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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 13 februari 2021!
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Financiële steun waarvoor dank!
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk & DUMONT 

Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS

MAGERMAN Frederik
MOYAERT Lydie
NOPPE Karel
PYPE Pierre
REYCHLER Peter
SCHIETSE Koen
SPITAELS Pascal

SEGERS Roeland & SCHAUT-
TEET Myriam

VERMEIREN Tineke
VERSTRAETE Annelies 
STADSBESTUUR SINT-NI-

KLAAS
VAN POUCKE Hans “Kine Ba-

lance bvba”

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep
“1ste Vlammekesdag zaterdag 2 januari 2021 19 uur”
Hey, lieve mensen van het grondgebied Sinaai. 

Dit is een welgemeende oproep om op 2 januari aanstaande ons uniek moment te creëren, om
even de strijd tegen corona te vergeten... 

Ontsteek die dag vóór 19 u een buitenkaars, aan uw oprit of uw voordeur, in elke straat van
ons Sinaai! Ziet ge het al voor u? Vraag aan uw buren of ze meedoen en laat ons van 2 januari
een warme dag maken. Trek na 19 u uw wandelschoenen aan en flaneer door ons dorp, ver-
gezeld van dansende vlammekes… Mondmasker bij? Hou afstand en blijf bewegen... maar
vooral... G E N I E T!

Wij kunnen dit!!!
Luc Piessens 
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Redactioneel
Met dit nummer van Info Sinaai krijg je meteen het eerste nummer van onze 50ste jaargang in han-
den. Het eerste nummer is dus een halve eeuw oud. Een halve eeuw!

In al die tijd hebben we nooit moeten werken in de omstandigheden die we nu kennen.
Het zijn vreemde tijden; dat is het minste wat we kunnen zeggen. 
We bewegen ons tussen “Lockdowns” en “locked-ups”.

Deze publicatie, die normaliter een weergave is van het bruisende gemeenschapsleven in ons dorp,
geeft pijnlijk aan hoe hard de onzichtbare vijand – corona genaamd - heeft ingehakt op de normale
gang van zaken.

Bij het schrijven van dit editoriaal is het eind november en kregen we om de week de aankondiging
dat een vaccin er binnenkort aankomt. Er is hoop, veel hoop, hoop op een uitweg uit deze onge-
wone en onaangename situatie. We weten eind november niet wat “de cijfers” zullen zeggen als
dit nummer in jullie brievenbus valt. Hopelijk zijn ze goed en zijn we met ons allen nog aan boord.
We zullen evenmin weten wat de geldende maatregelen zullen zijn voor de komende (feest)dagen
en (feest)weken. Maar laat ons wijs en verstandig zijn: “een goede gezondheid” is wat we iedereen
met nieuwjaar toewensen. Deze wens heeft het voorbije jaar veel meer diepgang gekregen. We
moe(s)ten ons meer bewust worden van “evidenties” en van de échte waarden in het leven.

Die gezondheid van jezelf of je naaste – het grootste geschenk van het leven – wil je toch niet in
gevaar brengen door onbezonnenheid tijdens de feestdagen!?

We willen jullie een volgend nieuwjaar er maximaal weer bij!

Maar er is licht aan het eind van de tunnel…

Vooreerst, ‘hoed af’ voor de mensen in de zorg, niet  het minst in de eerstelijnszorg, maar evenzeer
voor de wetenschappers die in recordtempo op zoek gingen naar een afdoend vaccin.

Licht! Licht brengt hoop, al eeuwen lang. 

Lees straks maar het ochtendgloren als de dagen beginnen te lengen…

Ondertussen spuit onze vrijheidsboom op de Dries zijn licht over het dorp! Het lijkt wel een statige
behoeder van ons dorp, die lijkt te zeggen “alles komt goed”, er is licht aan het eind van de tunnel!
Als symbool van onze herwonnen vrijheid geeft deze statige eik – mede door een technisch hoog-
standje - licht over het dorp. Met enige verbeelding ze je hem ’s avonds licht spuien als een net
ontkurkte champagnefles.

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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Voila, alle elementen voor een goede jaarwisseling zijn voor handen: de lockdowns worden ver-
soepeld, er zijn vaccins op de markt, er is licht aan ’t eind van de tunnel, en de champagne mag
ontkurkt worden.  

Prettige eindejaarsfeesten, maar doe het veilig!

En voor 2021, een goede gezondheid, en terugkeer naar ‘het normale’.
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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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Dorpsraadnieuws
Door de veiligheidsmaatregen ter voorkoming van Covid-zieken zijn we genoodzaakt onze activi-
teiten te beperken. Normaliter nodigen wij jullie op deze pagina uit voor de nieuwjaarsdrink. Nu
niet dus. Met spijt in het hart. Voor alle andere traditionele initiatieven is het bang afwachten wan-
neer we terug in gang kunnen schieten.
Zo ook onze tweemaandelijkse dorpsraadvergaderingen.

Bij gebrek aan écht dorpsraadnieuws, brengen we jullie dan graag wat dorpsnieuws…

50 jaar Info Sinaai.
Zoals in redactioneel vermeld gaat Info Sinaai zijn 50ste jaargang in.
Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan; maar laat ons eerst het vijftigste jaar
vol maken.
Binnen onze werking is een werkgroep bezig om de feestelijke viering van dit jubileum in 2022 voor
te bereiden.

We willen daar de verenigingen maximaal bij betrekken, maar omdat we fysiek niet kunnen verga-
deren door de corona-maatregelen, moeten we op zoek naar een andere manier van werken, of
wachten: wachten tot er terug veilig kan vergaderd worden!

We willen nu toch al meegeven dat geïnteresseerde verenigingen zich al kunnen melden bij de re-
dactie. Met een mailtje naar info@sinaaileeft.be noteren wij je interesse en komen we er later op
terug!

Openbare werken.

• Rio-project Zwaanaarde

Op het schepencollege van 17 augustus heeft het college beslist principieel akkoord te gaan met
het verbeteren van het dubbelrichtingsfietspad op de as Zwaanaardestraat -Keizerstraat. De grote
lijnen zijn helder maar er dienen nog een aantal details uitgeklaard te worden. 
Zodra het ontwerp afgerond is, volgt nog een schrijven met toelichting van het ontwerp; hiervoor
mikt de stad op begin 2021.

Voor dit concept is een verlaging van de snelheid naar 50 km/u nodig omdat de rooilijnbreedte be-
perkt is en enkel via een snelheidsreductie de breedte van de rijbaan kan teruggebracht worden
naar 6 m, in plaats van 6,5 m.

De timing van het dossier kan je volgen op www.sint-niklaas.be/riowerken. Deze pagina krijgt
driemaandelijks een update.

• Hooimanstraat.

Na de herinrichting van het kruispunt Hooimanstraat/Wijnveld/Belselewegel werden de voorbije
weken in de Hooimanstraat de verkeersplateau’s hersteld en vervangen.
Het is de bedoeling dat “niet-bestemmingsverkeer” maximaal via het Wijnveld rijdt, en dat de snel-
heidsbeperkingen gerespecteerd worden: max. 50 km/u, op de plateau’s 30 km/u.

sinaaileeft
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EXCLUSIEF
LASER graveren en snijden

Van hout, glas, marmer, pvc, ...
Voor geboorte, huwelijk, 
verjaardag, overlijden, ...

GLOBAL i.d. bv
globalid.bv@gmail.com

0496 25 45 58 - 0483 23 83 15

MARC DE BLOCK
• Ramen, deuren, poorten, 

veranda’s ,...
• Rolluiken, zonwering, screens, ...

• Renovatiewerken

GLOBAL i.d. bv
m-deblock@hotmail.com

0496 25 45 58 
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solidariteit

• Fondatie van Boudelo 

Meer dan 330 donateurs en 6 sponsors haalden afgelopen 6 maanden, samen met vzw Durme,
34.141,06 € op. Met dit bedrag kan de kaap van 100 hectare natuur in bescherming, in de Fondatie
van Boudelo, gerond worden. Een symbolisch doel dat de vzw in 2020 graag met zijn  leden en
liefhebbers van het gebied gerealiseerd zagen. 
Op enkele maanden tijd werd het benodigde bedrag ingezameld, ondanks het feit dat de geplande
slotevenementen van de actie ook in het water vielen. Hiermee is de restfinanciering voor de aan-
koop van zo’n 5 hectare rond, en is het natuurgebied gegroeid tot 104,7 hectare.

• Wandelknooppunten.

Sinds dit voorjaar werden aan de west- en noordkant van ons dorp een aantal wandelknooppunten
geïnstalleerd.  Je herkent ze duidelijk in het landschap en ze sturen je probleemloos van het ene
knooppunt naar het andere.

Twee nieuwe wandelnetwerken ‘Moer vaartvallei’
en ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ ontvouwen 420
km aan bewegwijzerde paden. Daarlangs kun je
wandelen door prachtige natuur en verrassende
landschappen. Daarbij horen twee netwerkkaarten
en ook een wandelgids met vijf routes.

Van alle Oost-Vlaamse regio’s is het Waasland mis-
schien wel de meest diverse. Je wandelt er door
polders, bossen, meersen, graslanden en heide-
gronden, en langs kreken, rivieren en overstro-
mingsgebieden. Die diversiteit heeft het Waasland
te danken aan de nabijheid van de Schelde en de
Westerschelde. Die lieten sinds de laatste ijstijd tal
van sporen na in het landschap. Ook de mens
speelde daarbij een rol. De strijd tegen het water
zorgde voor dijken, polders, kreken en meersen.

De netwerkkaarten Grenspark Groot Saeftinghe en
Moervaartvallei sluiten op elkaar aan, maar worden apart verkocht. Samen met de lancering van
de netwerkkaarten is er ook het nieuw boekje ‘Wandelen in het Waasland’ met vijf routes langs
knooppunten op de twee netwerken. De wandelgids leent zich prima voor dagtrips in de natuur. De
kaarten en de gids kosten elk 6 euro en zijn verkrijgbaar bij de dienst toerisme. Ook op www.rou-
ten.be kan je deze kaarten bestellen.

Alle info op www.wandelknooppunt.be of https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/zien-en-doen/wan-
delen/wandelnetwerk-waasland.

En als we dan toch op stap zijn, willen we graag het initiatief “Het bankje” nog even in herinnering
brengen…

“Opendoek”, de overkoepelende vereniging voor amateurtoneel, bracht op verschillende banken
rond de Dries stickers aan met QR-codes.  Als u deze scant met uw smartphone, bent u - zittend
op het bankje - getuige van een gesprek dat op dat bankje heeft plaatsgevonden: de gesprekken
zijn de ene keer grappig, de andere keer ontroerend, soms intiem…
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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

Hooimanstraat 2a
9112 Sinaai

12

Apr. Maya Vereecken
Dries 16 - 9112 Sinaai

T. 03 722 06 66
Actie geldig tot 31/12/2021

Niet cumuleerbaar met andere acties
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Het dienstencentrum “De Schutterij” 
in tijden van semi-lockdown
Deze coronatijden vormen voor ieder van ons privé, maar ook professioneel een bijzonder grote
uitdaging. Zo ook voor het dienstencentrum De Schutterij, dat zich probeert heruit te vinden om
jullie allen in deze - niet eenvoudige - tijden te kunnen blijven ondersteunen.

September was in De Schutterij de maand van “ontmoeting”. Ontmoeting omdat wij jullie allen op-
nieuw op een coronaveilige manier mochten ontvangen voor onze dagelijkse warme maaltijden,
een babbeltje in onze cafetaria en een ontspanningsmoment op één van onze activiteiten. Onze
wandelaars gingen terug enthousiast op pad en ook onze creavingers werden terug uitgedaagd in
het maken van een deurstop in de vorm van een poes of pompoen voor het Halloweenfeest. Maar
ook onze nieuwsgierigheid en kennis werden stevig uitgedaagd in een meer dan geslaagde work-
shop “honing” en een zeer leerrijke afvalquiz! Alles beperkter en met de nodige maatregelen, maar
jullie fijne en enthousiaste aanwezigheid smaakte absoluut naar meer! 

Maar er was nog nieuws deze maand. Ik, Wendy Blommaert, nam de fakkel over van Leen Van de
Wiele en nam haar plaats in het bureau van centrumleider in, met ondertussen vele leuke en aan-
gename ontmoetingen met jullie allen als resultaat!

Voor november en december hadden we een mooi aanbod uitgewerkt om op een coronaveilige
manier te realiseren, maar helaas bleef Corona om de hoek kijken. De stijgende cijfers zorgden er
begin november dan ook voor dat we opnieuw allen naar ons kot werden verwezen. In tegenstelling
tot de strenge lockdown van maart, is het dienstencentrum nu echter niet volledig gesloten. We
kunnen niet functioneren zoals we zouden willen, maar er is toch een aanbod: maandag en woens-
dag zijn jullie nog steeds welkom voor het ophalen van afhaalmaaltijden, en ook de badkamer en
de wasserette kunnen nog steeds gebruikt worden. 

In het dienstencentrum zitten we ondertussen niet stil en zoeken we leuke manieren om jullie ook
in jullie huis te bereiken en ondersteunen! Voor december zijn wij, in samenwerking met Femma,
KLJ en Ann Van Hende, druk in de weer om Sinaai om te toveren tot de warmste gemeente! Met
de actie “Wensen voor álle mensen” roepen wij jullie allen op om een kaartje met warme wensen
te posten in onze speciale brievenbussen. Warme wensen die ook een beetje later jullie huisje
mogen verwarmen! Benieuwd welk kaartje jij mag ontvangen, maak en post dan zeker een kaartje
in onze speciale brievenbussen, wij rekenen alvast op jullie allemaal!
Ook het handwerkcafé-aan-huis is ondertussen geboren en bij de start van het nieuwe jaar willen
wij jullie een lichtpunt brengen met een lekkere koek met krant of boekje aan huis! Blijf ons dus
zeker volgen, want wij laten zeker nog van ons horen!

Wij vinden het heel belangrijk, zeker in deze tijden, om met onze buurt in contact te blijven, dus
wees maar zeker dat wij vanuit het dienstencentrum verder creatief aan de slag blijven!

Tot slot, wil ik nog een warme oproep doen aan iedereen uit Sinaai, draag zorg voor jezelf en voor
elkaar en aarzel niet, jong of oud, om contact op te nemen met het dienstencentrum, want ook wij
willen jullie heel graag blijven ondersteunen in deze minder evidente tijden.

solidariteit
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijn- & interieurwerken
Interieurinrichting
Zolderafwerking, Laminaat & Parket
Dakwerken & gevelbekleding
Houten bijgebouwen
Rolluiken & zonneweringen 

….
Hulstbaan 52B - 9112 Sinaai

03 772 32 37
0485 63 08 14

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

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44

14
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solidariteit

Oxfam Wereldwinkels verkkooppunt Sinaai
In november 2020 heeft het plaatselijke winkeltje definitief zijn deur gesloten.

Dank aan allen met een warm hart voor FAIR TRADE, die gedurende vele jaren op zaterdagvoor-
middag onze producten kwamen kopen!

Diezelfde koffie, chocolade, wijn en zoveel ander lekkers kan je vinden in onze winkel te Belsele,
Koutermolenstraat 8, waar een ploeg van enthousiaste vrijwilligers je zal opwachten.

Openingsuren: Woensdag 14u00 - 17u00
Zaterdag  9u30 - 17u30
Zondag 9u30 – 12u30

In december zijn er extra openingsuren  en  speciale aanbiedingen!

Tel. 03/219 87 97 belsele@oww.be www.oxfamwereldwinkels.be/belsele

Paardenworstenweekend   
Eind februari is er ieder jaar, traditiegetrouw, het paardenworstenweekend ten voordele van VZW
Sofhea. In februari 2021 zal dit echter niet kunnen doorgaan gezien de coronapandemie. 
Wij willen geen risico’s nemen en de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en sym-
pathisanten niet in gevaar brengen.

Om deze reden hebben wij dus beslist om geen paardenworstenweekend te organiseren, althans
toch niet op de gewone datum. Indien er zich tegen de zomer een veilig perspectief mocht aanbie-
den, zullen wij overwegen om alsnog in het najaar iets te organiseren.

Naar alle waarschijnlijkheid, zal alles gewoon een jaar uitgesteld worden tot februari 2022.
Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden via Info-Sinaai en de andere beschikbare kanalen.

Tot slot wensen we jullie allemaal, namens “24 uur stappen voor Sofhea”, een gezond 2021. 

Rode Kruis
De dienst Donorrelaties van het Rode Kruis voorziet 4 bloedcollectes in 2021
in de mooie gemeente Sinaai.

De eerstvolgende gaat door in Huize DEN DRIES, Dries 53, te Sinaai op woensdag 17.03.21 van
17u30 tot 20u00. 

Omwille van de Coronacrisis, moeten de bloedcollectes - nu meer dan ooit - worden aangevuld.

Het Rode Kruis en de donoren danken u voor de bereidwillige medewerking, die belangrijk is bij
het welslagen van deze bloedcollectes ten dienste van onze medemensen.
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Jeroen Van den Broeck
Tuinaanleg en -onderhoud

Wijnveld 205
9112 Sinaai

0499 41 18 20

jeroen.van.denbroeck@telenet.be
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Van rusthuis
naar 24 sociale huurappartementen

Vóór

Na

Na de renovatie werden er 3 appartementen op de benedenverdieping en telkens 7 appartementen
op de drie verdiepingen erboven ondergebracht. Dit zijn in totaal 24 appartementen, waarvan 6
met 2 slaapkamers en 18 met één slaapkamer. Achttien appartementen zijn prioritair bestemd voor
een doelgroep van senioren. 

Er zijn 6 aangepaste appartementen voor rolstoelgebruikers. De Sint-Niklase Maatschappij voor
de Huisvesting verhuurt deze aan personen met een handicap. 

Beneden is het Dienstencentrum “De Schutterij” van Zorgpunt Waasland gevestigd.
“Het is er aangenaam wonen temidden van het groen, en vlakbij het dorp”…  vraag het gerust aan
de bewoners!

Wie geïnteresseerd is in een sociaal huurappartement  in Sinaai kan zich inschrijven in de William
Griffithsstraat, 92 te Sint-Niklaas. 

Maak vooraf zeker een afspraak via 03/780.58.48 of via de website www.snmh.be. Je vindt meer
info onder de hoofding “kandidaten” en vervolgens doorklikken naar “inschrijvingen”.   
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solidariteit

Programma Davidsfonds periode januari – maart 2021

Onze activiteiten gaan enkel door indien het wettelijk toegelaten is.  
Kijk dus steeds op onze website en op onze facebookpagina, om te weten of een bepaalde activiteit
al dan niet doorgaat.

Let wel, voor jullie en onze gezondheid zijn al onze activiteiten! 

• zondag 31/01 om 14.00 uur: 
Lichtmiswandeling + wafels eten bij 
Jeugdkoor Gaudeamus

• donderdag 11/02 om 20.00 uur - Dorpshuis:
Valentijnslezing i.s.m. Markant
“Veel mannen hebben ondertitels nodig om 
vrouwen te begrijpen” 
door journalist Manu Adriaens

• zondag 28/02 om 12.30 uur:
ledenmaaltijd

• dinsdag 09/03 om 20.00 uur - OC Troelant:
Nacht van de Geschiedenis 
“De schat van Marinus Geubels 
(geboren op 23 februari 1735 in Sinaai)”
door Herman Cole.

• donderdag 11/03 om 20.00 uur - Dorpshuis:
auteurslezing door 
Herlinde Leyssens, auteur van het boek 
“KONGOKORSET” i.s.m Markant

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.

Sinaai
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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Het najaar verliep alweer anders dan gepland maar we maakten er
het beste van. 

Helemaal coronaproof konden we toch nog een aantal activiteiten
laten doorgaan. 
Voor diegenen die de initiatie Möllky in juni gemist hadden,  orga-
niseerden we een tweede moment in september. Met een opkomst
van 16 personen werd het een gezellige, sportieve namiddag. 

Ook de workshop ‘floral hoops’ kon doorgaan in de parochiezaal
met open venster en met respect voor de social distancing. Alle
deelnemers waren zeer tevreden met het resultaat. Velen waren ver-
wonderd welke mooie materialen de natuur ons in de herfst te bieden heeft. Met spar en lampion-
netjes uit de tuin, elzentakjes en sierappeltjes gevonden langs de weg en dennenappels uit het bos
aan ’t boskapelleke, maakten we een mooie floral hoop die wat kleur bracht in deze moeilijke pe-
riode.

Helaas waren we ook genoodzaakt om een aantal activiteiten te annuleren: het winterfeest kon niet
doorgaan, maar we verrasten onze leden toch met een mooi winterpakketje.
De workshops werden verplaatst naar een latere datum, maar we bleven in beweging  met een
vast groepje wandelaars of fietsers  van 4 personen.

21

verenigingen
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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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verenigingen

We willen positief denken en willen jullie - onder voorbehoud - dan ook van harte welkom heten op
volgende activiteiten:

• Elke vrijdag fietsen om 13u30 en wandelen om 14u.

• Spelletjesclub in samenwerking met De Schutterij op de eerste en derde maandag van de maand
om 14 u.

• Bezoek aan de film in Siniscoop op maandag 25 januari, 2 maart en 2 juni.

• Winterwandeling in het Heidebos in Wachtebeke op zondag 31 januari om 13u30.

• Valentijnfilmontbijt in samenwerking met De Schutterij op vrijdag 12 februari om 08u30.

• Workshop borduren op donderdag 1 maart om 19u30 in de parochiezaal.

Voor wie graag meer informatie wil over de werking  van FeMma en over deze activiteiten, kan een
kijkje nemen op onze website: www.femma.be/centrum-sinaai.

Je kan ook contact opnemen met Marianne De Sy, Edgar Tinelstraat, 8 te Sinaai - tel. 03/772.58.25
of via De.sy.marianne@gmail.com. 
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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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Voor het ogenblik liggen onze toneelactiviteiten vrijwel stil en heeft onze vereniging,
zoals velen, weinig perspectieven voor de nabije toekomst. 

Hierbij ook een - voor deze tijd - toepasselijk gedicht van Toon Hermans

Het leven schenkt je lieve blije mooie dagen
soms sta je duidelijk bij het leven in de gunst.
Als het je goed gaat hoor je zelden iemand klagen
maar met droeve dagen omgaan da’s de kunst.

In deze coronatijden haalt Baudeloo zéér leuke herinneringen op…

27
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Edgar Tinelmuseum
Wegens covid-19 zal het museum eind november en de-
cember niet meer geopend worden, maar we hebben on-
dertussen natuurlijk niet stilgezeten.

We hebben op de website van ISMLP (https://imslp.
org/wiki/Category:Composers), een site waar je partitu-
ren van componisten kunt downloaden, alle partituren gezet
die we in ons archief hebben: dat zijn er 52. 

Op Youtube kan je ook 54 video's vinden met uitvoeringen
van werk van Tinel. Je kan er naar toe via onze website:
www.edgartinel.be onder de hoofding ‘Werken’.

Nieuwe aanwinsten.
Het stadsbestuur heeft besloten een schilderij aan te kopen
van Edouard Agneessens (1842-1885). Het is een portret
van Tinel. Agneessens was een Belgisch realistisch kunst-
schilder die vele portretten geschilderd heeft van beroemde
personen.

We hebben nog geen foto van het schilderij,
maar in ons archief bevindt zich een fotootje
dat Tinel in 1878 aan Ferdinand Van Durme, zijn
leraar in Eksaarde, geschonken heeft. Dit is ver-
moedelijk een foto van dat schilderij.

We hebben ook de hand kunnen leggen op een
broche met daarin de foto van Edgar Tinel en
de tekst: Etterbeek  Cercle Choral Edgar
Tinel. De broche is 2 op 3cm met een vergulde
filigraanrand. Er bestond rond de eeuwwisse-
ling (1900) een zangkoor met de naam Edgar
Tinel in Etterbeek. 

Verder konden we op 2dehands.be een pro-
grammabrochure kopen van de uitvoering van
Franciscus op zondag 3 december 1911 in Ant-
werpen. Zo zie je maar, er is nog het een en het
ander te vinden van Tinel voor het museum.

Beste lezer, als je nog iets liggen hebt dat met Tinel te maken heeft, het is altijd welkom. 
Marc Laceur

Je kan je nog altijd lid maken van het Edgar Tinelmuseum door 5 euro over te maken. 
Edgar Tinelmuseum van Sinaai VZW - Hulstbaan 18, 9112 Sinaai
IBAN: BE56 4013 5175 8188 - BIC: KREDBEBB 
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Dierenartsenpraktijk 
Dier en Zorg
dierenartsen 

Karel Buylaert en An Timmers

Stenenmuurstraat 56C
9112 Sinaai-Waas
tel: 03 376 71 41

karel@dapdierenzorg.be
W i j n v e l d  2  -  B - 9 1 1 2  S i n a a i - W a a s
Te l . :  0 3  7 6 6  2 8  3 8  -  w w w . a r c a d . b e
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring “Den Dissel” Sinaai jaargang 17  nr. 1 - 2021 

Jachtwachter Conserriere 
(waarschijnlijk Leopold)
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Inhoud
Disselingen blz.    3
Etienne De Meester

Jaarboek 2020: “Sinaai en WO II” (aanvullingen en verbeteringen) blz.    4
Etienne De Meester

Jachtdrama te Sinaai blz.    5
Jos Daems

Davidsfonds Sinaai  –  sectie Heemkunde blz.  10
Etienne De Meester

Gedachtenisprentje: dokter August Schietse (1918-1991) blz.  11

Werkwoorden met “P” blz.  12
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Gedachtenisprentje: dokter Omer Verschaffel (1906-1955) blz.  13

Sinaainaren die stierven in 1957 blz.  14
Georges Tallir

E.H. Jozef Crombé blz.  16

2

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

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

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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Disselingen
Abonnees
In het coronajaar 2020 waarin we geen tentoonstelling konden organiseren, was het
wat moeilijker om het jaarlijks lidgeld van 10€ te innen. Gelukkig hebben veruit de
meeste leden spontaan gevolg gegeven aan onze oproep door het lidgeld over te
schrijven. Zij ontvingen zo snel mogelijk de twee boeken. Bedankt hiervoor!
Toch stellen we vast dat een 20-tal personen hun lidgeld nog niet hebben betaald.
We zouden het spijtig vinden hen als abonnee te verliezen, want ook voor hen had-
den we onze twee publicaties voorzien.

Jaarboek 2021
Voor de inhoud van ons jaarboek 2020 deden we een beroep op de medewerking
van onze lezers en dat werd een meevaller. Daarom durven we voor onze volgend
jaarboek weerom uw hulp vragen. De titel wordt: “Verdwenen beroepen in Sinaai”.
Wie kan ons een foto, een document of andere bruikbare info bezorgen over verdwenen
beroepen die werden uitgeoefend in ons dorp? We denken hierbij aan:

– poedertjes vouwen voor de firma Tuypens
– de melkerij met daarbij de melkophalers en melkventers
– slachters, smeden,wagenmakers, molenaars, brouwers
– klompenmakers, schoenmakers, schaapherders, leurders, enz.

Aarzel niet en werk met ons mee!

Schenkingen
René De Bock: kermisaffiche
Marc en Bea Ruys – Baeckelandt: 2 cassettes van Arthur Baeckelandt
Marcella Van Mele: een doos bidprentjes
E. H. Luc Maes: etsen van het Lysdonckhof
Rosina Van den Bossche – Raes: een verzameling bidprentjes
Annie De Block: postkaarten over de stoet na WO I
Yannick Van Osselaer: krantenknipsels over het jachtdrama te Sinaai
Michel Ringoot: overlijdensberichten en bidprentjes
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas

(Willy Van Brande): aktes uit de registers van de burgelijke stand

Aan al onze abonnees en lezers:
WE WENSEN JOU IN 2021

12 MAANDEN ZONDER LOCKDOWN
52 WEKEN ZONDER CORONA
365 DAGEN VOL KNUFFELS
8760 UREN VOL GELUK

Etienne De Meester
Voorzitter
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Jaarboek 2020: “Sinaai en WO II”
(aanvullingen en verbeteringen)

Rechtzettingen 
-Blz. 11 - het is niet Willy 's vrouw, maar zijn zuster Irène De Messemaeker op de foto.
-Blz. 20 - plaatsnaam Zwickau i. p. v. Zwickan.
-Blz. 92 - alinea 2: de geallieerden landden op 6 juni 1944 i. p. v. 4 januari.
-Blz. 109 en 110: “Devlag” (uitspraak Deevlag) i. p. v. “de Vlag”. Het is de afkorting

van “Deutsch – Vlämische – Arbeitsgemeinschaft”.

Acroniem op blz. 127
Ervaren lezers hebben wellicht gemerkt dat de eerste letters van elke zin van boven
naar onder het woord “HITLER” vormen. Dat noemen we een acroniem, wat niet zo
duidelijk te zien was.

Foto op de cover
Misschien herken je personen op de foto bij de bevrijding. Volledigheidshalve kan men
bijna alle namen terugvinden in de bijlage van het boek “Sinaai een dorp in beeld tussen
vroeger en nu” van Georges Tallir.  Ze staan er op genoteerd op blz. 173 b.

Een leuke anekdote
Wie dacht dat “Snoa” onbekend is in de Verenigde Staten heeft het verkeerd  voor.
Na de Tweede Wereldoorlog waren er op het militair vliegveld van Waasmunster
heel wat Amerikanen aanwezig. Zij kenden Snoa want daar konden ze de trein
nemen.
Ook dokter en ere-senator Walter Peeters mocht dit ondervinden, toen hij na het
voltooien van zijn studies geneeskunde in Vlaanderen zich nog wat wilde gaan ver-
volmaken in de V. S. Bij de kennismaking met de professor van de universiteit en toen
bleek dat hij uit België kwam, kreeg hij spontaan volgende vraag: “Do you know Snoa?”
“Ken jij Snoa?” Gelukkig kende Walter Peeters uit Hamme ons dialect om te weten
dat het hier over Sinaai ging. Zijn begeleidende professor was met het Amerikaanse
leger wel degelijk hier bij ons geweest. Het ijs was dus onmiddellijk gebroken door
“Snoa”(verteld door Alfons Van Hoydonck).

De onbekende soldaat van Sinaai
Na het vinden van een half militair identiteitsplaatje begon Miet Vermaere aan haar
zoektocht naar de onbekende soldaat die begin september 1944 in Sinaai werd dood-
geschoten. Daardoor kennen we nu zijn naam en nog andere gegevens. Stof genoeg
voor een bijdrage in de volgende Sinaïek.

Etienne De Meester
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Jachtdrama te Sinaai
Bij Yannick Van Osselaer ging bij het lezen van Sinaïek 2020 nr. 2 een belletje rinkelen.
Toen hij de tekst van “Het bloedig jachtdrama te Sinay” las, kon hij onmiddellijk de
link leggen met een reeks artikels uit de kranten van 1910 die hij had gevonden op
het internet.

Wat weten we over dit drama?
Op 31 december 1909 werd op advocaat Albert Haus van de balie van Gent een
aanslag gepleegd door G., de zoon van een gewezen bediende van Haus. De man
ontkende de feiten, maar de toestand van de advocaat was kritiek. Op zijn domein
gebeurde “s anderendaags volgend drama.
Op 1 januari 's avonds was Frans Stremersch, een 32-jarige jonkman, met enkele
gezellen aan het kaartspelen in een herberg van 't dorp. Onder 't spel kwam het ter
sprake dat een brokje wild met deze nieuwjaarsdag wel lekker zou smaken: er was
wel maneschijn doch waarschijnlijk zouden tijdens deze nacht de jachtopzieners toch
niet op rondezijn.

Van wat er op het domein gebeurde zijn er verschillende verhalen in de kranten. In
de ene staat dat Frans bij zijn vader was, in de andere was dit niet zo. Er is zelfs een
artikel waarin staat dat hij één van de stropers was.
Versie 1: Die nacht, zondag 2 januari 1910 om half twee, was Leopold Conserriere,
jachtwachter op het domein te Klein-Sinaai, met zijn zoon Frans op ronde. Toen zij nabij
de Koebrug in een afgehakt bos geruchten hoorden, zei Frans tot zijn vader: "Laat ons
oppassen vader, want misschien zijn hier mannen, met slechte inzichten gekomen".
Leopold maakte zijn geweer schietklaar en op het dat ogenblik weerklonk een knal. Bij
het licht van het geweerschot, bemerkten ze, op vijf of zes meters afstand, drie mannen.
Vader Conserriere, in staat van wettige verdediging, vuurde zijn geweer in de richting
van de pensers. Hij hoorde een luide gil en een dof gerucht als van een lichaam dat
op de grond viel en in de verte hoorde hij voetstappen. Dadelijk verwittigde hij de
buren en men zocht op de plaats  waar geschoten was. Men vond er Frans Stremersch,
de man was reeds bezweken; hij had de volle lading in de rug gekregen. 
Het lijk werd die zondagmorgen naar het hospice te Sinaai gedragen. De geneesheer
kwam de nodige vaststellingen doen. Het gerecht zou moeten uitwijzen wie van de
drie mannen, die de jachtwachter en zijn zoon zagen, naar hen geschoten heeft. Na
het eerste schot moet Stremersch zich dadelijk omgekeerd hebben om te vluchten. 
De politie is die zondag op zoek gegaan om de twee gezellen van Stremerch te ont-
dekken. De jachtwachters hadden niemand herkend.
Het parket van Dendermonde stapte 's maandags op de plaats van het gebeuren af.
Versie 2: De drie gezellen stonden opeens tegenover Leopold Conserriere, die op zijn
gewone ronde was. Deze riep hen toe te blijven staan, doch zij deden alsof zij het niet
hoorden; het tweede bevel bleef eveneens zonder gevolg. Een derde maal gebood hij
hen te blijven staan en hun wapens af te geven, of dat hij anders zou schieten. Als
antwoord zetten de pensjagers hun weg voort, waarop de jachtwachter een schot
loste en  een der stropers in de rug getroffen neerplofte.
De jachtwachter snelde toe en vond het slachtoffer ‘levenloos ten gronde uitgestrekt’:
het schot was er langs de rug ingegaan en via de borst uitgekomen. Leopold begaf zich
aanstonds naar huis en zei tegen zijn zoon, die eveneens jachtwachter was en van zijne
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ronde thuis kwam, dat hij een ontmoeting had gehad met pensjagers. Hij vroeg hem
om de gendarmen van Lokeren te verwittigen.
Versie 3: Frans Stremersch en Jules De Cock gingen met Frans Conserriere, zoon van
de jachtwachter, pensjagen; ze waren gewapend doch hebben niet geschoten, zelfs
niet gedreigd. Geen enkel woord werd gesproken, doch Frans Strymeersch, 32 jaar,
werd doodgeschoten en Jules De Cock kreeg een lading in zijn been. De Cock sprong
van schrik in 't water, waar nog verscheide schoten naar hem werden gelost. Het Parket
van Dendermonde kwam ter plaatse; de jachtwachters moesten hun wapens afgeven.
Die wrede zaak werd door de bevolking met grote angst gevolgd.

Het drama kreeg plots een andere wending.
Op dinsdag 4 januari in de namiddag was het parket van Dendermonde nogmaals te
Sinaai en werden op de plaats van het drama Leopold en zijn zoon Frans ondervraagd.
Jules De Cock, die vernomen had dat het parket naar Sinaai kwam, heeft zich aange-
boden om inlichtingen te geven, zeggende dat hij bij het drama aanwezig was. Hij
had zich verstopt en nu eindelijk de moed gevat om licht in de zaak brengen.
Jules, die zelf door hagel getroffen werd in de rechterbil, zei dat de jachtwachters
meer dan eens geschoten hadden en toonde in welke richting. Men heeft in die rich-
ting inderdaad  hagel in het houtgewas gevonden. Hij vertelde ook dat hij in de beek
was gesprongen, zonder dat zou hij waarschijnlijk getroffen geweest zijn door het
schot dat men hem nazond. 
Naar verluidt zou Frans Conserriere aan Jules gezegd hebben voor het verhoor:
"Jules, ge zijt dwaas als ge iets zegt". Deze woorden werden aan het parket overgemaakt.
Uit de lijkschouwing is gebleken, dat Stremersch op slag dood was, een "zaad" had
zijn hart doorboord, hij werd door acht "ganzenlopers" getroffen, allemaal in de rug. 
Na het verhoor moesten de jachtwachters door de rijkswacht weggeleid worden. Het
volk was zo woedend dat het hen iets wilde aandoen, als ze niet beschermd geweest
waren.
Het slachtoffer Stremersch werd op woensdag op 5 januari begraven. 
Als er niet geschoten werd, zelfs niet gedreigd, dan spreken we van moord.

I n het archief van het hof van assisen is er geen dossier aanwezig over dit voorval.
En het archief van het parket en dat van de rechtbank van eerste aanleg van Dender-
monde werden vernietigd tijdens WO I.
De familie Conserriere vertelde dat de beide jachtopzieners werden vrijgesproken op
basis van wettige zelfverdediging.
Dat de strijd tussen stropers en jachtopzieners  ernstig was, bleek uit datgene wat er
nog diezelfde maand gebeurde. Bij een botsing tussen beide partijen werd een 19-jarige
stroper doodgeschoten, hierdoor laaide de haat tussen de wildstropers en jacht-
opzieners op.Toen jachtopziener Conserriere op een vrijdagnacht zijn ronde deed
werd hij door twee of drie kerels aangevallen en kreeg een dolksteek in zijn rug. Zijn
aanranders heeft hij niet herkend, hij kon zich zwaar verwond tot aan zijn woning
slepen.
In “De Volksstem” van 4 januari 1911 lezen we dat jachtopziener Conserriere op de
kermis werd aangevallen en mishandeld door drie belagers. Een niet te onderschatten
beroep!
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De kranten:
De Denderbode 6 januari 1910 blz. 2 (Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst)

De Denderbode 9 januari 1910 blz. 2 (Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst)
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De Vrije Stem  8 januari  1910 (kranten en tijdschriften Stadsarchief Lokeren)

Het Land van Aelst  16 januari  1910 blz. 2 (Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst)
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Middelburgsche Courant 12 juli 1910 blz. 1 (Krantenbank Zeeland)

Het landhuis
Advocaat Albert Haus, geboren te Gent op 29 oktober 1851 en er overleden op 14 mei
1926, bezat in de omgeving van Eksaarde-Sinaai uitgestrekte gronden. Hij had er het
recht te jagen en liet in 1893 op zijn domein een landhuis bouwen, gekend als het
kasteel “Ter Eiken”.

Jos Daems

    8       

     1    1910 b       

Sinaai_info_januari_2021_76_pg_Opmaak 1  8/12/20  18:15  Pagina 39



       
   

            

            
            

          

           
            

           
     
            

          
    
         
       
              

            

     
           

       
          

   
           
             

            
   

        
  

   

10

Davidsfonds Sinaai  –  sectie Heemkunde
Onlangs ontvingen we van mevrouw Miet Vermaere het verslagboekje van de ver-
gaderingen van de sectie heemkunde die in 1940 werd opgericht binnen de afdeling
van het Davidsfonds. Zij is de dochter van wijlen Clement Vermaere die later heel
wat heemkundig onderzoek deed over Sinaai en ook verspreidde onder de naam
Historia. Hierbij volgt het verslag van de stichtingsvergadering, opgesteld in de oude
spelling door Jozef Verschelden.

Stichtingsvergadering: vrijdag 11 oktober 1940
Tot deze vergadering waren uitgenoodigd: de bestuursleden der Davidsfonds-afdeling
ter plaatse verblijvende, alsook een 15-tal heeren van wie verondersteld wordt dat
zij zich voor de Heemkunde interresseeren. Na bijvoeging van nog een 3-tal namen
komen we tot deze 1ste ledenlijst:
E. H. Crombé, pastoor
E. H. Geilleit, onderpastoor
E. H. Vandevelde, dienstdoend onderpastoor
H. H. De Bock Gerard (notaris), De Caluwé Remi (onderwijzer), De Vos Marcel
(inspecteur L. O.), De Vos Jozef (onderwijzer), De Waele Edgar, De Witte Gerard
(landbouwer), Geldof Edmond (onderwijzer), Hemelaer Hector (schoolhoofd), Lecocq
Jan (gemeentesecretaris), Lecocq Louis, Maes Jozef (onderwijzer), Moens Omer
(schoolhoofd), Schelfaut Achiel (burgemeester), Van Damme René (onderwijzer),
Van Pottelberg Romaan (schoolhoofd), Van Poucke Cyriel en Leon (onderwijzers),
Vermeiren Edward (veldwachter), Verschelden Jozef en Karel (onderwijzers), Weytens
Oscar (nijveraar), Willems Hendrik (onderwijzer).

E. H. Geilleit opent de vergadering met het gebed. Ondergeteekende weidt daarna uit
over het doel van de vergadering: het stichten eener sectie heemkunde als onderaf-
deeling van de plaatselijke Davidsfondsafdeeling en over het doel der Heemkunde zelf.
Daarop volgt een gezellig onder-onsje dat meermaals tot Sinaaise humor openspettert
en waaruit volgend werkplan-in grote-trekken  te onthouden is:

1- Onze Kerk
2- Beroemde inwoners:

Pater Geubels, de Heldin van Sinaai, Pieter Verschelden, Edgar Tinel.
3- Zonderlinge types:

Prutske Scheppers, Door Robijn, Door De Cock, Ward Roegiers, Gust Boekee,
Staf Sturm, de Van Weymersch, enz.

4- Gilden en Maatschappijen met hunne teerfeesten:
St. Sebastiaan, Harmonie, Tooneel, Jonge wacht, Klippelgulde, Conscience's Kring,
de Pompiers, Studentenbond.

5- Schoolwezen: 
Onder meer opsporingen over twee Sinaaise schoolmeesters: boer Volkerijck en
Pieter Liesken. Ook de Zondag- of morgenschool en het Patronaat.

6- Kloosters:
Maricollen en Reparatricen

7- Nijverheid:
Textiel- en klompennijverheid, Kantschool

8- Voorname families:
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9- Lijsten en bijzonderheden over Pastoors en Burgemeesters.
10- Zegswijzen, liedjes, enz.

Verder: de Abdij van Baudeloo, Lysdonck, de Kindsheid, de watering, Bedevaarten , enz.

Verder trekt de inleider de aandacht op een monografie over Sinaai opgemaakt door
de jonge onderwijzer Remi De Caluwé. De vergadering neemt kennis van dit degelijk
studentenwerk. Het kan als een uitgangspunt dienen voor breedere en diepere
uitwerking.
Als praktisch besluit aanvaarden al de aanwezigen om tegen de volgende vergadering
een aanvang te maken met het opsporen van bijzonderheden over de volgende punten:

- E. H. Geilleit en Insp. De Vos: oude liedjes, onze Harmonie.
- Louis Lecocq: taal en zegswijzen.
- Oscar Weytens: textielnijverheid en met E. Geldof en H. Hemelaer: de Schutters-
gilden.

- K. Verschelden en de gebr. Van Poucke: waterloopen en watering.
- Remi De Caluwé: Baudeloo.
- Insp. De Vos, J; Maes en ondergetekende: het Schoolwezen.
- E. Geldof en J. De Vos: duivensport.
- E. H. Vandevelde, Scheutist zal zich in betrekking stellen met zijn ordebroeders, onze 
dorpsgenoot Pater J. Calbrecht om deze te vragen ons zijn werken te bezorgen.

Ten slotte worden volgende regelingen getroffen:
1- Het Bestuur der Davidsfondsafd. zal tevens als bestuur der sectie Heemkunde

fungeeren.
2- Telkens 1ste Dinsdag der maand vergadert deze onderafdeeling.
3- Als werkplan wordt genomen de catalogi der folkloristische tentoonstelling te

Bornem en te Opwijk.
4- Alle leden van het Davidsfonds kunnen lid worden der sectie Heemkunde.
5- Er zal een drukseltje en ook mondeling de aandacht getrokken worden van alle

leden van het Davidsfonds op deze nieuwe onderafdeling ter gelegenheid der e. k.
voordracht vanwege het Davidsfonds.

E. H. Geilleit sluit de vergadering met het gebed.
Etienne De Meester

~~ ~~ ~~ ~~
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Werkwoorden met “P”
Ook in 2021 willen we u trakteren op enkele markante, eigenzinnige woorden uit
ons plaatselijk dialect. We gaan verder waar we in het vorig nummer gestopt zijn:
de werkwoorden met de letter P. 
Palen: pellen, van de schil ontdoen – de e verandert voor l in a
Pampelen: (onnodig) betasten zodat iets vuil wordt of verkreukelt, bepotelen
Patineren: slippen – van het Franse patiner
Pauren: uitgieten, storten – verwant met het Engelse to pour (gieten) – paurt da woater  
ier moar uit

Peksen: pesten, treiteren – waarschijnlijk eerder verbonden met pikken (een benaming
voor de duivel) dan een klankverwisseling. Synoniem is immers de duvel aandoen

Pensen: jagen zonder vergunning
Pieken: vogelpik spelen, prikkelen, steken 
Pieren: gaaibollen – wordt in sommige streken ook pierbollen genoemd, vandaar pieren
Pietsen: iets los maken, pitsen, knijpen – verwant met het Franse pincer (knijpen) en

het Italiaanse pizzicare (steken) 
Pinken: met de ogen knipperen, knipogen – in het Nederlands nog terug te vinden

in de uitdrukking zonder te verpinken
Pladijzen: iets regelen, in orde brengen – betekende oorspronkelijk in de bouw bij
vakwerk een vak opvullen met stro en bestrijken met leem
Plekken: bevuilen, vlekken maken
Pletsen: met water spatten
Ploasteren: pleisteren – gaat terug op het oorspronkelijke plaaster, dat van het Latijnse
plastrum is afgeleid

Ploeën: plooien – de lange o wordt bij ons vaak oeë
Plomberen: een tand vullen – van het Franse plomber (met lood opvullen)
Plonzjeren: duiken – van het Franse plonger
Poanteren: prikken, een kaart registreren – van het Franse pointer
Poarten: (ver)delen – ge moet ou broer poarten
Poefen: kloppen, slaan, uitstellen van betalen 
Poeëren: poederen
Poelieren: polijsten – van het Franse polir
Prakkezeren: piekeren – een wisselvorm van praktiseren, dat teruggaat op het middel-

eeuws Latijnse practizare (een praktijk uitoefenen) – ge zit persies te prakkezeren
Praumen: knellen, pramen
Preberen: proberen – klankwissel tussen o en e in een toonloze lettergreep
Presseren: haasten – zijde gepresseerd?
Pressen: persen, samendrukken – de r verspringt soms
Prezanteren: aanbieden, overkomen – da prezanteert goed
Prossederen: aanklagen, een proces aandoen – van het Franse procéder
Prossen: iets doen met geweld, altijd met een bijklank van knoeien; is verwant met
prutsen

Puren: bonen of erwten uit de schelp halen, verwant met peuteren
Puëteren: bedriegen, poteren
Puëtsjescheppen of puëtsjelappen: iemand met de voet doen struikelen, pootje lap

Als toemaatje krijgt u van ons nog een aantal andere woorden met de letter P
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Pakboaër: strafbaar – zonder licht rijn is pakboaër
Pak-nou: neem nu, veronderstel
Papachtig: kleverig, plakkerig
Passant (in 't …): tezelfdertijd – van het Fanse en passant
Peizekik: denk ik
Pekkendonker: pikdonker – hier verwijzen pik en pekken naar de duivel
Perfors: met geweld, hoe dan ook – van het Franse par force
Permaleur: per ongeluk – van het Franse par malheur
Permentelijk: overduidelijk, zeker, stellig – is in deze betekenis typisch voor het

Waasland
Persee: stellig, beslist – van het Latijnse per se
Persies: precies, juist – de r is van plaats gewisseld
Pertang: nochtans – van het Franse pourtant
Plichtig: schuldig
Poepeloerezat: heel dronken – komt van poerloere, oorspronkelijk een borreltje jenever

en later een synoniem voor dronken
Poerdruëg: kurkdroog, zo droog als poeder
Pompaf: bekaf, doodop – betekent zoveel als zijn pomp is af
Pressee: dringend
Pront: goed voorkomend, flink – een pronte vrau
Proppes(te)vol: volledig gevuld, propvol
Proviezwoaër: voorlopig, van het Franse provisoire
Prutsevanieën: volledig stuk

Prutsevanieën, proppestevol, pekkendonker, poepeloere…in ons dialect zetten we onze
woorden graag kracht bij door de letters te verdubbelen. Maar dat maken we weer
goed door hier en daar wat klinkers en medeklinkers samen te trekken. Taal, het blijft
een boeiend gegeven…We hopen dat jullie ook in 2021 verder met ons op zoek gaan
naar al dan niet vergeten pareltjes. Alvast een gelukkig en gezond nieuw jaar gewenst!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
~~ ~~ ~~ ~~
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Sinaainaren die stierven in 1957
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
09 AlfonsWuytack (68 j.) z. v. Alfons en Leontina Rossaert, Molenstraat, † Sint-Niklaas
10 Aloys Eyerman (88 j.)  w. v. Maria De Bruyne, Zwaanaardestraat
20 Gustaaf Smet (56 j.) e. v. Diana Elza Laekeman, Luitentuit
30 Machteld Lenaerts (6 w.) d. v. Alois en Lea Corveleyn, voorheen Statiestraat nu

Wijnveld, † Sint-Niklaas
31 Frans Quintelier (80 j.), † Sint-Pauwels
-februari
14 Coleta Maria De Bock (65 j.) e. v. Pieter Smet, † Sint-Niklaas
24 Cesar Puimege (74 j.) e. v. Maria Augusta Hemelaar, Dorpsstraat
26 Julie Marie Dhanis (69 j.) e. v. Bernard Poppe, † Waasmunster
-maart
01 Frans De Wilde (62 j.) e. v. Irma Kesbeke, Hulstbaan
09 Celina Van Kerckhove (79 j.) w. v. Franciscus Van Kerckhove, voorheen Statiestraat

nu Wijnveld, † Lokeren
17 Suzanna Maria De Potter (45 j.) e. v. Gustaaf Heye, Kerkstraat Klein-Sinaai
25 Maria Theresia Linthout (83 j.) w. v. Petrus Van Loo, Kerkstraat Klein-Sinaai
29 Anna Gerarda Van den Bossche (45 j.) d. v. Silvaan en Marie Adelaide De Geest, 

voorheen Statiestraat nu Wijnveld
-april
11 Frans De Bock (73 j.) e. v. Melanie Vermeulen, Eindestraat
16 Marie Louise Van Garsse (72 j.) d. v. Isidoor en Joanna Francisca Michiels, voorheen

Statiestraat nu Wijnveld.
20 E.H. Jozef Crombé rustend pastoor (82 j.) geb. Velzeke, † Belsele
27 Alois De Wilde (80 j.) e. v. Eugenie Bogaert, Hulstbaan
-mei
04 Eduard Van Acker (92 j.) w. v. Marie Therese Dhanis, Keizerstraat
05 Maria Van de Putte (56 j. ) e. v. Petrus Baert, † Stekene
10 Kamiel Nobels (72 j.) e. v. Louise Speelman, Kernemelkstraat
14 Marie Nathalie Durinck (85 j.) d. v. Eleutheer en Florentina Naudts, Vleeshouwersstr.
18 Frans Verstocken (84 j.) z. v. Augustinus en Stephanie Van Driessche, Zwaanaardestr.
20 Leo Antoon Van de Voorde (56 j.) z. v. Joannes en Maria Virgina Vereecken,

Vleeshouwersstraat
20 Brigitta Coleta Poppe (84 j.) d. v. Livinus en Juliana Cortals, Leebrugstraat
21 Petrus Van Goethem (88 j.) e. v. Josephina Maria Van Acker, Brugse Heirweg

Klein-Sinaai
27 Josephina François (58 j.) e. v. Jan Ongena, Dorpsstraat
29 Julie Geldof (68 j.) w. v. Aloïs Maring, e. v. Frans Vael, Stenenmuurstraat
-juni
01 Camiel Jacob Van Damme (84 j.) z. v. Augustien en Maria Theresia Van Osselaer,

Vleeshouwersstraat
02 Karel Louis De Bock (82 j.) e. v. Emma Maria Robijn, voorheen Statiestr. nu Wijnveld
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03 Jan Van Hecke (59 j.) e. v. Julia Clementina Van Eynde, Hulstbaan
09 Julia Clementina Van Eynde (64 j.) w. v. Jan Van Hecke, Hulstbaan
23 Juliaan Donatus Seghers (41 j.) e. v. Paula Leonia De Vos, Dorpsstraat
24 Jozef Nobels (53 j.) e. v. Adrienne Van Gestel, Hulstbaan
29 Leonie Louise Broeckaert (76 j.) w. v. Gustaaf Beirnaert, Zwaanaardestraat, † Gent
-juli
01 Elisa Maria De Groote (83 j.) w. v. Aloïs Frans De Groote, Dorpsstraat, † Zaffelare
01 Aloys Edward De Groote (87 j.) w. v. Agnes Baeck, † Temse
02 Oscar Bracke (28 j.) z. v. Edmond Domien en Marie Stephanie De Schepper, Kerkstraat

Klein-Sinaai
20 Marie Louise Van Waeyenberghe (89 j.) w. v. Leopold De Cock, Tinelstraat
-augustus
07 Aloïs De Cock (85 j.) w. v. Marie Pharailde Strobbe, Vleeshouwersstraat 14
22 Ida Renilde Maes (65 j.) e. v. Cyriel De Baere, † Nieuwkerken-Waas
22 Cyriel De Baere (63 j.) e. v. Ida Renilde Maes, † Nieuwkerken-Waas
25 Albert Florent Ongena (39 j.) z. v. Aloïs en Maria Philomena Strobbe, Neerstraat
-september
01 Leontine Marie Van Poucke (72 j.) e. v. Remi Seghers, Zwaanaardestraat
05 Clementina Boets (76 j.) w. v. Louis Baert, Vleeshouwersstraat
06 Hector Alfons Van Goethem (67 j.) e. v. Magdalena Raemdonck, Vleeshouwersstraat,

† Lokeren
10 Elisa Christina Van Poucke (55 j.) e. v. Cesar Smet, Stenenmuurstraat 
17 Honoré De Smet (62 j.) e. v. Maria D’Heer, † Sint-Amandsberg
16 Julius Bogaert (58 j.) e. v. Stefanie D’haese, Leestraat, † Waasmunster
21 Jozef Kamiel Burms (80 j.) z. v. Jozef en Rosalie Meyskens, Vleeshouwersstraat
27 Petrus Smet (64 j.) e. v. Eugenie Van Doorslaer, † Belsele
-oktober
20 Maria Leontina De Coninck (87 j.) d. v. Petrus en Maria Antonia Vercammen, Leebrugstr.
-november
03 Pieter Augustien Van Bocxlaer (91 j.) w. v. Clemence Van Daele, Vleeshouwersstr.
05 Agnes Maria Eeman (71 j.) w. v. Edmond Claus, Dorpsstraat
17 Delfina Rotthier (89 j.) w. v. Edmond Maes, Dorpsstraat
19 Florimond Baert (75 j.) w. v. Augusta De Booy en Maria Carolina De Plukker,

Vleeshouwersstraat
25 Leontina De Witte (61 j.) w. v. Philemondus De Clercq, voorheen Statiestr. nu Wijnveld
-december
03 Philomena Van der Coelden (76 j.) e. v. Andreas Van Hecke,voorheen Statiestraat

nu Wijnveld
03 Marie Silvie De Plukker (76 j.) w. v. Lodewijk Varewyck en e. v. Prosper Troch,

Dorpsstraat
03 Alfons Ambroos Bal (80 j.) w. v. Amelia Merckx, † Sint-Niklaas
05 Rafaël Aloïs Creve (51 j.) z. v. Herman en Rosalie Thys, Stenenmuurstraat
19 Frans Ongena (88 j.) w. v. Barbara Smet, Luitentuitstraat
19 Pieter Jozef Verhelst (64 j.) w. v. Anna Maria De Block, Hulstbaan
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E.H. Jozef Crombé
°Velzeke 8 februari 1875 † Belsele 20 april 1957

Sinaai_info_januari_2021_76_pg_Opmaak 1  8/12/20  18:15  Pagina 46



Chiromeisjes Alleman
Het jaar 2020 loopt op zijn einde…

Afgelopen jaar is jammer genoeg
niet verlopen zoals een gewoonlijk
chirojaar. Ondanks de
Corona- pandemie hopen we dat
alle chiromeisjes er toch van geno-
ten hebben en dat onze chiro een
uitlaatklep is kunnen zijn voor ie-
dereen die het moeilijk heeft ge -
had de voorbije tijd. Alle leidsters
hebben ontzettend hard hun best
gedaan om er toch een mooi en
onvergetelijk jaar van te maken.
We zullen er natuurlijk alles aan
blijven doen om er ook in de toe-
komst samen met onze grote
bende meisjes elke zondag een
onvergetelijke namiddag van te
maken.

Toch hopen wij, en vermoedelijk
wij niet alleen, dat 2021 een full-
time, offline chirojaar kan worden,
met vele leuke activiteiten en eve-
nementen. 

Zo hebben wij in het komend jaar ook nog een heel groot feest tegoed, namelijk onze 75ste verjaar-
dag! Dit willen wij in september, met een jaartje vertraging, dubbel en dik vieren met een mega
feestweekend! 

We blikken ook even terug op de oud-ijzeractie in oktober. Alweer willen we heel Sinaai en omstre-
ken bedanken voor het opsparen en brengen van oud ijzer! Corona of niet, het was een succes!
Denkt u nu ‘oh nee,
mijn garage staat
nog vol!’ Geen nood,
in maart staan wij
terug paraat met
onze containers en
remorks!

We wensen jullie al-
vast een fijn einde-
jaar toe en hopen
jullie binnenkort te -
rug op onze chiro te
kunnen ontvangen!
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Chirojongens Wij 
Kamp 2020 in Froidchapelle

Ondanks corona die de organisatie van het kamp een pak uitdagender maakte, trok de leiding
samen met zo’n 100 leden alweer met volle moed en bijzonder veel goesting naar de kampplek in
Froidchapelle, een Ardens plattelandsdorpje nabij Philippeville. Gelukkig hadden we een mooi en
vooral groot weiland tot onze beschikking dat ons in staat stelde om onze werking van begin tot
eind conform de strikte gezondheidsregels bol te werken. Elke leeftijdsafdeling was een zelfstandige
bubbel die reeds de eerste dag een verschillend aankomstuur kreeg en waarbij ieders temperatuur
werd gemeten om veilig aan het kamp te kunnen beginnen. Verder was er per bubbel een met hek-
kens afgebakende eetruimte, een apart speelveld, eigen waslokalen, eigen EHBO, enzovoort. Ge-

lukkig heeft het virus geen roet in het eten gegooid en hebben we het kamp in goede gezondheid
kunnen afsluiten. 

Het was dan wel geen gewoon kamp, toch heeft iedereen zich fantastisch goed geamuseerd. Zo
zijn verschillende afdelingen ‘s morgens vroeg op dauwtocht gegaan en gaan ontbijten in de bossen
met op het menu een lekkere croque monsieur, geroosterd op een zelfgemaakt vuurtje. De rakkers
en toppers hebben natuurlijk niet stil gezeten en hadden met sjorbalken en zeildoeken een echte
indianen-sauna gemaakt. De aspiranten gingen zelfs nog een stapje verder en hadden een ware
jacuzzi opgezet om uit te kunnen rusten van hun vele sportiviteiten. Dankzij de zee van ruimte, was
er op het terrein steeds een bedrijvigheid van jewelste. Zo gingen de aspiranten en kerels paint-
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ballen en bouwden hiervoor het terrein helemaal om tot een slagveld vol obstakels en schuilplaat-
sen. En uiteraard werd het energiepeil elke dag opnieuw hoog gehouden dankzij het overheerlijke
eten van ons grandioos koksteam. 

Als ik er zo over nadenk, wil ik echt al terug en kijk ik al volop uit naar volgend jaar!

Gelukkig nieuwjaar, mede-Sinaainaren!

Met veel plezier gooien we die kalender van 2020 weg, want dat we een bewogen
jaar achter de rug hebben, dat mag je wel stellen. Op KLJ-vlak voelden we dat
ook. Zo konden er geen sportfeesten plaatsvinden in de zomer, hebben we vorig

jaar geen feestweekend gehouden, en moesten we heel wat rode kruisen trekken over onze ge-
plande evenementen.

Toch waren er lichtpuntjes. We mogen dankbaar zijn dat we afgelopen zomervakantie op kamp
konden gaan, weliswaar in twee bubbels. Ook onze appelslag in oktober kon nog doorgaan, waar-
voor we nogmaals alle helpende leden willen bedanken. Die zuurverdiende centjes zijn dezer dagen
eens zo veel waard. 

Op het moment van schrijven zitten we nog in de tweede golf, en mogen leden boven 12 jaar niet
meer naar de zondagse activiteit komen. Na lang overleg, besloot ons bestuur om de activiteit voor

Jeugd Jeugd Jeugd
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de jongste groepen, wat wel nog toegelaten was,
dan ook verder te zetten. We vinden het heel be-
langrijk om onze jonge ravotters, die nood heb-
ben aan sport en spel, de kans te geven om zich
uit te leven en jong te zijn. 

Wel zijn we zeer streng in het naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften. Zo houden we (op het mo-
ment van schrijven: november) een aanwe-
zigheidslijst bij, moeten de handen van leden en
leiding meermaals ontsmet worden op een acti-
viteit en houden we afstand tijdens onze spellen.
Uiteraard passen wij onze werking steeds aan
aan de laatste ontwikkelingen.

Genoeg over het verleden, het is 2021! Wat heeft
KLJ Sinaai voor dit jaar in petto? 
Eerst en vooral willen wij zo snel mogelijk onze
activiteiten weer voor alle leden aanbieden. De
Jonckers, onze oudste groep, heeft een hele
poos moeten thuiszitten op zondag, en ook onze
+16’ers missen uiteraard hun vrijdagactiviteit.
Voor hen willen we er dan ASAP invliegen met
nieuwe activiteiten! Het is natuurlijk nog koffiedik
kijken wanneer de maatregelen ons toelaten om evenementen te organiseren, maar ook al hebben
we nog geen zekerheden, wij plannen alvast voort! 

Op 14 februari rijden wij opnieuw het dorp rond (als de maatregelen het toelaten) met onze Valen-
tijns-ontbijtmanden. Binnenkort krijgt u hierover een briefje in de bus. Zeker dit jaar zouden we
het enorm appreciëren als u een ontbijtmand voor uw geliefde(n) koopt. Uw geliefde wellicht ook
😉. 

Ken jij een jongere tussen 6 en 17
jaar die zich de laatste maanden
onnoemelijk verveeld heeft, zo
ingesloten binnenshuis? Dan is
de KLJ wellicht de ideale ont-
spanning! Wij staan een heel jaar
open om nieuwe leden te ont-
vangen. Kom dus gerust eens
proberen op een zondag om
14u.  

Heb je nog een vraag voor ons?
Top! Je kan altijd bij onze hoofd-
leidsters Astrid Van de Voorde
(0470571246) en Sofie Van Dam -
me (0492832466) terecht, maar
ook via onze facebookpagina. 
Hopelijk tot binnenkort!
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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

Centrale Verwarming
CV Teirlinck

Reeds meer dan 20 Jaar ervaring!

• Onderhouden &  Herstelingen Gas – Mazout
• Vegen van schoorstenen
• Nieuwe installatie
• Zonneboilers
• Sanitair

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai
03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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Sint-Catharinascholen zijn
MOSscholen
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes.
Samen met Milieuzorg Op School (MOS) Oost-Vlaanderen ontwikkelden
onze 4 scholen een eigen visie rond een milieuvriendelijke en duurzame leer-

en leefomgeving. Met onze vergroeningsprojecten zorgen we voor eilanden van speel- en leerplezier
rond onze scholen.

De realisatie van een groene, gezellige, veilige en leer-
zame schoolomgeving biedt onze kinderen meer kansen
en stimuleert de betrokkenheid van de ouders. Door aan-
dachtig te zijn voor milieubewustzijn, duurzaamheid en
socio-emotionele vaardigheden, leren we de kinderen zorg-
zaam om te springen met het milieu. 

Op regelmatige tijdstippen zullen we de klas verlaten om
de wereld daarbuiten te verkennen en te ontdekken: erva-
ringen die het leren in de klas ongetwijfeld rijker zullen
maken. De leerkachtenteams krijgen opleiding in outdoor-
learning. Beweging in de buitenlucht en rust in het groen
hebben een positieve invloed op de lichamelijke en mentale
gezondheid. Een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen
beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en
frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich
daarna beter kunnen concentreren in de klas. 

Onze speelplaatsen zijn ontmoetingsplaatsen waar groot
en klein SAMEN kunnen spelen, leren bewegen, elkaar helpen en verrijken. Er is plaats voor fan-
tasie, creativiteit en ook rust. Verschillende eilanden, op maat van ieder kind, zorgen voor een ge-
varieerder spel- en activiteitenaanbod. We stimuleren de motorische ontwikkeling, het creatief spel,
het leren, natuureducatie,... door het creëren van plaatsen die uitdagend genoeg zijn om vanzelf
tot spel te komen. Op elk moment en onder alle weersomstandigheden. 

Jeugd Jeugd Jeugd
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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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Het gevoel van verbondenheid en het samenspelen willen we echt laten groeien. Onze eilanden
moeten een plaats zijn waar het socio-emotioneel leren oefenkansen krijgt en kansen biedt voor
de harmonische ontplooiing van elk uniek kind op onze school. Daarom is het belangrijk dat kin-
deren zich bewust worden van en respect tonen voor de natuur en de omgeving. Niet alleen, maar
samen met de ander: kinderen met elkaar, leerkrachten, ouders en buren.

Dankzij de fijne samenwerking met ouders,
de stad Sint-Niklaas en buren krijgen we
kansen om onze speelplaatsen te verrijken
met groene ruimte. Basisschool De Zwaan,
Klavertje 3 en ’t Wijntje mochten reeds een
mooi budget ontvangen van de stad voor deze
vergroening. Zij richtten hun ruimte creatief in
en werkten hiervoor samen met de VTS We-
Tech) uit Sint-Niklaas en de VLOT scholen van
Lokeren. Tinel mag dankzij haar buren de
speelplaats uitbreiden met een echt speelbos.
De leerlingenraad gaat op verkenning voor
nog meer ideeën en ouders krijgen inspraak
bij de inrichting van de eilanden. Geïntegreerd
bij de inplanting van de nieuwe turnzaal en de
aanleg van de voortuin aan het  Tinelmuseum
en de bibliotheek wordt het ontwerp getekend
met architecten van MOS Oost-Vlaanderen.

Een groene speelplaats is teamwork, een
creatief verhaal dat we vertalen naar en ons
verbindt met leerlingen, ouders, buren en de
stad. 
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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

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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Hypnotherapie - NLP-Master
Mental Coach - Relatietherapie

Life Coach - HSP Coaching

Elise Cole
0478 54 74 67
elise.cole1@telenet.be
www.elise-cole.be

Edgar Tinelstraat 23 - 9112 Sinaai
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RTS viert feest! 
10-jarig bestaan Running Team Sinaai.

2021 belooft een feestelijk jaar te worden voor Running Team Sinaai! De club bestaat dan 10 jaar.
coronavirus zich nog zal gedragen in de maatschappij, maar één ding is zeker: RTS zal dit 10-jarig
bestaan niet zomaar laten voorbijgaan! De RTS club is in 2021 uitgegroeid tot een begrip in het
Waasland. De voorbije 10 jaar zijn voorbij gevlogen. Wat begon in 2011 als een kleine club in Sinaai
heeft zich op een drafje op de kaart gezet en daar mogen zij heel fier en trots op zijn. 

Het was ergens in het
jaar 2009 dat het idee
kwam van de gebroe-
ders Verlee en Werner
Heymans om de club op
te richten. Dat idee
kwam er tijdens één van
de loopwedstrijden in
Zeeuws-V laanderen
waar ze elkaar regelma-
tig tegen het lijf liepen.
Doordat Werner Hey-
mans en Mr Etienne de
Mee ster (voorzitter van
de sportraad) in de RVB
sportraad Sint-Niklaas
zetelden en daar een
idee was ontstaan om
een Finse piste aan te
leggen in Sinaai, stond
daar niks beter tegen-
over dan het oprichten
van een loopclub in Sinaai. Dus gingen Werner, Matthieu en Didier snel aan het werk in 2010
om Running Team Sinaai uit zijn startblokken te krijgen. De Finse piste werd geopend op zaterdag
5 juni 2010. Het verzamelen van de eerste lopers in Sinaai kon beginnen en was een feit op woens-
dag 17 november 2010. Met mond aan mond reclame bracht ons dit na enkele weken tijd naar een
36 tal leden en naar 4 belangrijke sponsors. De officiële start als club kon beginnen op 1 Januari
2011!  Met Matthieu Verlee als voorzitter, Werner Heymans als ondervoorzitter-trainer en Didier Ver-
lee als secretaris. Al snel kregen zij het gezelschap van Frank Provost, Wim Duerinck en Peggy
Veldeman. Eind maart 2011 verscheen ons eerste RTS infoboekje en op 4 april gingen wij van start
met de eerste Start To Run in Sinaai, wat ons ineens ook een 28-tal nieuwe joggers opbracht die
we zo uit hun zetel kregen in Sinaai. Het Running Team Sinaai was uit de startblokken vertrokken,
en hoe! 

In 2015 besloot Matthieu om de fakkel als voorzitter door te geven aan Frank Provost die tot op
heden nog steeds actief is als voorzitter. Wim Duerinck, Peggy Veldeman, Werner Heymans, Erwin
Vervaet en Ilse Smet zijn intussen ex-bestuursleden die allemaal hebben bijgedragen tot wat RTS
is tot op de dag van vandaag, bedankt allen hiervoor!
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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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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

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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De afgelopen jaren heeft RTS niet stil gezeten en waren ze actief op verschillende vlakken. Zo werd
er al jaarlijks de RTS Bokkenloop georganiseerd  (de 1ste RTS-loop op 15 juli 2012). Maar door het
coronavirus werd het dit jaar een virtuele editie. 

Verder waren er ook nog enkele memorabele familiedagen en Cava lopen, workshops voor de be-
geleiders en nieuwjaarsreceptie  van de club waar bekende Vlamingen aanwezig waren  (zoals oa
Ruben van Gucht - Saartje Vandendriessche - Lotte Claes) enz…  Kortom, RTS is een club die leeft
en blijft leven. 

Bij het huidige be-
stuur vormen Frank
Provost, Didier Ver-
lee, Matthieu Verlee,
Katja Raets, Wim
Kellens, Bart Maes
en Jurgen De
Bruyne een hecht
team. Ieder heeft
zijn of haar taken en
de bestuursleden
vullen elkaar perfect
aan. 

Verder kan het be-
stuur van RTS ook
rekenen op een aan-
tal trouwe sponsors
die de club een finan-
ciëel duwtje in de rug geven. Een andere hoeksteen zijn de 10-tal begeleiders die er wekelijks voor
zorgen dat de andere leden op een veilige manier de training kunnen afwerken. Zonder hen allen
zou RTS niet bestaan! De toekomst van RTS (met zijn meer dan 125 leden) ziet er rooskleurig uit,
de club gaat zich verder blijven ontwikkelen zodat de lopers van Sinaai en omstreken bij een club
terecht kunnen waar ze zich thuis voelen en waar de juiste spirit leeft.

Wil men inlichtingen of de club volgen kan men altijd eens kijken op www.runningteamsinaai.be

Wij wensen vanuit de redactie RTS een dikke proficiat en doe zo verder!  

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

Vrijdag 05 februari  19u30 25€ gratis.
Vrijdag 05 maart   19u30 25€ gratis 
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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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feest feest feest

STENENMUURFEESTEN een feest….  
Eigenlijk een bizarre tijd, Sinaai een dorp dat leeft, waar altijd iets te doen is door de verschillende
verenigingen, viel letterlijk stil  door de kracht en omvang van covid-19, dit was wel raar en dat zul-
len velen met ons beamen. 

Den “drive” zat erin, daarmee bedoelen we: we waren al een heel eind op weg bij het organiseren
van onze Stenenmuurfeesten 2020 maar helaas….

• de jaarmarkt mocht niet doorgaan, 
• de mountainbiketocht mocht niet doorgaan,  
• de rommelmarkt moesten we annuleren,
• de wielerwedstrijden werden geannuleerd,
• etc……

Sinaai_info_januari_2021_76_pg_Opmaak 1  8/12/20  18:15  Pagina 61



46

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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Uiteindelijk viel het verdict, geen Stenenmuurfeesten in 2020. De enige vorige editie van de
Stenenmuurkermis die in het verleden niet kon doorgaan was er een in de oorlogsjaren.

Doch we bleven echter niet bij de pakken zitten, we wonen immers in Sinaai hé, ne Snoaneir krijgen
ze niet zomaar klein. 

Als alternatief hebben we een “barbecue in the box” georganiseerd. De inhoud van deze  dozen
werd volledig coronaproof verpakt. 

Een hele equipe van vrijwilligers, uitgerust met mondmasker en wegwerphandschoenen, heeft het
bestuur hierbij geholpen.

Het deed ons enorm veel deugd dat we op zoveel hulp van vrijwilligers mochten rekenen, pakketten
vullen, afleveren… met als gevolg heel veel positieve reacties op dit initiatief!!!

Onze hoop werd gevestigd op het organiseren van onze jaarlijkse eindejaarsdrink waar we dit jaar
de gebedsviering aan gingen koppelen, want de overledenen van de wijk vergeten wij niet, ook
niet in tijden van corona. HELAAS moeten we hiervoor ook passen.

Onze stand op de Kerstmarkt in Sinaai mag helaas ook niet door gaan. 
GEEN Kerstmarkt. GEEN stand. 

We hadden nog zoveel ideeën, maar helaas…
Helaas zijn de woorden bubbel, quarantaine, lockdown in ons leven geslopen en zijn dingen zoals
ontsmetten, verluchten, dragen van een mondmasker en 1 knuffelcontact het nieuwe normaal.

Als bestuur van de Stenenmuurfeesten wensen we jullie prettige eindejaarsfeesten, dit zal waar-
schijnlijk niet zijn zoals we gewend zijn, maar hoop doet leven… we geloven er steevast in dat we
in 2021 langzaam maar zeker onze rug terug kunnen rechten naar een min of meer “normaal’ leven.
Hou jullie gezond, hou het veilig en zorg voor elkaar.

feest feest feest
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interview

Info Sinaai sprak met Robert Verstraeten, een jonge Sinaaise
zeventiger die eind jaren ‘60 zelf een racewagen begon te bouwen.
Een volbloed gepassioneerd “auto-didact”, zo blijkt…

Hoe ben je ermee begonnen? Je hebt geen technische opleiding gevolgd…

Ik heb één jaar technische hogeschool gedaan, maar toen mijn vader gestorven is, ben ik met die
opleiding gestopt. Ik deed veel aan zelfstudie en heb boeken verslonden over automechanica,
chassisbouw, motoren, wielophanging, enz. “Mechanica in het algemeen” interesseerde mij, auto-
mechaniek in het bijzonder! Racewagens zijn het summum van techniek: alles is uitermate uitge-
kiend, verfijnd, precies…

Midden de jaren ‘60 heb ik voor de eerste keer een Formule 1 wedstrijd bijgewoond in Francor-
champs. De wedstrijd was boeiend en in die tijd kon men nog, na de wedstrijd, de paddock (het
rennerskwartier) bezoeken. Momenteel is dit voor toeschouwers verboden terrein. Daar kon je een
handtekening vragen aan de piloten en de auto’s van dichtbij bewonderen en dat fascineerde mij
vooral. Ik wou graag deel uitmaken van die wereld, maar dat was een utopie vermits ik niet over
de nodige financiële middelen beschikte en die wagens onbetaalbaar waren. In 1963 ontstond in
de Verenigde Staten de Formule Vee.  Het betrof een raceklasse waarvan de motor en de versnel-
lingsbak moesten afgeleid zijn van een Volkswagen Kever. Dat leek mij de enige haalbare en be-
taalbare éénzitter-reeks en ik vatte het plan op om zelf een wagen te bouwen. Ik heb dan een
chassis getekend en gebouwd. Er bestonden toen ook zelfbouwkits om zo een wagen te bouwen,
maar daar deed ik niet aan mee. Mijn wagen is uniek, een volledig eigen ontwerp!

Hoe begin je aan zoiets?

Met veel denkwerk en tekenen van plannen. Ik heb er een gans dossier van: sterkteberekeningen,
berekeningen van gewichtsverdeling, wielstanden, motortuning enz. Na mijn schooltijd heb ik nog
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een paar jaar  als technisch tekenaar gewerkt en dat hielp ook. Pas een paar jaar later, mede door
de verplichte legerdienst, kon het naakte chassis bollen en hebben we deze voor het eerst getest
in 1970 op de E17, die toen nog in opbouw was. Het chassis werd vervoerd met de camion van
Brouwerij Capoen langs een klein vluchtweggetje en in Waasmunster zijn we op de baan geraakt.
Later heb ik het koetswerk gebouwd in aluminium en polyester. In 1973 wijzigde het reglement
voor Formule Vee grondig, zodat ik de auto gedeeltelijk moest herbouwen. Mede doordat ik in 1974
een jaar inactief was door een ernstige ziekte, heb ik pas voor het eerst deelgenomen aan een
wedstrijd in 1975, “De Beker van Belgie” in Zolder. Daar ben ik helaas niet kunnen starten: mijn
motor was stuk na de kwalificatiesessie, een start in mineur dus. De daaropvolgende jaren heb ik
aan meer dan 90 races deelgenomen, ook in Nederland, Duitsland en Engeland. Die wedstrijden
telden mee voor het Belgisch, Benelux- en/of Europees kampioenschap Formule Vee. Mijn broer
en een paar vrienden waren mijn vaste teamleden.

De auto is constant geëvolueerd en ik denk dat er bij elke wedstrijd altijd wel iets werd veranderd.
Het voortdurend uitzoeken en inventief zijn met bescheiden middelen was een passie. De remmen
aanpassen, de wegligging verbeteren, gewicht verminderen of beter verdelen, het was een con-
stante zoektocht. Niet elke wijziging was een succes: zo reed ik ooit twee motoren stuk door een
kleine aanpassing aan de gewichtsverdeling, waardoor lucht in de oliekanalen terecht kwam, een
gevolg van de middelpuntvliedende krachten in snelle bochten.

Namen er ook raceteams deel aan de races?

Vooral in Duitsland en Engeland waren er kleine bedrijven die Formule Vee racewagens bouwden
en verkochten. Die hadden ook wel een team van bijvoorbeeld twee wagens, maar de meesten
waren amateurs die een wagen kochtten. Ik was de enige die zelf reed met een volledig eigen ont-
werp (auto én motor). Sommigen werden gesponsord, en konden zich daardoor betere motoren

interview
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en banden aanschaffen. De  deelnemers  kregen ook wel wat steun van Volkswagen. De eerste 5
Belgen kregen een geldprijs en - mits enkele stickers op de wagen - kreeg je gratis olie, maar veel
was dat allemaal niet. 
Het was en bleef een dure sport. Gelukkig ging mijn vrouw mee in dit verhaal, wat - gezien de kos-
ten en het risico - toch niet zo vanzelfsprekend was.

We waren gewoonlijk met een dertigtal deelnemers bij elke start. Er hing een heel sportieve en ge-
moedelijke sfeer. We hielpen elkaar, want - buiten een paar “ fils à papa“ - waren het gepassio-
neerde jongens die er hun laatste cent voor over hadden. Ik herinner me nog een race in Zandvoort,
waarbij een concurrent zijn motor, tijdens de kwalificatieritten, kapot had gereden. Wij hebben toen
gans de nacht gewerkt met een paar mensen, om de motor terug aan de praat te krijgen. We leen-
den aan elkaar materiaal uit, maar tijdens de koers ging het er soms hard aan toe! Dit nam echter
niet weg dat we, na afloop, samen gezellig een pint dronken. Die gemoedelijke sfeer is er tegen-
woordig niet meer, er is te veel geld mee gemoeid en de belangen van de sponsors primeren.

Waren de motoren allemaal dezelfde?

De basis moest een 1300cc-boxermotor van Volkwagen zijn die mocht verbouwd worden, alhoewel
er toch wel een verschil in vermogen was tussen de diverse motoren. 
In de versnellingsbak mocht je ook andere tandwielverhoudingen inbouwen. Er was een heel re-
glement met specifieke regels voor de motoren, maar ook voor wat betreft het minimum gewicht,
de velgdiameter, de breedte van de banden, de inhoud van de benzinetank, enz. Voor elke wedstrijd
was er een technische controle, waar bekeken werd of de auto voldeed aan alle voorschriften, ook
op het gebied van veiligheid.   

Heb je zo een motor nieuw gekocht?

Ik bouwde die ook zelf. Ik kocht een oude motor, en verbouwde die dan. Ik kon natuurlijk niet alles
doen, zoals professionele bedrijven, omdat ik niet over het nodige materiaal en machines beschikte.
Je kon die motoren ook nieuw kopen, maar die kostten in de jaren ‘70 ongeveer 120.000 BEF (on-
geveer 3000 euro)… veel geld dus!  Maar, door alles zelf te doen, kon ik de kostprijs beperken. Er
was natuurlijk meer dan de motor alleen: banden, verplaatsingen, inschrijvinsgeld, herstellingen
enz.

In de jaren ‘80 verdwenen de  Formule Vee races in België.  Volkswagen is zich dan meer gaan in-
teresseren in races met bestaande types, zoals een Golf bv. Dat was, volgens hen, betere publiciteit.
In Duitsland en de Angelsaksische landen bestaan de races tot op de dag van vandaag nog wel.
Toen ik gestopt ben met racen, heb ik mij een oldtimer aangeschaft, een Britse MG die ik geres-
taureerd heb. Dat vond mijn vrouw ook leuker want nu kon ze meerijden. Ik heb vervolgens mijn
Formule Vee op stal gezet. Een jaar of tien geleden, kwam ik echter te weten dat er een club bestaat
die sessies voor éénzitters inricht op circuit. Vrij rijden dus, geen competitie. Ik heb dan de wagen
weer rijklaar gemaakt en neem af en toe nog eens deel aan een sessie,  een keer of drie per jaar.
In oktober 2020 ben ik nog op het circuit van Francorchamps gaan rijden, misschien niet zo evident
voor een 74-jarige, maar als die microbe je eenmaal besmet heeft… Het gaat er nu natuurlijk heel
wat rustiger aan toe dan bij races, maar het is mij vooral om de nostalgie te doen.

Hoe snel reed je wagen ?

Er stond geen snelheidsmeter in, dat is ook niet nodig. Een toerenteller, een olie-, temperatuur- en
drukmeter, dat was alles. De topsnelheid lag rond de 210 km per uur, maar die snelheid haal je niet
op elke omloop. Wij hadden reglementair ook maar vier versnellingen en ik nam geen risico’s omdat
ik de motor wou sparen en deze zeker niet te hoog in toeren wou jagen.
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Bent u ooit gecrasht ?

Een schuiver en ronddraaien gebeurde wel eens, vooral tijdens races in de regen. Eén keer ben ik
serieus gecrasht tijdens een vrije training op het circuit van Zolder. Daar ben ik in de vangrails ge-
gaan en heb mijn pols gebroken. De auto moest toen ook gedeeltelijk herbouwd worden. Er zijn
inderdaad risico’s aan verbonden, maar elke sport heeft zijn eigen risico’s.  Zelf was ik eigenlijk
nooit van plan om  met mijn wagen te rijden, het was gewoon de bedoeling om hem te bouwen en
eraan te werken, dát boeide mij vooral. Uiteindelijk heb ik dan tóch besloten om er zelf mee te
rijden. Daarvoor had ik wel een licentie nodig en moest ik les volgen in Zolder. Tien lessen, gevolgd
door een examen. 

Je kon in deze sport  zo veel geld steken als je maar wou. Ik heb deelnemers gekend die geld ge-
leend hadden om te kunnen koersen en nog jaren daarna hun lening moesten afbetalen. Maar ik
heb ook nog samen gereden met piloten die later in de Formule 1 zijn geraakt: Thierry Boutsen
heb ik goed gekend, hij is ook begonnen in de Formule Vee, heeft meerdere GP’s F1 gewonnen en
woont nu in Monaco.

Maken zo’n wagens veel lawaai ?

Ja hoor, zeker met vrije uitlaat.  De meeste circuits hebben een geluidslimiet voor testen of vrij
rijden. In Zolder mag je niet boven de 90 decibel en in Francochamps is het maximum  105 decibel.
Dit wordt streng gecontroleerd met meetapparatuur langs de baan. Voor races telt deze beperking
niet en is er geen geluidslimiet. 

Hoe vervoer je zo’n wagen en welke voorbereidingen moesten er voor een koers worden ge-
nomen?

Met een speciale aanhangwagen, die ik zelf op maat van de auto gemaakt had.

Voor elke koers moest je inschrijvingsgeld betalen. Dat was toch drie à vierduizend BEF. (75 à 100
euro). Er kwam ook veel administratie bij kijken: vergunningen, doorlaatbewijzen enz. Een wedstrijd
nam een gans weekend in beslag, want op zaterdag werden de kwalificaties gereden en op zondag
de koers. 
Ik heb pas op mijn 29ste mijn eerste race gereden. Veel te laat om er mijn carriere van te kunnen
maken, maar dat was ook nooit de bedoeling. Ik behoud de beste herinneringen aan die tijd en
heb er veel vriendschappen gesmeed. 

Vandaag de dag zijn de toegankelijke raceklasses veel verminderd. Formule Ford, met Fordmotoren
bestaat nog, maar is ook allemaal zó geëvolueerd (technisch gezien) waardoor het enorm duur is
geworden. Als amateur, zonder sponsor, moet je er niet aan beginnen.

Heeft u altijd dezelfde wagen gehad ?

Ja, maar die is constant veranderd. Het chassis bijvoorbeeld vond ik, op een bepaald moment, te
zwaar. Ik heb dat dan voor een deel doorgezaagd en een compleet nieuw achterstuk gebouwd dat
veel lichter was. Een Formule Vee mocht niet minder dan 375 kg wegen, zonder benzine: mijn auto
woog 398 kg, een handicap dus. Zelf had ik het voordeel dat ik zelf een lichtgewicht was. 
De motor zelf werd na 10 uur draaien, uitgebouwd en volledig gedemonteerd en voorzien van be-
paalde nieuwe onderdelen. Een oorspronkelijke Kevermotor heeft een vermogen van 42 pk. na het
ombouwen en afstellen, had hij 110 pk maar was daardoor ook zeer breekbaar. Eén keer over de
toeren gaan was voldoende om in de problemen te raken.
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Waren de races in de regen niet gevaarlijker?

Jazeker, maar ik reed eigenlijk graag in de regen, omdat het verschil in vermogen minder doorslag-
gevend was op een nat wegdek. Je moest de auto ook totaal anders afstellen bij regen. Maar soms
zag je gewoon niets, vooral als je bij de start midden in het deelnemersveld stond. Alle wagens
hadden de wielen buiten de carrosserie zonder spatborden, dus bij de start gaf dat een muur van
opspattend water.  

Nu vraag ik mij soms af hoe ik het, door de vele moeilijkheden en teleurstellingen die deze toch
wel aparte sport met zich meebrengt, nooit heb opgegeven. Maar het zal wel de passie zijn die
sterker was denk ik.  Ik bewaar echter mooie herinneringen aan die periode. Verleden jaar onder-
vond ik nog waardering toen de BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen) mij uitnodigde
om mijn auto tentoon te stellen in de VIP-ruimte tijdens het weekend van de 6-uren races van Spa
in Francorchamps. Jacky Ickx is toen ook de auto komen bewonderen en wilde met mij op de foto.
Dat gaf mij een gevoel van voldoening.
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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 ?
Woensdag en donderdag gesloten

Algemene aanneming  
Verlaagde plafonds  
Scheidingswanden  
Gyprocwerken  
Renovatiewerken

pastadelisa@gmail.com

Sinaai_info_januari_2021_76_pg_Opmaak 1  8/12/20  18:16  Pagina 74



Sinaai_info_januari_2021_76_pg_Opmaak 1  8/12/20  18:16  Pagina 75



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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