werktuig – de medeklinker r is van plaats gewisseld
Presketel: snelkookpan
Pressong: drukknoopje – afgeleid van het Franse pression (druk)
Prezij: prijzij, de overnameprijs die een boer krijgt bij het beëindigen van een pacht-
overeenkomst voor het onderhoud, bemesten,… van landbouwgrond
Priem: premie, els
Pries: stopcontact, van het Franse prise
Prijkel: pegel, ijspegel
Prijsdieëling: prijsuitreiking
Proboasie: probeersel, van het Franse probation (proeftijd)
Propreteit: netheid
Pronkappel: sierfruit. Het is echter geen appel, maar een pompoen.
Puf: energie, fut – z’ê gene puf
Puibillekes: kikkerbilletjes
Puir: angst, schrik, vrees, van het Franse peur
Puirek: kikkerdril
Puipadoeleken: kikkervisje
Puit: kikker. Het woord is verwant met het Germaanse puta (gezwollen zijn).
Puitemacht: weinig macht hebben
Pul, pulle: veldfles, drinkbus. Oorspronkelijk aarden kruik, bierkruik.
Pulm: hoofdkussen, peluw
Puuës: poos, pauze
Puuëzen: barensweeën
Puuken: kleine knikker van gebakken klei
Puupieter: lessenaar, van het Franse pupitre

En toen kwam er een dikke puit, en ons vertelselken is uit! 
Althans toch voor deze editie. Tot in de winter!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 1958
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 Karel Louis De Decker (49 j.) w. v. Maria Ongena, † Gent
02 Gerard Paul De Bock (59 j.) e. v. Marguerite Danneboom, Hulstbaan
12 Constant Jozef Corveleyn (91 j.) w. v. Marie-Pharailde Arens, † Eksaarde
16 Renilde – Margaretha Omen (69 j.) e. v. August Bogaert, Hulstbaan  
21 Anna Coleta Quintelier (77 j.) w. v. Karel Van den Bossche, † Waasmunster
24 Maria-Clotilde Van Puyvelde (79 j.) w. v. Theofiel Florijn
30 Marie-Louise Van Goethem (27 j.) e. v. Ferdinand Van den Bossche, † Sint-Niklaas
31 Martha-Maria Verschraege (55 j.) e. v. Theofiel Emmaneel, † Stekene

-februari
07 Petrus Van de Vijvere (80 j.) e. v. Victorine Philomena Poppe, Neerstraat
08 Eli Strobbe (64 j.)  w. v. Maria Van Steerteghem, † Borgerhout
09 Maria Elodia Van Pottelberge (84 j.) d. v. Mathijs en Maria Zaman, Tinelstraat
15 Emelie Van Walle (76 j.) e. v. Edward Van Bocxlaer, † Belsele
17 Zulma Schobijn (62 j.) e. v. Jozef Baart, Zwaanaardestraat
20 Mathilde Robijn (84 j.) w. v. Frans Mul, Tinelstraat
21 Aloïs De Vijlder (50 j.) e. v. Angeline De Weggheleire, † Sint-Niklaas

-maart
07 Bernard Poppe (74 j.) w. v. Julie-Marie Dhanis, † Waasmunster
27 Oscar Vlaminck (55 j.) z. v. Gustaaf en Julia Van Weymeersch, Hulstbaan

-april
06 Maria Van der Borght (82 j.) w. v. Karel Ludovicus Maes, Vleeshouwersstraat
20 Maria Mathilde Smet (88 j.) w. v. Petrus Strobbe, Tinelstraat
21 Omer Van Goethem (60 j.) e. v. Elvire Spitaels, † Belsele
24 Oscar Albinus Van Eynde (65 j.) e. v. Magdalena Moens, Stenenmuurstraat
25 Emma Maria Hamerlinck (69 j.) e. v. Alfons Van Waesberghe, † Middelburg

-mei
01 Veronie Sylvie Soete (59 j.) e. v. Seraphien Windey, Vleeshouwersstraat
11 Maria Leontine Windey (83 j.) e. v. Benedict Polfliet, Vleeshouwersstraat
16 Augusta De Cock (75 j.) e. v. Henri De Wael, Tinelstraat
19 Frans-Stephaan Smet (69 j.) w. v. Elvire De Belie, † Sint-Niklaas
23 E.H. Jozef Van Lemmens, (96 j.) z. v. Petrus en Joanna Cornelis, Hulstbaan
28 Honorine Marie Demarêt (76 j.) w. v. Jozef Van Daele, † Sint-Niklaas
30 Prosper Elewaut (54 j.) w. v. Florentina Klaes, e. v. Julia Van Lijsebetten, voorheen
Statiestraat nu Wijnveld
30 Josephus Cesar Naudts (71 j.) w. v. Sidonia Van Mele, e. v. Cesarine Van Goethem,
Tinelstraat

-juni
01 Maria Poppe (82 j.) e. v. Alfons Cyriel Baart, Zwaanaarde
06 Leopold Beirens (46 j.) e. v. Adriana Van Aelst, † Hoboken
10 Valeer Poppe (10 j.) z. v. Gerard en Maria Van Goethem, Zwaanaarde
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21 Jozef Jan Van Acker (76 j.) e. v. Emma Maria Behiels, † Sint-Gillis-Waas
23 Marie-Charlotte De Groote (80 j.) e. v. Josephus Goossens, † Stekene

-juli
09 Emmanuel De Beule (76 j.) e. v. Maria Elodia Maes, voorheen Statiestraat nu Wijnveld
10 Omer Hofman (59 j.) e. v. Irma Buytaert, † Antwerpen

-augustus
03 Emiel De Tender (69 j.) w. v. Julia Van Damme, † Belsele
14 Franciscus Dominicus Van Rentergem, (87 j.) w. v. Theresia Verbraecken, †Kl.-Sinaai
17 Luciaan Elegeert (28 j.) z. v. Cyriel en Prudentia Verlee, Helsvuur
24 Henri Norbert De Wael (83 j.) w. v. Augusta De Cock, Tinelstraat
-september
11 Leonie Vercammen (81 j.) w. v. Alfons Sturm, Leebrugstraat
17 Leon Cole (65 j.) e. v. Valerie Van Goethem, † Lokeren
18 Petrus Keymolen (78 j.) e. v. Gudula Johanna De Prycker, Hulstbaan

-oktober
03 Jan De Beule (73 j.) w. v. Margareta Lecocq, † Sint-Niklaas
06 Alfons Raemdonck (58 j.) e. v. Julienne Verlee, Hulstbaan
17 Fredericus Casimir Staessens (82 j.) w. v. Leonia Anné, Zwaanaarde
22 Maria De Plukker ( 7 m.) d. v. Romain en Paula De Schrijver
26 Alfons De Bock (88 j.) e. v. Maria Willems, Dorpsstraat
30 Walter De Buck (73 j.) w. v. Leonia Pyckhout
31 Theodoor Claus (94 j.) w. v. Martha Cappuyns, † Gent

-november
04 Maria Elisa Van Poucke (64 j.) e. v. August De Vos, † Oostakker
14 Marie-Leontine De Rijcke (78 j.) e. v. Gustaaf Schelfhout, † Klein-Sinaai
15 Zr. Dominica, Maria Lucia Wijnants (85 j.) d. v. Petrus en Joanna Smolders,

Vleeshouwersstraat
16 Maria Amandina Stoop (86 j.) w. v. Jozef Rossaert
16 Anna Maria Suy (70 j.) e. v. Eduard Van Goethem, Hondsnest
20 Emerentia Maria Paelinck (75 j.) d. v. Frederik en Stefanie Ivens, † Temse
23 Andreas Van Bocxlaer (38 j.) z. v. René en Maria Brangers, Hulstbaan
28 Alfons Roels (80 j.) e. v. Leonie De Beule, Hooimanstraat
29 Sidonia De Groote (84 j.) e. v. Leon De Cock, Hooimanstraat

-december
03 Charles Louis Mathijs (81 j.) w. v. Leonia Baert, e. v. Philomena Maes, Hooimanstraat
04 Kamiel D’hanis (73 j.) w. v. Elisa Verhoosel en Sophia Deyaert. Tinelstraat
13 Isidoor Beirnaert (48 j.) z. v. Joannes en Clementina Van de Velde, Zwaanaardestraat
15 Florentina Rasschaert (82 j.) w. v. Theophilus De Bock, † Daknam
25 Maria Elodia Maes (76 j.) w. v. Emmanuel De Beule, voorheen Statiestraat nu Wijnveld 
29 René Polfliet (51 j.) e. v. Maria Clementina De Baere, Tinelstraat

Over de twee religieuzen in deze lijst (cursief) geven we u wat meer info.
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E. Z. Domenica  –  in de wereld Maria Lucia Wynants
° Tielen 17 september 1873 † Sinaai 15 november 1958

Op 15 november 1958 overleed in het klooster in de Vleeschouwersstraat, op 85 jarige
leeftijd,   Zuster Domenica. Ze werd geboren op 17 september te Tielen, nu een deel-
gemeente van Kasterlee in de Antwerpse Kempen, en trad in het klooster van de Zusters
Maricolen Franciscanessen te Waasmunster op 18 oktober 1897. Vandaaruit werd ze
naar Sinaai gestuurd.
In 1904 werd ze tot overste van het klooster benoemd, ze zou deze taak vervullen tot
1950. Ze verbleef tot haar overlijden op 17 september 1958 in het klooster te Sinaai.
Ter gelegenheid van haar 60-jarig kloosterleven werd ze in 1957 in de bloemen gezet
en bedankt voor haar inzet voor de Sinaaise bevolking.

E. H. Jozef Van Lemmens
°Waasmunster-Ruiter 30 december 1861 † Sinaai 23 mei 1958

Op 23 mei 1958 overleed in zijn woning op de Hulst-
baan nr. 8 op 96-jarige leeftijd rustend priester Jozef
Van Lemmens.
Afkomstig van Waasmunster-Ruiter ging hij naar
het seminarie van Luik, waar priesteropleidingen
werden gegeven voor de provincies Luik en Limburg
(bisdom Hasselt-Limburg werd pas in 1967 afgesplitst).
Jozef Van Lemmens werd op 9 april 1893 priester ge-
wijd te Luik. Achtereenvolgens vervulde hij de functie
van onderpastoor te Beverloo (8 jaar) en pastoor te
Kuttekoven (5 jaar) om dan gedurende 35 jaar pastoor
te zijn van de parochie Wellen (tot 1946).
Hij kwam terug naar het Waasland om zijn laatste
levensjaren in Sinaai door te brengen.

Georges Tallir

E.H. Van Lemmens wandelend op den Dries.

Viering Zuster Domenica n.a.v. haar 60-jarig jubileum.
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Jeugdkoor Gaudeamus blijft zingen!  
De voorbije maanden verliepen voor ons jeugdkoor uiteraard wat anders, maar ook in deze coro-
natijden bleven wij in contact met elkaar. Whatsappen en zoomen biedt heel wat mogelijkheden…
leve de technologie!

Vanaf september zijn we weer gestart met repetities in coronastijl: na de verplichte risicoanalyse
hebben we besloten het koor voorlopig op te splitsten in 2 groepen: -12 en +12. Beide groepen re-
peteren afwisselend om de 14 dagen. Maar tussendoor kan er ook volop gezongen worden met
behulp van de op maat gemaakte oefen-cd.

We vermoeden dat corona het in december nog niet zal toelaten een kerstconcert te geven. Daarom
hebben we besloten om in het voorjaar een lenteconcert te geven.

Om toch een beetje kerstsfeer in ons dorp te brengen zullen tijdens de kerstperiode affiches in het
straatbeeld verschijnen met een QR-code op. Indien u die code scant zal u toch kunnen genieten
van een sfeervol kerstlied, gezongen door ons jeugdkoor. En uiteraard zullen de affiches en QR-
codes verschillend zijn. Zoeken maar en hou zeker de facebookpagina in de gaten!

Als jij ook graag zingt, willen wij jou er heel graag bij! Wie interesse heeft in ons jeugdkoor mag
contact opnemen met onze dirigente Tiny De Mulder via ons mailadres: jeugdkoorgaudeamus@
gmail.com. Volg ons ook op facebook! 

KLJ Sinaai

Het afgelopen werkjaar zag er een heel pak anders uit dan we gewoon zijn. Door de pandemie
konden vele evenementen in het voorjaar helaas niet doorgaan, en ook de zomer had er een pak
leuker kunnen uitzien als we elke zondag naar een sportfeest konden gaan.

Toch gaan we niet te sip naar de zaken kijken. We hebben een schitterend junglekamp beleefd in
juli! Door onze groep in twee bubbels te verdelen, hebben we ons formidabel gehad in Dessel. We
hadden een omgekeerde dag, een gescheiden activiteit met mannen en vrouwen apart, een zalig
kampvuur en uiteraard een fantastische sfeer binnen de leeftijdsgroepen. Geen enkel virus kan
onze KLJ-spirit klein krijgen! Alvast nog een late dankjewel aan onze top-koks!

Nu we ondertussen september zijn, wil dat zeggen dat ons nieuw lokaal zijn eerste verjaardag viert.
We mogen ons gelukkig prijzen met een grote feestzaal, een apart leidingslokaal, een grote op-
slagruimte, ruime gescheiden WC’s. Vele helpende handen van ouders, sympathisanten en onze
Landelijke Gilde hebben KLJ Sinaai een mooie blik op de toekomst gegeven. We kunnen niet wach-
ten om ons nieuwe KLJ-werkjaar te beginnen! We hebben ons lokaal ook al enkele keren verhuurd.
Wie interesse heeft (ook buiten de KLJ) om een evenement in onze feestzaal te organiseren, kan
alle informatie over verhuur op onze website www.klj-sinaai.be vinden.
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    –  in de wereld Maria Lucia Wynants
° Tielen 17 september 1873 †    

             
   Zuster Domenica. Ze werd geboren op 17 september te Tielen, nu een deel-
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Meerstraat 211 - 9220 Hamme
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Wanneer dat nieuwe werkjaar begint, is op moment van schrijven (begin augustus) echter nog kof-
fiedik kijken. Wij hopen dat we in september er weer volop in kunnen vliegen, uiteraard met veel
aandacht voor de coronarichtlijnen. 

Wij nodigen graag iedereen tussen de 6 en 17 jaar uit op onze startdag om een namiddag te komen
ravotten. De kans is zeer groot dat je ook een sticker op je broodzakken ziet verschijnen. 
Heb je de startdag gemist? Geen probleem, hoor. Iedereen is welkom op een zondagactiviteit om
14u.

Meer info vind je op onze facebookpagina of op www.klj-sinaai.be. Onze hoofdleidsters Astrid
Van de Voorde (0470 57 12 46) en Sofie Van Damme (0492 83 24 66) staan trouwens altijd klaar om
vragen te beantwoorden.

Jeugd Jeugd Jeugd
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Scouts Sinaai
Zoals voor alle verenigingen en organisaties was de lockdown ook voor onze scouts een zware
periode. Onze wekelijkse activiteiten op zondag konden niet meer doorgaan en ook enkele geld -
acties vielen in het water. Maar dat wil niet zeggen dat Scouts Sinaai bij de pakken is blijven zitten.
De leiding ging meteen aan de slag om leuke en uitdagende online activiteiten te organiseren en
toch met onze leden in contact te blijven! Dit verliep allemaal super vlot, maar iedereen hoopte na-
tuurlijk dat we snel terug naar de niet-digitale activiteiten mochten overschakelen.

Uiteindelijk kregen we dan het goede nieuws dat de kampen door mochten gaan en dat was voor
iedereen van de scouts een enorme opluchting! Begin juli stapten onze eerste takken enthousiast
op de trein om een mega kamp te beleven. Voor onze leden was het de eerste keer dat ze elkaar
terug zagen na een lange en intense periode, maar de vriendschap was zeker niet verloren gegaan.
Ze konden weer samen ravotten, lachen, vuil worden en gezellige momenten beleven aan het
kampvuur. Al onze leden gingen na het kamp naar huis met een rugzak vol supertoffe herinneringen,
verhalen en waarschijnlijk ook heel vuile kleren.

Nu is het onzeker maar hoopvol uitkijken naar de start van het nieuwe scoutsjaar. We hopen dat
we in september veel nieuwe leden mogen ontvangen en onze wekelijkse activiteiten terug mogen
opstarten! 

Sint-Catharinascholen
Nieuwe directeur in de Sint-Catharinascholen 

De taaklast en de werkdruk van een directeur van een Basisschool en van een Lagere school is de
voorbije jaren sterk toegenomen. Met de huidige regelgeving van het ministerie van onderwijs is

Jeugd Jeugd Jeugd
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Directeur Christel Directeur Doreen Directeur Thaïs 
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het mogelijk om onze Basisschool met vestigingsplaatsen Klavertje 3 (Vleeshouwersstraat), Wijntje
(Wijnveld) en De Zwaan (Leebrugstraat) te splitsen in 2 scholen. We hebben van die gelegenheid
gebruik gemaakt. Dat laat ons toe om een extra directeur aan te stellen. Zo krijgen we 3 directeurs
voor onze Sint-Catharinascholen die onderling de taken kunnen verdelen. 

Directeur Doreen blijft aanspreekpunt van de Lagere school van de Tinelstraat. Directeur Christel
blijft aanspreekpunt van Klavertje 3 en het Wijntje. 

De nieuwe directeur wordt juf Thaïs Veelaert die reeds geruime tijd leerkracht is in de derde graad
van De Zwaan en ook instaat voor de zorgcoördinatie. Zij wordt op 1 september directeur en aan-
spreekpunt van De Zwaan. 

We zijn ervan overtuigd dat dit de werking en de samenwerking van onze scholen nog zal verbe-
teren. Onze kinderen kunnen er alleen maar wel bij varen. 

Sint – Catharinascholen: ’t Wijntje
We duiken even terug in de tijd, al leek het nog gisteren… 

Drie weken voor de paasvakantie… 
We waren volop aan het brainstormen over ons dansje voor het schoolfeest. 
Urenlang beluisterden we liedjes om hét leukste liedje te vinden zodat de kindjes weer de show
konden stelen. We reisden pinterest af naar dé ideale outfit om aan te trekken. 
We oefenden de dansmoves thuis al in die toegankelijk zouden zijn voor onze kindjes.
Maar dan gebeurde het onvermijdelijke… 
De scholen sloten want er was een mysterieus virus ontdekt… 
En toen viel alles… stil.
Onze klassen stonden er verlaten bij… Geen gelach van vrolijke kinderen, geen ontdekkingstochten
doorheen nieuwe thema’s, geen verwonderde blikken… 
Met het hele team gingen we op zoek naar leuke activiteiten om onze kinderen 3 weken te prikkelen
vanuit het thuisfront. Na de paasvakantie waren we klaar. Klaar voor een frisse start maar niks was
minder waar… De klasdeuren bleven nog even gesloten… 

Naast de opvang van onze kindjes die naar school kwamen, wilden we er ook optimaal zijn voor
onze kindjes die thuis konden opgevangen worden. Alle juffen sloegen de handen in elkaar en dat
vertaalde zich in een mooi staaltje teamwork in het onderwijs in Sinaai. 
Naast een waaier van ideeën die thuis realiseerbaar waren, blikten we ook filmpjes in vol leermo-
menten. Zo bleven we toch nog wat dichterbij. De wekelijkse, thematische zoektochten in de
schoolomgeving waren steeds een succes! Door de filmpjes van onze turnjuffen bleven de kindjes
ook thuis in beweging. Op Google drive konden we de foto’s van onze kapoenen aanschouwen
die met onze activiteiten aan de slag gingen. Fantastisch om te zien dat de mooie samenwerking
tussen de ouders en de juffen ook in coronatijden zichtbaar bleef. 
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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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Onze hoop werd werkelijkheid en in juni konden we onze kinderen eindelijk ontvangen, weliswaar
coronaproof… Het leek wel een beetje de eerste schooldag… Niet alleen de kindjes stonden te
trappelen om terug te komen maar ook de juffen hadden terug kriebels… Zo spannend allemaal…
Door de grote ruimte op onze school, de aanwezigheid van veel groen en onze kleinschaligheid
werden wij helemaal niet afgeremd in ons dagelijks functioneren. De hygiëne stond voorop maar
onze kindjes konden zich helemaal vrij bewegen in hun bubbel. We sloegen de handen in elkaar
en hadden de ontwikkeling van elke kleuter op voorhand in kaart gebracht om zo ontwikkelings-
gericht mogelijk met onze resterende tijd om te gaan. 

Jeugd Jeugd Jeugd
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Verhuur feestzaal
met of zonder traiteur

Het DORPSPALEIS
Vleeshouwersstraat 27A

9112 Sinaai
Inlichtingen:
Tel: 0476/20.13.01
feestzaalhetdorpspaleis@hotmail.com

Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 26 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI
Parlofonie & videofonie

E. Tinelstraat 101   9112 Sinaai
Tel. 03/ 772.28.79   Fax.03/772.28.79
Email: M.DEBELEYR@TELENET.BE

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110
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Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai
tel. 03 772 22 61

TEGEBOOR JUBILEUMTE

uw drukwerk !

JUBILEUM

uw drukwerk !
voor al 

ANNERSB
BESTELBONS

YERSFLLYERS

HUWELIJK
TEGEBOOR

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
OMSLA

ANNERS

JUBILEUM

BESTELBONS
AKTFFAKTUREN

HUWELIJK
TE

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
GENOMSLA

JUBILEUM

AKTUREN

AND

el. 03 772 22 61

SPPANDOEKEN

t
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
ANDOEKEN

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

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

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !

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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Corona bracht heel wat vragen met zich mee, we moesten ons verdiepen in de digitale wereld. Dit
verliep met vallen en opstaan.  Maar wat wij vooral willen onthouden is hoe fier we zijn op onze ou-
ders… Dat ze even het roer overnamen, zij stonden de hele thuisperiode als een volleerde kapitein
op ons schip. Door de structuur die zij creëerden en door met onze activiteiten aan de slag te gaan
stond de ontwikkeling van de kinderen nooit stil. 
We zijn ook fier op onze kinderen. Ook al ging het vaak hun petje te boven, toch maakten ze er het
beste van en zagen we leuke werkjes verschijnen. We sloten ons schooljaar af met een gevoel van
samenhorigheid en vriendschap. 
Onze samenwerking doorheen alle vestigingen van onze school heen werd nog meer aangescherpt.
Juffen of meesters die digitaal sterk aangelegd waren hielpen spontaan hun collega’s. We wisselden
ideeën voor de ouders uit en steunden elkaar om het beste van onszelf te geven. 
Ook een dikke pluim voor onze directie die ons steeds wist te motiveren en altijd zorgde voor een
duidelijk kader. Dit was voor ons van onschatbare waarde! 

Na een deugddoende vakantie weten we dat we nog even verder moeten met de coronamaatre-
gelen maar wat het belangrijkste is dat we onze kindjes 1 september kunnen terugzien! 
Als we de lach op hun gezichtjes zien, maakt het elke extra coronamaatregel de moeite waard om
na te leven. Het geluk van onze kinderen, daar doen we het voor! 
Wij zijn klaar voor de start!

Juf Linsey, juf Kristien en juf Cathérine. De enthousiaste juffen van ’t Wijntje in Sinaai
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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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Atletiek RTS
Jogger van de maand 

Jurgen de Bruyne woont in de Molenstraat en
is gehuwd met Leentje Neve. Samen hebben
ze 2 zonen Kane en Kian (zij verweren zich in
de judosport zeer goed).

“Toen de tweede ‘start to run’ (2012) bij RTS
Sinaai opstartte, is mijn loopavontuur eigenlijk
begonnen. Ik woonde toen nog niet zo lang in
Sinaai en wou toch iets van sport doen. Door
de lange werkdagen die ik regelmatig heb, was
lopen een goede oplossing voor mij om te kun-
nen ontspannen. Eens ik de loopkriebels te
pakken had, ben ik gaan trainen om mee te
lopen in verschillende plaatselijke wedstrijden.
Mijn motto is steeds geweest: deelnemen is
belangrijker dan winnen en genieten van het
lopen. Mijn begeleiders waren toen voorname-
lijk Werner Heymans en Peggy Veldeman.
Dankzij hen heb ik toen de ‘start to run’ met
glans doorstaan (waarvoor ik hun nog steeds
dankbaar ben). Nadien ben ik dan ook in hun
sporen getreden als begeleider bij RTS. En mo-
menteel ben ik nog altijd als begeleider van een
groep genieters bij het Running Team Sinaai.
De wedstrijden die ik het liefst doe, zijn diegene
in de buurt om de plaatselijke clubs te steunen
met daarna nog een gezellig babbeltje en een
goed biertje voor de recuperatie. Zalig toch! De
wedstrijden waar ik aan deelnam, zijn de 10 miles van Antwerpen en Waasmunster; daarbuiten heb
ik ook nog het criterium van Zeeland meegedaan en verschillende loopwedstrijden in de buurt. Eén
van mijn favoriete sporters is een naamgenoot: Kevin de Bruyne; ik vind het gewoon zalig om te
zien hoe hij de bal kan trappen met perfectie. Een andere sporter waar ik versteld naar sta te kijken
is Marc Herremans. Hoe hij zijn sportcarrière heeft verder gezet na zijn tragische ongeval waardoor
hij in een rolstoel is beland... Hoedje af hiervoor en wat een doorzettingsvermogen!! Wat er nog op
mijn programma staat voor de toekomst is proberen een halve marathon uitlopen. Voor de rest zie
ik wel, niks moet alles kan! En wel ‘gezond’ sporten.

Wij wensen Jurgen nog vele aangename sportjaren toe.

Podiumplaats voor Sofie Claus die op 23/07 de Trail de Fantomes in La Roche (42 km) liep.

Een groep wandelvrienden: 
Op dinsdag 21/07/2020 zijn 12 gemotiveerde vrienden een jaarlijkse wandeling van den Dries in
Sinaai tot de Grot van Maria in Oostakker gestapt: 23 km 400 meter. Op initiatief van en met deel-
neemster Nancy Vleeschouwer van cafe Climax, is de tocht naar Oostakker zeer goed en in vro-
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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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lijke sfeer verlopen, waar wij aldaar en-
kele kaarsjes lieten branden voor ons
aller geliefden in deze moeilijk corona-
tijden. Proficiat aan de dames en heren
die deze toch wel mooie tocht tot een
goed  einde stapten. Ook dank aan de
bevoorrading onderweg (Mario, Chantal
en Leo), die ons ook terug brachten met
de auto naar de Climax Sinaai, waar wij
nog gezellig samen een frietje staken en
een pintje dronken. Voor de kenners
23,400 km gestapt in een tijd van
4u40min. Misschien volgend jaar weer?

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

Vrijdag 02 oktober 19u30 25€ gratis
Vrijdag 06 november 19u30 25€ gratis
Vrijdag 04 december 19u30 25€ gratis

GFA
Neem deel aan gratis trainingen tijdens de ‘Maand
Van De Sportclub’!

September is maand van de sportclub. GFA Sinaai
stelt dan alle trainingen open voor meisjes & vrouwen!
Tijdens de trainingen kunnen zij kennismaken met
onze speelsters & trainers. 
Meer info & inschrijving via: jurgendebondt@telenet.be.

GFA Sinaai op “Dag van de Sint”
Op zondag 15 november kan je op het Sinterklaasspeelplein (Grote Markt) bowlingvoetbal spelen
voor het goede doel! Iedereen welkom vanaf 13u30.

Ben je een meisjes van 5 jaar of ouder? Voetbal je graag?
Wens je met meisjes 2x per week te trainen en in het weekend een wedstrijdje te spelen? Neem
dan contact op met onze TVJO: jurgendebondt@telenet.be of 0486 491 410.

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

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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Judo Sinaai
Corona:
Ook als judoclub willen en kunnen we niet verzaken aan onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.

Als contactsport bevinden we ons in een moeilijke situatie.
Ondanks dit zijn we begonnen aan een beperkte herstart.
Vanzelfsprekend gebeurt dit met bijkomende regels en beperkin-
gen. Deze worden aan onze 90 leden tijdig gecommuniceerd.

Trainingen:
Voor de jongsten U13 is er training vanaf september in de dojo op
woensdag en vrijdag van 19u00 tot 20u00.
Daar er geen kleedkamers ter beschikking zijn, zullen de judoka’s
in kimono (judopak) naar de training komen.
Voor de plus U13 valt de woensdagtraining voorlopig weg. Deze
trainen individueel en buiten volgens coronaregels
(conditie training).
Training op vrijdag van 20u00 tot 21u00 en zondag
van 10u30 tot 11u30 in sportkledij.
We hopen hiermee deels tegemoet te komen aan de
vraag om terug te sporten in judoverband.

Aansluiten:
Voor de U13 is er geen probleem om aan te sluiten op woensdag of vrijdag. 4 gratis lessen.
De + U13 kunnen ook aansluiten bij de conditietrainingen waar judotechnieken in vervat zijn.
Maar het specifiek judotrainen met partner en binnen is momenteel niet mogelijk.
Info: judoclubsinaai.weebly.com /gerrit.van.bossche@telenet.be.

Dit artikel is geschreven half augustus dus er kan ondertussen al wat veranderd zijn, best eens in-
formeren.

KFCH Sinaai
Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C)

Voor speeldata en meer info: zie website 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 (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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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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Damesturnen “Turn je Fit”
In september start na de uiterst onzekere coronazomer, in normale omstandigheden, ons nieuw
seizoen met een wekelijks uurtje turnsport voor dames.

Elke woensdagavond van 19u30 tot 20u30 uur in de sporthal ‘Ter Beke’ kunnen we dan hopelijk
weer aan onze conditie werken.

We nodigen graag dames van alle leeftijden uit om elke week een uurtje in een gezellige en ont-
spannen sfeer een kleine inspanning te leveren die goed is voor lichaam en geest. Dit alles gebeurt
onder deskundige leiding en begeleiding, en bovendien aan zeer democratische voorwaarden.

Kom gerust een kijkje nemen vanaf woensdag 9 september, of schrijf je meteen in vóór het aan-
vangsuur van de turnles (19u30) op 9/9 of een van de volgende woensdagen.

Alle dames van Sinaai of omgeving zijn zeer hartelijk welkom.
Met een sportieve groet namens “Turn je Fit”.
Yolande De Wilde - 03 772 34 32  •  Rita Rombouts - 03 772 39 70

Sportieve Sinaainaar in tijden van Corona 
“CORONA 1000”

“Kort na de Corona-uitbraak dit voorjaar, stelde ik mij tot doel om, in 7 opeenvolgende dagen, 1000
km te fietsen. 

Door de lockdown was ik genoodzaakt telkens weer naar huis te keren, dus ik maakte de keuze
om een aantal steden te bezoeken die zich op 75 km afstand van Sinaai bevonden. Ik bezocht
achtereenvolgens Brugge, Kortrijk, Geraardsbergen, Breskens, Lier-Vilvoorde, Gavere én een lokale
toer. Tenslotte restten er mij de laatste dag slechts 54 km in een lokale ronde, en zo kon ik de vrien-
den groeten die mij een weeklang hadden aangemoedigd.

Ik slaagde in mijn uitdaging, was een pak sterker, lichter (2 kg) en had mijn radius vergroot voor de
toekomst. Een leuke variant om een weekje te gaan fietsen is dan telkens naar een andere locatie
te fietsen. 

Dit was een onvergetelijke week maar ook de goedkoopste en traagste week van het jaar!

Luc Piessens 

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:
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Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211
info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 

Café

@ Sinaai
bij Catherine & Biete
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feest feest feest

Bierbeursnieuws
Beste bierliefhebber, op het moment dat we dit schrijven (midden augustus) lijkt het weinig waar-
schijnlijk dat de Covid-19-maatregelen ons zullen toestaan om op 4 oktober de 12de bierbeurs te
organiseren. We hebben dan ook wijselijk beslist om ons jaarlijks evenement te annuleren.

Maar niet getreurd, we laten je niet op je dorst zitten. We bieden dit jaar een “bierbeursbubbel-
pakket” aan. Dit zal 6 lekkere, minder bekende biertjes bevatten om te degusteren in je kot, met
daarnaast ook een bierbeursproefglas. Wie het pakket aankoopt, neemt tevens automatisch deel
aan onze tombola.

Rond midden september ontvangt iedereen in Sinaai een folder in de brievenbus met meer details
hierover (welke bieren/bestelprocedure). Hou ook de sociale media in de gaten (Facebook ‘Ge zè
va Snoa’ en de website van Troelant www.troelant.be).
Veel proefgenot,

Het bierbeursteam
Jonas, Koen, Paul, Stefan, Wannes

20 in 70 – 70 in 20 
Geachte 70 jarige,

25 oktober 2020 zouden we onze 70ste verjaardag een feestelijk tintje geven. Maar door de gekende
virusproblemen kan dit uiteraard niet doorgaan.

We hebben wel al een nieuwe datum geprikt. Zondag 28 maart 2021 willen we jullie verwelkomen
in het Keysershof. Hopelijk zijn dan de huidige maatregelen geschiedenis geworden en kunnen we
elkaar ontmoeten en begroeten zoals het hoort. Noteer de nieuwe feestdatum in jullie agenda. 

André Verstraeten, namens Comité50 ! 
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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De Polder Sinaai-Daknam 
“afscheidnemend en nieuwe ontvanger-griffier” aan het woord:

Sinds begin mei heeft de Polder Sinaai-Daknam een nieuwe ontvanger-griffier.
Ann Dieleman vervangt Wim De Greyt die er na 27 jaar mee ophoudt.
Info-Sinaai mocht bij beiden op de babbel over werking, verleden en toekomst van de organisa-
tie.

Wat trekt u aan in de job?

Wim: Ik was net afgestudeerd toen mijn voorganger ermee wou stoppen... Mij trok het waterbeleid
zeker aan, evenals een job in eigen streek en ook dicht bij de mensen. We konden ook direct in actie

schieten; nu zijn er meer procedures die gevolgd moeten worden. 
Ik ben van opleiding landbouwingenieur. Het is niet onlogisch dat
ik deze job heb gekozen, ik had wel voeling met zowel de admini-
stratieve als de de technische kant van de functie.

Ann: Ik ben tien jaar griffier-ontvanger in de Moerbeke polder en
doe deze job met hart en ziel. Voor mij is deze specifieke materie
dus niet onbekend. Gedurende deze periode heb ik de polder van
Sinaai leren kennen, we werkten reeds nauw samen en behartigden
uiteraard dezelfde belangen. Daar ik uit een boerenfamilie kom, ge-
boren en getogen ben in het aanpalende landelijke Moerbeke, is
deze job een mooie aanvulling op wat ik reeds doe. Van opleiding
ben ik accountant-fiscalist. Dit heeft er steeds toe geleid dat ik niks
onbezonnen doe en telkens een kosten- batenanalyse maak. Ik vind
het boeiend om projecten te realiseren met een langetermijnvisie,
waar onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst ook baat bij
zullen hebben.

Waarvoor is jullie organisatie zoal verantwoordelijk?  

Ann: Wij zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan
waterlopen, meer bepaald de onbevaarbare waterlopen en de pu-
blieke grachten. Daarnaast onderhouden wij ook dijken en polder-
wegen. Ook kunstwerken aan de onbevaarbare waterlopen onder-
houden en renoveren wij. Tegenwoordig is waterschaarste actueel.
In het kader hiervan worden bestaande stuwen geoptimaliseerd en
dankzij de ruime terreinkennis van onze bestuursleden, gaan we
overleggen waar het een meerwaarde kan zijn om nieuwe stuwen
te voorzien. Eveneens wordt er stevig nagedacht of de peilen van
pompgemalen moeten worden aangepast en of dit praktisch haal-
baar is, want in tijden van hevige en aanhoudende regenval, moeten
we er uiteraard voor zorgen dat niemand met de voetjes in het water
geraakt.

Wim: Het is in het licht van dat laatste dat ik besloten heb om mijn
vlag door te geven.
Niet dat ik het beu was, en al zeker niet omdat ik tegen die nieuwe
aanpak zou zijn.
Maar als je als organisatie zo’n projecten plant en wil realiseren, is
het nodig dat er continuïteit gegarandeerd wordt.  Ann is daar, met
haar ervaring, haar visie en haar werkkracht de geknipte persoon
voor. 

interview
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Van Hoecke - D’haen
Leestraat 27
9112 Sinaai
Tel. 03/722 15 19
fax 03/722 15 20

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
52

KBC Bank Belsele
Belseledorp 105, 9111 Belsele

tel. 03 722 90 20

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

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, FSMA 135140 A, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be

DRIES 25  -  9112 SINAAI

www.defrietstopsinaai.be
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Hoeveel uur per week bent u met deze job bezig?

Wim: In het begin, was ik er maar vijf à tien uur per week mee bezig. Ik was de eerste ontvanger-griffier
met een computer: dat was revolutionair, er was nog geen e-mail. 
De bereikbaarheid was ook veel minder en het werk is alleen maar toegenomen. Er zijn drukke en
minder drukke periodes: het voorjaar is druk omwille van het opmaken van het kohier van de belastingen
en de voorbereiding van de algemene vergadering. De zomerperiode is wat rustiger. 
Ik kon het echter niet meer combineren met mijn hoofdjob en er zijn steeds meer vergaderingen. Vroeger
waren die eerder uitzonderlijk, nu wordt er continu vergaderd plus de vergaderingen vinden meestal
plaats tijdens de kantooruren. 
Ann is er momenteel twintig uur per week mee bezig.

Hoe groot is jullie ambtsgebied?

Ann: Ongeveer 6000 hectare. Er zijn in het verleden wel enkele uitbreidingen richting Stekene en rond
Sint-Niklaas ingediend bij de Vlaamse overheid maar hieraan werd weinig gevolg gegeven. Van bovenuit
voelen we steeds toenemende druk naar schaalvergroting, professionalisering en modernisering om
ons verdere bestaan te blijven garanderen. De fusie tussen Moerbeke Polder en de Polder Sinaai-Da-
knam staat reeds lang in de sterren geschreven. Mijn motto hieromtrent is “liever een vrijwillige dan een
gedwongen fusie”. Dit zou ons een ambtsgebied geven, inclusief alle aangevraagde uitbreidingen uit
het verleden van beide polders van meer dan 12 000 hectare. 
Dan zijn we opnieuw “een polder-waardig” in de ogen van de nieuwe minister...(lacht)
Wat houdt ons sterk? Onze specialisatie en lokale verankering, daar kan niemand tegenop. Polderbe-
sturen handelen snel, accuraat en met kennis van zaken, dit is noodzakelijk in tijden dat water tot aan
de lippen staat, letterlijk en figuurlijk, en dat kan men niet vanuit een stoel in Brussel. Dit is een nagel
waar ik blijf op kloppen. Onze terreinkennis, knowhow, en gezond boerenverstand is van onschatbare
waarde. Ik vergelijk dit steeds met een wijkagent of een champetter van het dorp, deze kon je aanspreken
en er werd onmiddellijk gevolg aan gegeven met resultaat. Vandaag kampen we overal met vandalisme
en sluikstort, zelfs op het platteland.

Wie binnen jullie ambtsgebied een onroerend goed heeft, dient een bijdrage te betalen: de pol-
derbelasting. 
Over hoeveel belastingplichtigen (in het vakjargon “ingelanden”) gaat het?

Wim: De aanslagen worden geheven per onroerend perceel, en wij verzenden jaarlijks 8 500 aanslag-
biljetten.

Hoeveel bedraagt die polderbelasting?

Ann: Vijventwintig euro per hectare, met een minimumbelasting van 12,50 € per perceel (vroeger 10 €).

Wim: De polderbelasting werd in 2019 verhoogd, een verhoging was noodzakelijk. Als de polders in
de toekomst nog iets willen betekenen, dan gaan we een eigen beleid moeten kunnen ontwikkelen en
ddaarvoor hebben we eigen financiële middelen nodig.  We moeten minder onafhankelijk worden van
subsidies van gemeenten en andere overheden.

Die subsidiekraan zal in de toekomst zeker niet meer opengezet worden, integendeel… Als je dan een
eigen beleid wil voeren, heb je voldoende middelen nodig. 

Toen ik 27 jaar geleden begon, was het een uitdaging om de voeten droog te houden. Nu is het pro-
bleem vooral de droogte. We hebben al drie zomers op rij écht een enorme droogte gehad. We gaan
op sommige plaatsen stuwen moeten zetten, zodat we de waterhuishouding kunnen regelen en water
kunnen ophouden. Dat zijn allemaal investeringen die we voor een belangrijk deel zelf zullen moeten fi-
nancieren en onze enige bron van inkomsten zijn die Polderbelastingen.

53
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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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Wat is jullie jaarlijks budget?

Onze bruto inkomsten van de polderbelasting bedragen 160 000 €. Onze begroting schommelt tussen
de 500 000 en 700 000 €, afhankelijk van de projecten die we realiseren. Vorig jaar hebben we de 5
bruggen over de Overloopbeek in de Leestraat en de Doornikstraat vernieuwd, dat was een project
van 100 000 €. Dit jaar staat er niet zo’n groot project op de agenda. 

Vanwaar komen die subsidies?

Onderhoudswerken aan waterlopen worden volledig terugbetaald door de gemeenten en de provinciale
overheid. Van de Vlaamse Gemeenschap krijgen we geen structurele toelage, dat is op projectbasis.
Voor het plaatsen van de nieuwe stuwen, gaan we waarschijnlijk wel subsidies van de Vlaamse Ge-
meenschap ontvangen. 

Zijn jullie deel van de overheid?

Wij zijn een openbaar bestuur en staan onder voogdij van de provincie. Alle officiële beslissingen die
wij maken, worden nagekeken en goedgekeurd door de provincie. 

Hoe werkt jullie organisatie? Hoeveel mensen werken hier?
De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit stemgerechtigde ingelanden; wie meer dan 4 ha grond in
ons werkgebied heeft liggen, heeft stemrecht.
Er zijn ongeveer 250 ingelanden stemgerechtigd.
De AV is bevoegd voor het goedkeuren van het onderhoudsprogramma van de waterlopen voor de ko-
mende jaren; goedkeuren van de rekening en de begroting, verkiezen van het bestuur, en vaststellen
van de wedde van de ontvanger-griffier.
Het bestuur wordt verkozen door de AV voor een periode van 6 jaar, en om de continuïteit te verzekeren,
worden om de 3 jaar de helft van de mandaten heringevuld.
Er zijn negen bestuursleden, waaronder de dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf en 7 gezworenen, één ont-
vanger-griffier, één administratief bediende en één werkman.

Wat zijn de grote realisaties van uw ambtstermijn, en wat zit er in de pijplijn?

Wim: De grootste realisatie is uiteraard de Armentruyenbeek (aftakking op de Belselebeek tussen Hooi-
manstraat en Boskapel, in gebruik genomen in 2007).
In het begin van mijn termijn, hebben we ook de Cadzandstraat heraangelegd; toen kon dat nog, maar
kort daarna, is die subsidieregeling veranderd. Vandaag de dag zou dat niet meer gaan. 

Voor de rest, hebben we veel waterlopen een goed structureel onderhoud gegeven, dijken en bruggen
hersteld, oevers verstevigd. Dat is een werk dat nooit gedaan is. Veel van onze waterlopen zijn aange-
legd op het eind van de jaren zestig. We hebben in de gemalen in de Hondsnest en de Keizerstraat se-
dert enkele jaren ook een elektronisch monitorsysteem geïnstalleerd waarmee we de pompen vanop
afstand kunnen controleren en besturen. 

Hoeveel pompgemalen zijn er?

Wim: We hebben er vijf: het pompgemaal in Daknam op de Durme, het pompgemaal op de Stekense
Vaart in de Aartdreef, twee pompgemalen op de Moervaart (Keizerstraat en Leebrugse Meersen). Verder
beheren we in opdracht van de VMM ook het pompgemaal op de Stekense Vaart (Brugstraat, Stekene).
Een gemaal pompt water uit de polderwaterlopen over in de grote waterlopen. Sommige waterlopen
(zoals de Leebeek in de Moervaart) stromen vrij uit in de grote waterlopen, maar dat is niet voor alle
waterlopen mogelijk. Voor de waterafvoer van die waterlopen hebben we pompgemalen nodig die water
vanuit de polderwaterlopen overpomen in de grote waterlopen Het water van de Moervaart staat an-
derhalve meter hoger dan dat van de Fondatie. De waterafvoer gaat dan naar het Kanaal Gent-Terneu-
zen. Enkele jaren geleden heeft de Vlaamse overheid een nieuw pompgemaal gebouwd t.h.v. de dam
op de Durme in Lokeren. Hierdoor zou de waterafvoer van ons poldergebied ook richting Durme/ Schel -
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de moeten kunnen gebeuren. Jammer genoeg kan dit pompgemaal maar optimaal werken wanneer
de Durme volledig is gebaggerd en dat is nog steeds niet gebeurd. Gelukkig hebben we de laatste vier
jaar geen gigantisch hoge waterstanden meer gehad.

Hoeveel polders zijn er in Vlaanderen?

Meer dan veertig, dat is historisch zo gegroeid. Onze polder is in 1928 opgericht, na een aantal grote
overstromingen in Sinaai 1925-1926. Er is altijd wel een reden geweest waarom men in bepaalde ge-
bieden polderbesturen heeft opgericht. In het begin waren dat vooral  verenigingen van grootgrondbe-
zitters, die konden rekenen op veel steun van landbouworganisaties zoals de Boerenbond, die ook hun
eigen studiedienst hadden. 
Momenteel zijn polderbesturen openbare besturen met de algemene vergadering als belangrijkste be-
slissingsorgaan. Hierin zitten wel enkel personen/bedrijven die meer dan 4 hectare eigendom hebben
binnen het poldergebied

Is er ook niet de tegenstelling tussen landbouwers en de natuurliefhebbers? En ook de huidige
droogte zal een rol spelen in de toekomst.

Ann: Dit is een uitspraak waar ik de kriebels van krijg. Mijn visie is steeds dat landbouw en natuur hand
in hand gaan en dit, wanneer er wederzijds respect heerst. Het is steeds een uitdaging om hierin een
evenwicht te vinden en een voldoening wanneer je er in slaagt door bepaalde projecten te realiseren of
onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Ik hou van de natuur maar daar hoort, in mijn ogen,
ook landbouw bij. Deze laatste behartigt uiteraard economische belangen die noodzakelijk zijn voor hun
voortbestaan. Maar zonder landbouw, geen afwisselende taferelen in het landschap. In tijden van aan-
houdende droogte is een stuw een hulpmiddel om hoger gelegen gebieden te voorzien van “het goud”,
nl. water.

Wim:We hebben een redelijk goede verstandhouding met zowel landbouwers- als milieuorganisaties.
Als er al eens een probleem is, proberen we dat onder elkaar op te lossen, zonder ‘hulp’ van de sociale
media. We hebben in bepaalde gebieden pompstandregels, die vastliggen, maar in natte of droge pe-
riodes kunnen wij daar wel van afwijken. In andere gebieden hebben we meer vrijheid, maar het is niet
altijd gemakkelijk om goed te doen voor iedereen. 

Hoe is het met het waterpeil dit jaar?

Het waterpeil staat te laag door de grote droogte. Technisch gezien kan je water terugplaatsen in bv.
landbouwgebied, maar dat lost het probleem maar gedeeltelijk op. Stuwen plaatsen is één oplossing,
maar die moeten bediend worden. Ze mogen het water ook niet ophouden: dat zou meer werk bete-
kenen voor onze werkman tenzij we de stuwen zouden automatiseren, maar ook dat kost geld. 

Een andere oplossing zijn bufferbekkens: daar zijn wij eigenlijk nooit voorstander van geweest. Dat is
een oppervlakte, die je opoffert om het water in te bufferen, als er bijvoorbeeld veel neerslag is. Er zijn
wel al een paar bufferbekkens en misschien moeten we die in het voorjaar laten vollopen om ze in de
zomerperiode geleidelijk aan te laten leeglopen, zodat er meer water in de waterlopen komt. Die buf-
ferbekkens dus meer en systematischer gebruiken zou een optie kunnen zijn.

Hebben jullie ook politionele bevoegdheden binnen jullie ambtsgebied?

Enkel voor vervuiling, dat mogen we direct innen; de rest moeten we doorgeven. 

De laatste tijd zien we meer sluikstorten. In het verleden waren er ook soms problemen met landbou-
wers die te dicht bij de waterlopen sproeiden waardoor de oever hun stevigheid verloren.Soms zijn er
ook kleine bouwovertredingen.  Er moet volgens de wet een strook van vijf meter langsheen de water-
lopen worden vrijgelaten. We zijn daar altijd pragmatisch in en proberen te zoeken naar een oplossing
waar iedereen zich in kan vinden.
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Annaert Dany............ Garage ..................................... 8
Arcad ........................ Architectenbureau.................. 30
Assuraes................... Verzekeringen ........................ 20
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ................. 24
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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
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De Beleyr Marc......... Electro-techniek..................... 38
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De Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................. 6
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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
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Frietstop ................... Frituur..................................... 52
Garderobe ................ Herstellingen/retouches........... 6
Hair Corner ............... Kapper ................................... 54
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In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 44
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Kok en Kokette......... Traiteur ................................... 48
Krijgsman.................. Wijnhandel ............................. 46
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Martens Lisa............. Podoloog ................................. 6
Maya......................... Natuurhuys..............................12
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Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek..... 42
Mooi.......................... Schoonheidssalon ................. 26
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Palermo .................... Kapsalon................................ 20
Pedicat ..................... Voetverzorging ....................... 32
Raes Jan................... Algemene bouwwerken ......... 42
Raes Kris .................. Verhuur feesttenten.................16
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Schuurke (‘t) ............. 2e hands in-en verkoop......... 38
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Sneyers Corinne ....... Schoonheidsverzorging ........... 8
Smos Express .......... Broodjeszaak ......................... 40
St. Katharina............. Drukkerij ................................. 38
Stenenmuur .............. Kapsalon................................ 40
Stevens Celine.......... Osteopaat .............................. 30
Stremersch ............... Verwarming en sanitair .......... 26
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Van Laere Jo............. Architecte............................... 40
Van Poucke Luc........ Accountancy.......................... 22
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Verberckmoes Gino .. Ramen en deuren .................. 22
Vercauteren bvba ..... Brandstoffen-tankstation ....... 42
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Vermeir Kim .............. Thuisverpleging...................... 20
Verpleegteam Elly De Witte Thuisverpleging.......................54
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging...................... 58
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit .......... 42
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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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