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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”

Redactioneel
In ons vorige redactioneel schreven we: “Licht brengt hoop, al eeuwen lang.”
En hoop doet leven!

Daar waar we tijdens de donkere dagen op de Dries omhoog keken naar de vrijheidsboom die zijn
licht over het dorp liet stralen, kunnen we nu al wandelend of fietsend uitkijken naar de ontluikende
krokussen en narcissen die kleur onder de vrijheidsboom brengen!

Licht, hoop, kleur, warmte doet ons ook hunkeren om naar buiten te komen, ontmoeten, beleven...

Dat is wat we als redactie ook graag brengen in Info Sinaai: nieuwe initiatieven, veilige activiteiten,
goesting om op zoek te blijven naar wat wél kan!

Velen blijven alternatieven zoeken en mensen “op een andere manier” toch iets bieden; het kan,
ook in Sinaai! 
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Dorpsraadnieuws 
Het Corona-beestje houdt ons allen aardig onder de knoet.

Het feit dat samenscholingen – en dus ook vergaderingen – van meer dan 4 mensen verboden zijn,
verhindert onze normale werking van vergaderen of organiseren.

We moeten niet te ver terugkijken: geen kerstmarkt, geen nieuwjaarsdrink, …

Maar we laten de moed niet zakken: zodra er versoepelingen komen, schieten we terug in gang.

Een eerste herkenbaar teken wordt wellicht de bevlagging in het dorpscentrum. Met de lente en
de zomer in het vooruitzicht, geeft dat toch al wat hoop op een terugkeer naar het “oude normaal”.

Ondertussen werd er deze winter massaal gewandeld. De wandelwegen aan de Boskapel of in het
stiltegebied, zijn door velen herontdekt. Spijtig dat de dijk langs het kanaal van Stekene er vaak zo
drassig bij lag.

Met lente en zomer in het vooruitzicht, brengen wij toch enkele routes nog eens onder jullie aan-
dacht:

- Wandelen langs trage wegen in Sinaai: 
https://www.ontdeksintniklaas.be/sites/toerisme/files/ 2020-06/RLSD_Wandelbrochure%20Si-
naai_%5BWEB%5D_herdruk%202020.pdf

-  800 jaar Sinaai Fiets- en Wandelroute:
Kaart: https://www.sinaaileeft.be/wp-content/uploads/2020/06/sinaai800jaar-route.pdf
Boekje: https://www.sinaaileeft.be/wp-content/uploads/2020/06/sinaai800jaar-boekje.pdf
(Sinds 2021 is deze route ook digitaal terug te vinden in de erfgoedapp voor de smartphonege-
bruikers)

Ook op onze website www.sinaaileeft.be vind je een leuk aanbod onder ’wandelen en fietsen’.

Wat de openbare werken betreft, valt er weinig nieuws te melden.
De heraanleg van verkeersplateau’s in de Hooimanstraat liep vertraging op, mede door het winter-
weer, maar wordt in het voorjaar afgewerkt.

Rond het dossier “Zwaanaarde” heerst bij de samenstelling van dit boekje windstilte. We vernemen
wel dat het stadsbestuur concrete plannen heeft om, in afwachting van de definitieve herinrich-
tingswerken, de Leebrugstraat aan te pakken.  Aan de schoolomgeving zou een fietsstraat worden
ingericht en over de lengte van de straat zouden enkele uitwijkstroken worden aangelegd.

Uit de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) noteerden we volgende
beslissingen:

CBS 23.1: het stadsaandeel voor de aankoop van een projectiescherm en bekabelings- en veilig-
heidswerken aan de geluids- en projectie-installaties in de Sint-Catharinakerk voor een bedrag van
13.528,32 EUR, inclusief btw, te betalen aan de kerkfabriek Sint-Catharina, Dries 68, 9112 Sinaai. 

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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CBS 7.12: prioritair te focussen op volgende lokale mobipunten op het grondgebied van Sint-Ni-
klaas:  Belsele: station;  Nieuwkerken: station, De Ster en Ten Bos; Sinaai: Dries en station; Puivelde:
Zulmaplein;

CBS 14.12: akkoord te gaan met de principiële toekenning van volgende subsidies voor sportinfra-
structuurprojecten aan volgende verenigingen: - HQ Gaming Club: 2.070 EUR; - AC Waasland:
5.046 EUR; - VK White Boys: 4.747 EUR; - Kracht en Geduld: 3.319 EUR; - Herleving Sinaai: 1.609
EUR; - GFA Sinaai: 600 EUR;

CBS 21.12:  Willy Sommers en licht en geluid te boeken bij Philippe Draps Entertainment, Kloos-
terstraat 57, 9080 Beervelde, voor de kermis in Sinaai op maandag 12 juli 2021. Het voorschot van
2.860 EUR + 171,60 EUR (6 % btw) = 3.031,60 EUR wordt gestort voor eind januari; het restsaldo
7.435 EUR + 446,10 EUR (6 % btw) = 7.881,10 EUR wordt gestort in de week volgend op het op-
treden. Artikel 2: een administratieve fee van 250 EUR + 15 EUR (6 % btw) = 265 EUR te betalen
bij verplaatsing of annulering van het optreden van Willy Sommers aan Philippe Draps Entertain-
ment, Kloosterstraat 57, 9080 Beervelde.

CBS 28.12:  goedkeuring van de vastlegging van de terraszone aan de zaak Climax en aan de zaak
't Peirk

CBS 4.1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis het vonnis van 14 december
2020 van het vredegerecht van het kanton Sint-Niklaa,s betreffende de afschaffing van voetweg 38
(Fierenswegel) op het perceel gelegen te Sinaai, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie C, perceel
754A, wegens verjaring door onbruik gedurende meer dan 30 jaar en in dit vonnis te berusten. 

Het College van burgemeester en schepenen beslist de huidige procedure, op basis van de wet op
de buurtwegen, voor het verleggen en afschaffen van een deel van voetweg 38 (Fierenswegel) tus-
sen de Leestraat en de Hellestraat te Sinaai, stop te zetten. 

Het al dan niet opstarten van een nieuwe procedure voor het realiseren van het tracé van voetweg
38 (Fierenswegel) tussen de Leestraat en de Hellestraat te Sinaai, op basis van het decreet ge-
meentewegen van 3 mei 2019, te kaderen binnen een op te maken globale visie op de wandelwegen
rond Sinaai.

Dat laatste wordt nog een kolfje naar onze hand.

Oproep aan de verenigingen

Op onze site www.sinaaileeft.be proberen we onder de link allerlei/verenigingen een overzicht te
geven van de verenigingen en hun contactpersonen in het dorp. 

Mogen wij vragen om eventuele wijzigingen van adressen, voorzitters, secretarissen aan ons door
te geven a.u.b.  Alleen zo kunnen wij een actueel overzicht garanderen.
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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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Het dienstencentrum “De Schutterij” 
kijkt hoopvol naar de toekomst
De laatste maanden zijn een zoektocht geweest voor iedereen, maar algauw vonden we aansluiting
bij Snoase partners en sloegen we de handen in elkaar! Van bureel van de Sint, bezoekje van de
huifkar, fleurige bloemetjes van de school tot onze warme actie “wensen voor álle mensen”, initia-
tieven die stuk voor stuk warm door jullie werden onthaald! 

Maar ook binnen het dienstencentrum De Schutterij vonden de opbelronde, het handwerkcafé
aan huis en de wandelronde hun start. Initiatieven waarbij wij van onze deelnemers vernemen dat
zij zich gesteund voelen in een babbel, een wandeling en sociaal contact! 

Ook tijdens volgende maanden zullen deze initiatieven verdergezet worden!

Ook aan de buitenzijde van ons dienstencentrum wordt er druk verder gewerkt en hopen wij,
bij de heropstart van onze cafetaria, jullie te verwelkomen op ons gloednieuw buitenterras!

Wij voelen gaandeweg dat steeds meer inwoners hun weg vinden naar het dienstencentrum. Tij-
dens de maanden februari tot juni mogen wij onze nieuwe stagiair Jim verwelkomen. Jim is een
laatstejaarsstudent ergotherapie en stelt jullie vol enthousiasme een aantal activiteiten voor.

Doorheen zijn stageperiode wil Jim jullie digitaal gaan coachen. Als jullie vragen hebben over het
gebruik van jullie smartphone, tablet of computer neemt hij graag zijn tijd om jullie individueel di-
gitaal te gaan ondersteunen.

Ook in de maand april, die in het teken staat van de valpreventie, heeft Jim enkele individuele ac-
tiviteiten uitgewerkt.

Op 1, 2 en 21 april organiseert hij een individuele infosessie waarin je leert welke factoren een in-
vloed hebben op het vallen. Je wordt doorheen een kamer meegenomen waarbinnen je op een in-
teractieve manier leert waar je zelf op kan letten bij jou thuis.

Jim zal ook actief inzetten op evenwicht, spierkracht en mobiliteit. Hiervoor organiseert hij op
26, 28 en 29 april individuele begeleiding om actief te blijven en om ervoor te zorgen dat je over
voldoende fysieke kracht beschikt om je valrisico te beperken.

Tot slot plant Jim ook huisbezoeken op 10, 11 en 12 mei waarbij hij met veel plezier eens een kijkje
komt nemen in jouw woning. Vanuit zijn opleiding ergotherapie zal hij jouw woning analyseren en
opzoek gaan naar factoren die mogelijks een gevaar kunnen vormen voor een valincident. 

Een boeiend programma in dienstencentrum De Schutterij lacht jullie alvast toe!

Hebben wij je warm kunnen maken voor onze komende werking, reserveer dan zeker jouw plaats!
03/778.59.60 https://zorgpuntwaasland.be/vind-je-verblijf/l/dienstencentrum-sinaai/  
Facebook: Dienstencentra en thuiszorg Sint-Niklaas - zpw

solidariteit
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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

Rode Kruis
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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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FeMma in beweging
Dit voorjaar zetten we verder in op bewegen in open lucht. Daarom zijn we in januari van start ge-
gaan met een stevige challenge: “Samen 1000 km wandelen tegen 1 juli 2021”. Op 1 februari had-
den we samen al 185 km gestapt. De knooppuntwandelingen, die we uitstippelden voor onze leden,
werden al verscheidene keren uitgetest en goed bevonden, al was het af en toe wel wat modderig.
Sommigen gingen letterlijk de creatieve toer op en deden de “zing en zoek wandeling” van het
jeugdkoor of de “kerstboomwandeling” in Sint-Niklaas. Ook de lichtwandeling in Brugge werd ge-
smaakt en uiteraard lokte de sneeuw ook heel wat leden naar onze eigen mooie Sinaai boeren-
buiten.  

Elke vrijdag gaan Rahma en Liliane op pad voor een tochtje
van ongeveer 5 km, dus dat telt al goed op. Iedereen wan-
delt op eigen houtje en stuurt de kilometers door, eventueel
vergezeld van een foto van onderweg.

Om het wandelen wat uitdagender te maken, werd een
valentijn-harten-zoektocht uitgedacht. Voor deze activiteit
deden we een beroep op de creativiteit van de feMmaleden.
Elkeen knutselde een hart met 2 verschillende kleuren. De
harten hangen verspreid over Sinaai. Er zijn 10 verschillende
combinaties. 

Iedereen kan deelnemen, ook niet-leden. Je vindt de deelnameformulieren bij Marianne in de Edgar
Tinelstraat 8 of bij Hilde in de Katharinastraat 6. De zoektocht loopt tot 31 maart 2021.
Onze leden werden ook verwend met een leuk feMmapakketje. We proberen op die manier voor
onze leden een lichtpuntje te zijn en contact te houden. Misschien ontving jij reeds één van onze
doorgeefbloempotjes?

Wil jij feMma ook leren kennen, neem gerust contact op met onze voorzitster Marianne De Sy voor
meer informatie: 03/772.58.25 of 0474390410. Mailen kan naar de.sy.marianne@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.facebook.com/femmasinaai.

verenigingen
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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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verenigingen

Toneelkring Baudeloo
Door de gekende omstandigheden kunnen we geen activiteiten plannen en blikken we terug in het
verleden. In vorige editie haalden we herinneringen op van gespeelde stukken door de volwassenen
en nu zetten we onze jeugdproducties in de schijnwerpers.

Een  allereerste jeugdproductie, onder regie van Marcella Antheunis, situeren we in het prille begin
van Baudeloo. De eigenlijke jeugdafdeling werd in 1990 gestart door Marleen De Plukker die ook
in de eerste 10 jaren de regie op zich nam. Daarna namen Kristel De Mulder en Karin De Wael deze
taak over. Kristel is momenteel nog steeds verantwoordelijk voor de jeugdwerking. De voorstellin-
gen waren steeds een succes en soms stonden er tot wel een dertigtal kinderen en jongeren op de
planken. Door gebrek aan kandidaat-acteurs (tijdsgebrek door studie of andere hobby) was de
laatste productie in 2016. Momenteel staat deze werking dus op stand-by maar is zeker niet defi-
nitief opgegeven.

Met enige fierheid willen wij hier wel vermelden dat drie gekende gezichten uit de TV-wereld hun
eerste stappen hebben gezet als acteur bij Baudeloo. Stavros van Halewyck is hoofdredacteur en
nieuwslezer bij TV Oost. Caroline Maes speelde meerdere rollen in TV-series en is een gekend ge-
zicht in “Familie“ (Mieke). Jelle Mels is eindredacteur bij het VRT-nieuws en Karrewiet-presentator.
Baudeloo zond dus wel degelijk zijn zonen en dochters uit!
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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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verenigingen
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verenigingen
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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KWB Duizend Appels Sinaai Waasmunster
Ons b(l)oeiende verenigingsleven is in deze tijd een grijze muis. Dat is een jammerlijke vaststelling,
maar het is moeilijk mensen te verenigen met een tussenafstand. Ons bestuur heeft voldoende
creativiteit om ideeën uit te werken maar we zijn door de omstandigheden gekortwiekt. En we gaan
geen opsomming aan mogelijkheden geven of valse hoop wekken als daar geen concrete data
kunnen aan verbonden worden. 

Het KWB ledenblad ‘Aktief’ blijft ons plaatselijke bindmiddel en zodra onze overheid het licht op
groen zet om het normale leven te hervatten, zal u daar onze vooruitzichten en geplande activiteiten
terugvinden. Nog even volhouden, zoals u dat al een jaar lang voorbeeldig doet, en we bruisen
weer zoals het binnen onze KWB vereniging gebruikelijk is.

Landelijke Gilde
Bij het schrijven van dit artikel - half februari 2021- zijn er nog niet veel vooruitzichten die wijzen op
enige versoepelingen van de coronamaatregelen. We hopen op beterschap.
Daarom willen we graag onze geplande activiteiten voor de komende maanden toch aan u voor-
stellen. 
5 april dauwwandeling
25 april haarvlechten voor kinderen
4 mei voordracht “bier en chocolade” i.s.m. Davidsfonds Sinaai
12 mei eucharistieviering ter ere van de Kruisdagen
13 mei sneukeltocht (*)
4 juni koken voor mannen “culinair vreemdgaan”
eind juni kleiduifschieten

(*) Alternatief voor de jaarlijkse sneukeltocht Landelijke Gilde Sinaai
Ieder jaar, op O.L.H.Hemelvaart, vindt de sneukeltocht plaats. Dit jaar zou hij voor de 20ste keer
doorgaan. Aangezien we spreken over 500 deelnemers is het onmogelijk om deze editie op een
coronaveilige manier te organiseren.
Maar geen nood, het bestuur van de Gilde heeft een fietstocht doorheen het Waasland uitgestip-
peld. Deze bewegwijzerde tocht zal men kunnen fietsen van 1 tot 31 mei. Tijdens het fietsen, zullen
er enkele opdrachten moeten worden uitgevoerd, waar men leuke prijzen mee kan verdienen. 
Meer info vind je op onze website: www.sinaai.landelijkegilden.be.

Alle hoger genoemde activiteiten zijn “onder voorbehoud”. Voor de meest recente info, raadpleeg
je best onze website: 
http://sinaai.landelijkegilden.be of www.facebook.com/Landelijke-Gilde-Sinaai of landelijke-
gilde.sinaai@telenet.be.

Een aanrader om te doen:
Landelijke Gilden Nationaal heeft tal van wandelingen uitgestippeld. De link naar de website:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8358824 
Je kan ze downloaden op je GPS of smartphone of gewoon afdrukken. 

Je kan de wandelingen ook vinden op volgende websites: https://www.landelijkegilden.be/be-
terbuiten of volgen op de facebookpagina voor regelmatige updates en sfeerbeelden:
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964 
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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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Chiro Alleman
Dag Alleman! Eerst en vooral wensen we jullie een heel gelukkig nieuw jaar! Met veel plezier
namen we afscheid van 2020, op naar een beter, zotter en gezonder jaar!

In dit nieuwe jaar konden we sinds februari, na maanden online-chiro, eindelijk terug starten met
chiro op onze terreinen. Zowel wij, de leiding, als de leden waren dolenthousiast om elkaar weer in
levende lijve te kunnen zien op zondag. Wat hadden we dit allemaal hard gemist!

Nu de inschrijvingen voor dit chirojaar afgerond zijn, kunnen we jullie ook met trots meedelen dat
we dit jaar met maar liefst 237 Allemannetjes zijn. Ondanks corona, bereiken we een nieuw record!
We zijn benieuwd naar wat 2021 nog meer voor ons in petto heeft.

Tenslotte, hebben we speciaal voor de 1ste editie van 2021 een corona Chiro-woordzoeker gemaakt.
Gedaan met die coronaverveling! Zoek mee naar de groepen, Marc Van Ranst en nog veel meer. 

Veel plezier!   

23
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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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Chiro Wij
Ook op de jongenschiro was het de laatste maanden veel stiller dan gewoonlijk. De openingsfor-
matie ging maandenlang niet door en de oudere afdelingen mochten al helemaal niet komen. Voor
de kleinere chiromannen slaagden de leiders erin om bij de vele buitenactiviteiten toch creatief af-
stand te houden en de richtlijnen zo goed mogelijk na te leven. De jongste afdelingen amuseerden
zich bijvoorbeeld op een kerstfeestje. Iedereen had een klein cadeautje mee voor elkaar en er wer-
den spelletjes gespeeld. Bij de gigantjes is Sinterklaas ook langsgekomen met heel veel lekkers!
En ze hadden allemaal geluk want er waren dit jaar geen stoute giganten bij! De oudere afdelingen
hadden het iets minder goed getroffen. Zo misten de aspis de halloweentocht en konden ze hun
kraampje op de kerstmarkt niet opzetten. Ook op zondag moesten ze thuisblijven. Gelukkig had
hun leiding talloze gekke activiteiten voor thuis verzonnen zodat zij zich toch niet te hard zouden
vervelen.

De leiders zouden natuurlijk
ook o zo graag nog eens met
hun afdeling op weekend
gaan, want wat is er nu leuker
dan je een heel weekend amu-
seren met je vrienden en ach-
teraf doodmoe naar huis terug
te keren? We houden onze vin-
gers ‘crossed’ opdat dit mis-
schien toch nog zal lukken,
maar we kunnen er uiteraard
niet vanuit gaan.

Als we allemaal ons best blij-
ven doen, zal hopelijk alles ver-
der in positieve zin veranderen
en kunnen we in juli met heel
de chiro samen op kamp naar
Dinant. Daar kijkt iedereen naar
uit. Vorig jaar hebben we ge-
zien dat we ons ook kunnen
amuseren als er strenge coro-
naregels gevolgd moeten wor-
den, maar vanbinnen hopen
we toch op een kamp zoals
vroeger!

Verder wenst Chiro ‘Wij’ ieder-
een een mooi 2021 toe en
hopen wij u snel te mogen te-
rugzien op zondagnamiddag of
op andere evenementen! 
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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
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring “Den Dissel” Sinaai jaargang 17  nr. 2 - 2021 

Josef Ochs
† Sinaai
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Disselingen
Jaarboek 2021
Zoals reeds eerder meegedeeld handelt deze publicatie over een aantal verdwenen
beroepen in Sinaai. Om onze vooropgestelde plannen te kunnen realiseren zijn we
nog op zoek naar info en vooral foto's. Wie kan ons o. a. een foto bezorgen van een
vroegere schaapherder? Wie heeft nog gegevens over de verdwenen bloemisterijen
op ons grondgebied? Wie bezorgt ons een foto van een melkophaler bij de boeren en
van een melkboer aan huis?

Reeds verschenen jaarboeken
Achteraan in dit nummer vind je een overzicht van de verschillende jaarboeken die we
sedert 2005 uitgaven. Zoals je zal merken is de voorraad van enkele boeken uitgeput
maar de meeste kunnen we nog aanbieden aan een lage prijs. Een ideale gelegenheid
voor hen die nog niet zo lang lid zijn en de verzameling van onze publicaties wensen
aan te vullen. Neem daarvoor contact op met één van onze medewerkers. We hopen
natuurlijk ook dat je vlug weer een bezoekje kan brengen aan ons lokaal op de boven-
verdieping van het gemeentehuis.

Nacht van de Geschiedenis
Wegens de coronamaatregelen kon de “Nacht van de Geschiedenis” in maart niet
doorgaan en is deze verschoven naar de dinsdag 9 november. Op het programma
staat een lezing van Sint-Niklazenaar Herman Cole die vertelt over de Jeruzalemreizen
van onze dorpsgenoot Marinus Geubels. Hij schreef er ook een boek over en hoe je
dat kan bekomen vind je verder in dit nummer.

Schenkingen
Pascal De Bock: vier ingelijste foto's i.v.m. ons dorp
Peter Van Acker: een doos met familiefoto's
Freddy Van Hese: een doos met bidprentjes
Linda Van den Broeck: een verzameling met verschillende prentjes
Maggy Wojtulewski: gedachtenisprentjes

Etienne De Meester
Voorzitter
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De onbekende soldaat van Sinaai
Zoals we verwacht hadden riep ons jaarboek over Wereldoorlog II heel wat herin-
neringen op bij onze (voormalige) dorpsgenoten. We nemen aanvullingen en eventuele
correcties (of alternatieve versies van de feiten) graag op in onze kwartaaledities.
Zo kunnen we het beeld van wat de oorlog betekende voor ons dorp alleen maar
scherper stellen.
Hieronder vindt u de tekst die Miet Vermaere, dochter van voormalig gemeentebe-
diende én gedreven heemkundige Clement Vermaere, ons bezorgde als aanvulling op
het verhaal van de neergeschoten Duitse soldaat.

In Sinaai lag er gedurende een vrij lange tijd (sedert het einde van WO II in 1944 tot
27 oktober 1948) een ‘onbekende soldaat’ begraven, maar zijn betekenis voor het dorp en
zijn inwoners is helemaal verschillend van deze van de ‘klassieke’ onbekende soldaat.
Geen vaderlandse romantiek voor hem - hij was immers een ‘vijand’- geen retoriek
en zeker geen eeuwige vlam. 
Op 4 september 1944 werd hij doodgeschoten in het dorp door leden van de Witte
Brigade en nog dezelfde avond begraven op het kerkhof rond de kerk in het gedeelte aan
de kant van de pastorij. Zijn stoffelijke resten bleven daar liggen tot ze in 1948 over-
gebracht werden naar een Duits militair kerkhof.
Laten we daarom terugkeren naar het Sinaai van begin september 1944 op het ogenblik
dat het Duitse leger of wat er nog van overbleef in onze contreien zich wanordelijk
terugtrok, achterna gezeten door de geallieerden, Canadezen, Polen en vooral Engelsen;
voor een overzicht van de bevrijding die op 4 september 1944 in gang werd gezet
verwijzen we naar de link van de VRT:  https://vrtnws.be/p.RQxNE0EVM.
Het jaarboek 2020 ‘Sinaai en WOII’ van de Heemkundige Kring ‘De Dissel’ bevat,
zoals blijkt uit de inhoudstafel, uitsluitend persoonlijke verhalen, neergeschreven of
naverteld van en door inwoners van Sinaai. Dit blijkt ook uit lezing van het boek.
Aangezien ik sedert vele jaren in het bezit ben van de helft van het militaire identiteits-
plaatje van een doodgeschoten Duitse soldaat, trok één specifieke gebeurtenis onmid-
dellijk mijn aandacht, namelijk deze van 4 september 1944 wanneer een op de vlucht
zijnde Duitse soldaat door de Witte Brigade werd doodgeschoten.

De twee artikelen uit het jaarboek waarin de dood van de Duitse soldaat wordt be-
schreven zijn de volgende:
1° ‘Een ooggetuigenverslag van de aftocht’, verteld door Walter Baert 
2° ‘De bevrijding door de ogen van René Windey’ 

Bovenste helft van het militair identiteitslaatje van de neergeschoten soldaat.
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Blijkbaar kende niemand of bijna niemand in Sinaai de naam van deze soldaat van
de Kriegsmarine, ingelijfd bij het Duitse leger in 1943; slechts een handvol mensen,
namelijk zij die bij het opstellen van de overlijdensakte aanwezig waren, heeft zijn
naam gelezen of horen uitspreken en zoals verder blijkt, dan nog enkel zijn familie-
naam. Ze zijn intussen allemaal overleden.
Wat gebeurde er juist op 4 september of was het 5 september 1944 in Sinaai?
De eerste getuigenis in het jaarboek is deze van Walter Baert, vijf jaar oud op het
ogenblik van de feiten; hij vertelt op blz. 71 van het boek hoe hij als kleine jongen getuige
was van het voorval:
Ik stond dus door het venster te kijken en zag plots drie Duitse soldaten uit de richting van
De Beek komen en richting het Dorp gaan. Ze waren te voet en kwamen aangewandeld aan
de overkant, langs het café van Romeo Bal. Plots werd er heel luid ‘HALT!’ geroepen.
…
De soldaten bleven meteen staan.
… (beschrijving van de vlucht van twee van de drie soldaten.)
De soldaat die overbleef zette zich op zijn knieën. Zijn geweer hing schuin over zijn schouder.
Hij stak zijn linkerhand omhoog als teken van overgave. Hij wou met zijn rechterhand zijn geweer
van de schouder nemen, toen er plots een schot viel. Ik zag de soldaat neervallen, achterover.
Zelf wist ik niet goed wat er gebeurde, ik begreep eigenlijk niet dat die soldaat gewond was of
misschien zelfs was doodgeschoten. Een beetje later kwamen er mensen aanlopen met een ladder-
tje. De soldaat werd op de ladder gelegd en ze vertrokken met hem richting Dorp.
Later heb ik gehoord dat die soldaat onmiddellijk begraven is op het kerkhof, aan de kant van
de pastorij.
De Heemkundige Kring kwam in het bezit van de geschreven oorlogsverhalen van
René Windey (†2014), die een soort van dagboek bijhield van de gebeurtenissen, en
ook noteert wat zich - volgens hem - op dinsdag 5 september 1944 heeft voorgedaan
(zie p. 94 in het Jaarboek):
…
Er werd ook verteld dat de witte brigade, afdeling Sint-Niklaas, zich had opgesteld op de oprit
van Cesar Puimège. Ze openden het vuur op drie fietsende Duitsers: één werd dodelijk ge-
kwetst, de twee anderen gevangen genomen en wenend weggebracht. De eerste rustplaats van
de dode was de poort van Polleken Bal. Als door gieren werd hij van zijn persoonlijke bezit-
tingen beroofd.
Twee versies dus van dezelfde gebeurtenis, met een verschillende datum. Bij het
lezen van het boek drongen volgende vragen zich bij mij op:
1° Wat is de functie van een dergelijk plaatje? 
2° Wie was die soldaat en wat was zijn naam? 
3° Werd een overlijdensakte opgemaakt van die soldaat en waar is ze, daar hij op het
kerkhof werd begraven? De antwoorden zijn verhelderend.
1° De functie van het plaatje is volgens Wikipedia heel eenvoudig en logisch:
In veel landen wordt een dergelijk plaatje aan militairen verstrekt. Andere formele en informele
benamingen zijn: herkenningsplaatje (of hepla), hondenpenning (of het Engelse dog tag) of
val-dood plaatje. Vaak kan het plaatje in tweeën worden gebroken, wat gebeurt als de drager
dood is. Op beide delen staan dezelfde gegevens. Het ene deel blijft bij het lijk, het andere deel
dient voor de administratie. De Duitse benaming is ‘Hundemarke’ (eigen noot).
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2° Wie was die soldaat en wat was zijn naam?
Al heel vlug kreeg ik een antwoord op deze deze vraag; ik raadpleegde het boek van
G. Spittael ‘Libera me’ en las daar dat er in Sinaai in WO II slechts één Duitse soldaat
sneuvelde met name:

Zijn naam is dus OCHS Josef, Gefreiter (korporaal) en het nummer 39-419 is dit van
zijn graf op het grote Duitse Oorlogskerkhof van Lommel, waar zo’n 39.000 stoffelijke
overschotten van Duitse soldaten werden samen gebracht en begraven.
Voor wie tijd en zin heeft om volgende brochure (enkel in het Duits beschikbaar)
eens te raadplegen: vanaf p. 18 gaat het over de geschiedenis van het kerkhof van
Lommel: https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichInfor-
mationsmaterial/KGS/Themenhefte/Belgien_D_2014_WEB.pdf
Op p. 72 van het Jaarboek staat een kopie van een document ‘Model van de Lijst’,
gedateerd op 12 februari 1948, waarop toenmalig burgemeester Haelterman bevestigt
dat er zich ‘op het grondgebied der gemeente 1 Duits graf bevond, gelegen aan de
Noordkant Kerk (uitgang kleine toren)’.
Tot op heden is mij niet duidelijk op wiens vraag deze verklaring werd ingevuld,
aangezien het document minstens moet vergezeld geweest zijn van een aanvraag tot
invulling van het attest. Het werd op 13 februari 1948 teruggestuurd volgens de
handgeschreven vermelding op het ‘Model van de Lijst’.
Blijkbaar was het iemands bedoeling alle op Belgisch grondgebied (Duitse) gesneu-
velde en begraven soldaten vooreerst in kaart te brengen om ze daarna over te bren-
gen naar één groot oorlogskerkhof.
3° Werd een overlijdensakte opgemaakt en waar ligt hij nu begraven?
Vermits er een officieel document bestaat van dit graf in Sinaai, was er de zekerheid
dat er ook een overlijdensakte moest zijn en inderdaad, op 18 september 1944 werd
een aangifte van overlijden genoteerd van 4 september 1944; dit was dus 14 dagen
na de feiten.

p. 424  uit ‘Libera me’ G. Spittael
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Belangrijk voor het verloop der gebeurtenissen is te vermelden dat 4 september
1944 tegelijk de laatste dag was van het ‘oorlogsgemeentebestuur’ van Sinaai, het
schepencollege kwam uitgerekend die avond voor de laatste maal samen, helaas ont-
breekt elk verslag van die zitting in de archieven.
Het is gissen hoe het daaropvolgende gemeentebestuur, dat de overlijdensakte heeft
opgesteld op 18 september 1944, aan de gedeeltelijke identiteit is geraakt van de
doodgeschoten soldaat. Zeker is dat men in Sinaai heel verveeld moet hebben gezeten
met dit pijnlijk voorval.
Tussen 4 en 9 september was het in de streek één grote chaos; op 9 september trokken
de Engelsen Sint-Niklaas binnen en aan beide kanten vielen nog slachtoffers. Het is
dus ondenkbaar, zelfs uitgesloten dat welke Duitse overheid ook, voor zover die nog
functioneerde, de identiteit van de soldaat aan de gemeente Sinaai heeft meegedeeld.
En daarmee duiken nieuwe vragen op:
- Hoe is de ‘burgerlijke stand’ van Sinaai van die tijd dan in het bezit gekomen van

de gegevens betreffende de soldaat? 
- Wat gebeurde er met de twee medevluchters van de gevallen soldaat? Werden zij

inderdaad tegengehouden en hebben zij zijn naam en verdere gegevens vermeld?
- Of ging het zoals René Windey schreef (zie Jaarboek p.94):  ‘ … als door gieren werd

hij van zijn persoonlijke bezittingen beroofd …’?
Dit betekent dat ook de zakken van zijn kledij werden doorzocht en dan moet men  zijn
‘Soldbuch’ gevonden hebben, zijn militair paspoort, waarin alle individuele identiteits-
gegevens stonden, inclusief de namen en het adres van de ouders/echtgenote. 
Voorbeelden van afbeeldingen van dergelijke Soldbücher – Kriegsmarine zijn gemak-
kelijk te vinden op het internet.

De vermeldingen betreffende het identiteitsplaatje in de overlijdensakte zijn in elk
geval deze van het plaatje in mijn bezit.
Een ander en belangrijk op te lossen raadsel was dit van het in de overlijdensakte
vermelde adres van Josef OCHS: ‘14 Erbück a/ Neur- Bergstraat twee en twintig: dit was
nergens terug te vinden en het bestaat ook niet,  maar dank zij een bereidwillig edu-
catief medewerker van ‘Huis Over Grenzen’, het Jeugd- en Ontmoetingscentrum aan
de begraafplaats te Lommel die meedeelde dat Josef OCHS geboren werd in ‘Erbach’,
kon hij gelokaliseerd worden, alleen wist men niet welke van de vele plaatsen in
Duitsland met deze naam bedoeld werd. 
Verder geduldig speurwerk leverde uiteindelijk het sluitend bewijs op: het betreft hier
de Stadt Erbach aan de Donau, met als postnummer 89155 in Baden-Württemberg;
Josef OCHS staat er vermeld op de lijst van de gesneuvelden. In Erbach is een Bergstrasse
en blijkbaar leven daar nog heel wat mensen met de familienaam OCHS.
Wat er met de andere onderste helft van het plaatje is gebeurd, is eveneens een raadsel.
Op 11 november 2020 zocht ik zelf naar het graf van Josef OCHS op de Duitse oorlogs-
begraafplaats van Lommel en ik nam er enkele foto’s; het is één van de circa 39.000 goed
verzorgde graven van Duitse soldaten, gesneuveld in België tijdens WO II. Hier staat
ook de geboortedatum vermeld, 22 april 1925, dus Josef OCHS was op het ogenblik
van zijn overlijden 19 jaar oud.

Nawoord
Het identiteitsplaatje van Josef OCHS berust nu definitief in het Dorpshuis in de lo-
kalen van de Heemkundige Kring, daar is het op de juiste plaats.

         
               
                 

  

              
            

        
             
              

 

               
         

              
    

             
           
            

       
          

              
    

          
              

             
             

  

   uit ‘Libera me’ G. Spittael
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        ’t Oneindige Verhaal, Stationsstraat 68,
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Ik dank in het bijzonder Wilfried Seghers, die mij heeft aangespoord dit artikel te
schrijven en verder Guy Cardeynaels, Lieven Danckaert, Arie de Groot, Wim Lannoy
en Georges Tallir die mij geholpen hebben bij de identificatie van de soldaat, bij het
ter hand stellen van documenten en het situeren van de dood van Josef OCHS in de
geschiedenis van WO II.

Miet Vermaere

De Duitse oorlogsbegraafplaats van Lommel
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Herman Cole loopt in de voetsporen van Marinus Geubels
Het gebeurt niet elke dag dat er een boek op basis van een (historische) tekst van een
vroegere dorpsgenoot heruitgegeven wordt, dus als dat op onze tafel belandt, besteden
we daar graag aandacht aan. Trouwe lezers van de Sinaïek herinneren zich misschien
dat we in de allereerste jaargang (2005) het verhaal van de familie Geubels en haar
betekenis voor het dorp belichtten. Eén van de meest kleurrijke figuren van deze familie
was pater Marinus Geubels, die midden 18de eeuw een voetreis naar Rome én naar
Jeruzalem maakte. Zijn boeiende en vermakelijke reisverslagen werden door zijn
moeder in boekvorm gepubliceerd.

Herman Cole uit Sint-Niklaas, gekend als toeristisch auteur met een passie voor Italië,
werd in de zomer van 2019 getroffen door het Italiaanse element in het verslag: Geubels
bezoekt Rome, Napels, de Vesuvius, Pozzuoli, Messina, Catania, de Etna, Malta. Op
de terugweg van zijn heftige ronde van het Heilig Land passeert hij in Genua, Livorno,
Loreto, Padua, Venetië en Triëst. Tussen begin april en eind augustus 2020 maakte
Herman op basis van de beide reisverslagen een dertigtal nieuwsbrieven voor de
leden van de culturele vereniging ‘Anfiteatro-amici della cultura italiana’. Omdat
deze vereniging door corona haar dertigste verjaardag (1990 - 2020) niet kon vieren,
heeft Herman de geschriften van Marinus opnieuw vertaald en geresumeerd. En zo
verscheen in maart 2021 ‘Pelgrim met een knipoog - Dóór Italië naar Jeruzalem’. De
‘knipoog’ in de titel verwijst naar de zonneslag die de pelgrim opliep in La Valletta,
waardoor Geubels achterbleef met een gedeeltelijke gezichtsverlamming.

Het werd een boek van 256 bladzijden, met een uitgebreid verslag van de verschil-
lende reisdoelen van de pelgrim: de avontuurlijke tochten dwars door Frankrijk, de
tumultueuze Middellandse Zeevaart tussen Malta en Egypte, zijn Ronde van het Heilig
Land in de sporen van zijn Zaligmaker, zijn grillige tocht huiswaarts door Oostenrijk,
Duitsland, de Ardennen, de Kempen … Het werk bevat behalve een paar kaarten uit
de verzameling van de KOKW ook foto’s gemaakt door leden van Anfiteatro en een
klein poëtisch addendum met ‘Italiaanse’ gedichten van de Wase dichter Anton van
Wilderode, eveneens een gepassioneerd Italiëliefhebber. Warm aanbevolen in deze
blijf-thuis-tijd!

Annemie Bogaert

Pelgrim met een knipoog - Dóór Italië naar Jeruzalem
Auteur: Herman Cole (marinus2020@colesterolo.be) 
Datum publicatie: 8 maart 2021 
ISBN 789464209266 
Kostprijs: 22,99 euro 

30,00 euro (toezending met bpost in België) 
Verkrijgbaar:        ’t Oneindige Verhaal, Stationsstraat 68,

9100 Sint-Niklaas. Tel: 03 776.52.25
info@oneindigeverhaal.be
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Sinaai hielp Roemenië
In het najaar van 1989 volgden velen de toestand in Roemenië en hoopten dat er spoedig
een einde kwam aan de revolutie. Die zorgde voor erbarmelijke toestanden in het
land door een groot gebrek aan voedingsmiddelen, kleding en medicamenten.
Op vele plaatsen ontstonden spontaan hulpacties. Ook Sinaai wilde zijn steentje bijdra-
gen. Verschillende acties werden ondernomen, o. a. een huis-aan-huisophaling, een
omhaling in de kerken en mede dankzij de giften van instellingen en firma's verza-
melde men ruim 270.000 Bfr. Met een deel daarvan werd een grote voorraad houd-
bare eetwaren en medisch materiaal aangekocht. Een inzamelactie leverde warme
winterkleding en schoenen, vooral voor kinderen, op. Eveneens een groot succes!
Op vrijdag 2 februari 1990 vertrok een vrachtwagen van de firma Biddeloo, geladen
met ongeveer 6 ton levensmiddelen en 8 ton kledij naar het bergdorpje Ojdula in de
Karpaten. Zondagavond was de vrachtwagen na een voorspoedige reis reeds ter
plaatse. 's Maandags begon de verdeling van de goederen onder de inwoners en ook
het kinderweeshuis Sf Gheorghe uit de omgeving werd niet vergeten. De vreugde
en de dankbaarheid van de bevolking waren zeer groot. 
Maria Nyika kon volop rekenen op de steun van de famillie Caljon, ook in Roemenië.

Etienne De Meester

De vrachtwagen is geladen. Nog vlug een foto van helpers: vlnr. André De Witte, René Baeyens, ....?....,
Hugo Noens, August Van Cauteren, Maria Nyika, ....?...., Jos Andries, ....?...., Dorien ....... (Zeveneken),
....?...., Nagy Domokos (schoonbroer van Maria), echtgenoot van Dorien, Johan De Witte, en veldwachter
Herman De Beule.
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Zelfstandige naamwoorden met ”R”
Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
En ditmaal starten we met een rrrrrrrrrrrrrrrotvaart!

Rammelas, rammelkont: babbelkous, kletskous – iemand die maar door ratelt
Rammeleiër: babbelaar, rammelaar voor kinderen
Rapiet: een snel, rap persoon – da’s ne rapiet, zenne
Rapken (op een …): nog vlug doen –‘k zen op ê rapken noar den bakker gewist
Rappigheid: handigheid, snelheid met de bijklank van haast – in de rappigheid vergeten
Raps: een rasp – letterwissel tussen p en s
Rastieël: ruif boven de voederbak van een paard – komt van het Latijnse rastellus

(hark, schoffel)
Rattekot: een krotwoning
Rau: rouw – w is niet te horen na au, ou, eeu en u
Raum: een raam – de lange a wordt bij ons meestal als au uitgesproken
Raumplasaunt: een vervanger – het Franse remplaçant
Rauschieting: schieting ter nagedachtenis van een overleden lid van een schutters-

vereniging
Rebbe: een rib – da blijft aon de rebben plakken kun je zeggen van krachtig voedsel,

maar ook van een gebeurtenis
Rebbekas: borstkas
Rebiërbel: rabarber – de korte a verandert in e en naar ‘snoase’ gewoonte doen we er

in de tweede lettergreep nog een i bij. En er is ook de medeklinkerwissel tussen r en l 
Rebuu: een afvalproduct – het Franse rebut (afval, uitschot)
Rechtzinnigheid: eerlijkheid, oprechtheid
Ree: een bovengronds spoor van een mol, ook een wagenspoor – verwant met rijden
Regeloasie: schikking, regeling
Reglateur: een hangklok, genoemd naar het mechanisme in de klok, dat in het Frans

régulateur heet
Reels: spoorstaven – het Engelse rails
Regels: menstruatie – het Franse règles
Reisduif: een wedstrijdduif
Rekker: een elastiek - ‘k ênt oan mijnen rekker wil zeggen ik heb het zitten
Rekommandee: een aangetekend schrijven – van het Franse recommander (aantekenen)
Remieze: berplaats voor voertuigen – van het Franse remiser (rijtuigen stallen)
Remork: een aanhangwagen – het Franse remorque (aanhangwagen)
Renewoaësie: ruïnering, verwoesting – van het Franse ruiner (verwoesten)
Renpot: een grote inlegpot van aardewerk
Renuur: een groef – van het Franse rainure (groef, gleuf)
Replement: een berisping, een terechtwijzing – verwant met het Franse réprimande

(terechtwijzing)
Resour: een onderbed met metaalveren – afkorting van het Franse ressort à boudin

(spiraalveer)
Retaar: vertraging – het Franse retard
Rematies: reuma
Reuteleiër: een ratel 
Revet: een klinknagel – het Franse rivet
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  Beatrice Van Gucht (76 j.) e. v. Wilfried Vermeulen, Vleeshouwersstraat, †
           

    
  Simone De Bock (86 j.) w. v. André Berkers, †

        
          
             
             

               
    

           
           
         
          
           

    
           
             
            

    
             

  Margot Wojtulewski (63 j.) d. v. Jozef en Magda De Weirdt, Vleeshouwersstraat,
†

            
            
            
            

            

  Godelieve De Permentier (83 j.) w. v. Sigfried Stremersch, WZC “St.-Jozef St.-Pauwels,
†

  Suzanne Verhelst (92 j.) w. v. Werner Van Driessche, †    
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Rieëp: een dik touw om de oogst vast te snoeren, reep
Rieësem: een groep, een reeks, resem
Riejong: een spaak, een afdeling in een warenhuis – het Franse rayon
Rieskoasie: risico, waaghalzerij
Rijkuuërde: een rijgveter 
Rijnaulde: een rijgnaald
Rijnzaund: rivierzand, gebruikt om mortel te maken. Wordt vooral in de Rijnregio

gewonnen, maar komt ook uit andere streken
Rijr, ripper: een mannelijk konijn, rammelaar
Rijspap: rijstpap – de t op het eind van een woord valt dikwijls weg
Rits(er): een schuifaf (speeltuig), ritssluiting
Roaërieteit: een zeldzaamheid
Rochting: een rapenveld – ‘k goan de rochting kappen
Roef: een korst op een wonde – roof is al in de 14de eeuw in deze betekenis terug te vinden
Roefel, roefeleiër: een knoeier die slordig werk aflevert
Roelement: een kogellager – het Franse roulement
Roepgeld: vergoeding die men bij een openbare verkoop betaalt aan de roeper
Roepzaul: een veilingzaal
Roetkeiës: een vetkaars
Roggeverdommeke: een roggebroodje met rozijnen
Roket: een koorhemd of rochet, gedragen door geestelijken en misdienaars
Rokstieën: moerasijzererts
Rondelleken: een moerplaatje – het Franse rondelle
Ronker: een blauwe vleesvlieg, een bromvlieg; de naam is duidelijk afgeleid van het

geluid dat het dier maakt
Root: een rij – rootje schuiven doe je als je in de rij staat
Ros: een feeks, een helleveeg – een rosse was oorspronkelijk een slecht paard
Rostekop, rosten: scheldwoord voor een persoon met ros haar
Rozas: een rozet, roosvormige versiering – het Franse rosace
Rozijnenbruuëd: een krentenbrood
Ruitensnijr: een glassnijder
Ruiter: een driepikkel
Rundsgekapt: rundergehakt
Rundsrosbuuf: rundsgebraad – klankwissel tussen ie en uu
Ruuëbezekes: rode bessen
Ruuëkuuël: rode kool – klankwissel tussen o en uu
Ruuëmiene: roestwerende verf, verbastering van rode menie
Ruuën(h)ond: rubella, rode hond, roodvonk – de benaming heeft niets met een hond

te maken, maar het tweede deel van de naam is een verbastering van het Middel-
nederlandse hune, wat onzuiverheid betekent. De naam slaat dus op de rode vlekken,
die de ziekte geeft. 

Ruuëstering: houten gewelf van een gebouw, roostering
Ruuëten: een brede sloot waarin vlas werd geroot
Ruuëzeleiër: een rozenstruik
Ruuëzenhoedje: een rozenkrans of rozenhoedje

En met deze bloemige slotwoorden sturen we u de lente in. Tot volgende keer!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Sinaai_info_maart_2021_76_pg_Opmaak 1  8/03/21  22:59  Pagina 42



29

Sinaainaren die stierven in 2020
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
04  Jozef Gysel (89 j.) e. v. Maria Van Hoyweghen, † Sint-Niklaas
05  Beatrice Van Gucht (76 j.) e. v. Wilfried Vermeulen, Vleeshouwersstraat, † St-Niklaas
06  Maria Naudts (54 j.) e. v. Marc Van Hese, † Waasmunster,

uitvaart en teraardebestelling in Sinaai
14  Simone De Bock (86 j.) w. v. André Berkers, † Lokeren,

uitvaart in Sinaai en teraardebestelling te Waasmunster-Ruiter, voorheen Sinaaidorp
14  Godelieve Roggeman (81 j.) w. v. Jacques Barendsen, † Sinaai
22  Suzanna Sonnemans (97 j.) w. v. August Kiekens, † WZC “Huize Den Dries”
28  Eddy Van Goethem (63 j.) e. v. Karina De Detter, Belsele-Puivelde, † Beveren
-februari
02  Elisa De Clercq (100 j.) w. v. Albert Bracke, † WZC “Huize Den Dries”, 

uitvaart en begraven te Belsele
06  Lisette Van Guyse (80 j.) e. v. Jozef Smekens, Keizerstraat
07  Willy Colman (78 j.) e. v. Marie-Thérèse Onbekent, Weimanstraat, † Gent.
13  Marie-Thérèse Roggeman (69 j.) † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
18  Norbert Beirnaert (84 j.) e. v. Anny Moens, † Waasmunster
18  Hilda Van Steeland (89 j.) WZC “Huize Den Dries”, +Lokeren,

uitvaart en teraardebestelling te Beveren-Roeselare
19  Roger De Roeck (64 j.) w. v. Lily-Anne Goossens, Hellestraat
22  Andrea Cornu (76 j.) w. v. Marcel Van de Vijver, Neerstraat, † Dendermonde
23  Ernest Vercammen (88 j.) e. v. Maria De Fre, † Belsele, 

uitvaart en teraardebestelling in Belsele
24  Paul Van Driessche (83 j.) e. v. Clairette Van Daele, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
-maart
02  Margot Wojtulewski (63 j.) d. v. Jozef en Magda De Weirdt, Vleeshouwersstraat,

† Beveren
12  Angèle Van Poucke (96 j.) w. v. Gerard Buysse, Puiveldestraat, † Sint-Niklaas
26  Hermine Ivens (85 j.) † WZC “Huize Den Dries”, bijzetting te Belsele
31  Marcel Smet (73 j.) e. v. Rita Maes, +Belsele, voorheen Wijnveld
31  Hugo De Vos (82 j.) e. v. Lydia De Paepe, † Sint-Niklaas
-april
01 Sigfried Stremersch (82 j.) e. v. Godelieve De Permentier, WZC “St.-Jozef St.-Pauwels,

† St.-Niklaas
02  Godelieve De Permentier (83 j.) w. v. Sigfried Stremersch, WZC “St.-Jozef St.-Pauwels,

† St.-Niklaas
08  Suzanne Verhelst (92 j.) w. v. Werner Van Driessche, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Hulstbaan
08 Marcella Van Damme (91 j.) w. v. Albert Van Kerchove, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Belsele
11 Georges Van Laere (79 j.) e. v. Suzanne De Greyt, † WZV “ ’t Heuverveld” Waasmunster
12 Maurice Quatacker (88 j.) e. v. Irena Van Driessche, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Dr. R. Haeltermanlaan
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  Marian van Dalen (76 j.) WZC “Het Hof” †         

-

            
  Romaan Munghen (94 j.) e. v. Francine Verstraeten, †    

  Edmond Meys (74 j.) l. g. v. Monique Van Grembergen, Hulstbaan, †
  André Vercauteren (70 j.) e. v. Chris Van Bosch, Luitentuitstraat, †
            
           
  Marie-Thérèse Van den Bossche (66 j.) e. v. Hubert Van Goethem, †
            

    
             

       
-

             
  Antoine Verstraete (71 j.) e. v. Christine Van de Velde (†     

                
    

             
               

           
             

 
  Norbert De Puysseleyr (78 j.) z. v. Jozef en Freda Derkinderen, Zwaanaardestraat,
†
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12  Patricia Van Gestelen (69 j.) e. v. Luc Van Boxelaer, † UZA Edegem, Sint-Gillis
15 Monique Baeckelandt (79 j.) w. v. Guido Buyle, † WZC “Huize Den Dries”, bijzetting

Waasmunster-Ruiter
15 Rita Van Heyste (79 j.) w. v. Herman Coddens, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen

Hooimanstraat
15  Huguette D’Hanis (82 j.) w. v. Raphael De Cock, † St.-Niklaas, Neerstraat
17  Marie-Louise Smet (74 j.) e. v. Francois Ongena, † WZC “St.-Jozef Sint-Pauwels,

voorheen Oude Baan Belsele
20  Lu Baert (84 j.) w. v. Alfons Varewyck,  † WZC “St.-Jozef Sint-Pauwels
22  Rachel Van Wolvelaer (90 j.) e. v. Lucien Verberckmoes, † residentie Ten Berghe,

Belsele, voorheen Bellemansstraat
23  Mathilde Apers (92 j.) w. v. Frans Schepens, † WZC “Huize Den Dries”, begraven

in Beervelde
24  Denise Weverbergh (75 j.) e. v. Jan Verbeeck, † Wachtebeke, voorheen Beukenlaan
27  Maria Beck (82 j.) w. v. Hilaire Durinck, †WZC “St.-Jozef St.-Pauwels”, voorheen Leestr. 
-mei
05 Estella Van Goethem (90 j.) w. v. Karel Vercauteren, residentie Ten Berghe, Belsele,

† AZ Nikolaas, voorheen Zwaanaardestraat
13  Yvonne Naudts (98 j.) w. v. Firmin Baetens, † WZC “Huize Den Dries”
18  Jozef Van Marcke (84 j.) e. v. Elsa Aper, † Middelheimziekenhuis Wilrijk, uitvaart

en begraven in Klein-Sinaai
26  Willy Hoste (75 j.) w. v. Magda Behiels, e. v. Lily-Anne Hellemans, St.-Niklaas,

† AZ Nikolaas Beveren
26  André De Vos (87 j.) w. v. Eveline Durinck, l.g. van Marcella Van Mele,

WZC “Huize Den Dries”, † AZ Nikolaas, voorheen Zwaanaardestraat
-juni
02  Annie Van Osselaer (72 j.) e. v. Dirck Van Mele, †Antwerpen, Vleeshouwersstraat
02  Jef De Paepe (80 j.) w. v. Ria De Smedt, Herentals, † Geel
14  Angèle Polfliet (92 j.) w. v. Eduard Mattan, †Eksaarde, uitvaart en teraardebestel-

ling in Eksaarde
15  Gaston Van Osselaer (83 j.) w. v. Lutgard De Vos, Cadzandstraat.
17  Gaston Geldof (93 j.)  † Sint-Niklaas
25 Kristien Beck (64 j.) e. v. Jos De Meyer, † Beveren, Bosstr. Puivelde, begraven in Sinaai
27  Miet Dhaen (86 j.) e. v. Georges Vermeire, Hooimanstraat
-juli
07  Christel De Bock (57 j.) e. v. Bob Albrecht, Franciscuslaan
07  Petrus De Wilde (78 j.) e. v. Liliane Van Mieghem, † St.-Niklaas, Klokke Roelandlaan
21  Leon Van Bossche (86 j.) w. v. Monique Geerts, † St.-Niklaas, begraven in Sinaai
31  Godelieve Creve (89 j.) w. v. André Poppe, †WZC “Lindenhof” Belsele, voorheen

Hulstbaan
-augustus
08  Roger Selis (90 j.) e. v. Andrea Cyrilla Verschraege, † WZC “Vlashof” Stekene
09  Margriet Polfliet (95 j.) w. v. Joris Van den Bossche, † WZC “Huize Den Dries”,

voorheen Zwaanaardestraat
15  Mathie Cassiman (81 j.) w. v. Hubert De Bruycker, † WZC “Huize Den Dries”, 

bijzetting te Belsele
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24  Jan Van den Bossche (69 j.) z. v. Frans en Maria Van Goethem, Luitentuitstraat
25  Lady Bocklandt (87 j.) w. v. Roger Marquenie, WZC “Ter Moere” † Moerbeke,

asverstrooiing te Moerbeke
29  Marian van Dalen (76 j.) WZC “Het Hof” † St.-Niklaas, teraardebestelling te Sinaai     
-september
-oktober
07  Aimé Van Rumst (70 j.) e. v. Leen Ferket, † De Pinte
08  Romaan Munghen (94 j.) e. v. Francine Verstraeten, † AZ St.-Niklaas, begraven te

Sinaai
19  Edmond Meys (74 j.) l. g. v. Monique Van Grembergen, Hulstbaan, † St.-Niklaas
20  André Vercauteren (70 j.) e. v. Chris Van Bosch, Luitentuitstraat, † St.-Niklaas
23  Dirk Vercruyssen (67 j.) e. v. Annemie Ongena, Neerstraat, † UZA Edegem
23  Roger Corveleyn (93 j.) e. v. Jacqueline De Beule, † Zele
26  Marie-Thérèse Van den Bossche (66 j.) e. v. Hubert Van Goethem, † Klein-Sinaai
31  Marie-Madeleine Baart (81 j.) e. v. Louis Thienpondt, † AZ St.-Niklaas, bijzetting

op de begraafplaats van Eksaarde
31  Ivonne De Wolf (90 j.) w. v. André Lambrechts, P. Christophestr. Waasmunster,

† WZV “’t Heuverveld” Waasmunster    
-november
05  Godelieve Heyens (82 j.) w. v. Albert Broeckaert, † WZC “Het Hof” Sint-Niklaas
13  Antoine Verstraete (71 j.) e. v. Christine Van de Velde (†) en van Magda Verschaetse,

† Moerbeke
19  Anny Meul (80 j.) l. g. van Jozef Heirman (†),  WZC “Vlashof” Stekene, 

† AZ St.-Niklaas, begraven te Sinaai
21  René Joos (73 j.) e. v. Philomène De Loose, † WZC “Zoetenaard” Stekene
28  Anna De Vos (89 j.) w. v. Alfons De Saegher, † WZC “Vlashof” Stekene 
-december
01  Yvonne Pattyn (88 j.) w. v. Guido De Klerck, † Sint-Niklaas
09  Maria Van Poucke (89 j.) w. v. Karel Merckx, † WZC “St.-Jozef” St.-Pauwels,

voorheen Vleeshouwersstraat
09  Norbert De Puysseleyr (78 j.) z. v. Jozef en Freda Derkinderen, Zwaanaardestraat,

† St.-Niklaas
11  Diana Geerinck (80 j.) w. v. Walter De Geest, Beukenlaan, † Sint-Niklaas
19  Gustaaf De Waele (84 j.) w. v. Marie-Jeanne Van Marcke, † WZC “Zoetenaard”

Stekene, voorheen Zwaanaardestraat
21  Julien Maes (91 j.) e. v. Godelieve Beirens, Puiveldestraat, † AZ Sint-Niklaas
26  Irene Wagemans (91 j.) w. v. Theo Trommelmans, † WZC “Huize Den Dries”
30  Leon De Cock (85 j.) † WZC “Lindenhof” Belsele, voorheen Neerstraat  

Georges Tallir

              
             

              

            
  Marie-Louise Smet (74 j.) e. v. Francois Ongena, †   

   
             
             

  
  Mathilde Apers (92 j.) w. v. Frans Schepens, †     

 
  Denise Weverbergh (75 j.) e. v. Jan Verbeeck, †   
  Maria Beck (82 j.) w. v. Hilaire Durinck, †      

             
   

             
  Jozef Van Marcke (84 j.) e. v. Elsa Aper, †   

   
  Willy Hoste (75 j.) w. v. Magda Behiels, e. v. Lily-Anne Hellemans, St.-Niklaas,
†   

               
       

  Annie Van Osselaer (72 j.) e. v. Dirck Van Mele, †  
             
  Angèle Polfliet (92 j.) w. v. Eduard Mattan, †    

  
  Gaston Van Osselaer (83 j.) w. v. Lutgard De Vos, Cadzandstraat.

1   Gaston Geldof (93 j.)  †
               
          

           
  Petrus De Wilde (78 j.) e. v. Liliane Van Mieghem, †   
              
  Godelieve Creve (89 j.) w. v. André Poppe, †    
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Jeugdkoor Gaudeamus
Door de huidige omstandigheden missen we het samen zingen enorm!

Niet alleen het zingen, maar ook de enthousiaste, vrolijke vriendengroep die elke vrijdagavond met
volle goesting kwam om samen plezier te maken en zingend en dansend het beste van zichzelf te
geven. We blijven echter positief en bleven de voorbije maanden zeker niet bij de pakken neerzit-
ten.

Kerst is traditioneel onze lievelingsperiode. Maanden daarvoor zijn we al druk in de weer met de
voorbereidingen van ons kerstconcert. Nu viel er een grote leegte… Gelukkig werd die wat opge-
vuld met  een bezoekje van ons bestuur dat ons verraste met een DVD van de voorbije concerten.
En dankzij onze “zoek en zing” zoektocht brachten we dit jaar op een heel andere manier toch nog
wat kerstsfeer in ons dorp.

Lichtmis werd dit jaar net iets anders gevierd dan normaal; wat 2 mooie misvieringen en een lekkere
wafelenbak moesten zijn, werd door het bestuur getransformeerd tot een originele pannenkoeken-
bak, elk vanuit zijn kot. Elk lid kreeg daarvoor een pakketje met alle nodige ingrediënten thuis ge-
leverd.
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Meerstraat 211 - 9220 Hamme
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De foto’s bewijzen dat dit, ondanks corona, toch heel fijne activiteiten waren! Er volgen vast en
zeker nog coronaproof activiteiten, want we laten elkaar niet los bij ons jeugdkoor!

Ons doel is jullie eind van dit jaar opnieuw een onvergetelijk kerstconcert te kunnen bezorgen. Laat
ons dus hopen dat we daar ook in kunnen slagen, want SAMEN ZINGEN is wat wij zo graag weer
willen!

Interesse om met ons mee te zingen? Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar jeugdkoor-
gaudeaumus@gmail.com of contacteer ons via onze facebookpagina.

Davidsfonds Junior Journalist 2021 
Er zijn nog zekerheden in het leven: ook
in coronatijd gaat de Davidsfonds Ju-
nior Journalistwedstrijd door! Naar
goede jaarlijkse gewoonte werkten de
plaatselijke Davidsfondsafdeling, de di-
rectie en leerkrachten van de Sint-Ca-
tharinascholen ook nu samen om de
Sinaaise leerlingen van de derde graad
lager onderwijs (meer dan 130!) te laten
deelnemen aan de Davidsfonds Junior
Journalistwedstrijd 2021.  

De plaatselijke jury, bestaande uit Tine Van Poucke, Marijke Samyn, Tiny De Mulder en Garry Ver-
cauteren, bekroonde het beste werk met de hoofdprijs. 

Dit jaar won Fien Van Clapdurp uit 6A met het stelwerk “Een magische tocht naar het geluk”. Si-
mone Vervloet uit 6B kaapte het zilver en Florence Van Der Berghe uit 5A kaapte het brons. Ook
kende de jury - naast de ereplaatsen - 7 eervolle vermeldingen toe.

Op de digitale prijsuitreiking schonk juryvoorzitster Tiny De Mulder van onze Davidsfondsafdeling
Sinaai een heel pak boeken aan de 10 winnaars.  Alle deelnemers kregen een Davidsfonds-balpen
mee naar huis, zodat ze kunnen blijven schrijven. Bovendien overhandigde ze 10 Davidsfonds
Schoolbib-bonnen (met een totale waarde van €400) die onze leden aankochten om de klasbibli-
otheken van de beide scholen te helpen vullen.  Op die manier willen zij de leesbevordering in onze
scholen blijvend ondersteunen.

Het opstel van de lokale Junior Journalist-laureaat werd intussen doorgestuurd naar de nationale
jury, waardoor Fien op Vlaams niveau nog eens meedingt naar een extra prijs!
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Een magische tocht naar het geluk  -  Fien Van Clapdurp

“Lang geleden bestond er iets, en dat was magie.  Maar later had men dat niet meer nodig: ze be-
dachten als maar meer. Al die uitvindingen werden steeds populairder waardoor de magie ver-
dween.”

“Zou het niet leuk geweest zijn, oma? Zo’n magische wereld?”

“Ik denk van wel. Mijn opa zei vroeger altijd hoe trots hij was op zijn wereld.  Het was een zeer
wijze man.  Helaas is hij overleden aan een vreselijke ziekte. In het leven gebeuren er nu eenmaal
goede en kwade dingen.”

Vijftien jaar later stierf mijn oma aan dezelfde ziekte als haar opa. Op de begrafenis kwijnde ik he-
lemaal weg; toen ik mijn deel van de toespraak ging vertellen, dacht ik opeens aan de wijze woor-
den van oma. Na de ceremonie kreeg ik mijn erfenis: oma’s as in een ketting/medaillon en er zaten
ook een boek en een kaart bij.  

En na een paar weken ging ik op pad. Juist ja, de kaart! Oké, ik moet naar de weide van Elodius.
Wat? Ik vind deze weide niet op mijn computer! Juist ja, de kaart…
“Vertrek 30 kilometer naar het noorden” Ik grabbelde nog wat spullen bij elkaar en vertrok. Wauw!
Ik had niet verwacht hoe mooi de natuur was. De wijde wereld ontdekken, dat deed deugd. Na
een flinke tocht besloot ik om een plekje te zoeken om te overnachten. Maar nee, er was niets in
de buurt! Ik liep naar een oever en daar zat een oude man. “Hallo, ik met naar de weide van Elo-
dius!” “Dan moet je deze oever oversteken. Pas op, je moet de uitverkorene zijn om over te steken,
anders val je. Geloof in jezelf en je komt er vanzelf.” 

Vol goede moed stap ik in het bootje. Daar ga ik dan. Ik geloof in mezelf en het werkt: ik blijf drijven.
Opeens geeft het medaillon licht! Aan de andere kant van de oever stond een klein grijs huisje. Ik
kwam dichter bij het einde. Ik klopte aan bij het kleine huisje. “Wat kan ik voor je betekenen?” vroeg
de vrouw. “Ik moet naar de weide van Elodius en zoek nu een overnachtingsplaats.”

Het werd stil. Even later zei ze: “Kom binnen”. Ze bekeek mij alsof ze mij al had verwacht. Ze gaf
mij een kop koffie en bekeek het medaillon. “Luister goed, ik leg het je maar een keer uit. Mijn vader
woont in de stad Sylvana, een stad niet zover hier vandaan. De stad leidt naar een weide. Het is
eigenlijk een soort van poort naar de weide, de enige poort die er bestaat. Mijn vader is een vriend
van Elodius. Hij kan je helpen.”

Wanneer de haan kraait, sta ik op. Ik pak mijn spullen nog en vertrek. Nog nooit eerder zag ik zo’n
mooie stad. Vol bloemen en diertjes en veel kleuren… Maar ik moest zoeken naar de vader van de
vrouw. Hij woonde in het kasteel van Sylvana, “Het Suikerdal”. Ik ging op zoek naar kamer 4887.
Na een tijdje vond ik hem.

“Kom, we gaan snel naar de weide. Ik heb nog een andere afspraak.” Hij grist zijn jas en hij loopt
als een gek door de gangen. Via de prachtige oude paden van Sylvana kom ik aan de weide. Er
hangt een soort koepel van mist over. De man drukt er tegen en de koepel schuift open. “Snel!”
hoorde ik de man nog zeggen. Daar stond een man. “Ik ben de machtige Elodius”, zei hij. “Jij bent
de uitverkorene!”

“Hoe weet u dat?” vroeg ik beleefd. “Jouw oma had ook een medaillon. Zij heeft jou uitverkoren!”
Ik kon mijn tranen niet ophouden. Hij stuurde mij naar een regenboog, dus dat deed ik. Ik beklom
hem en wat zag ik? Een land, nee, een wereld… Het was er nog mooier dan in Sylvana! Het zat er
vol met grappige mannetjes, kabouters en eenhoorns. In de verte zag ik een schim aankomen.
Maar dat was… Oma! Mijn allerliefste oma! “Wil je hier blijven? Ze trok een smekend gezicht. “Maar
natuurlijk, oma!” Ik had tranen van geluk. “Oooh mijn schatje…”

Jeugd Jeugd Jeugd
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KLJ Sinaai
Dag dorpsgenoten! Graag vertelden we jullie over alle zotte evenementen die we de afgelopen
maanden georganiseerd hebben en hoe dankbaar we waren voor de aanwezigheid van onze leden.
Helaas was er, uiteraard, dat virus met de grote C.

Toch mogen we niet klagen. Onze zondagactiviteiten zijn onverstoord verder kunnen gaan voor
onze twee jongste groepen, wat nog steeds het belangrijkste is in onze KLJ-werking. Via deze weg
ook een extra ‘merci’ aan de (mede)leiding, die ondanks de examenperiode en het virus steeds tijd
vrij wilde maken om de leden een fantastische zondag te bezorgen. Met mondmaskers, frequent
handen ontsmetten en duidelijke afstandsregels hebben we er vanaf dag 1 alles aan gedaan om
de activiteit zo veilig mogelijk te houden.

De Jonckers, onze oudste leden op zondag, kregen in oktober te horen dat zij niet meer fysiek op
de KLJ aanwezig mochten zijn, nieuws dat inslaat als een bom in tijden van weinig menselijk con-
tact. Gelukkig hebben we onszelf wat heruitgevonden en hebben we ingezet op online activiteiten.
Via videocalls hebben we ‘game nights’ georganiseerd met doorschuifsysteem, waardoor iedereen
eens bij elkaar zat. Zo hebben we eens The Masked Singer georganiseerd. Leden en leiding moes-
ten zich onherkenbaar verkleden en zingend een filmpje maken. Vervolgens werden die filmpjes
gebundeld en moest er geraden worden! We zijn ook met een competitieklassement gestart waarbij
we thuis kleine opdrachtjes moeten doen en elkaars scores trachten te verbeteren. Ook de +16,
die al een tijdje thuis moet blijven, stond niet stil. Zij organiseerden Capture the Flag: steel de vlag
van iemand anders en bewaak deze zo lang mogelijk. Conclusie: fysiek of online, wij vinden er wel
iets op!

Sinds 1 februari zijn er nieuwe maatrege-
len: activiteiten mogen slechts doorgaan
in bubbels van tien maarrrr… de Jonckers
mogen weer naar de KLJ komen! Mond-
maskers en maatregelen zijn we gewoon,
dat is het nieuwe normaal, maar wat is het
gezellig om weer met alle leden op de KLJ
samen te zijn, al was het dan vanop een
afstandje! Het zal ons allen nog lang bij-
blijven. De eerste activiteit van februari
was namelijk midden in de koudegolf. De
kadeetjes hadden een hoop sleeën mee
om van de heuvels aan de sportpleinen te
glijden, de lolly’s hebben meer sneeuw op
elkaar gegooid dan er lag op ons plein, en
de Jonckers hebben sinds lang nog eens
de benen van onder hun lijf kunnen lopen. 

35

Jeugd Jeugd Jeugd

Sinaai_info_maart_2021_76_pg_Opmaak 1  8/03/21  22:59  Pagina 51



36

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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We hebben heel wat evenementen moeten
afgelasten, maar kijken nu volop uit naar
Moederdag, 9 mei, om onze Ontbijtman-
denactie te organiseren. Wil jij je mams ver -
wennen en met een lekkere ontbijtmand
bedanken? Hou dan zeker je brievenbus in
het oog.

Dat is in een notendop hoe onze afgelopen
maanden eruitzagen. Mocht jij iemand ken-
nen tussen 6 en 17 jaar die eens een zon-
dag mee wil doen bij ons, altijd welkom!
Voor vragen kan je ons bereiken op onze
Facebookpagina of contacteer onze hoofd-
leidsters Astrid (0470 57 12 46) of Sofie
(0492 83 24 66). Stay safe allemaal!

Scouts Sinaai 
In Scouts Sinaai zorgen we elke week voor een super toffe activiteit voor
al onze leden. Corona maakt dit niet altijd even gemakkelijk, aangezien
we soms beperkt worden in de activiteiten die we kunnen organiseren.
Maar desalniettemin beloven we er alsnog een leuk en avontuurlijk
scoutsjaar van te maken! 

Ons speelterrein is nu opgedeeld in 4 delen, zo krijgt elke tak een deeltje van het bos en blijven de
groepen goed gescheiden. Ook werd voor elke tak een maximaal aantal leden opgelegd en als dat
maximum overschreden wordt, maken we er gewoon 2 groepen van. Dit is enkel mogelijk dankzij
het grote engagement van de volledige leidingsploeg! 

Onze givers gaan dit jaar op reis naar Italië en hiervoor doen ze natuurlijk uitermate hun best om
voldoende geld in te zamelen! U kan hen heel het jaar door steunen door wijn te bestellen via onze
website of facebookpagina. Maar ook onze groepskas kan wat steun gebruiken. Daarom organi-
seert Scouts Sinaai een “schijt je rijk” geldactie! Meer informatie kan u binnenkort vinden op onze
site. http://www.scoutssinaai.be.

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

Sinaai_info_maart_2021_76_pg_Opmaak 1  8/03/21  22:59  Pagina 54



Sint-Catharinascholen
Sint-Catharinascholen - De Zwaan
Klein en groot experimenteren in het LEGOLAB

De voorbije 2 jaren
investeerden de 4
Sint-Catharinascho-
len in een eigentijdse
bouwset waarmee
kinderen wetenschap
ontdekken genaamd
WeDO 2.0. Deze set
tovert de klas - van
de kleuterklas tot en
met het 6de leerjaar -
telkens om tot een
waar LEGOLAB. 

Met de veelzijdigheid van LEGO-stenen en de pro-
grammeermogelijkheden van digitale tech nologie
worden de leerlingen aangemoedigd om de gren-
zen van hun creativiteit te verleggen en te onder-
zoeken. 

De scholen willen interesse opwekken voor tech-
niek, technologie en programmeren want jong ge-
leerd is oud gedaan.... Onze kleuters gaan aan de
slag met de LEGO® Education Duplo Coding ex-
press. Aan de hand van 5 gekleurde actiestenen
leren de kleuters om de trein te laten toeteren, de
lampen aan en uit te laten gaan, te pauzeren om te
tanken, van richting te veranderen en de trein waar
dan ook te laten stoppen. 

De kinderen van het lager onderwijs duiken met
LEGO® Education WeDo 2.0 in een educatieve ro-
boticakit die hen laat kennismaken met de wereld
van programmeren. Met behulp van een schattige

39
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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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robot en een bijbehorende app
kunnen de kinderen leren hoe
een code wordt geschreven.
Ze leren hoe ze de robots stap
voor stap kunnen bouwen en
leren hen gerichte opdrachten
geven: laat je slak van kleur
veranderen, laat de auto rijden,
zorg dat de robot een geluid
produceert,... 

Met LEGOeducation worden
STE(A)Mvakken evenals ICT
en taalontwikkeling actief be-
leefd.
We zetten in op verNIEUWing
en verBINDing. 

VerBINDing zoeken is  in deze
tijden niet evident. Zo verlopen
ook de oudercontacten nood-
gedwongen digitaal, maar niet
getreurd want iedereen zet
haar of zijn beste beentje voor
om samen er het beste van te
maken. 

Ook ons oudercomité wil met
alle ouders een weg zoeken in
die verbinding. Een kerstontbijt
of verkoop mag niet, maar een
online quiz organiseren, dat
mag wel! Met groot succes
namen heel veel gezinnen uit
Sinaai deel aan de quiz op 6
maart, een deugdoend initia-
tief. 
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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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Atletiek (RTS)  
Door de coronatijden hebben er geen groepsactiviteiten plaatsgevonden daarom willen we enkele
individuele prestaties, neergezet tijdens de laatste drie maanden van 2020, van Sinaaise atleten in
de verf zetten. 

Sofie Claus heeft alweer
een uitzonderlijk prestatie
geleverd in het trailen tij-
dens een vijfdaagse tocht
op de Waddeneilanden in
Friesland (NL). De tocht
strekte zich uit over vijf
routes van Vlieland via
Terschellingen, Ameland,
Lauwersoog, Dokum tot
Leeuwarden. Een tocht
van 165 km over einde-
loze vlaktes en stranden
beukend tegen de wind.
Overnachten enz. deden
ze op een platbodem zeil-
schip, nl. de Spes Mea.
Diezelfde boot bracht hen ook telkens naar elk startpunt. Voor Sofie was dat een hele ervaring en
zodra het mogelijk is, hoopt ze nog eens terug te kunnen keren naar Texel en Schiermonnikoog.

Op 11 oktober 2020 was het BK streetrace in Lokeren en daar waren Sinaaise atleten (aangesloten
bij AVLO) in goeden doen! Op de 5 km haalde Vinnie Van Puyvelde een 2de plaats in een tijd van
14min28. Op de 10 km masters veroverde Eddy Van Puyvelde een 3de plaats in een tijd van
34min40. Eline Dalemans haalde er op de 10 km dames een 6de plaats in een tijd van 34min52.
Heet van de naald tenslotte… Eline haalde de 2de plaats (zilver) op het Belgisch kampioenschap
in Brussel  op zondag 28 februari.

Op 20 december zouden
Erwin Vancauwenberghe
en Michel Beecman ( Bel-
sele) deelnemen aan de
jaarlijkse “Hel Van Kaster-
lee”, duathlon: 15 km
lopen, 118 km mountain-
biken en nog eens 30 km
lopen. In volle voorberei-
dingsperiode vernamen
ze dat, door corona na-
tuurlijk, de duathlon niet
door ging, daarom beslo-
ten Erwin en Michel om
de wedstrijd in het eigen
Waasland te houden. Met
begeleiding en steun van

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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sport sport sport

Stefaan Van Bogaert, Heidi Van De Velde en enkele vrienden, konden ze die wedstrijd aanvatten
en tot een goed einde brengen in een tijd van 9u30, een topprestatie. Hopelijk kunnen ze in 2021
terug naar Kasterlee waarbij Michel misschien het record van het meeste aantal opeenvolgende
deelnames kan neerzetten.

RTS-nieuws!! RTS liep in de warmste week van 14 tot 20 december voor een goed doel, nl. “Het
Open Poortje” in Belsele (een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning  voor kinderen van
0 tot 12 jaar). Onze voorzitter Frank Provost kon zo een bedrag van €1000 aan het centrum over-
handigen.

De bokkenloop  zal in 2021 doorgaan. De geldende coronamaatregelen zullen er over beslissen of
dit kan op 29 mei 2021 en onder welke vorm deze kan georganiseerd worden. Hou daarom
“www.rtsbokkenloop.run” in het vizier.

Wij wensen alle onze sportievelingen en bewoners van Sinaai nog een gezond jaar toe.  

Girls Football Academy
Paastornooi 2021
Op zaterdag 3 april en maandag 5 april vindt het internationale paastornooi voor meisjes en vrou-
wen plaats op het Wijnveld. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 9u00, de prijsuitreiking
is voorzien rond 17u00. De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

Footfestival 2021 
Op zaterdag 1 mei gaat ons
jaarlijkse Footfestival voor
meisjes door op het Wijn-
veld. Meisjes vanaf 5 jaar tot
16 jaar kunnen om 10u00
GRATIS deelnemen aan lu-
dieke voetbalspelletjes en
wedstrijdjes. Meer info & in-
schrijven bij jurgende-
bondt@telenet.be.

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

Wekelijkse wedstrijden en info op www.gfas.be of facebook GFA Sinaai
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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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KFC Herleving Sinaai
2020 en 2021 zullen voor altijd de geschiedenis ingaan als bijzondere jaren. Het sociale leven is
volledig stilgevallen en verschillende sectoren kreunen onder de maatregelen om ieders gezondheid
te beschermen. Net als voor alle verenigingen die zich inzetten voor vrijetijdsbesteding was het af-
gelopen seizoen ook voor ons een seizoen met veel onzekerheden, veranderingen en ontgooche-
lingen. Binnen de geldende regelgeving menen wij het maximum aan ontspanning aangeboden te
hebben aan onze leden afgelopen seizoen. Om dit te verwezenlijken hebben onze medewerkers
heel wat inspanningen geleverd om er het beste van te maken, waarvoor wij hen van harte bedan-
ken. Ontspanning is voor iedereen onontbeerlijk en wij blijven ook de komende periode maximaal
inzetten op plezier, ontwikkeling van al onze spelers, ondersteuning van alle trainers en we kijken
ook volop naar de toekomst. Om ons hierop zo goed mogelijk voor te bereiden starten we ook met
de inschrijvingen voor het komende seizoen 2021-2022. Hopelijk kunnen we dat nieuwe seizoen
op een normale manier aanvatten. 

De huidige leden krijgen, net zoals alle andere seizoenen, voorrang tot 25 april 2021. Vanaf die da -
tum worden de resterende plaatsen opengesteld voor iedereen. 
De tarieven voor inschrijving in onze club blijven ook ongewijzigd, namelijk 275 euro voor het eerste
kind, 250 euro vanaf het tweede kind voor alle leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 januari 2021
(ge boortejaar 2003).  

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende:
• de opleiding gedurende een volledig seizoen;
• het inschrijvingsgeld bij de KBVB en VFV;
• bijdrage tot het Federale Solidariteits verzekeringsfonds voor ongevallen tijdens

trainingen en wedstrijden;
• KBVB bondstaksen;
• een drankje per competitiewedstrijd thuis, te verbruiken in de kantine van KFCH

Sinaai;
• ter beschikking stelling van onze accommodatie;
• onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal;
• 2 abonnementen seizoen 2021–2022 voor wedstrijden van ons eerste elftal;
• 5 tombolakaarten ter waarde van 25 €;
• Een kledingpakket van JAKO.  

Tegemoetkoming lidgeld sportvereniging door de Mutualiteit
De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Als u hiervoor
in aanmerking komt, dan bezorgen wij u bij aanvang van het nieuwe seizoen een ingevuld formu-
lier.

Vrijetijdsparticipatie Welzijnshuis
Wie in aanmerking komt voor vrijetijdsparticipatie via het Welzijnshuis of kansenpas dient ons een
participatieattest te bezorgen dat u kunt bekomen bij de sociale dienst, Welzijnshuis Abingdonstraat
99 te Sint-Niklaas. Dit attest is noodzakelijk om te kunnen genieten van een vermindering op het
lidgeld.

Bij vragen kunnen jullie ons altijd contacteren via jeugdkfchsinaai@telenet.be of via
0479/74.94.51. 

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

20 in 70 – 70 in 20
Met deze slogan hadden wij, als “Comité 50”, iedereen graag uitgenodigd om hun geboortejaar
1950, en daaraan verbonden hun 70ste verjaardag, met elkaar en met ons te vieren.

Oktober 2020 was gepland om elkaar op een feestelijke manier te begroeten in ‘t Keysershof te
Sinaai. Waarom dit niet kon, behoeft geen verklaring. Het voorjaar 2021 kan ook nog, dachten we
toen. In overleg en vol enthousiasme werd zondag 21 maart geprikt, maar het virus en de gezond-
heids- en veiligheidsmaatregelen hebben ons opnieuw ingehaald.

Wanneer we onze ‘vrijheid’ terug krijgen blijft een vraagteken. Omdat we nog steeds geen datum
kunnen bepalen, zien we het niet meer zitten om onze feestelijke verjaardag nog een keer te ver-
schuiven naar een nog later tijdstip. Feesten, een jaar ná datum, of nog later, zou immers niet het-
zelfde effect hebben als wat we hadden voorzien. Het najaar 2021 dreigt zelfs overspoeld te worden
door feestjes, samenkomsten, enz. die nog moeten ingehaald worden.

Beste leeftijdsgenoten, het is jammer. Maar de omstandigheden zijn wat ze zijn.
Voor onze volgende bijeenkomst is de uitnodigende slogan: 25 in 75 – 75 in 25
Hou jullie gezond, hou het veilig en we zien elkaar terug in 2025.
Comité50!, Rita, Anita, Lieve, Margaretha, Edith, Etienne, Guido, Willy en André.

Beste Snoaneirs,

We hadden gehoopt dat deze nare periode reeds achter de rug was en we
volop bezig zouden zijn met het organiseren van de jaarlijkse kermis op de
wijk 1000 appels. Helaas, ook dit jaar moeten we aan ieders gezondheid den-
ken en daardoor de beslissing nemen om ook dit voorjaar de kermis niet te
laten doorgaan.

We beloven jullie dat, zodra dit kan onder veilige omstandigheden, we terug een seniorennamiddag,
kidsrun, bingo of gezellig samenzijn zullen organiseren.Volgend jaar is dit hopelijk allemaal achter
de rug en kunnen we klinken op ons 75-jarig bestaan.

We zullen op zondag 2 mei terug een ontbijt aan huis organiseren aan 15 euro per persoon en 8
euro per kind. Dit kan u bestellen bij één van onze bestuursleden.

Inschrijven kan tot 25 April bij:
• Martin Blommaert – Katrijn Verhoeven – Lokerse Baan 63, 9111 Belselse;
• Danny Van Goethem – Annaert Peggy – Wijnveld 89, 9112 Sinaai;
• JP Janssens – Wijnveld 110, 9112 Sinaai.

Betalen kan via rek.: BE 30 3631 6819 5111.

Het bestuur van Koninklijk Sport- en Feestcomité 1000 appels wenst jullie een goede gezondheid
en hopelijk zien we elkaar snel “gezond en wel” terug in het najaar.
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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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Info Sinaai sprak met Katrien Van Landeghem, een jonge Sinaaise
wetenschapper (marine geoloog), werkzaam aan de universiteit van
Bangor in Noord Wales…

“We kijken naar het verleden 
én naar de toekomst.”

Sinaai zendt zijn zonen én dochters uit… wetenschapper, Katrien Van Landeghem, geboren en ge-

togen in Sinaai, en ondertussen actief op internationaal wetenschappelijk niveau in Bangor, Noord

Wales. Dat gieten we graag in een interview voor de lezers van Info Sinaai. 

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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Zo spraken we, via Skype, met Katrien… zij groeide op in de Hemelsbreedte in Sinaai en is nu

werkzaam als “doctor in de marine geologie en geofysica”, verbonden aan de universiteit van Ban-

gor in Noord Wales. Zware kost!

Katrien is tevens een bevlogen docent en legt ons in duidelijke taal uit waarover ze wetenschappelijk

onderzoek doet en les geeft: “…uiteindelijk gaat het over de zeebodem, hoe die veranderd is en

hoe die zal blijven veranderen.”

Info Sinaai: “Katrien, hoe ben je in Wales terecht gekomen?”

Katrien Van Landeghem: “Mijn eerste schoolervaring was in Sinaai van het kleuterschooltje “Pa-

tersbos”, via de meisjesschool in de Vleeshouwersstraat naar de middelbare school O.-L.- Vr. Pre-

sentatie in Sint-Niklaas. Na de middelbare school, heb ik geologie gestudeerd aan de Universiteit

van Gent. Daar had ik een bevlogen professor, Prof. Jean-Pierre Henriet, die marine geologie do-

ceerde, een vak dat ik voor mijn laatste jaar als specialisatie heb gekozen. Deze  professor had in

zijn vakgebied heel goede connecties in Europa. Elk jaar mocht hij twee studenten voordragen om

mee te varen op een Russisch onderzoeksschip. Ik had gevraagd of ik daar mocht aan deelnemen

en jawel… één jaar later zat ik op dat schip. Op die eerste zeereis ben ik niet alleen vaak zeeziek

geweest maar heb ik ook veel nieuwe collega’s leren kennen. Het wetenschappelijk onderzoek was

enorm interessant en ik had inmiddels de smaak te pakken. Toen ik afstudeerde in Gent, heb ik

aansluitend in Ierland een doctoraatsstudie gedaan in ‘Marine Geology and Geophysics’. Daar heb

ik ook mijn netwerk verder kunnen uitbouwen en heb ik onder andere samengewerkt met iemand

van de universiteit van Bangor, in North Wales. Deze collega vertrok een jaar op onderzoek en

vroeg of ik zijn lessen wou overnemen; dat heb ik gedaan en dat beviel me enorm. Na die eerste

lesopdracht, ben ik naar Liverpool gegaan voor een postdoctoraat. Na mijn studie in Liverpool

kwam er in mijn specialisatie aan de universiteit van Bangor een positie vrij en zo ben ik daar terug

beland. Daar geef ik nu nog steeds les en doe ik aan wetenschappelijk onderzoek.”

Info Sinaai: “Kan je, in mensentaal, uitleggen waarover je wetenschappelijk onderzoek gaat?”

Katrien: “Ik bestudeer de zeebodem. De zeebodem kan je ook zien als een landschap. En onder

die landschappen vinden we resten van nog oudere landschappen. Met behulp van geluidsgolven

kunnen we die oudere landschappen reconstrueren. Zo was Groot-Brittannië bijvoorbeeld, in de

laatste ijstijd, bijna volledig door een ijskap bedekt. Met die geluidsgolven kunnen we zien hoe

twintig duizend jaar geleden, ijsstromen langs de zeebodem zijn gegaan en hoe die ijsstromen zich

daarna definitief hebben teruggetrokken. Aan de hand van die bevindingen, kunnen we beter voor-

spellen wat er op dit moment op de Noord- en Zuidpool aan het gebeuren is door de opwarming

van de aarde.
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Wat ik ook onderzoek, is hoe de zeebodem reageert als er bijvoorbeeld een windturbine op wordt

geplaatst. Zal die zeebodem eroderen?  Wat is de invloed op de habitat van flora en fauna? We kij-

ken op die manier ook naar de toekomst. Wat zal er gebeuren als wij de zeebodem meer en meer

gaan aanwenden? We leggen kabels op de zeebodem, we bouwen windturbines in volle zee, we

gaan wellicht ook onze digitale gegevens moeten koel houden in zee... Dat moeten we doen op

een duurzame manier, vandaar de noodzaak van die studies.”

Info Sinaai: “U heeft ook meegewerkt aan een onderzoeksproject op de Zuidpool? Wat werd
daar concreet onderzocht?”

Katrien: “We zijn ter plaatse geweest, daar waar recentelijk nieuwe stukken zeebodem in fjorden

tevoorschijn zijn gekomen door het smelten van de gletsjers. Er ontstaat zo een nieuw territorium

voor fauna en flora. Maar hoe snel gaat dat? Zal dat een verbetering zijn voor de biodiversiteit en

de biomassa in die gebieden? Als je veel biomassa hebt, kan dat ook CO2 wegtrekken uit de oce-

aan? Misschien heeft dat negatieve proces van wegtrekking van het poolijs dan toch ook een kleine

positieve bijwerking? Wij hebben in de Zuidpool ook onderzoek gedaan naar plastic vervuiling. Aan

de nieuw vrijgekomen zeebodem vonden we evenveel plastic deeltjes als in de Golf van Mexico…

dat is zowel confronterend als alarmerend!” 

Info Sinaai: “Wat kunnen de Sinaainaren doen tegen de plasticvervuiling?”

Katrien: “We moeten duurzaamheid in ons hart dragen. Economische groei is niet alles, ook duur-

zaamheid is belangrijk. Duurzame materialen kopen, materialen hergebruiken, kleren wassen met

vloeibaar wasmiddel in plaats van poeder, herbruikbare waterflessen gebruiken… Je kan zelf kleine

veranderingen in je levensstijl aanbrengen die niet veel inspanning vragen maar die onze afvalberg

toch serieus helpen verminderen. Zelf verantwoordelijkheid nemen is ook belangrijk. We mogen

niet alle schuld op de grote bedrijven steken. Wanneer beslissingen in bedrijven worden genomen

door mensen die in hun eigen huishouden duurzame keuzes maken, zal de toekomst er veel beter

uitzien.”

Info Sinaai: “Sla jij als wetenschapper ook alarm over de klimaatverandering?”

Katrien: “Het klimaat verandert altijd, maar nu gaan we toch naar een klimaatcrisis.

Zelf ben ik niet zo “actief” op sociale media; ik werk mee aan wetenschappelijk onderzoek dat het

probleem vertaalt naar data en gegevens. Als je iets meetbaar kan maken, kan je het visualiseren

en dan kunnen de data voor zichzelf spreken. Daar ligt mijn rol als wetenschapper. Ik vrees dat er

in het verleden soms niet goed gecommuniceerd is. Gelukkig is dat nu aan het verbeteren. Bin-

nenkort ga ik een webinar (soort online les) geven aan honderden schoolkinderen. Ik ben onder de
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indruk van de strijdlust van de jongere generatie, die de klimaatcrisis wil aanpakken. Dat stemt mij

hoopvol.” 

Info Sinaai: “Is het anders leven in Wales dan in Vlaanderen?”

Katrien: “Ja, toch wel. Het platteland is hier anders dan in Sinaai. Ik woon hier op 10 minuten rijden

van de bergen en op 20 minuten wandelen van de zee. De mensen staan hier nauwer in contact

met de natuur. Ze hebben een kajak op de auto, gaan elk weekend wandelen, zwemmen in de

zee... dat moet ik mezelf nog aanleren. De academische wereld is hier ook anders; studenten be-

talen veel geld om aan een universiteit te kunnen studeren. Het inschrijvingsgeld voor de universiteit

is gemiddeld negenduizend pond per studiejaar (10.500 € per jaar). Daarbij komen nog de kosten

voor een kot en het levensonderhoud. De meeste studenten gaan daarvoor bij de Britse overheid

enorme studieleningen aan, die ze nadien - in functie van hun inkomen - op lange termijn moeten

terugbetalen. De relatie tussen studenten en universiteit is daardoor compleet anders: we steken

heel veel energie in het ondersteunen en begeleiden van onze studenten. Op die manier is het dan

wel meer inclusief, al denken veel mensen het omgekeerde.” 

Info Sinaai: “Mis je Sinaai?”

Katrien: “Ja, maar ik kom niet zo vaak terug naar België. Als ik terugkom, zijn die gevoelens van

herkenbaarheid soms overweldigend… hier heb ik dat niet. Het lijkt wel alsof Belgen een typisch

uiterlijk hebben, en ik herken ze altijd… ook als ik op reis ben of naar een congres ga (lacht).”

Info Sinaai: “Spreek je ondertussen “Welsh”, de plaatselijke taal?“

Katrien: “Welsh is een oude Keltische taal die voor ons heel moeilijk aan te leren is. Bij de oudere

bevolking is “Welsh” nog veel in gebruik en de plaatselijke kinderen krijgen de twee talen aangeleerd

in school. Maar voor mezelf vrees ik, dat ik daar zélf nog een lange weg heb af te leggen.” 

Info Sinaai: Bedankt Katrien, voor je kostbare tijd en we wensen je - namens alle Sinaainaren
-nog veel succes met je belangrijk wetenschappelijk werk in Bangor, Noord Wales.   

Wie graag meer verneemt over het wetenschappelijk werk van Katrien Van Landeghem, kan haar
profiel via de website van BANGOR UNIVERSITY opzoeken, of volgende youtube filmpje bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=-qsLdUROsqY
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Annaert Dany............ Garage ..................................... 8
Arcad ........................ Architectenbureau.................. 30
Assuraes................... Verzekeringen ........................ 20
Barelza...................... Café ........................................38
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ................. 24
Best Shop................. Droogkuis................................. 8
Braeckman Robin..... Sanitair & verwarming  ........... 8
Carl Stuer CSI........... Interieurinrichting ................... 46
Cerpentier................. Dakwerken-sanitair .................. 6
City carwash............. Carwash..................................14
Climax....................... Praatcafé................................ 58
Cole Elise.................. Lifecoach ................................40
Concept.................... Ontwerpburo............................ 2
Cools Stefan............. Schilderwerken ...................... 42
Corvers Lisa ............. Pasta Délisa ........................... 58
Danika....................... Dienstencheques ................... 30
Dany’s Style.............. Kapsalon................................ 44
DCS .......................... Vastgoed.................................10
De Beleyr Marc......... Electro-techniek..................... 38
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie ............................ 44
De Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................. 6
De Roeck.................. Bouwonderneming ................ 44
De Ryck Marijke ....... Meetbureau............................ 20
De Ster...................... Taverne .................................. 36
De Tender Dirk.......... Interieurwerken ...................... 44
De Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken................ 48
De Waele Tom .......... Brood en banket ...................... 8
De Windt Chloé ........ Podologie............................... 44
Dier en Zorg.............. Dierenartsenpraktijk ................30
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal................................ 38
DV Concept .............. Renovatie ................................59
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ... 40
DW Rent ................... Bestelwagenverhuur ...............54
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens .......... 52
Frietstop ................... Frituur..................................... 52
Garderobe ................ Herstellingen/retouches........... 6
Heidi Haarstudie....... Kapsalon................................ 38
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën.......... 60
In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 44
Joos Tom.................. Sanitair ....................................12
KBC .......................... Bank en verzekering .............. 52

Klimaterra ................. Warmtepompen ..................... 50
Kok en Kokette......... Traiteur ................................... 48
Krijgsman.................. Wijnhandel ............................. 46
La Belle Poulette ...... Kip- en ribkraam ................... 32
Luitentuit................... Café ....................................... 48
Maes Werner ............ Warmte techniek.................... 40
Martens Lisa............. Podoloog ................................. 6
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek..... 42
Mooi.......................... Schoonheidssalon ................. 26
Mudita Goods........... Geschenken............................12
Palermo .................... Kapsalon................................ 20
Pedicat ..................... Voetverzorging ....................... 32
Rooms G. ................. Bouwonderneming ................ 38
Sinay 1217................ Blond Bier .............................. 18
Sneyers Corinne ....... Schoonheidsverzorging ........... 8
Smos Express .......... Broodjeszaak ......................... 40
St. Katharina............. Drukkerij ................................. 38
Stenenmuur .............. Kapsalon................................ 40
Stremersch ............... Verwarming en sanitair .......... 26
Studio Still ................ Gezondheidspraktijk .............. 16
Taxi Fernand ............. Taxibedrijf............................... 42
Teirlinck..................... Centrale verwarming.............. 36
Thuysbaert Evy......... Evy Goes Nature.................... 40
Van Buynder Pieter... Alg. schrijnwerkerij................. 50
Van Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................12
Van den Broeck JeroenTuinaanleg en –onderhoud....16
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
Van Hoecke-D’Haen. Ramen en deuren .................. 52
Van Poucke Luc........ Accountancy.......................... 22
Van Poucke Nele ...... Grafisch studio....................... 22
Van Vossel Kristof..... Algemene schrijnwerkerij ........14
Verberckmoes Gino .. Ramen en deuren .................. 22
Vercauteren bvba ..... Brandstoffen-tankstation ....... 42
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging...................... 20
Verpleegteam Elly De Witte - Thuisverpleging............20
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging...................... 58
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit .......... 42
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ..... 38
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ..............................18
Wijnveld (‘t) ............... Slagerij-Traiteur.......................30
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ................... 6
WVS-Interieur ........... Interieur afwerking ................. 58
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Climax
Bij Nancy 

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

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

Alle dagen open vanaf 10 uur tot ?
Woensdag en donderdag gesloten

Algemene aanneming  
Verlaagde plafonds  
Scheidingswanden  
Gyprocwerken  
Renovatiewerken

pastadelisa@gmail.com
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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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