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Artikels voor het volgend nummer moeten binnen zijn vóór 15 augustus 2021!

Redactioneel
Midden mei tekenden de regeringen van dit land in het Overlegcomité het zomerplan uit, dat ons
in vier stappen naar een ‘normaler leven’ moet leiden. Het pad naar de vrijheid is dus uitgetekend,
indien de cijfers gunstig blijven evolueren.

Er komt licht aan ’t eind van de
tunnel.
Velen onder ons kregen inmid-
dels de beschermende prik(ken),
en binnenkort worden we bevrijd
van de gevaarlijke Covid-drei-
ging.
De invoering van een E.U.-Covid-
19-certficaat tegen eind juni gooit
de grenzen terug open en bij
velen zullen de reiskriebels nog
moeilijk te bedwingen zijn. 

Ook in ons eigen dorp zien we
kiemen van een hernemend ‘nor-
maal leven’.
Hoe sterk de drang om uit te bre-
ken uit die vervelende ‘bezet-
tingssituatie’ ook is, toch nog
maar even voorzichtig blijven en
solidair met de niet-gevaccineer-
den.

Na een belabberd voorjaar, wen-
sen we jullie een zonovergoten
vakantieperiode.

Geniet ervan, maar blijf voorzich-
tig. 

4
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sinaaileeft

Dorpsraadnieuws 
Omwille van de Covidmaatregelen blijft ook onze werking op een lager pitje draaien.
Vergaderen kon alleen elektronisch en activiteiten organiseren was al helemaal “uit den boze”. 
Kermissen zullen pas tegen eind juli terug toegelaten zijn, tenzij er ondertussen nieuwe regelgeving
komt.

Bij de samenstelling van dit nummer (eind mei) zijn er nog geen beslissingen genomen rond het or-
ganiseren van onze zomer- of najaarsactiviteiten. Hopen maar dat alle cijfers gunstig blijven evo-
lueren… des te sneller kunnen we van start gaan.
We hopen in ieder geval, tegen de septemberjaarmarkt terug ‘in normale doen’ te zijn; zie ook het
artikel daarover verder in dit nummer.

En hoe graag zouden we de Volkssportfeesten veilig organiseren als een vorm van ‘bevrijdings-
feesten’ van het virus. Maar ook daar, konden we eind mei nog geen beslissingen nemen.
Misschien is een alternatieve vorm - meer gedecentraliseerd - een oplossing, maar de volksge-
zondheid primeert.

Wij houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Werken Sinaaidorp
Het voorbije voorjaar was het sukkelen om je, in en rond de dorpskern, te verplaatsen.

Spijts de ongunstige weersomstandigheden zijn de aannemers er toch in geslaagd om de klussen
tijdig te klaren. Hopelijk heeft het herstel van de kasseistroken rond de Dries het gewenste effect
op langere termijn; zoniet zal er toch naar een andere oplossing moeten uitgekeken worden in over-
leg met Erfgoed Vlaanderen.

5

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”
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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

     

 6

Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid

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

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

Garderobe

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 
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Op vrijdag 21 mei kon de weg terug opengesteld worden voor alle verkeer.
Daarmee valt hopelijk een groot deel van de verkeersdruk weg in de belendende straten zoals
Hooimanstraat en Leebrugstraat.

In die straten werd tijdelijk een zone 30 ingevoerd; initieel alleen gedurende de werken, maar omdat
gevreesd werd dat nogal wat bestuurders de ‘nieuw gevonden weg’ zouden blijven gebruiken,
werd een afbouwscenario ingevoerd dat mogelijks tot eind van het schooljaar zou/zal aangehouden
worden.

In de Hooimanstraat zal de snelheidsbeperking op de drempels extra bebord worden: 30 km per
uur; dit geldt trouwens op alle verkeersdrempels!

In de Leebrugstraat werd in de omgeving van de school een zone als fietsstraat ingericht.
Voor de goede orde: snelheid max. 30 km per uur (ook buiten de schooluren!) en verbod om een
fietser voorbij te steken.

In de wijk hebben nogal wat bewoners de ingrepen daar “te licht” bevonden en ze hebben zich
verenigd in een actiecomité.

Voor de goede orde: de werken die recent zijn uitgevoerd, zijn een tijdelijke ingreep, in afwachting
van de realisatie van het rioproject Zwaanaarde, dat wellicht begin volgend jaar een aanvang neemt.
Ondertussen kruipt ook het dossier Zwaanaarde vooruit.

7
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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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Eind mei kregen de bewoners een in-
fobrochure in de bus en op 10 juni
had een webinar plaats (elektronische
toelichtingsvergadering) waar bewo-
ners om verduidelijking konden vra-
gen.

De eerstvolgende stap is de aanvraag
van de omgevingsvergunning tijdens

de komende zomer. In november 2021 gaan de nutsmaatschappijen aan de slag voor de vernieu-
wing van alle nutsleidingen: water, elektriciteit, gas en kabel. Over de precieze uitvoering van deze
werken zullen de stadsdiensten je tijdig informeren. Intussen loopt ook de procedure voor het aan-
stellen van een aannemer. Vermoedelijk kunnen de eigenlijke rioleringswerken van start gaan mid-
den 2022, afhankelijk van de duur van de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen. Om je
te informeren - onder meer over de timing, de fasering, de praktische uitvoering van de werken
door de aannemer, de bereikbaarheid van de woningen en de bedrijven, de verkeerscirculatie en
de regeling voor het ophalen van huisvuil – organiseert de stad, ruim vóór de aanvang van de wer-
ken, een informatieavond. Alle inwoners van Sinaai krijgen dan ook een informatiebrochure in de
brievenbus. Parallel kan je alle informatie ook steeds vinden op www.sint-niklaas.be/zwaanaarde
en uiteraard staan de stadsdiensten altijd ter beschikking voor meer informatie en overleg.

In de Weimanstraat zou dan toch geopteerd worden om het bestaande dubbelrichtingfietspad van-
uit Klein-Sinaai door te trekken tot op het kruispunt met de Zwaanaarde- en Keizerstraat.

In die laatste, zou ook een oplossing in de maak zijn voor het smalle fietspad tegen het kruispunt.

Oude Heirweg
Het stadsbestuur verkreeg een bouwvergunning om de Oude Heirweg enkel voor landbouwverkeer
toegankelijk te maken en te verbeteren door een karrespoor in beton aan te leggen (zoals bv de
Omloopdreef). In de Oude Heirweg komt ook een tractorsluis die moet verhinderen dat ook perso-
nenwagens hier gebruik van gaan maken. 

Bovendien krijgen fietsers en wandelaars een aangenamer en verkeersluw traject erbij. De aanleg
is voorzien voor dit jaar.

Op het wandelnetwerk langs de Fondatie van Boudeloo
werd ter hoogte van knooppunt 26 de gevaarlijke toegang
tot de dijk met het kanaal van Stekene terug voorzien van
een degelijke trapconstrucie. 

Openbaar vervoer
Wij vernemen dat De Lijn vanaf  1 januari een nieuwe
dienstregeling zal invoeren met een belangrijk impact
voor de Sinaaise gebruiker.
Vanop de Dries zal er, om het kwartier, een verbinding ver-
trekken naar Sint-Niklaas, via Belsele (N70).  Omgekeerd,
zal er vanuit Sint-Niklaas om het kwartier een bus vertrek-
ken naar Sinaai, via dezelfde weg.
Anderzijds, zal de lijn over Puivelde en naar Eksaarde al-
leen nog bediend worden tijdens de spitsuren.

sinaaileeft
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EXCLUSIEF
LASER graveren en snijden

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

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

0496 25 45 58 - 0483 23 83 15

MARC DE BLOCK
• Ramen, deuren, poorten, 

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

• Renovatiewerken

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

0496 25 45 58 
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De huidige belbussen worden vervangen door flexbussen. Die werken volgens hetzelfde principe,
alleen zal De Lijn ze niet meer uitbaten. Daarvoor moet nog een onderneming gezocht worden die
het op zich wil nemen. 
Veel vervoersmiddelen dus, maar volgens schepen Hanssens (voorzitter Vervoerregio Waasland)
komt er een gebruiksvriendelijk systeem, zodat je bijvoorbeeld makkelijk de flexbus kan bestellen
en betalen. “De prijs van de nieuwe vervoersmiddelen ligt nog niet vast, maar de gemeenten heb-
ben duidelijk de wens uitgesproken dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn.”

Het vervoer “op maat” voor personen met een handicap of mobiliteitsbeperking wordt ook verder
uitgebouwd.

Concessie cafetaria sporthal Ter Beke.
Het stadsbestuur schreef een concessie uit voor het beheer en de uitbating van de cafetaria (be-
staande uit de cafetaria, een drankenberging, een bergplaats en de toiletten) en voor het aanleg-
gen/uitbaten van reglementaire, competitiewaardige padelterreinen op een deel van de terreinen
van het stedelijk sportcentrum Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4b te 9112 Sinaai.
De biedingen moesten binnen zijn tegen 10 mei.

50 jaar Info Sinaai
Met dit nummer van Info Sinaai heeft u het derde nummer van de vijftigste jaargang in handen.
Zoals reeds eerder aangekondigd, gaan we daar volgend jaar wel feestelijk op terugkijken.
Mochten er mensen zijn die ons anekdotes of leuke verhalen kunnen brengen, die al dan niet “den
Info” gehaald hebben maar een opfrissing waard zijn, laat maar komen: info@sinaaileeft.be.

Kunst uit Sinaai
Na lang wachten op de nodige versoepelingen van de 
“Coronaregels“, denken we dat het mogelijk zal zijn om
“Kunst uit Sinaai” te laten doorgaan tijdens het week-
end van 24, 25 & 26 september 2021.

Tot op heden kunnen (of mogen) we nog geen vergadering
organiseren om het kunstweekend uit te werken.We hopen
dat dit vóór eind juni 2021 kan plaats vinden.

Ondertussen, doen we - via deze weg - een warme oproep aan iedereen van Sinaai die wil mee-
werken, om de editie van KUS 2021 te helpen vormgeven.

Kunstenaars, dichters, muzikanten, fotografen, dansers enz. die interesse hebben of goede ideeën
hebben, kunnen zich melden bij bettina.fierens@gmail.com.

Je wordt voor een vergadering uitgenodigd via uw mailadres.
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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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Septemberjaarmarkt 2021 
Lieve mensen van Sinaai, nu er een sprankeltje hoop is op een mooie zomer, nu er een lichtje is
aan het einde van die donkere tunnel, nu gaan we ervoor! Als alles de goede richting blijft uitgaan
en het stadsbestuur ons groen licht geeft, organiseren we dit jaar als ’kerstmarktteam’ ook de sep-
temberjaarmarkt. Met de steun van ‘Sinaai Leeft’ willen we, samen met het comité van de braderij
Vleeshouwerstraat, jullie een zeer mooie dag bezorgen. De septemberjaarmarkt zal doorgaan op
zaterdag 25 september 2021. Noteer dit alvast in jullie agenda; achter de schermen zijn wij al
volop bezig met het maken van de eerste afspraken. 

Nu de terrasjes reeds open zijn, zullen wij er uiteraard ook eentje voorzien op de Dries, zo kan ie-
dereen genieten van een drankje in de buitenlucht. 

We gaan opnieuw voor een traditionele rommelmarkt! Doordat we met zijn allen - een jaar lang in
ons kot hebben gezeten - hebben we massaal onze huisjes opgesmukt en heel wat spulletjes aan
de kant gezet, die zeker nog een tweede rondje kunnen meegaan. Inschrijven voor een standplaats
is binnenkort mogelijk, verdere info volgt.

Wij kijken er alvast naar uit! Laat die curve maar dalen, dan kunnen het amusement en het plezier
alleen maar laten stijgen!

sinaaileeft

13
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Van Vossel Kristof
Algemene schrijn- & interieurwerken
Interieurinrichting
Zolderafwerking, Laminaat & Parket
Dakwerken & gevelbekleding
Houten bijgebouwen
Rolluiken & zonneweringen 

….
Hulstbaan 52B - 9112 Sinaai

03 772 32 37
0485 63 08 14

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

CITY CARWASH

Openingsuren: dagelijks van 9.00 u tot 18.00 uur

Zondag gesloten

GRATIS STO
FZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44

14
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solidariteit

De Schutterij BUITEN
Eindelijk staat de lente voor de deur en niet alleen de regering komt op de proppen met een bui-
tenplan voor de komende weken en maanden, ook dienstencentrum De Schutterij heeft haar bui-
tenplan zo goed als klaar liggen. 

Ons buitenplan kan alvast van start gaan dankzij een mooie basis die de voorbije weken gelegd
werd: eindelijk is onze ingang voorzien van mooie bloemen en planten, die hopelijk snel in volle
bloei zullen gaan. Er werd gras gezaaid en een mooie haag omsluit ons gloednieuw terras. Om te
vermijden dat we bij een hete zomer in de volle zon moeten zitten, zal boven het terras een zonne-
luifel geplaatst worden. Van zodra de horeca binnen opstart, zal ook het terras openen zodat we
jullie, zowel binnen als buiten, coronaproof kunnen ontvangen. Dat is trouwens nog steeds waar
we voor staan: een ontmoetingsruimte zijn voor iedereen, in een gezellige omgeving. 

Ons buitenplan is een mooie aanvulling van wat we tot op heden al hebben gerealiseerd, want we
hebben de voorbije periode zeker niet stilgezeten. Niet alleen onze opbelronde, 1 op 1 wandelronde
en handwerkcafé-aan-huis groeiden uit, ook onze initiatieven van digitale coaching en valpreventie
konden rekenen op jullie enthousiasme. Jullie vraag naar digitale ondersteuning was groot. Daarom
hebben we besloten om binnen het dienstencentrum digitale ondersteuning vast op te nemen in
onze dienstverlening. We blijven voor dit aanbod, alsook voor andere initiatieven, kijken of we hier-
voor met andere partners verder in zee kunnen gaan of complementair kunnen werken.
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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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solidariteit
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Maar we snakken met zijn allen naar ‘den buiten’, naar ontspanning met een leuke babbel ‘buiten’.
Vandaar dus ons buitenplan: een zomeraanbod dat we voor jullie ‘buiten’ aan het uitwerken zijn.
Veel kan ik jullie nog niet verklappen, maar zet alvast 4 en 5 augustus in jullie agenda, want dan
plannen wij een leuke beleef- en buitennamiddag op de zorgboerderij ’t Zwaenenhof in Sinaai. We
trekken ook verder de buurt in, om jullie in jullie eigen leefomgeving beter te leren kennen. We gaan
van deur tot deur met onze ondertussen gekende hartjes en hopen dat we met onze kennismaking
op de een of andere manier jouw hart mogen en kunnen veroveren. Tot slot, proberen we ook nog
wat bewegingsinitiatieven uit te werken, maar daar vertellen we jullie graag later meer over. 

Zijn de lente-en zomerdagen voor jou te warm? In het dienstencentrum is tussen 15/05 en 15/09
het hittegolfplan van kracht. Kijk je graag naar het EK voetbal, ben je eerder fan van de Olympische
Spelen of kan een bergrit van de Tour de France je bekoren? Nestel je dan in één van de comfor-
tabele zetels voor de TV van het dienstencentrum, kijk samen met mensen uit je buurt en keuvel
nog wat na.

Wat de komende maanden en weken nog brengen weten we niet, maar we blijven ons uiterste best
doen om, telkens binnen de geldende coronaregels voor de dienstencentra, van betekenis te zijn.
Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod en de laatste COVID-regelgeving voor de dienstencen-
tra? Volg ons dan op Facebook (https://www.facebook.com/thuiszorgsintniklaas) of via onze
website www.zorgpuntwaasland.be. We kunnen er ook altijd voor zorgen dat je de kalender en
ander nieuws ontvangt via mail. 

Hopelijk mogen we binnenkort kennismaken via één van onze initiatieven.

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

De eerstvolgende gaat door in Huize DEN DRIES, Dries 53, te Sinaai

op woensdag 01.09.21 van 17u30 tot 20 u 

Het Rode Kruis en de donoren danken u voor de bereidwillige medewerking, die belangrijk is bij
het welslagen van deze bloedcollectes ten dienste van onze medemensen.
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verenigingen

Programma Davidsfonds periode juni - september 2021

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

• maandag 21/06 t.e.m. dinsdag 21/09: de jaarlijkse Davidsfonds Zomerzoektocht; dit jaar ver-
kennen wij Gent en Zulte. 

• Als de ‘Nazomer in Sinaai’ en ‘Kunst uit Sinaai’ mogen doorgaan, bezoeken wij de tentoonstel-
lingen op zondagnamiddag om 14.00 uur. Plaats van afspraak: aan de ingang van het gemeen-
tehuis.

Noteer alvast in jullie agenda:

• dinsdag 09/11 om 20.00 uur - OC Troelant: 
Nacht van de Geschiedenis

“De schat van Marinus Geubels”
(geboren op 23 februari 1735 in Sinaai)
door Herman Cole.

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

Sinaai
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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Duik met FeMma de zomer in!

Ook tijdens de zomermaanden blijft FeMma actief en kan je deelnemen aan de volgende activitei-
ten:

- Wekelijkse wandeling: elke vrijdag verzamelen aan de Schutterij om 14u00.

- Wekelijkse fietstocht: elke vrijdag verzamelen bij Marianne om 13u30, Tinelstraat 8.

- Fietsdagtochten:

• op vrijdag 16 juli : ‘DENDERMONDE’ vertrek in de Edgar Tinelstraat 8 om 10u00 voor een
fietstocht van ong. 60 km. Inschrijven vóór 10 juli.

• op vrijdag 13 augustus: ‘EMMADORP’, vertrek in de Edgar Tinelstraat 8 om 10u00 voor een
fietstocht van ong. 60 km. Inschrijven vóór 7 augustus.
Meer info en inschrijven bij Marianne, tel.: 03/772.58.25 of via de.sy.marianne@gmail.com.

We dagen in de maanden juni, juli en augustus onze leden uit, om een plaats te bezoeken die begint
met elke letter van het alfabet. Misschien kom je wel op heel pittoreske plaatsjes, prachtige na-
tuursites of word je verrast door cultureel schoon in één van onze oude steden.

Deze zomer kan je ook onze feMma-wereldvrouwen-wensboom bewonderen in de Edgar Tinel-
straat 8. Een boom vol hoop voor een vrijere toekomst met tal van nieuwe ontmoetingen.

Heb jij ook interesse om lid te worden van onze levendige vrouwenvereniging, dan kan je steeds
terecht bij Marianne De Sy op het nummer 03/772.58.25 of neem een kijkje op www.facebook.
com/femmasinaai of www.femma.be/nl/groep/Sinaai.

FERM Sinaai
Tijdens de zomermaanden hebben we enkele fietstochten 
gepland. Deze zullen plaatsvinden op 

• maandag 05 juli
• maandag 19 juli
• maandag 02 augustus en
• maandag 16 augustus

Vertrekken doen we steeds om 19u00 aan de Dries.

Woensdag 15 september: 13u30  kookles in de bestuurszaal.

21
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Stenenmuurstraat 32 I 9112 Sinaai
0494 34 20 86 I info@gonzzz.be www.gonzzz.be

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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Mannenkoor Gaudeamus
Mannenkoor Gaudeamus wil terug zingen, liefst nog in 2021

Mannenkoor Gaudeamus ligt, zoals de meeste koren, zowat een jaar stil: geen repetities, geen op-
tredens, geen concerten. Ook het opluisteren van kerkdiensten en bijzondere gebeurtenissen zoals
huwelijken en begrafenissen ligt volledig stil. 

Het jaar 2020 had een druk jaar moeten zijn met de traditionele 2-jaarlijkse zangavond, maar zelfs
die kon niet doorgaan. 

Wanneer komt er dan toch een einde aan deze verplichte rust?
Na een bevraging bij de leden van het koor was duidelijk te merken dat de meeste zangers goesting
hebben om er terug aan te beginnen. Zingen is voor de meesten geen vervelende opdracht maar
een leuke ontspanning, die bovendien bijdraagt tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Een juiste datum om terug te starten kunnen we helaas nog niet geven, maar we hopen wel rond
september van dit jaar opnieuw te kunnen samenzingen. Onze dirigent Raf Vandermeulen ziet het
zeker zitten om een opstart te maken en het koor terug in een mum van tijd op het kwaliteitspeil te
brengen zoals voorheen.

Het is misschien de ideale tijd om aan mannen die graag zingen de kans te geven bij onze groep
aan te sluiten. De nieuwe opstart kan het moment zijn om het koor te verjongen, zowel wat betreft
zangers als repertorium.

Hopelijk kunnen wij in een volgend nummer van Info-Sinaai de definitieve datum en repetitieplaats
aankondigen evenals waar en wanneer we van start zullen gaan. Normaal gebeuren de repetities
elke donderdagavond, in het oude gemeentehuis, maar zekerheid hierover kan helaas nu nog niet
gegeven worden.

Wie geïnteresseerd is in samenzingen met Mannenkoor Gaudeamus, neemt contact op met één
van de zangers of doet dit via www.gaudeamus.be, of via mail – info@gaudeamus.be.

23
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Koninklijke toneelkring Baudeloo 

Stilaan verschijnt er licht aan het einde van de tunnel en kunnen we hopen op een nieuwe productie
in het najaar. Tijdens de periode van inactiviteit t.g.v. corona hebben we steeds getracht contact
te blijven houden met ons publiek: een paar maal door foto’s te publiceren en nu willen we enkele
affiches onder de aandacht brengen. Het zijn één voor één pareltjes, waarvan sommige getekend
zijn door ons lid Jan Meganck. Ze roepen herinneringen op aan stukken die we in het verleden
speelden en die bij velen in het geheugen zijn blijven hangen. 

Wij kijken er naar uit om jullie in november te kunnen verwelkomen op één van onze opvoeringen.
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CV-STREMERSCH
Verwarming - Sanitair - Ventilatie

Nieuwbouw - Renovatie

0484 66 37 66
Plaatsing - Herstelling - Onderhoud

Stenenmuurstraat 7 - 9112 Sinaai
info@cv-stremersch.be - www.cv-stremersch.be
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Landelijke Gilde Sinaai
Hopelijk hebben jullie genoten van onze uitgestippelde fietstocht doorheen ons mooie Waasland.
De winnaars van de hieraan gekoppelde fotowedstrijd - met als eerste prijs een gratis deelname
aan de sneukeltocht 2022 voor het ganse gezin - zijn bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.
De drie winnaars worden persoonlijk verwittigd. 

Ondertussen blijft het moeilijk om activiteiten ver op voorhand te plannen. Daarom verwijzen we
voor de meest recente info naar onze website: sinaai.landelijkegilden.be of naar onze facebook-
pagina Landelijke-Gilde-Sinaai. Je kan uiteraard ook een mailtje sturen naar  landelijkegilde.si-
naai@ telenet.be. 

Wat je wel al in je agenda mag noteren is onze jaarlijkse tractorwijding. Deze gaat door op zondag
5 september. De tractoren verzamelen op de Dries om 10u00. Na de eucharistieviering van 10u30
worden de verschillende landbouwvoertuigen om 11u45 gewijd. Daarna maken ze een optocht
doorheen ons dorp. 

Iedereen van harte welkom.
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Edgar Tinelmuseum - Sinaai 
Het Tinelmuseum in de Sinaaise Edgar Tinelstraat is elke laatste zondag van iedere maand opnieuw
te bezoeken van 14u30 tot 17u00. We beginnen alvast op het einde van juni.

Naast de vaste collectie, kunnen enkele nieuwe aanwinsten getoond worden. Dit is dan ook een
oproep naar jullie beste lezers: als je nog iets in de kast hebt liggen dat met  toondichter Edgar
Tinel te maken heeft, geef ons dan aub een seintje, er is altijd nog een plekje vrij in onze toonkasten. 

Tinelpad
Sinds april kan je langs het Tinelpad, dat loopt van het Tinelmuseum via Boskapelleken naar Dui-
zend Appels, 8 geocaches vinden. Als je kijkt op www.geocaching.com vind je uitleg zoals op bij-
gaande afbeelding.

Het is een aangename wandeling, die Edgar Tinel ook maakte als hij naar zijn zuster en schoonbroer
ging, die een bloemisterij hadden op Duizend Appels. Het pad maakt ook deel uit van de wandeling
die is uitgestippeld nav het 800-jarig bestaan van Sinaai.

Tinelconcert
Wij zijn volop bezig aan de voorbereiding van een concert in de maand november.
In het volgend nummer van Info Sinaai zullen we je hierover verder informeren. 

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

Karel Buylaert en An Timmers

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

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

De kapel van O. –L. –Vrouw van Zeven Weeën
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Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

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

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

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

© Heemkring “Den Dissel” Sinaai
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Disselingen
Archief Clement Vermaere
Enkele maanden geleden kwamen we in contact met Miet Vermaere die ons meedeelde
dat zij nog teksten en documenten bewaarde van haar vader Clement Vermaere. Hij
was vroeger werkzaam op het gemeentehuis van Sinaai als opsteller. In zijn vrije tijd
ging zijn interesse uit naar de lokale geschiedenis. Eerst kon hij het gemeentelijk archief
raadplegen op de bovenverdieping van zijn werkplaats, later bezocht hij regelmatig
het stadsarchief van Sint-Niklaas evenals het rijksarchief te Gent. In de jaren '70 van
vorige eeuw was hij zowat de voorloper van onze heemkring door zijn uitgave van
“Sinaitica”. Het was een gestencild bundeltje waarin hij met kennis van zaken verschil-
lende aspecten van de Sinaaise geschiedenis openbaar maakte bij de abonnees.
Met veel interesse en dankbaarheid hebben we ondertussen een eerste deel van zijn
pennenvruchten ontvangen en stellen vast dat er heel wat teksten in aanmerking
komen om de komende jaren op te  nemen in ons tijdschrift Sinaïek. Voor ons een
onverwachte meevaller.
In dit nummer vind je een eerste bijdrage over de wijze waarop men te Sinaai kermis
vierde rond 1640. Voor een leuke afwisseling zorgt het gedicht “De mollenvanger”.

Jaarboek 2021
Omdat in coronatijden niet alles kon, hebben we niet alle verdwenen beroepen in
ons jaarboek van 2021 kunnen opnemen. Toch werd het een eerste interessante ver-
zameling over:

- De Sinaaise brouwerijen
- De blokmakers
-De slachters
- De smeden
- De melkophalers en melkboeren
- De schaapherders
- Het invouwen van poeders
- Een inventaris van beroepen uit de 19de eeuw

Andere beroepen komen wellicht later aan de beurt.

Dringende oproep!
We zoeken nog foto's van Sinaaise schaapherders, behalve van Jef Smekens. Graag
bezorgen aan Jos Daems, Hemelsbreedte 103 vóór 5 juli.

Schenkingen
Gert De Tender: foto met het materiaal van klompenmaker Robijn + een stukje
schrapnel
Erna De Baere- Vercauteren: diverse familiedocumenten
Paul Van Poucke-Van de Vijver: 2 bierflesjes van brouwerij Claus en Lecocq
Miet Vermaere: 2 ingelijste oude kaarten + een schriftje met opstellen (Zwaanaarde,
periode 1932-37 en 1941-42) + allerlei geschriften van haar vader Clement.

Etienne De Meester
Voorzitter
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1937

14 mei 1966
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De kapel van O. –L. –Vrouw van Zeven Weeën
Ongeveer tien jaar geleden brachten we reeds enkele bijdragen over de kapellen op
het grondgebied van Sinaai.

- 2010 nr. 3: De kapel in de Zwaanaardestraat.
- 2010 nr. 4: De kapel van de Heilige Moeder Anna.
- 2011 nr. 3: De kapel van O. -L.-Vrouw van La Salette.

In dit nummer van Sinaïek vind je de geschiedenis van de kapel ter ere van O. -L. -
Vrouw van Zeven Weeën op de hoek van de Puiveldestraat en de Ransbeekstraat.

De geschiedenis
1866 was een spookjaar in het leven van de mensen uit onze gewesten. Cholera, tyfus
en andere ziekten teisterden de bevolking. De mensen zochten hun toevlucht tot
bovenaardse krachten, tot God en zijn heiligen. Zo werden, om rampen af te zweren,
rond die tijd verschillende kapelletjes gebouwd, ook te Sinaai.
In het Liber Memoriales of gedenkboek van de kerk staat geschreven: “ In 1873 is op
de Kruisstraat (nu Puiveldestraat) een schoon kapelleke gebouwd door de familie De Smedt
ter eere van de zeven weedommen van Onze Lieve Vrouw, koningin der martelaren.”
In 1937 beschrijft J. Van Vlierberghe deze kapel in de annalen van de Oudheidkun-
dige Kring van het Land van Waas. “ Dit schoon kapelleke in neo-gotische bouwtrant is
opgetrokken in kruisvorm. Het zou enig zijn in het Waasland en symbolisch aan de kerkbouw
ontleend. De zijvensters zijn drielingsraampjes. Het beslaat een oppervlakte van 2,5 op 3 m.
In de deurtrommel staat een smeekbede. Het ijzeren kruis rijst op het snijpunt van het kruis
der daklijnen. Een klein gotisch altaartje draagt het beeld van O. L. Vr. van VII Weeên, een
kruisweg daarover hangt aan de wanden.”
De kapel raakte in verval en om ze te restaureren werd in 1964 een omhaling gedaan.
Pas in 1966 werden de werken aangevat na enige druk van pastoor Johan Geilleit.
Hij kondigde vanop de preekstoel de inzegening aan, namelijk 14 mei 1966, de voor-
avond van Puiveldekermis.

Pastoor Johan Geilleit
tijdens de inzegening
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Het verhaal van de renovatie
Deze kapel werd gebouwd op last van dhr. Leonard De Smedt. Hij werd geboren op
8 november 1822 en overleed op 2 februari 1876. Hij was de zoon van Jacobus De
Smedt en gehuwd met Eulalie De Bruyne. Zij hadden twee kinderen: Edmond, die
tot 1961 veearts was te Sinaai, en Maria. Edmond was in het verleden ook voorzitter
van de kerkraad. Maria erfde de grond waarop de kapel, gebouwd door haar vader,
stond en schonk deze in 1932 aan de kerkfabriek van Sinaai.
Deze bijna 100 jaar oude kapel werd in een nieuw kleedje gestoken. Onder de leiding
van E. H. Jozef Boone, onderpastoor, en dhr. Fernand De Smedt, zoon van hogerge-
noemde veearts, werden de restauratiewerken aangevat door vrijwilligers van de
wijk. Vooral Marcel Wauters, Michel Goethals en Achiel Cornu werden gefeliciteerd
voor de vele uren onbaatzuchtig geleverd werk. Maar ook anderen uit de wijk droegen
hun steentje bij en hielpen bij het bouwen, verven, schuren en kuisen. In 3 weken
was alles klaar. Het moest wel, want de pastoor had de datum van de inzegening
reeds aangekondigd.
De inwijding van het beeld en de kapel vond plaats onder grote belangstelling. Een
stoet van ruim 400 mensen, waarin het Mariabeeld werd meegedragen, trok op zater-
dagavond vanuit de parochiekerk naar de mooi versierde wijk Stenenmuur. Onder
hen een afvaardiging van elke jeugdbeweging. Het mooiste moment was de neer-
zetting van het beeld door de mensen die actief aan de restauratiewerken hadden
deelgenomen. De pastoor dankte alle medewerkers en  sprak de wens uit dat Maria
daar zou blijven als beschermster van deze mooie wijk.

Etienne De Meester

Op weg naar de kapel van
O. –L. –Vrouw van Zeven Weeën
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De Mollenvanger 
(Clement Vermaere)

Het feit geraakte al bekend
in heel het land, tot boven Gent,
hoe dat z’ in Snoâ goê eten maken,
met enen mol, van ’t vel ontdaan,
op ’t stoof gebakken en gebraân,
die lijk een blinde vink kan smaken.
’t Is kwestie van ’t recept alleen,
de kunste van ne mol te scheên
en … aan ne verse mol geraken !
Ik vroeg daarom ’t departement
van landbouw om ne flinke vent,
die mollen kan uit d’ eerde snaken.
De secretaris-generaal,
de directeurs en allemaal
de chefs – ze sliepen toch zo lekker ! –
ze schoten in de gang gezwind
en kijk, daar is er een die ’t vindt
en zegt : “Pak Jean den Decker !”
“Dat is de kerel-met-de-pet
die jarenlang de bakens met
hun pin heeft in de grond gestoken;
die ’t land lijk zijnen broekzak kent :
geen mol, geen muis een uur omtrent
of hij heeft hem of haar geroken.
“Hij leeft nu weliswaar al op zijn
renten in den Ossekop, 
maar om geen binnefies verlegen
is hij, in all’ onschuldigheid,
tot mollenvangen steeds bereid,
’t zij weer of geen, hij kan er tegen.”
Zo had hij overlest in ’t gras,
dat van den dauw wat nissig was,
een mol zijn hoopken op zien zetten.
Maar stel u voor, dat was precies
te midden op de schonen Dries :
dié schâ zou Jean wel eens beletten !
Hij loopt algauw in huis terug 
en komt met zijne spâ terug
zo vlug zijn beentjes ’t permitteren,
om tussen toetend‘ auto’s door,
op lijfsgevaar, dat mollenspoor
geluidloos te persecuteren.
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Met strak gespannen aangezicht,
met heel zijn menselijk gewicht
op ‘topken van zijn teen ’n geheven,
de spâ omhoog en roerloos 
zijn oog gericht, genadeloos
ineens heeft hij de stoot gegeven
en wendt zijn spâ zo handig ras 
in d’ eerde, die met doddens gras
omhoog vliegt, meters in de ronde;
hij poeft en klopt alhier, aldaar
de zoden uit en ’t ziet er naar …
maar … nonde, nonde, nonde, nonde …
De mol, (een ‘talpa’ in ‘t latijn)
was veel te slim om dood te zijn.
Maar ’t is nog ’t eind niet van d’historie,
want ’s anderendaags, een uur of zes,
was Jean al uit zijn bed : “Express
voor diene smerige mol, verdorie …”
Hij gaat opnieuw, de spâ in d’ hand,
gelijk nen echten boer op ’t land
en zoekt en vindt de ree en ’t hol en …
… maar kijk, daar juist voorbij dien hoop,
daar komen nu twee reeën t’ hoop,
daar zitten nu … dedju …twee mollen !
“’t Moet zijn” peist Jean “dat ’t katerstijd
voor mollen is. Lijk elk die vrijt 
zo vrezen die geen erger dingen :
ik zal ze ne keer alle twee 
verrassen in hun vrijersree
en ze een laatste ‘piep’ doen zingen”
En onverhoeds, zonder geluid
schiet hij zijn scherpe spâ vooruit …
- ja, ‘k heb ’t al eens beschreven ! –
… het gras, de kluiten vliegen rond,
maar ’t mollenpaar blijft in de grond,
onzichtbaar-veilig … vrij ‘n en leven !
Ontmoedigd door zijn ongeluk,
beteuterd om die slimmen truc
van deze loze, snode mollen,
is Jean naar huis teruggekeerd
en heeft er in zichzelf gekeerd,
dien dag wel uren zitten grollen !
Den derden dag – Hij geeft nooit op ! –
steekt Jean  vanuit den Ossekop,
des morgens vroeg de straat weer over
en zonder dat het iemand ziet
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zo vroeg, staat hij op wacht gesiet
in ’t dicht en hoog platanenlover
Hij staat er, op zijn spâ geleund,
heel stijf en waakzaam, ook al dreunt
daarneven hem ’t vervoer met schokken.
Geen mens die ooit méér aandacht schonk,
dan aan dié mol, dié stoere bonk …
… de dauw doordrong zijn dunne sokken.
Misschien dat daardoor op den duur
hij koude kreeg; zijn maag kreeg ’t zuur,
koleire drong in hart en longen.
En die koleire moet wel rap
door steel en staal der spâ als sap
vol gif zijn in den Dries gedrongen.
Maar juist dàt gaf ’t verkeerd effekt,
want als hij weer naar mollen stekt,
wat kwam daar eensklaps te gebeuren ?
De molleree ‘n, alhier aldaar,
ze groeiden kris-kras door elkaar,
de Dries zat helemaal vol scheuren,
die schone vloer … vanéén  geritst,
door Jean, die eerst één mol gesplitst,
daarna, met biologisch zweten,
’t venijn van zijn chagrijnigheid
heeft in die schone grond geleid
en helemaal vaneen gereten.
Wil Sinaai nu zijn Dries terug,
wij moeten mollen fretten, vlug
en veel en op gepaste wijze,
’ t recept is in den Ossekop
te krijgen en … mijn hand er op,
de mollen, die zal Jean u wijzen.
Want hij werd honorair benoemd
tot mollenvanger en aldus beroemd
in ’t stad en op de boerenbuiten.
En die nog straffer dichten kan,
hij maakt nog schoonder liêkens dan.
Heel Sinaai zal ze fluiten !! 
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De Sint-Catharinagilde en de “grote” kermis te Sinaai
(rond 1640)

Tot 1938 werd te Sinaai de jaarlijkse kermis gevierd op de tweede juli of de zondag
er na, indien de tweede geen zondag was. Vanaf 1939 werd de tweede zondag van
juli als vaste datum weerhouden. Men kan het betreuren dat hierdoor een meer pre-
ciese verwijzing naar de vermoedelijke datum van de kerkwijding werd uitgewist.
Maar voor de 11 juliviering die tussen de twee wereldoorlogen in het enige eigenlijk
nieuwe element was in de Sinaaise kermisweek, was het wel een “gelukkig -dichter-
bij-komen”. Tot voor een paar decennia werd 11 juli immers op donderdag, later op
maandagavond, door het plaatselijk Davidsfonds georganiseerd.
Van de kermisviering uit vroegere eeuwen is al sinds ettelijke jaren niets meer over-
gebleven dan de gecelebreerde requiemmis voor de overleden parochianen. Gelukkig
werden soms oude gebruiken en gewoonten, zij het dan meestal fragmentarisch,
opgetekend. Zo bijvoorbeeld in de rekeningen van de plaatselijke besturen en instel-
lingen: “prochie” of gemeente, kerkbestuur, armenbestuur,  gilden. Het is aan de
hand van zulk een document dat wij, met voorzichtig in toom gehouden fantasie,
een kermisviering willen reconstrueren.
De patrones van kerk en parochie op onze gemeente is de H. Catharina van Alexan-
drië. Haar naamfeest op 25 november valt in volle herfst, bijna wintertijd en leent
zich minder goed tot openbare feestelijkheden. Bij die gelegenheden beperkte de vie-
ring zich tot het opdragen van zestien fondatiemissen in de parochiekerk, die op last
en voor rekening van de gilde vanaf Sint-Maarten (11 november) tot 25 november
door de pastoor en niet door de kapelaan van de gilde werden opgedragen. Maar de
openbare verering van de patrones was des te intenser bij gelegenheid van de kermis.
Er is al voor de raming van de omvang van de publieke belangstelling en de vrijgevig-
heid van de mensen een duidelijke aanwijzing met de ontvangsten in de schaal maar
de sommen van het “zegengeld” zijn voor die tijd zeker belangrijk en indrukwekkend.
Er moeten, ook uit verdere dan de omliggende dorpen, zeer veel bedegangers de
weg hebben ingeslagen naar Sinaai, én naar Sint-Catharina en naar de kermis. Deze
laatste was in het 17-eeuwse dorpsleven een feestelijk hoogtij van het zomerseizoen.
Te Sinaai viel ze precies vóór de vlas- en graanoogst en na de hooitijd, zowat een
rustpunt in een drukke werkperiode voor de bijna uitsluitend agrarische bevolking.
En in die Sinaaise kermis was de ommegang 's zondags wellicht een hoogtepunt.

Clement Vermaere 

Glasraam
Hoofdaltaar
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Werkwoorden en andere woorden met “R”
Al is het nog geen zomer zoals vroeger, er zit beterschap in de lucht (en vooral in de
vaccins)! Maar één zekerheid hebt u: in elke nieuwe Sinaïek vindt u een bijdrage over
ons dialect. Deze keer zijn de werkwoorden met een R aan de beurt. Ook hier spelen
we dikwijls leentjebuur bij het Frans.  Allez roulez….

Rammaseeren: dingen bijeen brengen, verzamelen - komt van het Franse ramasser
Rammelen: babbelen, met iets spelen - ge moet er nie mê rammelen betekent je moet niet

met mijn voeten spelen
Ramplaseeren: vervangen - van het Franse remplacer
Rappeleeren: zich herinneren - van het Franse rappeler
Rapsen: raspen - wissel tussen sp en ps
Rateeren: mislopen - van het Franse rater - ‘k moet em gerateerd zein
Rauken: harken, aanraken - verwijst naar het Middelnederlandse raken (openscheuren,

woelen)
Rechten: zich oprichten, zich recht verschaffen - recht ou rug!
Reepen: repelen, vlas ontdoen van het zaad
Refuuzeeren: weigeren - van het Franse refuser
Reveeren: met een klinknagel (revet) aan elkaar zetten
Rezeneeren: redeneren - van het Franse raisoner
Rezjiemen: een dieet volgen
Rieëpen, rieëplopen: een hoepel of fietsvelg voortdrijven, vroeger een favoriet kinder-

spel
Rieken: ruiken – monoftongering van ui tot ie
Rieskeeren: zich wagen - van het Franse risquer - rieskeerd-ou nie betekent waag het niet
Rigeleeren: regelen, reguleren - van het Franse régler
Rijn: rijden - d verdwijnt dikwijls in de uitgang den
Rijven: harken
Rinneweeren: ruïneren, kapot maken - van het Franse ruiner
Ripareeren: herstellen, repareren - ee klinkt als i
Ripperen: het dekken van een vrouwtjeskonijn (een moer) door een mannetjeskonijn

(ripper of reir)
Roefelen: knoeien, slordig werken
Roeën: werpen, gooien - gaat terug op het Middelnederlandse rooien, waar ook uit-

roeien op teruggaat
Roeiselen: lippen en wangen rood kleuren
Roeren: omroeren, zich roeren in een gesprek - ge moet ou nie roeren betekent zoveel

als ook jij hebt boter op je hoofd
Rompelen: rimpelen, kreuken - klankwissel tussen i en o
Rondtjolen: ronddolen,doelloos rondlopen - een tjoolder is een zwerver
Rondkoersen: haastig rondlopen
Rondpikkelen: moeilijk rondlopen - pikkelen betekent oorspronkelijk hinken
Rondsjieëzen: ongeduldig heen en weer lopen - een sjieës was een rijtuig op hoge

wielen met een kap
Ronken: snurken, diep slapen, iets dat in het geheim verspreid wordt. Oorspronkelijk

een geluid tussen zoemen en sputteren. Ik heb da hueren ronken betekent zoveel als
ik heb het gerucht gehoord dat… 
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Rootsjeschuiven: aanschuiven in een rij
Rotelen: reutelen - monoftongering van eu tot o
Ruiven: ruien, verharen, haren of veren verliezen 
Ruuëken: roken, blootstellen aan rook - klankwissel tussen oo en uë
Ruuëten: vlas roten in water
Ruuzieën: ruzie maken

Andere woorden
Rapgauweg: snel, in zeven haasten  - ‘k ên da rapgauweg gekocht
Rats: helemaal, volstrekt - soms ook grad . Beide zijn een samentrekking van gerade,

ook terug te vinden in (het is je) geraden
Raut: rauw - wanneer woorden als blauw, rauw, grauw predicatief gebruikt worden

(d.w.z. als naamwoordelijk deel van het gezegde of als bepaling van gesteldheid),
verandert de w in een t in plaats van weg te vallen. Dus: da vlieës is nog raut maar
daartegenover ik eet gieën rau vlieës. 

Tot zover de les zinsontleding…
Recht: vertikaal
Rechtendeur: rechtdoor - klankwissel tussen oo en eu
Rechtstoans: staande
Rens: rins, lichtelijk zuur. Rins gaat terug op Rijns en verwijst naar de Rijnwijn, die

licht zurig smaakt.
Reskes: pas, kort geleden. Verkleinwoord van res, dat op het Middelnederlandse rey,   

terug gaat.   
Rieën-de- knots: volstrekt niets. Versterking van het Franse rien
Rieël: slank, reil
Rinkoaneen: dicht bij elkaar, aansluitend, achtereenvolgens
Rost: rossig,roskleurig. Dikwijls wordt op het einde van een woord een t toegevoegd.
Rotelings: op één rij, achter elkaar. Een roteling is echter een rammeling. 
Rotbedorven: zeer verwend
Daarmee is ons taalkundig verwenmomentje voor deze editie afgesloten. Een zonnige
zomer gewenst!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
~~ ~~ ~~ ~~

Reepen: repelen, vlas ontdoen van het zaad.
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Sinaainaren die stierven in 1956
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
02 Godelieve Maria Polfliet (1 j. 3 m.) d. v. René en Agnes Maria De Backer, Molenstr.,

† St.-Niklaas
10 Kamiel De Weggheleire (58 j.) e. v. Angèle Isabella Michiels, Dorpsstraat
18 Leontine Maes (58 j.) e. v. Achiel Ryckaert, † Waasmunster-Ruiter
21 Tecla Cortis (71 j.) °Rome (Italië), d. v. Enrico en Teresa Angelis, Dorpsstraat

(klooster Maria Eerherstel)
26 Frans Victor Rommens (65 j.) e. v. Emma Paelinck, Kerkstraat Klein-Sinaai
26 Irma Blanca Vercauteren (56 j.) e. v. Pieter Augustien Van Poucke, Stenenmuurstr.   
-februari
20 Clement Honoré De Wilde (67 j.) w. v. Martha Van Puyvelde, voorheen Statiestraat

nu Wijnveld
26 Jozef Frans Van Vossole (94 j.) w. v. Marie Louise Nachtegael, Dorpsstraat
26 Karel Louis Zaman (70 j.) z. v. Domien en Marie-Louise De Smet, Vleeshouwersstr.
29 Ivonne Botelberge (50 j.) e. v. Achiel Verlee, Dorpsstraat
-maart
15 Henri Domien Van Poucke (76 j.) w. v. Martha Coleta Watté, Molenstraat
18 Fidelis De Rouck (91 j.) w. v. Marie-Louise De Baere, Kernemelkstraat
-april
03 Maria Leontina Laekeman (69 j.) w. v. Cyriel Van Bocxlaer en e. v. Oscar Landuyt,

voorheen Statiestraat nu Wijnveld.
06 Anna Maria Louisa Van den Broeck (49 j.) d. v. Aloïs en Henriëtte Seghers, Tinelstr.
06 Marie Filotea Van Acker (71 j.) e. v. Alfred Willems, Vleeshouwersstraat
07 Maria De Cock (67 j.) w. v. Ludovicus D’hondt, voorheen Statiestraat nu Wijnveld  
11 Petrus Fierens (85 j.) z. v. Petrus en Anna Fierens, Hellestraat
20 Marie-Thérèse Van Mele (80 j.) e. v. Bernard Coppieters, † Eksaarde
24 Elodie Baert (68 j.) w. v. Theofiel Thibaut, Vleeshouwersstraat
30 Eduard Ivens (76 j.) e. v. Philomena Steenaert, Driehoek Klein-Sinaai
-mei
02 Cyriel Raes (63 j.) w. v. Augusta Vercauteren, Luitentuit
03 Irma Leenaert (58 j.) e. v. Henri Vercammen, Leebrugstraat
21 Maria Grübler (94 j.) °St.-Gallen (Zwitserland) d. v. Ulric en Anna Karrer, Dorpsstraat

(klooster Maria Eerherstel)
27 Maria Van Lemmens (89 j.) d. v. Petrus en Joanna Cornelis, Hulstbaan
-juni
02 Margaretha Van de Guchte (64 j.) d. v. Ludovicus en Maria De Backer 
13 Alfons Meyskens (73 j.) e. v. Maria De Smet, Hulstbaan
17 Mathilde Meul (90 j.) e. v. Leopold De Weggheleire, Burmstraat
19 Emma Windey (83 j.) e. v. Joannes Vael, Zwaanaardestraat
21 Leonard De Beule (65 j.) e. v. Celesta Barbara Raemdonck, Zwaanaardestraat
-juli
02 Leontina Maes (73 j.) w. v. Karel Ludovicus Hey, Vleeshouwersstraat
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03 Petrus Albert Strobbe (64 j.) z. v. Ludovicus en Ludovica De Baere, Hulstbaan
05 Rachel Van Grembergen (49 j.) e. v. Alfons De Haene, voorheen Statiestraat nu

Wijnveld
06 Cyriel Achiel Meuleman (45 j.) e. v. Margaretha De Witte, † Klein-Sinaai
08 Gustaaf De Baere (80 j.) z. v. Frans en Joanna Janssens,  Dorpsstraat
10 Hippolytus De Graer (85 j.) w. v. Marie Ludovica De Baere, Vleeshouwersstraat
12 Sidonia Maria Van Puyvelde (88 j.) w. v. Frans Baert, † Belsele-Puivelde
16 Karel Schelfaut (39 j.) e. v. Leona Bekaert, voorheen Statiestraat nu Wijnveld
19 Leontina Van Puyvelde (58 j.) e. v. Joannes Gerard De Smet, Stenenmuur
22 Josephina Framernel (88 j.) d. v. Frans en Maria Humblet, Dorpsstraat 

(klooster Maria Eerherstel).
27 Henri Van Bocxlaer (81 j.) e. v. Maria De Boyer, Leebrugstraat
-augustus
03 Joseph Meuleman (83 j.) z. v. Beni en Maria De Bock, Vleeshouwersstraat
09 Gregorius De Plukker (22 j.) z. v. Gustaaf en Maria De Clercq, 

† 9 april 1945 Leopoldsdorf (Oostenrijk), begraven te Sinaai 9 augustus 1956
09 Achilles Henri De Mulder (70 j.) e. v. Maria Elisabeth Hulsmans,

† Antwerpen (Stuivenberg)
16 Theodoor De Baere (86 j.) w. v. Octavie Van den Bossche, Vleeshouwersstraat
17 Emilius Pringels (85 j.) e. v. Maria Brandt, Zakstraat
18 Stephania Rollier (81 j.) e. v. Petrus Vercauteren, Tinelstraat
22 Marie Ludovica Bogaert (78 j.) w. v. Alfons De Maesschalck, † Klein-Sinaai, Brugse

Heirweg
23 Norbert Mels (15 j.) z. v. Armand en Eleonora Haeck, voorheen Statiestraat nu

Wijnveld  
24 August Saman (91 j.) z. v. Karel en Barbara Janssens, Stenenmuur
30 Maria Ludivica Franckaert (76 j.) e. v. Petrus Bruggeman
-september
02 Roger Vinck (23 j.) z. v. Jozef en Henrica Van den Broeck
08 Frans Smet (55 j.) e. v. Emma Coleta Van Hooste, † Antwerpen
14 Joanna Sturm (41 j.) e. v. Henri Timmers, Hulstbaan
19 Pieter Henri Van Rattingen (60 j.) e. v. Alice Marie Penneman, †Moerbeke-Koewacht
20 Augusta Ludovica Roels (59 j.) e. v. Aloïs Aerssens, Hooimanstraat
23 Anna De Block (74 j.) e. v. Petrus Verhelst, Hulstbaan
30 Jean-Baptiste Van Belle (85 j.) e. v. Marie Eugenie Vervaet, † Lokeren
-oktober
06 Alfons Van Wolvelaer (59 j.) e. v. Irma De Wolf, † Waasmunster
09 August Edmond De Puysseleyr (61 j.) w. v. Marie De Veerman, Zwaanaardestraat
12 Marie Clementina De Grave (85 j.) w. v. Hypoliet Van Hove, † Sint-Jansteen (Ned.)
17 Maria Baert (81 j.) d. v. Karel en Maria Weyn
21 Omer Henricus De Belie (37 j.) z. v. Leontinus en Marie De Belie, † Sint-Niklaas,

Vleeshouwersstraat
21 Maria Leonia Eeckman (89 j.) w. v. Emiel Vermeire en Alfons Strobbe, Hulstbaan
29 Petrus Meersman (79 j.) w. v. Elisa Van Goethem, Zakstraat
-november
02 Victoria De Bruyne (98 j.) w. v. Bruno Neyt, † Klein-Sinaai
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12 Maria Josepha Schippers (29 j.) d. v. Cyriel en Maria De Bock, Kernemelkstraat
17 Maria Elodia Pringels (82 j.) w. v. Alfons Naudts, † Klein-Sinaai, Koebrugstraat
-december
04 Karel Meuleman (84 j.) e. v. Rosalie Ryckaert, Leestraat
08 Maria Philomena Van Bocxlaere (66 j.) e. v. Frans Lenssens, † St.-Niklaas
17 Leontina Josephina Thuysbaert (79 j.) w. v. Ludovicus D’Hondt, Leestraat
17 Vital August Van Damme (83 j.) e. v. Lydia Rosalie Schaut, † Klein-Sinaai, Koebrugstr.
25 Marie Van Damme (78 j.) w. v. Alfons De Grave, Eindestraat

Aanpassingen overlijdens 2020
– maart
30 Lena De Witte (85 j.) w. v. Alfons Baeke, † WZC “Huize den Dries”, voorheen

Hulstbaan
– oktober
09 Dirk Vercruyssen (57j.) e. v. Annemie Ongena, Neerstraat, † UZA Edegem 

Georges Tallir
~~ ~~ ~~ ~~
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d’ Academie Podium
Zoals jullie wellicht wel weten, kan je in Sinaai 
muziekles volgen. 

De lessen worden gegeven in onze lokalen in de Edgard Tinelstraat te Sinaai. 

MUZIEKINITIATIE: 
Ben je 6 of 7 jaar en heb je de muziekkriebels al goed te pakken, dan is “Muziekinitiatie” zeker
iets voor jou! We maken op een speelse manier kennis met muziek. Bovendien kan je samen met
je vriendjes de wondere wereld van de muziek ontdekken! 
Je bent van harte welkom in de initiatie-klas. 

MUZIEKLAB: 
Ben je 8 jaar (of ouder) en gebeten door de notenmicrobe, de zangmicrobe,… dan is “Muzieklab”
zeker iets voor jou! Samen leren we noten lezen, zingen, klappen, spelen, kortom musiceren. In Si-
naai kan je piano, gitaar en viool leren spelen; voor alle andere instrumenten, kan je terecht in onze
hoofdschool te St-Niklaas.

Zaterdag 26 juni: kennismaking met muzieklab, muziekinitiatie… 
Wil jij eens een les bijwonen? Dat kan, op zaterdag 26 juni! Hiervoor dien je op voorhand in te schrij-
ven. Voor meer info, kan je steeds terecht op dinsdagavond of zaterdagvoormiddag bij Juf Cathe-
rine of stuur gerust een mail naar: Catherine.DeBlock@academiesintniklaas.be.

Inschrijvingen d Academie Podium: 
Inschrijven kan op het secretariaat van de hoofdschool (Hofstraat 13, te St-Niklaas). Er kan ook
online ingeschreven worden via https://podium.academiesintniklaas.be/inschrijvingen.

Voor meer info kan u steeds terecht: 
D’Academie Podium – Secretariaat – Hofstraat 13 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel: 03 778 38 50 – academie.podium@sint-niklaas.be. 

Chiro Alleman
Na veel negatief coronanieuws en al die strenge maatregelen is er eindelijk licht te zien aan het
einde van de tunnel.

Vorige maand zijn we op de Chiro terug gestart met een volledige werking op zondagnamiddag.
We maakten er week na week een toffe namiddag van. Het doet ons deugd om jullie steeds mas-
saal met vrolijke gezichtjes op ons Chiroplein te zien.

Enkele weken geleden kregen we ook groen licht voor ons bivak, wat een opluchting! Van 22 tot
31 juli trekken we er met zijn allen op uit naar Meeuwen-Gruitrode. 
Ondanks de opgelegde regels en het werken in bubbels zullen we er, net zoals vorige zomer, alles
aan doen om alle Allemannetjes een onvergetelijke tijd te bezorgen. Wij kijken er alvast enorm naar
uit!
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Om zeker te zijn van een plaatsje op kamp, kan elke Chiromeid zich inschrijven op 23 of 25 juni. 

Nu de maatregelen al enkele weken versoepeld zijn, brengen we jullie graag op de hoogte van ko-
mende evenementen:

Op 25 juni houden we een heuse pasta-take-away! Iedereen is welkom op onze Chiro om heerlijke
spaghetti af te halen, al dan niet vegetarisch. Zo kunnen we onze Chiro-kas toch wat spijzen, nu
de jaarlijkse BBQ helaas voor de 2de keer niet kan doorgaan. 

1 dag later, op 26 juni, organiseren de aspi’s hun jaarlijkse Tapaspibar, want tradities zijn er om in
ere te houden! Kom veilig meegenieten van een lekkere cocktail, een heerlijk hapje en een gezellige
babbel rond de vuurkorf. Tot dan!

Meer info over de pasta-take-away en Tapaspibar kunnen jullie vinden op onze Facebook-pagina. 

We wensen iedereen alvast een zalige zomer toe en hopen jullie op één van onze toekomstige eve-
nementen te mogen ontvangen!
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Chirojongens Wij 
Voor velen was het geen gewoon chirojaar: sommigen mochten even niet meer naar de chiro
komen, gewestweekenden gingen niet door, leidersweekend en afdelingsweekenden konden niet
doorgaan, +12 jaar moest een mondmasker dragen op de chiro enz. Toch laten we ons chirohoofd
niet hangen en we maken er met z’n allen nog een topjaar van!

Want Chiro “wij” heeft enorm veel zin in de zomer! Alles ziet er opnieuw veel beter uit wat betreft
de chirowerking. Zondagnamiddag mogen we opnieuw met de volledige groep samenkomen en
ook het kamp mag doorgaan, zelfs met een bezoekdag! Op 11 juli trekt heel de chiro van Sinaai
naar Dinant waar we 10 dagen zullen blijven. We zullen de regels natuurlijk in acht moeten nemen,
maar ze zien er op dit moment iets minder streng uit dan vorig jaar, waar we natuurlijk enkel blij om
kunnen zijn. Vorig jaar zagen we dat een ontsmet kamp in bubbels ook plezant kan zijn, maar we
hopen toch op de sfeer van een pré-corona-kamp. 

Gelukkig heeft corona onze werking ook niet helemaal stilgelegd! We hebben bijvoordbeeld nog
onze Bonte Avond in elkaar geknutseld, weliswaar anders dan normaal: toneeltjes werden op Fa-
cebook gezet en voor de lekkere stoverij met frietjes organiseerden we een take-away. Ondanks
die moeilijke omstandigheden was dit toch nog een enorm succes, waar we iedereen ook zeer
hard voor willen bedanken! Ook de Kerels en Aspis willen iedereen sterk bedanken voor het spijzen
van hun kassa. Het jaarlijkse Keti-restaurant en het Aspi-kraam op de halloweentocht konden niet
doorgaan. Daarom besloten de kerels om samen met de meisjeschiro koeken te verkopen en de
creatieve geesten van de aspis kwamen op het idee geurkaarsen te verkopen. Allebei een succes,
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bedankt! En de jongere afdelingen, die bleven zich hard amuseren: de speelclub ging op de Ste-
kense Vaart varen, de rakkers konden hun creatieve gedachten loslaten bij het schrijven van hun
toneeltje en de giganten ontdekten hoeveel spelletjes je wel niet kan spelen met rauwe eieren.

Chiro “Wij” Sinaai wenst u allen nog een prachtige zomer toe en hopelijk zien wij jullie spoedig
terug op één van onze evenementen!

KLJ 
De zomervakantie staat voor de deur en dat wil zeggen dat ons werkjaar ver op zijn einde loopt.
Het was een bizar jaar waar we met gemengde gevoelens op terugblikken. Gelukkig hebben we
zo veel mogelijk de zondagactiviteiten kunnen laten doorgaan, wat uiteraard het belangrijkste blijft
in onze KLJ-werking. Weer, wind, mondmaskers en desinfecterende handgel zijn op een zondag
duidelijk geen obstakels voor onze trouwe leden! 

Heel wat evenementen hebben we de laatste twee jaar op de lange baan moeten schuiven, maar
toch hebben we nog enkele evenementen kunnen organiseren. Denk dan aan onze takeaway van
gehaktballen en onze ontbijtmanden voor Moederdag. Beide acties waren een uitzonderlijk groot
succes, dus bij deze, dankjewel dorpsgenoten, voor jullie steun aan onze KLJ. We hopen dat het
gesmaakt heeft! Hopelijk mogen we jullie na de zomer ook weer massaal verwachten op onze Hal-
loweentocht!
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Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag

Centrale Verwarming
CV Teirlinck

Reeds meer dan 20 Jaar ervaring!

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

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai
03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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Maar eerst staat er natuurlijk nog dat jaarlijkse kamp op de planning, de parel van het werkjaar! Op
11 juli vertrekken we naar het Waalse Theux, nabij Spa, om ons eens goed uit te leven in de Luikse
natuur. Begin die valies al maar te pakken (en vergeet je zonnecrème niet, hé)!

Na het kamp zit het er echter nog niet op. Elke zomerzondag organiseert KLJ Oost-Vlaanderen na-
melijk een sportfeest! Nu, wat is dat juist, zo’n sportfeest? Wel, alle KLJ-afdelingen van een pro-
vincie nemen het elke zondag tegen elkaar op om de beker(s) te halen van een bepaalde discipline.
In de voormiddag staat bij de mannen bijvoorbeeld het oeroude vendelen op het programma, terwijl
de vrouwen wimpelen. In de namiddag gaat het feestprogramma van start, waar atletieknummers,
piramides, groepsdansen en nog meer spektakel op het middenterrein te zien is. Vorig jaar konden
door corona geen sportfeesten georganiseerd worden, waardoor het laatste sportfeest in Oost-
Vlaanderen dateert van twee jaar geleden, wat toevallig ons sportfeest was, hier in Sinaai!

Je hoeft trouwens helemaal geen KLJ-lid te zijn om van dit gebeuren te proeven. Heb je een zondag
niks te doen en wil je van het mooie weer genieten? Kom dan gerust eens de sfeer opsnuiven op
een namiddag en kom KLJ Sinaai maar wat aanmoedigen! Dit is de sportfeestkalender van deze
zomer:

• 4 juli: Zaffelare
• 25 juli: Temse-Velle 
• 1 augustus: Belsele
• 8 augustus: Stekene
• 15 augustus: Lovendegem (Wij gaan dan jureren in Antwerpen)
• 22 augustus: Landjuweel in Wiekevorst (Nationaal)
• 29 augustus: Sint-Niklaas (Regionaal)

Zondag 12 september: STARTDAG! 
Met ons nieuw lokaal en een speelbos achter ons hebben we plek zat om te vullen met heel wat
nieuwe leden. Heb jij een patotter thuis of ken jij een buur, een schoolvriendje/vriendinnetje, een
neef/nicht, kleinkind of toevallige passant die tussen 6 en 17 jaar is en de KLJ eens wilt komen
ontdekken? Alle jongeren welkom op 8 september! 😊 (Nieuwe) +16-leden zijn op vrijdag ook steeds
welkom op de activiteit.

Heb je nog een vraag voor ons? Top! Je kan altijd bij onze hoofdleidsters Astrid Van de Voorde
(0470571246) en Sofie Van Damme (0492832466) terecht, maar ook via onze facebookpagina. De
profielen van alle leiders en leidsters staan ook op onze site, dus die mag je ook zeker persoonlijk
contacteren.
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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
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Sint-Catharinascholen
Sint-Catharinascholen… op zoek naar verbinding

De voorbije schooljaren investeerden we in het zoeken naar verbinding, met elkaar, met de school-
teams, met de ouders maar vooral met en tussen onze kinderen. Gelukkig maar want, meer dan
ooit, lijkt verbinding zo belangrijk. Samen met ons oudercomité, samen met onze kinderen, de ou-
ders en de schoolteams willen we met heel wat initiatieven inzetten op verbinding. 

Zo organiseerde ons oudercomité met groot succes een onlinequiz voor meer dan 144 gezinnen
over de 4 scholen heen. Een avond vol spel- en denkplezier, met heel wat mooie prijzen. 

Een takeaway, ook samen met het oudercomité, bracht heel wat centjes binnen voor de scholen
om in te zetten op vergroening. Vergroenen brengt verbinding met de natuur, met elkaar want samen
spelen en leren in de buitenlucht brengt meer welbevinden en welzijn.

Warme William
Iedereen voelt zich wel eens minder goed in zijn vel, dat is heel normaal. Het kan opluchten  om
erover  te  praten  maar dat  is  niet  altijd  gemakkelijk. 

Heel wat externe initiatieven ondersteunen ook deze visie. Ook de stad Sint-Niklaas lanceerde der-
gelijk initiatief met “ Warme William”. Warme William is  een  grote  blauwe  beer  die  iedereen  uit-
nodigt  om  te  vertellen wat er scheelt en die graag een luisterend oor aanbiedt. Als je je niet goed
voelt, dan is het fijn als er een Warme William voor je klaarstaat. Een Warme William is iemand die
oprecht aandacht heeft voor die ander. Iedereen kan er dus één zijn. Meer info vind je op www.war-
mewilliam.be. Ook wij willen meehelpen met dit initiatief en zetten op onze lagere school extra in
met lesmateriaal, werkvormen, ... om spelenderwijs  Warme William te laten ontdekken. In de weken
van 10-21 mei kwam hij zelfs op één van onze scholen langs. 

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

Sinaai_info_juni_2021_76_pg_DEF_Opmaak 1  9/06/21  09:47  Pagina 56



Binnen onze zorgwerking staat welbevinden centraal. Een kind komt pas tot leren als hij of zij goed
in zijn/haar vel zit. Door de eigenheid van onze 4 scholen kunnen wij binnen Sinaai en omgeving
voor elk kind de juiste plaats aanbieden. Dat is ook de sterkte van de nieuwe verbindende samen-
werking tussen de 3 directies. Elke school kan met zijn persoonlijke werking de juiste tools aanrei-
ken naar de noden van het kind. Zo zet Tinel o.a. in op de werking van een groene juf. Naast  het
leerkrachtenteam met hun luisterend oor is er een bijzondere Juf Connie, de groene juf. Zij doet
wekelijks vele gesprekken met de kinderen. Op de eerste  plaats hebben kinderen vaak iemand
nodig die naar hen luistert, iemand die in  hen gelooft en die er is voor hen. 

De Zwaan zet dan weer extra in op het bieden van de juiste zorg op maat in hun graadswerking en
via co-teaching. Door samen te zoeken naar wat elk kind nodig heeft en samen uit te proberen wat
werkt, willen zij ook het welbevinden van elk kind bevorderen. 

In elke school, van in de peuterklas, wordt vertrokken  vanuit de visie dat elk kind centraal staat en
dat we voor ieder kind een warme, veilige, krachtige leeromgeving willen creëren. Bij onze kleuters
begint dit welbevinden bij hun eigen klasjuf, zo wordt hun leerbaarheid op hun eigen niveau opti-
maal.

Het belang van verbinding, samen met de ander, is zeer groot van de peuterklas tot het zesde leer-
jaar,  zowel in de klas als op de speelplaats.

Wil jij ook in verbinding blijven met onze scholen, volg ons op instagram 
sintcatharinascholen en beleef onze avonturen mee!  We delen ze graag, ook met jou! 

Scouts 
Net zoals vorig jaar zijn we weer super blij dat de zomerkampen mogen
doorgaan! Al de voorbereidingen zijn al getroffen dus nu is het gewoon
nog in spanning afwachten tot de dag van vertrek. De leiding is alvast
mega enthousiast en we hopen natuurlijk dat onze leden dat ook zijn! 

De voorbije maanden heeft Scouts Sinaai niet stilgezeten. De versoepelingen van de coronamaat-
regelen zorgden voor veel vrijheid in het organiseren van toffe activiteiten. Zo zijn de Kapoenen en
de Welpen een dagje naar het Ster kunnen gaan en hebben ze in het zonnetje spelletjes kunnen
spelen en zich kunnen uitleven op de speeltuin. De Jonggivers hebben met heel de groep samen
kunnen genieten van een heerlijk warme middag aan het meer van Del Mare. En de givers ten slotte,
die hebben de laatste centjes bij elkaar gesprokkeld voor hun buitenlands kamp met een succes-
volle snoepjesverkoop!

Misschien hebben jullie ook ons nieuwe evenement op facebook zien passeren dat op 15 mei
plaatsvond, namelijk de “schijt-je-rijk”. Deze ludieke geldactie was een enorm succes dus wij willen
graag iedereen bedanken die ons steunde!
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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 
Jogger van de maand: Jo Verbraeken 

Jo is geboren in Klein-Sinaai op 12 fe-
bruari 1956. Hij is 65 jaar en woont in
de Hulstbaan. Hij ging naar de lagere
school in Klein-Sinaai en Stekene en
daarna naar het Sint-Teresiacollege in
Eksaarde, inclusief internaat, VTS en
de avondschool.  In de scholencros-
sen (10-13 jaar) kon hij zijn mannetje al
goed staan. Verder heeft hij geen com-
petitieve sporten beoefend, tenzij eens
bij gelegenheid mee gaan voetballen,
fietsen of een potje tafeltennissen.
Nadat Jo zijn actieve beroepsloop-
baan bij Atlas Copco beëindigd had,
wou hij niet gewoon in de zetel gaan
zitten. In maart 2017 heeft Jo Verbra-
eken zich daarom ingeschreven bij
onze Start-to-run sessie en dat was
meer dan geslaagd.  Sindsdien werd
hij een zeer actief lid. Jo mist bijna
geen enkele training, elke maandag en
woensdag avond staat hij paraat aan
de sporthal, of in de zomer op ver-
plaatsing om de RTS trainingen bij te
wonen. Het lopen is intussen voor hem
een ‘must’  geworden waar andere
zaken voor moeten wijken. 

Maar voor Jo gaat het niet enkel om
het lopen: “er komt ook het sociale
leven bij; het zijn de aangename con-
tacten bij RTS die iedereen ook veel

plezier doen. Ook tijdens Corona zijn we blijven afspreken en blijven lopen - uiteraard mits het vol-
gen van de corona regels!” 

“Tot nu toe lukt het me om die jongere 30-ers en 40-ers te blijven volgen in mijn groep” zegt Jo, “al
zitten er bij RTS nog straffere mannen van mijn leeftijd, maar dat zijn er die ook al gans hun leven
sporten.” Jo is heel tevreden met wat hij nu kan doen, namelijk 2 à 3 keer per week 10 km lopen,
niet overdrijven en alzo blessures vermijden. Voor zijn 65ste  verjaardag wou  hij “10 miles” lopen
op zijn eentje  en daar is hij met vlag en wimpel in geslaagd. Dat was meteen ook de aanzet naar
zijn eerste ‘Halve Marathon van Kruibeke’ die hij met een groepje van drie – samen met Claudia
Paelinck en Dominik Maes - op een weekdag met slecht weer gelopen heeft in een mooie tijd 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

2u10'.  Zijn volgende grote doel is de halve marathon hier in Sinaai of de volgende editie van de 10
miles van Antwerpen omdat iedereen daarover spreekt. Die grote wedstrijden zijn wel aan de dure
kant qua startgeld en als waardig alternatief kan men voor de Wolvenloop in Wachtebeke of de
Krekentrail in Moerbeke kiezen, dan loop je hier in het Waasland met veel natuur en bos en dat is
minstens even tof. 

Jo zou iedereen aanraden om niet stil te zitten en iets van beweging te doen, de eerste stap is de
moeilijkste, maar eens je vertrokken bent is het heel plezant en gezond. Wij wensen Jo nog vele
gezonde en sportieve jaren toe!

Uitslagen

> 21 februari: Heidi van de Velde, Haike Langaert, Erwin Vancauwenberghe en Michel Beeckman
liepen de “The Big Coastal run” van de Panne naar Knokke langs de kust (65km).

> 7 maart: Sofie Claus haalde de 2de plaats in de “Trail Run Dinant” (40km).

>24 april: Eline Dalemans liep op de 2000 m steeple in slechte weersomstandigheden een tijd
van 6’21”, wat een toptijd is in België.

> 17 april: Katja Raets, Luc Lahuyne, Wim Kellens en Didier Verlee (PR)  liepen de virtuele "Sofico
1/2 Marathon" van Gent.

> 15 mei: Eline Dalemans uit de Franciscuslaan liep de 3000 meter steeple in het Duitse Karls-
ruhe en behaalde de overwinning in een tijd van 9’48” wat 17” beter is dan haar vorige record.
Een prachtprestatie van Eline Dalemans.

Dit toont aan dat Eline Europese klasse is en het leverde haar meteen een selectie op voor de
Olympische Spelen. Proficiat aan Eline en wij wensen haar verder nog alle succes toe!

Rts nieuws 

Op 13 juni is er een Wase 1/2 marathon en op zondag 27 juni een Wase Marathon, deze worden
wél gelopen, mits naleving van de coronaregels. De start is op de pleinen van "de vos Reinaert",
uitslagen en verder verslag in onze volgend editie.
Voor alle verdere info: info@runningteamsinaai.be.
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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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GFA
GFA… al meer dan 30 jaar een vaste waarde in het meisjesvoetbal!

GFA Sinaai zal vanaf het seizoen 2021-2022 terug officieel aantreden als “Sinaai Girls”, de bena-
ming die reeds in 1988 bij toetreding tot de Belgische voetbalbond aan de club gegeven werd.
Hoewel deze benaming mond-aan-mond nooit verdwenen is, wil de club met deze wijziging graag
verwijzen naar de traditie en expertise die reeds meer dan 30 jaar aanwezig is op het Wijnveld.

Weetje: begin jaren '80 werden de Wijnveld Girls opgericht, 
de voorlopers van de Sinaai Girls.

Sinaai Girls heeft doorheen de tijd de gestage groei en de vele wijzigingen binnen het meisjes- en
vrouwenvoetbal meegemaakt. Zo speelde de club een hele periode op het hoogste niveau in België,
won het 3x op rij de Beker van België (in 2009, 2010 & 2011) en 1x de Super Cup (in 2010) en spen-
deerden verschillende Red Flames hun jeugdjaren op het Wijnveld.
Sinds 2014 mikt Sinaai Girls op het aanbieden van 'een leven lang voetbal', waarbij meisjes kunnen
doorgroeien vanuit de eigen jeugdopleiding naar het competitieve en recreatieve voetbal of andere
activiteiten binnen de club kunnen opnemen.

Paasvoetbalkamp was een succes!
Tijdens de 1ste week van de Paasvakantie namen 60 meisjes deel aan ons voetbalkamp. Ze trot-
seerden sneeuw, hagel & regen maar we konden uiteindelijk het kamp afsluiten onder een stralend
zonnetje. Iedereen heeft er zodanig van genoten dat de meisjes al uitkijken naar de volgende edi-
tie!

sport sport sport

Jongste dubbel van 10 tijdens uitreiking aandenken voetbalkamp met bal, T-shirt & drinkbus.
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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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sport sport sport

Footfestival 2021 op zaterdagvoormiddag 28 augustus!

Op zaterdag 28 augustus gaat ons jaarlijkse Footfestival voor meisjes door op het Wijnveld. Meisjes
vanaf 5 jaar tot 16 jaar kunnen om 10u00 GRATIS deelnemen aan ludieke voetbalspelletjes & wed-
strijdjes. Meer info & inschrijven bij jurgendebondt@telenet.be.

Uitnodiging

Sinaai Girls nodigt alle meisjes vanaf 5 jaar uit die graag voetballen op haar trainingen. Deze zijn
gratis & 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.sinaaigirls.be of facebook Sinaai Girls.

Judoclub Sinaai
HERSTART

Na een lange verplichte rustpauze starten we op woensdag 1 september met een nieuw judosei-
zoen.
Als contactsport waren we een groot slachtoffer van corona. We zijn vorig jaar in maart moeten
stoppen met ons normaal 
trainingspatroon. Maar we zijn er weer en hopelijk komen onze leden terug aansluiten.

WERKING

Ondertussen konden  onze U13 verder trainen in 2 aparte groepen op vrijdagavond.
De ouderen hebben op de momenten dat het mocht, buiten en individueel, aan de conditie ge-
werkt.

Impressie Footfestival 2020
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PVBU
PIETER VAN BUYNDER

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
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We hervatten de lessen vanaf woensdag 1 september, elke woensdag en vrijdag, van 19u00 tot
20u00 voor de jongsten vanaf het 1e studiejaar. Vanaf de U15 is er elke woensdag en vrijdag les
van 20u00 tot 21u30. Op zondag is er training voor de competitiejeugd van 10u00 tot 11u30.
Je kan elke woensdag of vrijdag aansluiten en dan kan je 1 maand gratis meetrainen.

INFO
judoclubsinaai.weebly.com
sporthal Ter Beke
gerrit.van.bossche@telenet.be

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

Reeksindeling

1 2637 K. Sp. Waasmunster
2 2794 SV. E. Bazel
3 2829 KFC. JV. Kruibeke
4 3623 KFC. Vrasene
5 4174 KFC. Heikant Zele
6 4213 KSK. Kieldrecht
7 4218 KSK. Kallo
8 4262 KV. St. Gillis
9 6258 KFC. H. Sinaai

10 7326 SV. Zaffelare A
11 8102 KFC. J. Schoonaarde A
12 8523 FC. DKG. Beervelde
13 8534 VJ. Baardegem
14 9401 R. Opdorp
15 9524 HRS. Haasdonk A
16 9477 Supporterskring Beveren

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
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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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Activiteitenkalender seizoen 2021 -2022

Zaterdag 18/09/2021 Fandag
Zaterdag 27/11/2021 Kwis voor iedereen
Zondag 19/12/2021 Ontbijtmanden
Zaterdag 29/01/2022 Lichtmis pannenkoeken
Zaterdag 05/02/2022 Lichtmis pannenkoeken
Zondag 13/03/2022 Carnaval Belsele
Dinsdag – Vrijdag 05/04/2022 – 08/04/2022 Paasstage
Zaterdag 16/04/2022 Paastornooi
Maandag 18/04/2022 Paastornooi
Vrijdag 06/05/2022 Penaltycup
Zondag 08/05/2022 Eindeseizoensfeest

Kantine
Ondanks de coronacrisis van de afgelopen twee seizoenen hebben we niet stilgezeten. Vorig sei-
zoen is de jeugd blijven trainen en heeft het bestuur, samen met tal van vrijwilligers, de kantine en
de pleinen een opknapbeurt gegeven. 

We hebben een nieuwe toog geïnstalleerd die ervoor zal zorgen dat we een gezellige sfeer creëren
tijdens de week en tijdens het weekend. Onze nieuwe tapploeg, bestaande uit Anneke, Elke, Char-
lotte, Renate en verschillende freelancers staan alleszins te popelen van ongeduld om de verse
pintjes te tappen. 

Onze openingsuren breiden ook uit: iedereen is welkom in de week op dinsdagavond, donderdag-
avond en vrijdagavond; in het weekend elke zaterdag en om de 14 dagen ook op zondag.

Gebruik van de kantine
Voor persoonlijke evenementen kan U gebruik maken van de kantine van KFC Herleving Sinaai. 

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Dirk Volckeryck, GSM 0497/45 48 97 of mailen:
dirk.volckeryck@telenet.be en info@fchsinaai.be.
Of neem een kijkje op onze website:  www.fchsinaai.be.

53

sport sport sport

Sinaai_info_juni_2021_76_pg_DEF_Opmaak 1  9/06/21  09:48  Pagina 69



54

Sinaai_info_juni_2021_76_pg_DEF_Opmaak 1  9/06/21  09:48  Pagina 70



Een gier in Sinaai
Een gier in de lucht is voor sommige mensen een slecht teken, maar niet voor Olivier Vercauteren.
Hij kreeg eind april het bericht dat een zeldzame lammergier in België aanwezig was. De gier, Egla-
zine genaamd, passeerde over Sinaai en overnachtte in het Stropersbos in Stekene, waar Olivier
en zijn broer Andreas ter plaatse waren. Olivier werkt in het gespecialiseerde ‘breeding center’ van
dierenpark Planckendael en kweekt zelf ook exotische vogels. Hij is ook verbonden aan de VCF
(Vulture Conservation Foundation), een NGO die zich inzet voor het beschermen van de gieren -
populaties in Europa.

Info Sinaai: “Gebeurt het vaak dat lammergieren gespot worden in België?’’

Olivier: ”Nee, dit is de zesde keer dat er in ons land een lammergier gespot is, maar de overige
waarnemingen waren doortrekkende dieren. Het is nooit eerder gerapporteerd dat een lammergier
in België overnachtte. Andere gierensoorten, zoals de vale gier, zie je dan weer vaker boven België.
De bewuste lammergier, Eglazine genaamd, is een nog jonge vogel die in Zuid-Frankrijk op zwerf-
tocht vertrok. Op de middag van haar vijfde zwerfdag vloog ze in een rechte lijn over Vlaanderen
en Sinaai - ze is gespot boven de Hulstbaan en de Hellestraat - richting Nederland. In Zeeland
stootte Eglazine op de Schelde en van nature uit mijden roofvogels grote wateroppervlakten. Ze is
de Schelde dan stroomopwaarts beginnen volgen om dan ’s avonds een ommekeer te maken.
Omdat lammergieren tijdens zwerftochten graag in een groot dennenbos slapen, was het Stro-
persbos in Stekene ideaal door de rust en de omvang van het bos. Daar ben ik ze dan ook gaan
observeren.” 

Info Sinaai: 
“Kunnen jullie 
de tochten van de 
gieren precies 
volgen?”

Olivier: ”Eglazine komt
uit een kwee k centrum
en is  voorzien van ver-
schillende herkennings-
mechanismen. Iedere
vogel heeft in zijn vleu-
gels een uniek patroon.
Met waterstofperoxide
gaan we bepaalde
veren in die vleugels
bleken. Vanop de grond
kunnen we zo zien over
welke vogel het gaat.
Daarnaast hebben ze 2
kleurringen en een
GPS-tracker aan, zo
kunnen we ze volgen
met een satelliet.” 
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Info Sinaai: “Hoe gaat het de met de gierenpopulatie in Europa?” 

Olivier: “Gieren zijn sterk bedreigd in Europa. De Europese populatie van lammergieren wordt ge-
schat op 1.200 - 1.600 vogels. De naam ‘lammergier’ stamt uit de tijd dat men dacht dat de vogel
op lammeren en zelfs op kinderen joeg. In Europa werd de soort dan ook intensief bejaagd en ver-
delgd, waardoor ze halverwege de 20ste eeuw vrijwel uitgestorven was. Dankzij de reintroductie-
programma's van het VCF herstellen de populaties opnieuw. We hebben in het verleden deze
zeldzame soort terug geïntroduceerd in hun oorspronkelijk leefgebied in het Zuiden van Europa.
Nu zijn we vooral bezig in Oost-Europa om de connectie met Zuid-Europa te maken. In Oost-Eu-
ropa wordt nog altijd veel vergif gebruikt, vooral tegen beren en wolven, waar ook de gieren slacht-
offer van worden. Jammer genoeg wordt er ook veel aan plezierjacht gedaan: 2 jaar geleden ging
ik in Bulgarije 2 vogels uitzetten en we weten ondertussen dat die allebei zijn neergeschoten.”

Info Sinaai: “Je werkt zelf in een gespecialiseerd kweekcentrum in Planckendael. Hoe ben
je in die sector terechtgekomen?’’

Olivier: “Als klein kind was ik al verzot op vogels. Samen met mijn broer ging ik vaak mee “ringen”
(“ringen” is het aanbrengen van een ring om de poot van een vogel, met als doel informatie te krij-
gen over de migratie, de leeftijd, de sterftegraad, de voedselgewoonten en andere gedragingen).
Die interesse is alleen maar blijven groeien. Later ben ik Biowetenschappen gaan studeren. Mijn
specialisatie is het uitbroeden van eieren. Nu werk ik toch al 7 jaar in het kweekcentrum van Planc-
kendael. In mijn vrije tijd durf ik wel eens gaan “twitchen” (het gericht zoeken naar zeldzame vogels)
en kweek ik zelf ook vogels. Ik ben begonnen met kromsnavels zoals parkieten. Maar om toch ook
bij te kunnen dragen aan die kweekprojecten ben ik vooral bedreigde soorten beginnen kweken.
Ik kweek onder andere neushoornvogels (soorten met een gebogen snavel) en  kuifseriema’s. Dat
is een standvogel uit Zuid-Amerika die heel luid en ver kan roepen. Zijn roep klinkt een beetje als
een blaffende hond.’’

Info Sinaai: “Is het uitbroeden van eieren dan zo moeilijk?”

Olivier: “Dat verschilt enorm van soort tot soort. Je hebt bijvoorbeeld holenbroeders, waarbij het
mannetje het vrouwtje volledig inmetselt in haar nest als vorm van bescherming. Dat vrouwtje zit
soms 100 dagen vast in haar nest. Ze is dan compleet afhankelijk van haar mannetje die haar, via
een smalle opening, eten komt brengen. Bij zo’n kweekproces moet alles juist zijn, de plaatsing
van de nestopening, de klei waaruit het nest bestaat, omgevingstemperatuur, enz…  De slaagkans
van een broedproces is dus sterk afhankelijk van de mate waarop we deze omstandigheden voor
de vogels kunnen her-creëren. We volgen ook alles op met camerabeelden en zo hebben we goed
zicht op het verloop. Sommige zeldzame projectsoorten die wij in Planckendael kweken zijn zo be-
dreigd doordat ze op de zwarte markt voor grote sommen geld verkocht worden, anderen door
vergiftiging, bejaging of verdwijning van het leefgebied. Er is nog veel werk aan de winkel!“

Enkele weetjes over de lammergier:

De lammergier is met een vleugelspanwijdte tot ruim 2,8 meter een van de grootste roofvogels van
Europa. 

Een volwassen vogel heeft een bruingele kop en lichaam. De soort wrijft regelmatig modder aan
kin, borst en veren waardoor deze delen soms een roestkleur hebben. 

De lammergier heeft een heel bijzonder dieet: ze voedt zich voor 80% met botten van kadavers.
Grotere botten neemt ze mee in de lucht om ze op rotsen kapot te laten vallen.
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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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