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

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

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

Redactioneel
Met deze publicatie valt het laatste nummer van de vijftigste jaargang van Info Sinaai in je brieven-
bus.

Al die jaren draaide de werking op de mateloze belangeloze inzet van een team vrijwilligers.
De kostprijs voor één jaar bedraagt tegenwoordig + 12.000 €, waarvan 25% gesubsidieerd wordt
door de stad Sint-Niklaas en de rest wordt bijeengebracht door advertentie-sponsoring door de
lokale middenstanders of ondernemers. Al vijftig jaar lang dus. Aan allen hartelijk dank daarvoor.

Bij besluit van de gemeenteraad van Sinaai 10 oktober 1971 werd de lokale kultuurraad erkend als
officieel adviesorgaan, onder toezicht van de schepen van Kultuur.
Het is die raad die instond voor de publicatie van de eerste Info-Kultuur als voorloper van Info-Si-
naai. 

Om even de tijd te laten spreken: in diezelfde gemeenteraadszitting  werd de opslag van het uurloon
van de kuisvrouw besproken: in de toekomst zou dat 36 Fr (= 90 eurocent) per uur bedragen; even-
wel te indexeren.

Aangezien die boorling van destijds er nu 50 volle jaren heeft opzitten, gaan we volgend jaar fees-
ten. Bij het volgende nummer zal de cover er opvallend anders uitzien en dat valt tegen Kerstmis
in je bus.

Ondertussen kunnen de Covid-beperkingen in ons samenleven verder worden afgebouwd en evo-
lueren we naar wat we vroeger ‘normale toestanden’ noemden.
Hopelijk kunnen we het zo houden.
Als iedereen toch wat basishygiëne wil respecteren lukt het wel.
En dat mondkapje: ja, daar zijn we intussen aan gewend en laat ons eerlijk zijn: eens een winter
zonder griep da’s toch eens iets anders! 

De redactie
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Dorpsraadnieuws 
Door de Covid-maatregelen konden onze fysieke
vergaderingen de voorbije maanden nog steeds niet
doorgaan. Vanaf de eerste dinsdag van oktober zou
dat echter opnieuw moeten lukken.

Op politiek vlak viel er in de Collegebeslissingen
weinig nieuws te rapen, behoudens goedkeuringen
voor koersen en kermissen.

Na de herstellingswerken van de kasseien in Sinaai-
dorp en aan de Dries werden eind juni de werken
definitief opgeleverd en werd de borg aan de aan-
nemer terugbetaald.

Ondertussen konden we kennis maken met het her-
ingerichte kruispunt Wijnveld/Hulstbaan, waar de si-
tuatie – in het bijzonder voor fietserverkeer – nu veel
duidelijker is geworden.

De Oude Heirweg kreeg er met twee beton-
stroken een comfortabele inrichting bij, even-
wel alleen te gebruiken voor fietsers en
landbouwverkeer.

Hopelijk wordt de Luitentuitstraat daardoor
een beetje ontlast van zwaar verkeer.

De Leebrugstraat werd deels ingericht als
fietsstraat en in afwachting van de wegenwer-
ken in het kader van het rio-project van Aqua-
fin werden enkele kleinere ingrepen uit  ge voerd.

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”

De vernieuwde Oude Heirweg. Pas op: mét trac-
torsluis! Dus niet geschikt voor auto’s."
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Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Warmtepompen
Zonneboilers

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

Cerpentier nv
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Herstellingen + Retouches
Specialiteit: tricot-jersey sportkledij

Vermaken kledij in samenspraak en mogelijkheid

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

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

Garderobe

Burelen en atelier
Europark - Oost 17
9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/776 06 23 - Fax 03/776 03 49
GSM 0475/30 61 27 
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50 jaar Info Sinaai
Voor de viering van ons 50-jarig bestaan werd een heus feestprogramma uitgewerkt met een aca-
demische zitting op 18 maart, een fiets- en wandelzoektocht, een opstel- en kleurwedstrijd (zie
hieronder) en een aantal voorstellingen van een revue-kabaret show i.s.m. Toneelkring Baudeloo.
Voor de ondersteuning van tap- en bediening bij dat laatste kijken wij nog uit naar helpende handen
die eventueel vanuit een vereniging kunnen aangeleverd worden.
Bij interesse, aarzel niet ons te contacteren via het secretariaat.

Verder in dit nummer vind je in afzonderlijke artikels info over de werking van onze andere werk-
groepen: Kerstmarkt (die ook de omkadering van de jaarmarkt op zich neemt), Volkssportfeesten,
Kunst Uit Sinaai.

Via onze Vzw Sinaai Leeft proberen we er terug leven in te brengen!
Over enkele maanden hopen we elkaar in levende lijve op de Dries te zien voor onze nieuwjaarsdrink. 
Reserveer alvast 16 januari 2022 - de derde zondag van januari - in je agenda! 

Kleur- en opstelwedstrijd
Naast een tentoonstelling en een revue worden ook de 4 nummers van het blad feestelijk uitgedost
met extra kleurenpagina’s en bijdragen.

De schoolkinderen van Sinaai zullen zich kunnen uitleven in een kleurwedstrijd om enkele oude
INFO-tekeningen  nieuw leven in te blazen. Deze zullen later tentoongesteld worden. 

Oudere kinderen die het kleuren misschien ontgroeid zijn en volwassenen worden opgeroepen om
een opstel of kort verhaal (max 2 pag A4) te schrijven over ons mooie dorp of een leuke gebeurtenis
of situatie die zich hier afspeelde. De mooiste verhalen - en wij hopen dat er veel zullen zijn - krijgen
een plaatsje in onze 4 nummers van 2022. Een begeleidende foto is ook altijd welkom.

Je kan je bijdrage doorsturen naar info@sinaaileeft.be. En wie weet krijgt de schrijfmicrobe je te
pakken en wil je later ook wel meewerken aan ons blad. 

Sinaai… Overstromingsgevaar?
De verschrikkelijke beelden van de overstromingen die Wallonië de voorbije zomer hebben getroffen
staan nog op ons netvlies gebrand.

Veel Sinaainaren vragen zich meer dan ooit af welke de gevaren zijn waaraan onze gemeente Sinaai
is blootgesteld bij extreme weersomstandigheden met uitzonderlijke regenval. 

Een geschikt moment om nog even stil te staan bij de werking van het Polderbestuur Sinaai-Da-
knam, het openbaar bestuur dat waakt over de waterbeheersing van ons dorp. De Polder Sinaai-
Daknam strekt zich uit over een gebied van 5.818 ha en loopt van de Nederlandse grens in
Koewacht/Stekene tot Lokeren-Heirbrug. Vrijwel het hele grondgebied van Stekene, Puivelde, Si-
naai en Daknam ligt binnen de polder. We verwijzen naar het septembernummer van INFO SINAAI
van vorig jaar (nog terug te vinden op onze website) waarin we het Polderbestuur in een uitvoerig
interview in de schijnwerpers hebben geplaatst. Tot voor kort was er veel aandacht voor het beleid
inzake te droge zomers. Nu vroegen we aan Dijkgraaf Fons Stremersch en zijn team om hun visie
over de bezorgdheden van onze Sinaainaren inzake acuut overstromingsgevaar toe te lichten. 

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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Is Sinaai, meer dan andere gebieden in het Waasland, vatbaar voor overstromingsgevaar?
Binnen de polder Sinaai-Daknam is Sinaai wel één van de laagtegebieden, maar door de capaciteit
van de pompgemalen is er geen direct probleem, ook niet bij hevige regenval. 

Zijn Waalse taferelen bij ons mogelijk en hoe sterk zijn wij voorbereid om extreme watertoe-
voer op te vangen?
Zeg nooit “nooit”, maar de topografie van onze streek is niet te vergelijken met de rampgebieden
die Wallonië geteisterd hebben. Wallonië heeft verschillende natuurlijke waterlopen, die een groot
debiet hebben en de hoogteverschillen zijn heel uitgesproken waardoor bij extreme wateroverlast
kon gebeuren wat we nu hebben meegemaakt. In Sinaai moeten we rekenen op ons systeem van
de pompgemalen. Als extra noodscenario is er de vrij grote buffercapaciteit van de Meersen die in
geval van nood een grote hoeveelheid water kunnen opvangen. 

In welke mate hangen wij af van andere overheidsdiensten?
Bij grote regenwateraanvoer kunnen de pompgemalen voldoende water overpompen. Het Bestuur
van de Zeeschelde is echter wel bevoegd om het peil van het kanaal Gent-Terneuzen te regelen.
Daar moet ons overtollig water uiteindelijk naar toe. Een goed overleg met deze dienst is dus nood-
zakelijk om de werking van ons systeem veilig te stellen. Tot op heden verloopt dit overleg op een
correcte manier.

Kunnen de Sinaainaren zelf, preventief, iets doen vanuit de volkswijsheid “alle beetjes hel-
pen”?
Het Polderbestuur doet grote inspanningen om de waterlopen in haar beheer goed te onderhouden,
teneinde de waterafvoer naar de pompgemalen optimaal te verzekeren. Maar de ontelbare kleine
grachten en beken moeten door de aangelanden worden vrij gehouden. En daar is nog heel veel
verbetering mogelijk. Het spreekt immers voor zich dat ook de goede doorstroming door de kleine
grachten en beken van cruciaal belang is. Het systeem werkt maar optimaal als het geheel optimaal
is onderhouden. Vandaar een oproep aan de Sinaainaren die “aangelande” zijn van een beek of
gracht om hun onderhoudsplicht ter harte te nemen. En uiteraard… sluikstorten in beken en grach-
ten is uiteraard totaal uit den boze. Ook hier is nog verbetering mogelijk en noodzakelijk. 

9
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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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38ste Volkssportfeesten
Na een jaartje afwezigheid en heel wat puzzelen waren we als organisatie blij dat we een beperkte
editie van de Volkssportfeesten konden organiseren. We verlieten onze vertrouwde locatie “Den
Dries” om Corona-veilige spelen te organiseren op de sportvelden “Ter Beke”. De 14 straten konden
genieten van het spektakel in hun eigen ploegbubbel.

Zoals de traditie het wil, werd er op zaterdag aan de hand van 6 proeven bepaald wie de wissel-
beker mee naar huis mocht nemen. Het werd een spannende strijd tussen Zakstraat en Zwaan-
aarde. Uiteindelijk kon de Zakstraat de beker voor de dertiende keer de lucht insteken.

Op youtube is een leuk sfeerbeeld van het hele gebeuren gepost: https://www.youtube.com/
watch? v=8h9lxgEsVBk of google: “Volkssportfeesten Sinaai 2021”.

We willen alle kapiteins, deelnemers en medewerkers bedanken voor hun inzet om er, ondanks de
moeilijke omstandigheden, toch weer een geslaagde editie van te maken.
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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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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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Kunst uit Sinaai 2021 
Dit jaar hebben we gekozen voor een 

“Kunstroute“, centrum- Sinaai. 
vrijdag 24, zaterdag 25 en 
zondag 26 september 2021

Telkens van 10u tot 18u.

De kunstwerken zullen te bewonderen zijn aan vensters en op locaties buiten 
om coronaveilig te kunnen genieten.

We hopen op veel toeschouwers en wensen jullie veel kijk- en leesgenot.

De kunstroute begint aan “de oude apotheek Magerman“, om zo rond de
Dries van Sinaai via begin Sinaaidorp nr 11 naar de Edgar Tinelstraat te wandelen.

Aan de ingang van de Lagere School, langs de vensters van de Bibliotheek 
komen we op de speelplaats. 
Kunstwerken zijn ook te bewonderen aan de vensters van de school refter, 
de Academie en het Edgar Titelmuseum.
Tenslotte wandelen we via de weg naar de begraafplaats en nemen het pad 
tussen nr. 43 en 45, waar zich het bos en de serres van “Minnebo“ bevinden.

Extra activiteiten:

Op vrijdag 24 september 2021 
- In de namiddag: Kunsttekening op de speelplaats van de Lagere School,     

in samenwerking met het SMAK museum uit Gent.

- 19 uur: Vertrekken we in stoet, vanaf de oude apotheek Magerman,
om samen de kunstroute in te huldigen.
Rond 20 uur, de plechtige opening van KUS in de serres van Minnebo,
Poëzie, muziek en een gratis drankje.

Op zaterdag 25 september 2021 om 19u30 
- Poëzieavond met muzikale ondersteuning door Johan Verstraete en een gratis drankje,

in de Serres van Minnebo.
(Weg naar de begraafplaats dan links, pad tussen nr. 43 en 45.)

Iedereen is van harte welkom!

Wij hopen op een grote opkomst opdat we zoveel mogelijk mensen 
kunnen laten genieten van  “KUS”
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid!!!!!!!!
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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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Rommelmarkt Sinaai
Onze jaarlijkse rommelmarkt is er weer op zaterdag 25 September van
8 tot 16 uur.

Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en ook de kleinsten zullen
zich amuseren: er is doorlopend kinderanimatie en er zullen ook spring-
kastelen zijn. Vanaf 12h30 start er ook een kinderdisco door discobar New
Line.

U komt toch ook! 

De Sinaaise Bib
De Bib van Sint-Niklaas bestaat uit de hoofdvestiging op het Hendrik Heyman-
plein en 4 kleinere filiaalbibliotheken (1 stadsfiliaal in de Clementwijk en 3 filialen
in de deelgemeenten). 

Het bibfiliaal van Sinaai bevindt zich op dezelfde site als de academie en het Tinelmuseum in de
Edgar Tinelstraat 31 naast de lagere school en is voor iedereen vrij toegankelijk. Met 12 openings-
uren, waaronder 2 avondopeningen tot 19u en openingsuren op zaterdag, vindt ook iedereen met
een drukke agenda wel een moment om de Bib te bezoeken. Je kan er lezen, surfen op het internet
en uiteraard ook een ruim aanbod aan materialen ontlenen.

Openingsuren: 
Dinsdag: 15:30-19:00 Woensdag: 14:00-17:00
Donderdag: 15:30-19:00  Zaterdag: 09:30-12:30 

Lidmaatschap
Inschrijven is gratis op voorlegging van een geldig identiteitsbewijs. Ben je lid in Sinaai, dan ben je
ook automatisch lid in alle vestigingen van de Bib van Sint-Niklaas.

Ons aanbod is groter dan je denkt:
Romans | informatieve boeken | jeugdboeken | tijdschriften | jeugdstrips | dwarsliggers | wisselcol-
lectie jeugdfilms | prentenboeken | babyboekjes | online verlengen en betalen via Mijn.Bibliotheek
| online krantenarchief GoPress | e-boekenplatform | interactieve digitale prentenboeken (Fundels)
| wifi | computer en internet | printen en kopiëren.

Lenen
Je kan tot 20 materialen tegelijk uitlenen. De leentermijn bedraagt 4 weken. Alle materialen in het
bibfiliaal van Sinaai kan je gratis uitlenen. 
Wil je materialen wat langer houden, dan kan je de uitleentermijn 1 keer verlengen. Materialen die
door een andere lener werden gereserveerd, kunnen niet verlengd worden. 

Activiteiten: babyborrel
Ben je in 2020 mama of papa geworden van een kleine spruit? Dan mag je binnenkort een uitno-
diging in je bus verwachten voor onze babyborrel! We nodigen jullie met veel plezier uit in de Bib
van Sinaai op zondag 10 oktober 2021 tussen in 10 en 12 uur.

Meer info 
Lees meer over de Bib op onze website (http://sint-niklaas.bibliotheek.be) of volg ons via Twitter
(@bibsintniklaas), Instagram (bibsintniklaas) en de Facebookpagina van de Bib.

Aarzel ook niet contact met ons te nemen via tel. 03 778 34 37 | bib.sinaai@sint-niklaas.be
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solidariteit

Rode Kruis
De laatste bloedcollecte van 2021 in Sinaai zal plaatsvinden in de kapel
van het WZC Den Dries op woensdag 22 december 2021, tussen 17.00
en 20.00 uur.

Een afspraak maken is verplicht en kan via donorportaal.rodekruis.be of
via het gratis nummer 0800 777 00.

Elke donor krijgt ook een kleine attentie...
Alvast bedankt in naam het Rode Kruis Vlaanderen - Afdeling Sint-Niklaas

Dienstencentrum “De Schutterij”
Draaien aan het rad van fortuin…en zoveel meer!

De zomermaanden liggen achter ons. Jammer genoeg was de zon niet overdreven veel van de
partij en hebben we niet ten volle van ons terras kunnen genieten, maar gelukkig hebben we wel
ons buitenplan kunnen realiseren: de eerste bezoeken aan de Zorgboerderij waren een succes, de
lessen Qigong brachten de beloofde rust en immuniteit, het handwerkcafé met Marleen en het uur-
tje wandelen zorgden voor de nodige ontspanning.

Tot onze grote vreugde merken we dat meer en meer mensen de weg vinden naar het diensten-
centrum en ook naar elkaar. Nieuwe vriendschappen ontstaan en velen vinden opnieuw een reden
om naar buiten te komen. Anderzijds merken we dat ook nog vele mensen zoekende zijn. 

Wandel je vaak langs het dienstencentrum? Heb je er al veel over gehoord maar heb je er nog nooit
een voet binnen gezet? Ben je eigenlijk toch wel wat nieuwsgierig naar de werking? Kom dan gerust
eens langs op vrijdag 1 oktober - de internationale dag van de ouderen - en draai aan ons rad
van fortuin. Sowieso heeft elke bezoeker, jong en oud, die dag recht op een gratis kop koffie en
wie weet win je nog een extra leuke attentie dankzij je draai aan het rad.  

Kom je liever niet binnen en beleef je het liever van op afstand? Dat kan zeker ook. Tijdens Camping
Gastvrij, een initiatief van stad Sint-Niklaas, halen we de golfkar weer van stal en brengt deze je
richting de caravan die zal opgesteld staan op het pleintje aan de Godelievelaan op 07/09, 08/09,
14/09 en 15/09.  Aan de caravan kan je genieten van een lekker drankje en een fijne babbel met
de mensen uit je buurt. 

Tussen 1 en 10 oktober plaatsen we aan het dienstencentrum ook de ‘Schrijf het van je af-muur’.
De muur geeft je de kans om in alle anonimiteit al je gedachten, zorgen, levensvragen… van je af
te schrijven. Maandag 11 oktober breken we de muur samen af en maken we komaf met de be-
ZORGdheden. Weet je niet meteen iets om te schrijven op de muur? Maak dan gerust gebruik van
een van de krijtschriften die te verkrijgen zijn in het dienstencentrum en schrijf een boodschap van
vreugde, hoop,… op de ramen van het dienstencentrum. Met deze muur en die hoopvolle raam-
boodschappen, twee initiatieven die kaderen in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid,
hopen we samen een eerste stap te zetten richting positiviteit en verbondenheid.  
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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Tot slot schenken we in de maand september, samen met alle zorginstanties, ook bijzondere
aandacht aan personen met dementie en hun mantelzorger via verschillende initiatieven. Door
contacten die gelegd worden met de huisartsen, apothekers en andere zorgverstrekkers in Sinaai
proberen we het aanbod van het dienstencentrum wijd te verspreiden onder de mensen uit Sinaai. 

Ben je mantelzorger van een persoon met dementie, ben je er nauw bij betrokken of ken je iemand
in je omgeving die mantelzorger is of dementie heeft? Aarzel niet om, eventueel samen met die
persoon, langs te komen in het dienstencentrum en aan te sluiten bij ons aanbod. Via volksspelen,
het bezoek van een oldtimer en een middag muziek wordt er teruggegrepen naar vroeger. Een in-
teractief bordspel en de vertelvoorstelling ‘Mijn oma is kwijt’ geeft mensen inzicht in wat dementie
precies is. Een laatste bezoek aan de zorgboerderij zorgt voor een warme connectie met de dieren.
Voor al deze initiatieven werkt het dienstencentrum samen met lokale partners en verenigingen. 

Met dit bovenstaand aanbod hopen we dat jullie het dienstencentrum beter leren kennen en dat
ook wij jou beter mogen leren kennen. Want samen met jou willen wij van jouw buurt een warme
en levendige buurt maken waar buurtbewoners er zijn voor elkaar. 

Neem gerust contact voor meer info met Wendy Blommaert – centrumleidster De Schutterij –
03 778 59 60, Vleeshouwersstraat 8B.

Mannenkoor Gaudeamus
Afscheid

Het mannenkoor is in rouw. Marcel Watté, jarenlang trouw lid
bij ons koor, overleed dit jaar op 14 juli. Marcel was niet zomaar
één van onze leden. Begenadigd met een prima stem, muzikale
en vele andere talenten, was hij gedurende vele jaren zanger,
bestuurslid, ondervoorzitter, mededirigent, samensteller van
programma’s en nog zo veel meer.

Marcel, goede vriend, talrijk waren de boeiende en plezierige
momenten, gesprekken en anecdotes. Dank u voor al uw inzet
voor ons mooie Gaudeamuskoor.
Dank ook aan zijn familie dat hij zoveel tijd aan ons mocht be-
steden.

Repetities

Mannenkoor Gaudeamus start, na een verplichte pauze van
meer dan een jaar, terug met de repetities. De eerste repititie
ging door in de kloosterkapel van Sinaaidorp op 2 september. Daarna wordt er gerepeteerd in de
grote zaal van Jeugdhuis Troelant telkens om 19u30.

Als u dit leest zullen enkele repetities al achter de rug zijn.
Heb je zin om met ons mee te zingen, graag een seintje op info@gaudeamus.be.

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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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.

Als we even terugblikken op de voorbije wisselvallige zomer, zien we gelukkig toch vooral positieve
momenten en blije gezichten. De fietsdagtochten die al een paar jaar een vaste waarde vormen in
ons zomeraanbod, waren alweer een schot in de roos. Met een mooie groep van 20 deelnemers
verkenden we in juli de streek van Dendermonde en staken we in augustus ook even de grens over
om de sfeer op te snuiven in de Zeeuwse dorpjes Zuiddorpe, Westdorpe en Axel. We waanden
ons op een bepaald moment zelfs in de Zuid-Franse Camargue. (zie foto)

Ook de 2 dagtochten met culturele toets werden gesmaakt. In juli spoorden we naar Gentbrugge
waar we een tocht aanvatten van 16 km langs de Gentbrugse meersen om via Sint-Amandsberg
terug in Gent-Dampoort te eindigen. We werden getracteerd op een boeiende rondleiding in de
tuin van Villa Emma waar de 75 planten die afgebeeld staan op het Lam Gods in levende lijve terug

23
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verenigingen

te vinden zijn. We maakten ook een stop in Campo Santo en het groot begijnhof. In augustus wan-
delden we in de mooie natuur van Laarne waar we nadien het kasteel bezochten met een audio-
gids.

Ook de dorpenchallenge waarvoor we onze leden in juni uitdaagden, konden we tot een goed einde
brengen dankzij het doorgedreven enthousiasme van onze leden. (zie foto)

Ook in het najaar blijven we inzetten op bewegen:

Elke vrijdag gaan we stappen van 14.00 tot 15.00, vertrek aan de Schutterij. Wie liever fietst kan
aansluiten bij het fietsgroepje, vertrek om 13.30 in de Tinelstraat 8.

Ook wie graag creatief bezig is, komt aan zijn trekken. Op woensdag 3/11 om 14.00 in de Schutterij
en op woensdag 10/11 om 19.00 kan je leren om roosjes te maken in koud-porselein.

Voor wie graag nieuwe mensen wil leren kennen, is er onze spelletjesnamiddag eveneens in de
Schutterij op maandag 4 en 18 oktober, 15 november, 6 en 20 december 2021 telkens van 13.30
tot 16.30 uur.

Wil je graag meer informatie over onze werking, onze activiteiten,… neem dan gerust contact op
met onze teamcoach Marianne De Sy, Edgar Tinelstraat 8 in Sinaai. 03 772 58 25 of 0474 390 410
De.sy.marianne@gmail.com of neem een kijkje op www.femma;be/nl/groep/sinaai of op face-
book.
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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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Markant 
Het jaarthema van Markant-Sinaai is dit jaar “Veelzijdig”.
Markant is immers een netwerk van en voor vrouwen. Elk van ons draagt verschillende ”zij’s” in
zich: dochter, vriendin, ecowoman, partner, levensgenieter, mantelverzorger, carrièrevrouw,
(groot)moeder, vrijwilliger, fashionista, feminist, enz... De combinatie van diverse “zij’s” maakt elk
van ons uniek. En toch herkennen we onszelf en anderen als Markant, net omwille van die veelzij-
digheid en ondernemingszin, die zich in elk van deze “zij’s” manifesteert. Vandaar dat ons jaarthema
een weerspiegeling moest worden van deze typische veelzijdigheid van elke vrouw.

• Donderdag 19 september: startvergadering.
Voorstelling van het jaarprogramma met receptie
Plaats: Dorpshuis om 20.00 uur

• Woensdag 13 oktober: Daguitstap, bezoek aan Dendermonde.
Verdere informatie wordt later doorgegeven

• Woensdag 10 november: Opfrissen van de verkeerscode.
Deze vergadering verloopt met een medewerker van een rijschool
uit het Waasland.
Plaats: Dorpshuis om 20.00uur

• Maandag 6 december: “ Kongokorset” 
De schrijfster Herlinde Leyssens geeft een voorstelling over haar
boek. Zij heeft haar werk  
gebaseerd op de dagboeken van de eerste blanke vrouw, die Congo-vrijstaat doorkruiste  
in 1904. Deze vergadering loopt i.s.m. het Davidsfonds
Plaats: Dorpshuis om 20.00uur

• Dinsdag 14 december: Kerstfeest

Contact en info: Danielle De Meulenaer, danielle.ddm@icloud.com

Edgar Tinelmuseum – Sinaai vzw 
Tinelconcert 2021

Het jaarlijks concert van het Edgar Tinelmuseum vindt plaats op zaterdag 20
november om 20 uur in de Sint-Catharinakerk te Sinaai.

Onder de titel “Emma Tinel, de vrouw naast Edgar” herdenkt het museum het overlijden 100 jaar
geleden van Emma Coeckelbergh, dichteres en echtgenote van Edgar Tinel.
Muziek van Tinel en teksten van Emma worden vertolkt door Willem Ceuleers op de piano en Nel
Vanhee zang.

Gedichten van Emma worden ook voorgedragen door Karin De Wael en Dirk Vermeiren, enkele
daarvan op muziek gezet door Willem Ceuleers.

Inkom €12 – voorverkoop €10 bij de leden of door storting op rekening BE 56 4013 5175 8188
Edgar Tinelmuseum

Het museum zal op de dag van het concert open zijn voor bezoek van 18 uur tot 20 uur. Verder is
het museum nog gratis toegankelijk op Zondagen 26 september en 31 oktober van 14u30 tot 17
uur of op aanvraag: tel 03/772 39 27 Emiel Aerssens, 03/772 45 13 Jan Meganck en 03 772 65 05
Nelly Maes.
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Koninklijke toneelkring Baudeloo 
Heel voorzichtig, maar met veel zin zetten we de eerste stappen richting een toneelproductie in
het najaar.

Ons voorgesteld stuk “Ik, ik ben totaal“ dat wij zouden spelen in het voorjaar 2020 is nu definitief
verschoven naar maart 2022 omwille van de grote bezetting  en repeteren met veel mensen is nu
nog niet ideaal, vonden we. Voor het najaar is gekozen voor een toneelspel van de hand van Frank
Deckers, nl. “Cindy’s wals“. Het is een tragikomedie met een cast van 4 vrouwen.

Om een tipje van de sluier op te lichten:
Een jaarlijkse reünie. Door het irritante gedrag van Deborah zijn ze dit jaar nog slechts met vier. De
hippe, wat naïeve Peggy, die dit jaar instaat voor de organisatie blijft geloven in een leuk weerzien.
Voor Cindy is dit een uitlaatklep. Zo kan ze even weg uit haar moeilijk huwelijk. De kunstzinnige
Kathleen bekijkt het allemaal van op een afstand. Wat een leuk weekend moest worden, ontaardt
al snel in allerlei spanningen en intriges. Het slechte weer is daar niet vreemd aan. Of is er meer
aan de hand?

De opvoeringen vinden plaats in de parochiezaal op 12/13/14/19 en 20 november 2021 telkens
om 20u. Zondag om 15u.

Kaarten zijn te bestellen via de website www.baudeloo.be.

Voor het juiste aantal beschikbare plaatsen en de schikking van de zaal wachten we nog even de
op dat ogenblik geldende covid-regels af. De verkoop zal dus starten begin oktober. 
Meer info later op onze website.

Héél graag zien we jou, trouwe toneelbezoeker, terug op één van onze voorstellingen.

Landelijke Gilde Sinaai 
We nodigen jullie graag uit om deel te nemen
aan onze geplande activiteiten voor dit najaar.

• 1 oktober: herfstwandeling
• 31 oktober: halloweentocht i.s.m. klj-sinaai
• 9 november: nacht van de geschiedenis

i.s.m. davidsfonds Sinaai en heemkring den
dissel

• 21 november: zesdaagse van Gent
• 27 november: Sint aan huis

Voor de meest recente info verwijzen we naar
onze website: sinaai.landelijkegilden.be of naar
onze facebookpagina landelijke-gilde-sinaai
Iedereen van harte welkom.
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De jaarlijkse tractorwijding op 5 September was een groot
succes dankzij het stralende zonnetje en de grote opkomst

van een bonte en plezante verzameling tractors en een 
enthousiast publiek.

Sinaai_info_augustus_2021_76_pg_OK_Opmaak 1  14/09/21  13:21  Pagina 28



Programma Davidsfonds periode september – december 2021

• zondag 26/09 om 14.00 uur – Dorpshuis: Kunst uit Sinaai – culturele wandeling 
Indien het evenement doorgaat, komen wij samen aan het dorpshuis en wandelen we samen
door de tentoonstellingen.

• vrijdag 08/10 van 18.30 – 21.30 uur – Dorpshuis: Vers geperst

Zoals elk jaar halen wij het pakket met alle Davidsfondsuitgaven die
in de Cultuurbrochure staan naar Sinaai, zodat onze leden en andere
belangstellenden deze uitgaven eens rustig kunnen doornemen en in-
teresse laten wekken.
Zoals u van ons gewend bent, is er een hapje en een drankje ter be-
schikking.
Indien nog nodig graag een mondmasker meebrengen, wij zorgen
voor de rest!

• zondag 10/10 om 14.00 uur – Dorpshuis: 
Herfstwandeling in het Domein Puyenbroeck          
in Wachtebeke

• maandag 15/11 om 16.00 uur - Sint-Catharinascholen:
Ophalen opstellen JJW 
Het jaarthema is “De wereld na 2030”.            

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

• maandag 06/12 om 20.00
uur - Dorpshuis: 
lezing Herlinde Leyssens
over haar boek “Kongokor-
set” i.s.m. Markant
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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. 4 - 2021 

Helena Cole, soeur Thérèse de l’Enfant Jésus
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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
Tentoonstelling
Bij het schrijven van deze mededelingen eind augustus gaan we er van uit dat we tijdens
het laatste weekend van september terug een tentoonstelling kunnen inrichten in het
dorpshuis. Indien nodig zullen we dit organiseren volgens de geldende coronamaat-
regelen. Het onderwerp van de tentoonstelling is weerom gekoppeld aan het thema
van ons jaarboek 2021 met als titel “Verdwenen ambachten”. Daarin laten we ook
enkele betrokken inwoners aan het woord.
Voor onze 500 leden hebben we zoals gewoonlijk reeds een exemplaar gereserveerd
en zij ontvingen ondertussen een uitnodiging om het lidgeld te betalen. Maar ook
nieuwe leden zijn welkom en kunnen de publicatie en de gebundelde tijdschriften
Sinaïek bekomen, zolang de voorraad strekt, door betaling van:

-10€ voor personen woonachtig te Sinaai
-14€ voor personen buiten Sinaai indien we de boeken moeten opsturen.
Rekening heemkring: BE40  0682  4206  7163.

Na betaling kunt u beide boeken meenemen bij een bezoek aan de tentoonstelling
op zaterdag 25 en zondag 26 september, telkens van 10u tot 18u. Bij niet afhaling
worden ze aan huis bezorgd (10€) of opgestuurd (14€) vanaf 1 oktober.

Nieuw bloed!
Heemkring Den Dissel werd opgericht in november 2003 door ruim een dozijn be-
langstellenden.
Ondertussen verloren we door allerlei redenen enkele bestuursleden maar kwamen
er gelukkig ook een drietal bij. Rekening houdend met het feit dat de initiatiefnemers
ondertussen bijna 20 jaar ouder zijn en niet even productief blijven, durven we
volgende oproep doen. Hebt u interesse in de geschiedenis (heemkunde) van ons
dorp en beschikt u over wat vrije tijd, dan bent u zeker een persoon die we zoeken
om onze werkgroep aan te vullen. We komen elke zaterdagvoormiddag samen in
ons lokaal om in een gezellige en ongedwongen sfeer te werken aan onze doelstel-
lingen. Aarzel niet en durf de stap te zetten, u bent welkom!

Schenkingen
Familie Bogaert – Maes: overlijdensberichten, bidprentjes en foto's.
Erna De Baere – Vercauteren: overlijdensberichten en bidprentjes.
Davidsfonds: een oude vlag en allerlei documenten.
Bibliotheca Wasiana: een cataloog uit 1936 van de Sinaaise bibliotheek met bijvoeg-
sels, programmafolders en bedrukt briefpapier.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Zuster Thérèse (Helena Cole), een vergeten missiezuster 
In ons jaarboek van 2006 “Van Heilige Kindsheid tot Missiestoet”, waarin we onze
missionarissen opsommen, staat ze niet vermeld. Maar op het gedachtenisprentje
van de roepingsdag in 1966 vinden we haar naam wel terug.

Het was op 1 september 1896 dat er in het gezin van Marien Cole, poelier (° Sinaai
1870 – † Gent 1914) en Catharina Florentina Nachtegael, tapster (° Belsele 1866 – † Sinaai
1931) een dochter werd geboren, “Helena Margareta”. Zij was het 3e kind in dit gezin
van 10 kinderen:

Leo Frans ° Sinaai 21 mei 1893 - † Eksaarde 16 september 1958
Marie Eveline ° Sinaai 2 november 1894 - † Sint-Niklaas 27 augustus 1975
Helena Margareta ° Sinaai 1 september 1896 - † Mont-sur-Marchienne 3 augustus 1986
Emiel Alfred ° Sinaai 16 juni 1898 - † Sinaai 7 augustus 1898 (7 weken)
Achiel Leonard Celine ° Sinaai 15 juni 1899 - † Sinaai 25 oktober 1970
Emiel Marie ° Sinaai 13 augustus 1900 - † Sinaai 23 augustus 1900 (10 dagen)
Emiel Marie ° Sinaai 29 juni 1901 - † Sinaai 13 augustus 1901 (1 maand en 15 dagen)
Gustaaf Emiel Jozef ° Sinaai 25 juni 1902 - † Sinaai 24 april 1903 (10 maanden)
Georges Teofiel ° Sinaai 17 augustus 1906 - † Sint-Niklaas 25 augustus 1978
Irma Maria ° Sinaai 24 mei 1909 - † Sinaai 3 februari 1914 (5 jaar)

Herman Cole, een kleinzoon van Achiel, reed met de trein van Antwerpen naar
Charleroi en hoorde plots: “Nous arrivons bientôt en gare de Marchienne-au-Pont”.
Deze mededeling catapulteerde hem in zijn gedachten terug naar zondag 11 september
1983 toen een uitgebreide delegatie van de familie Cole vanuit Sint-Niklaas een busreis
maakte naar Les Carmel de Charleroi /Mont-sur-Marchienne. Tante Nonneke, Soeur
Thérèse de l’Enfant Jésus vierde er haar 60-jarig kloosterjubileum. Door deze infor-
matie vroeg ik me af: wat weet ik over zuster Thérèse ?
In het Rijksarchief van Mons vindt men in de archieven van de ongeschoeide Karme-
lietessen van Mont-sur-Marchienne info over Helena Cole en zo kwam het leven
van zuster Thérèse in beeld.
Helena werd van jongs af aan getypeerd door een eenvoudig maar hevig medeleven
met anderen. Heel vroeg moest ze een kruis leren dragen, vermits haar vader, vier broer-
tjes en een zusje uiterst jong stierven. Als jong meisje leerde ze naaien, wat later haar
broodwinning werd. Ze hield van fietsen en droomde ervan om te leren musiceren.
De nabijheid van het klooster van de Zusters Reparatricen trok haar aan. Zij kon er
uren in stilte in de kerk zitten. Later schreef ze op een stukje papier haar vraag aan
Jezus : “O Jezus, maak van mijn hart een levend tabernakel waar uw lijdende liefde kan rusten,
maak van mijn ziel een levende hostie als offer aan God, onze Vader, in eenheid met U tot
zijn Eer en Glorie”. Zijn aanwezigheid was ook later te merken in elke naaldsteek, in
elk stukje stof. De kunst van het samenstellen en creëren bewaarde zij heel haar leven
lang en gebruikte ze ook tijdens haar missie.
Wanneer Helena aan haar moeder en naasten vertelt dat ze een religieus leven wil
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leiden is dit voor niemand een verrassing. Iedereen kende haar verlangen  en zag al
lang een religieuse in haar. De verrassing komt als ze verklaart bij de karmelietessen
te willen binnengaan. Spontaan bood ze zich aan bij het dichtstbijzijnde klooster, dat
van Sint-Niklaas, maar dat klooster was volzet ! Op aanradenvan moeder-overste
richtte ze zich tot E. H. André, provinciaal overste van Vlaanderen. Toen hij in 1923 te
Charleroi logeerde, liet die moeder-overste er horen dat ze op zoek was naar postulan-
ten. Hij liet haar weten het nodige te hebben : een goed, klein meisje uit Vlaanderen,
dat hij nergens kon plaatsen, vermits alle Karmel-kloosters er de nodige zusters en
conversen hadden. Enkele weken later, op 25 september 1923,  kwam de 27-jarige He-
lena aan te Mont-sur-Marchienne, zonder een woord Frans te kennen… en nam er
de witte sluier aan !
Op 30 september 1924, op de sterfdatum van de Heilige Theresia van het Kind Jezus,
ontvangt ze van moeder-overste haar livreien en vanaf die dag draagt ze de naam
van haar patroonheilige Theresia van Lisieux (1873 - 1897).
In 1926 geeft Helena Cole zich volledig over aan de Heer door middel van religieuze
belijdenis. Ze doet gelofte voor 3 jaar als zuster Theresia van het Kind Jezus in de
Orde der ongeschoeide Karmelietessen bij Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel in
Mont-sur-Marchienne. Op 2 februari 1926, de datum waarop Jezus verscheen in de
tempel, legt ze haar geloftes af voor 3 jaar. Op 2 februari 1929 ontvangt ze van de
kerk officieel haar benoeming als zuster van de priorij.
In deze periode was er een grote wens tot en passie voor missionariswerk in het
klooster. Als antwoord op de oproep van de aartsbisschop van Calcutta vertrokken vier
stichtende zusters in oktober 1935. Therese besluit deze zusters van de missie, onder
leiding van Zr. Thérèse-Marie de la Croix niet naar India te volgen zodat ze de zorg
voor de andere zuster kan blijven dragen. Maar in 1937 wordt ze uitgenodigd om de
pioniersters te vervoegen. Op 26 oktober  zegt ze haar medezusters vaarwel en trekt
de 41-jarige Helena via Luik naar een groep zusters, waarmee ze op 28 oktober vanuit
Marseille naar Calcutta vertrekt.  Het was een vreselijke en moeizame boottocht die ze
snel vergat door de warme en liefdevolle hereniging met haar zusters in Calcutta na
2 jaar van scheiding. Wat ze zich na al die jaren nog steeds herinnerde van die 13 dagen
durende boottocht was het onder- en opgaan van de zon op het prachtige water. 

Afscheid nemen van de familie bij het vertrek naar Calcutta.
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In Calcutta nam ze terug de taak van keukenverantwoordelijke op zich en leidde ze
nieuwe postulanten op in het huishoudelijk werk. De verzengende hitte was echter
een ware kwelling voor haar. Hoewel ze heel hard haar best deed, zag ze zich ge-
noodzaakt de zware taken over te dragen aan de inheemse zusters en zich zelf toe te
leggen op het lichtere werk zoals naaien.
1949 betekent het einde van haar missiewerk, ze wordt teruggeroepen naar België.
De brandende Indische zon vergezelt haar op haar vlucht en een tussenstop in Turkije
vergast haar op een prachtig sneeuwtapijt. De mist die over Brussel hangt verhindert
een landing en haar vlucht wordt omgeleid via Londen. Later dan gepland komt ze
toe in België en de familie verwelkomt haar met een warme ontvangst.
Op 13 maart 1949 klinkt de bel in het klooster en wordt onze missionaris door moeder-
overste Marie Rose, samen met oude en nieuwe zusters ontvangen. Verhalen over
het leven van de zusters hier en overzee worden uitgewisseld.
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Op 24 april 1954 vierde men met veel liefde het zilveren jubileum van ZusterThérèse
die men ondertussen “Treseke” noemde.
De jaren gingen voorbij, maar de missies vergat ze nooit. Al haar vrije tijd stak ze in
het naaien van felgekleurde kleren voor de jonge meisjes in de Afrikaanse missie-
posten of in luiers maken voor de baby’s. Haar geluk was zichtbaar op haar gezicht
als er pakketten klaar waren voor verzending.
Een pijnlijke en langdurige ziekte leidde haar terug naar haar kloostercel, waar ze
vrede vond in de Heer.
In 1974 bouwden de karmelietessen een nieuw klooster in het Bois d’Airemont. Zuster
Thérèse heeft het moeilijk met de transfert maar ze verhuist zonder protest naar haar
nieuwe verblijf. Wanneer men haar bezoekt herhaalt ze vaak: 

“Voir Dieu !...  Voir Dieu !...   Quel mystère…”

Op 11 september 1983 viert ze haar zestigjarig kloosterjubileum. Herman Cole her-
innert zich:  “Kale witte spreekkamer. Ik zie zwaar zwart traliewerk met scherpe ijzeren pinnen
waarachter Tante Nonneken gebogen onder haar witte kap en met een piepend stemmetje heen
en weer liep. En natuurlijk herinner ik me de brommende draaitrommel ernaast waardoor
mijn ouders, ooms en tantes en andere bezoekers hun persoonlijke giften aan Tante Leineken
naar het slotgedeelte konden versassen”.

Op 23 juli 1984 krijgt Zuster Thérèse de l’ Enfant de Jésus een hersenbloeding, en ont-

De familie verwelkomde haar bij de terugkeer uit Calcutta: vlnr. 1) Greta Cole, 2) Godelieve Cole,
3) Julienne Kraeye, 4) Hélène Cole, 5) Hilda Cole, 6) Helena Cole (soeur Thérèse), 7) Eveline Cole,
8) Herman Cole, 9) Magdalena Cole, 10) Irma De Wilde, 11) Kamiel Van Pottelberghe, 12) De heer
Van Aken,  13) Achiel Cole, 14) ..?..,  15)  ..?.., 16) Joris Cole, 17) Elza De Bruyne, 18) André Cole,
19) Leon Cole, 20) Lutgardis Cole.
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vangt ze voor het eerst het Sacrament der Zieken. Sprakeloos volgt ze aandachtig het
verloop van de ceremonie. Later krijgt ze het besef en gedeeltelijk ook haar spraak
terug.
Twee jaar later, op 1 augustus 1986, passert priester Ruelle bij zuster Marie-Rose om
haar het laatste sacrament toe te dienen en eveneens bij Treseke. 
Nadat moeder-overste haar taak bij Marie-Rose afgerond had begaf zich naar Helena,
wetende dat zij ook aan haar laatste reis begon. 
Volgende dialoog vindt plaats: “Treseke, kent u Marie Rose nog?
Ja-Ja. 
Ze is naar de Liefde van de Heer gegaan. Jezus heeft haar in Zijn armen genomen.
Ze is nu in vreugde zonder einde. Als we bidden dat ze je helpt kan ook jij binnen-
gaan in dat leven, licht en liefde. 
Ja! Ja! Ja!”
Nog twee lange dagen vinden plaats voor zij herenigd werd met haar Heer. Tijdens
de nacht van 2 op 3 augustus verzamelen alle zusters om afscheid van haar te nemen.
Ze lacht en toont zachte tekenen van liefde en appreciatie.
Om 19u belt E.H. Pilette aan bij het klooster. De missionaris komt met brieven en
verhalen van de kloosterzusters uit Calcutta. Op vraag van moeder-overste trekt hij
naar Therese en schenkt haar de zegen van God in het Bengaals. Vijftien minuten
later treed Zuster Therese binnen in het Rijk Gods. 
De begrafenismis werd gevierd op woensdag 6 augustus 1986,dag van de gedaante-
verandering in de kapel van de Karmel.
Bijna veertig jaar later schreef iemand in haar overlijdensbericht: ‘Elle nous revenait des
Indes avec une  ardeur missionnnaire toujours plus accrue.’ Die missionaire ijver kon dus
ook tot uiting komen in de vier  decennia dat ze nog in de Karmel van Mont-sur-
Marchienne achter de tralies zat. 

Jos Daems
Met dank aan Griet Van Houwe

en Jascha Baltussen

Bronnen
Bogaert Etienne, (Heemkring “Den Dissel”), Stambooominformatie
Cole Herman, Van Sinay naar Calcutta en terug via Charleroi: zijn herinneringen aan Tante Nonneke.
Niebes Pierre-Jean, Inventaires des archives des Carmels ou monastères des Carmélites déchaussées de Brugelette,
Mons, Mont-sur-Marchienne et Soignies.

In 1970 zijn de
ijzeren tralies

vervangen door een
fijne draad.
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100 Jaar Boskapel te Puivelde (1920 – 2020)
De voorbije eeuw vonden vele Sinaainaren
de weg naar het “boskapelleken” op den
Bezekoek. Ook al staat de kapel ter ere van
Onze – Lieve – Vrouw van Bijstand niet op
Sinaais grondgebied, toch vinden we dat
ook deze kapel onze aandacht verdient via
dit kort historisch overzicht. Hiervoor heb-
ben we ons hoofdzakelijk gebaseerd op de
brochure die pastoor Piet De Nil schreef in
augustus 1991.
Het eerste gebouw was een kleine stenen
kapel die plaats bood aan zeven personen.
Zeer merkwaardig is het verhaal dat tijdens
WO I van 1914 tot 1918 de mensen van Sinaai,
Puivelde en Belsele daar alle dagen al bid-
dend voor de jongens aan het front van de
Yzer naar toe trokken. Een zevental personen
ontbraken geen enkele dag van de oorlog
op de afspraak.

Uit dankbaarheid werd in 1920 de huidige neogotische kapel opgericht als een vre-
desmonument onder de bezielende kracht van pastoor Eugeen Hellebaut. Hij werd
daarbij geholpen door inwoners van Sinaai en Belsele. Aannemer en Puiveldenaar
Alfons Smet zorgde voor het metselwerk. Op 8 september, het feest van Onze – Lieve
– Vrouw – Geboorte, werd de nieuwe kapel plechtig ingezegend door deken De
Korte uit Sint-Niklaas. Voor de eucharistieviering in of voor de kapel was het nog
wachten tot 1970. De aanwezigen stonden dan samen in de wegel voor het gebouw.
In 1971 schonk mevrouw Martha Vlaminck het bos van ongeveer 8000 m2, rechtover
de kapel, met de bedoeling en de wens er een bescheiden bedeweg op te richten. Zo
werd de kerkfabriek Sint -Job Puivelde niet alleen eigenaar van de kapel (een schenking
van de familie Vercauteren in 1922) maar ook van het bos met de huidige bedeweg.
Na de goedkeuring door de stad, de provincie en het bisdom werd in 1972 – 73 de
nieuwe bedeweg door bereidwillige handen aangelegd. De 7 kapelletjes van smarten
die vroeger tegen de buitenmuren van de kapel stonden werden met toestemming
van de familie Scheerders – Van Kerckhove langs de bedeweg geplaatst. De banken,
het kruis en het altaar zijn giften van J. Trommelmans. Voor de lichtinstallatie schonk
de familie Coppens – Vosters de materialen. Ook de kapel werd mooi gerestaureerd.
Op 1 mei 1973 werden kapel en bedeweg ingezegend door hulpbisschop Leo De Kesel,
gevolgd door een eucharistieviering in aanwezigheid van een 400-tal personen. Door
de maatregelen genomen tegen het coronavirus moest het eeuwfeest in 2020 uitgesteld
worden.

Etienne De Meester
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Zelfstandige naamwoorden met S
Bij het begin van de herfst (alhoewel, is die niet al lang bezig?) hebben we voor u een
nieuwe letter in de aanbieding, namelijk de S. Bijzonder populair in ons dialect, want
met de zelfstandige naamwoorden alleen al kunnen we u maar liefst drie edities aan-
bieden. Tijd dus om van start te gaan.

Saalder: selder – de e verandert in a voor een l
Sakristei: sacristie – klankwissel tussen ie en ei
Saloaë: salade, sla – ik kreeg doar min saloaë betekent ik kreeg daar serieus onder mijn
voeten
Saloaëzwierder: slacentrifuge
Santenboetiek: hebben en houden, rommel. Was oorspronkelijk de benaming voor
een winkeltje in heiligenbeelden 
Santwieten: sandwiches – waar een sandwich in andere Europese landen de benaming
is voor een belegde boterham, verwijst het in België naar een langwerpig zoet
broodje. De (Engelse) uitgang ch is bij ons ‘vervlaamst’ tot t.
Saroop: siroop, stroop. In andere Wase dialecten is het meestal seroop, maar wij kiezen
voor een a
Saubel: sabel
Sauves: ’s avonds – onds wordt opgelost in es
Savoei: groene kool, savooi
Schaal: een schil, een plak, een schijf – een schaal eps is een plak hesp
Schaalf: en schelf, hooizolder
Schabbernak: nek, achterste van de nek, vooral in de betekenis van ‘bij zijn schab-
bernak grijpen’, waarbij schabbernak voor een armoedig kledingstuk staat. Het
woord komt van het Middelnederlandse schabben (schurken) en nacke (nek). 
Schamateur: goochelaar
Schappelier: scapulier – oorspronkelijk een schouderkleed voor religieuzen, later ge-
reduceerd tot twee kleine stukjes stof en daarna een devotieteken, dat door leken
onder de kleding gedragen werd.
Scharreleiër: foefelaar, rommelaar, knoeier
Schaufeling: een schaafkrul
Schauliedak: een leien dak
Schauliedekker: een leidekker
Schauliebard: niet geschaafde planken (oorspronkelijk voor een leien dak)
Schauper: een schaapherder
Schaupershond: een herdershond
Schaupevaal: een schapenvacht
Schauschijter: een bangerik – schau is een verbastering van schuw in de betekenis
van angstig
Schaute: schrik, angstgevoel – van schaute liep ik weg
Scheel: een deksel – komt van het Middelnederlandse scedel (deksel)
Scheet: buikwind, een bangerik, een bagatel – d’r mag giën scheet verkeerd goan of ’t zit erop
Schei: een stuk hout dat gekliefd is, oorspronkelijk dwarshout
Scheiër: een schaar – klankwissel tussen aa en ei
Scheiërbustel: een scheerkwast – klankwissel tussen ee en ei
Scheiresliep: een scharenslijper
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Scheiërmesken: een scheermesje
Scheiërs: een scheermesje
Scheiërsken: kleine spie die past in een gleuf
Scheiërsriem: een scheerriem
Schelfers: schilfers
Schelpert: een peulerwt, ook soms scholpert
Schemeling, schemel: een schemering, een flits – klankwissel tussen r en l – ik zag
em mê ne schemel passeren
Scheper: een herdershond – nen Duitsen scheper 
Schepspoan: schuimspaan
Scherfel: een stukje van een gebroken voorwerp
Schetebees: een trut, onnozel meisje. Ook wel als koosnaampje gebruikt
Schets: een schaats
Schetteras, schettereiër: iemand die luid lacht
Scheut: een helling, een loot, forse groei, een schot
Scheurbek: een kloofje in de mondhoek
Schieë: een haarscheiding
Schieëmuur: een scheidingsmuur
Schieëtsel: een scheidingsplank
Schieter: een made van de vleesvlieg
Schieting: een wedstrijd voor boogschutters
Schietkraum: een schiettent
Schietlap: band die de onderarm ondersteunt bij het boogschieten, ook soms bena-
ming voor katapult
Schijn: een waas, klep aan een pet
Schijt, schijterij: diarree
Schijthuis: oud toilet, dat los van de woning stond
Schijtkont: een hovaardig meisje
Schimper: iemand die graag schimpt
Schoaë: schade
Schobbejak: een deugniet – verwant met schabernak
Schoddering: iemand een schoddering geven is iemand heen en weer schudden 
Schoeër: een bedelaar, schooier
Schoefelas, schoefeleiër: iemand die zijn of haar eten naar binnen schrokt
Schoeirasse: een bedelares
Schoelie: een kwaadaardige deugniet, schoelje, schoft. De oorspronkelijke betekenis
van schoele was ovendweil en gaat terug op het Franse écouvillon. 
Schof: (eet)pauze, schafttijd, maar ook: een grendel, schouder (schoft)
Schok: in: op schok zijn: op zwier zijn. De uitdrukking komt uit het Bargoens, waar
schok avontuur betekent.
Scholp: een schelp, een peul
Schomte: schaamte – klankwissel tussen aa en o
Schoofzak: tas met boterhammen voor de schaftijd
Schooluffra: schooljuf, onderwijzeres
Schoolmieëster: onderwijzer
Schor: een kaal geschoren hoofd
Schotels: vaatwerk om af te wassen
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Schou: schouw, schoorsteen
Schour, schours: schouder, schouders – de verdwijnt dikwijls in de uitgang van een
woord
Schoustuk: een sierstuk op de schoorsteenmantel
Schouvauger: een schoorsteenveger
Schraminkel: scharminkel, een zeer lelijke vrouw – let op de plaatswisseling van a en r
Schramoelen: sintels van steenkool – het woord zou verwijzen naar het Vlaamse
schrabben (harken, krabben) en het Franse houille (steenkool)
Schrauf, schraug: een schraag – klankwissel tussen g en f
Schreeper: schraper - hij heeft het aan zijnen schreeper wil zeggen dat hij gezien is
Schrieëmuil, schrieëtoot: iemand die vlug weent
Schrieër: iemand die veel weent
Schrobber: kortharige, stijve borstel
Schroep: een gulzigaard – verwant met schrapen
Schuffelken, schuifeleiër: een fluitje
Schuifaf: een glijbaan
Schuifelgat: een onrustig persoon, iemand die niet stil kan zitten
Schuimer: een klaploper, iemand die leeft op het schuim van een ander
Schuiverken: een (dun) haarspeldje
Schup: een schop, een trap – klankwissel tussen o en u. Ik kuis men schup af betekent
dat ik weg ben.
Schuppes: schoppen bij het kaartspel
Schupstuul: op een ongewenste plaats – ‘k zit ier percies op ne schupstuul betekent ik
voel mij hier niet welkom
Schurs: schors
Schutsel: beschot, houten afsluiting, tochtscherm
Schuuëmoeder: schoonmoeder
Schuuëmauksel: placenta of nageboorte bij dieren
Schuuënbroer: schoonbroer
Schuuër: een schoor, een stutbalk
Schuuët: schoot
Schuuëtjeszitter: kind dat graag op de schoot zit
Schuuëf: een schoof (graangewas)
Schuuëvauder: schoonvader
Schuuëzuster: schoonzuster

En met dit familiaal onderonsje sluiten we dit nummer af. Tot de volgende keer met
het vervolg!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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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.
Door de toestanden rond corona hadden we geen toegang tot alle archieven, on-
dertussen is dit opgelost en kunnen we een verbeterde versie van de overleden in
het jaar 1956 publiceren.

-januari
02 Godelieve Maria Polfliet (1 j. 3 m.) d. v. René en Agnes Maria De Backer, Molenstr.,

† Sint-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 Henriette Seghers, Tinelstr.
06 Marie Filotea Van Acker (71 j.) e. v. Alfred Willems, Dorpstraat
09 Maria Louisa Verslycken (69 j.) w. v. Cesar De Vos, Abelendreef
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
17 Edilbert Verlee (1 d.) z. v. René en Anna Van Damme, Leestraat
19 Fredien Verlee (3 d.) z. v. René en Anna Van Damme, Leestraat
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
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-juni
02 Margaretha Van de Guchte (64 j.) d. v. Ludovicus en Maria De Backer, † Dorpstraat,
rusthuis klooster van Maria Eerherstel
06 Maria Zaman (58 j.) d. v. Maria Augusta Zaman, Vleeshouwersstraat
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,
† Sint-Niklaas
-juli
02 Leontina Maes (73 j.) w. v. Karel Ludovicus Hey, Vleeshouwersstraat
03 Petrus Albert Strobbe (64 j.) z. v. Ludovicus en Ludovica De Baere, Hulstbaan,
† Vleeshouwersstraat (rusthuis St-Catharina)
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, Kapelstraat  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.) w. v. Adolf Nimmegeers, e. v. Joannes Gerard De
Smet, Vleeshouwersstraat
22 Josephina Framesnel (88 j.) kloosterlinge, 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 (rust-
huis St-Catharina)
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
19 Georgette Mangnus (2 d.) d. v. George en Nelia Baeckelandt , Dorpsstraat
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, Hulstbaan
-september
02 Roger Vinck (23 j.) z. v. Jozef en Henrica Van den Broeck
05 Emilius Dierick (67 j.) w. v. Barbara Heynderickx en Marie Eulalie D’ Hanis,
Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
08 Frans Smet (55 j.) e. v. Emma Coleta Van Hooste, † Antwerpen
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14 Joanna Sturm (41 j.) e. v. Henri Timmers, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
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
01 August De Wilde (46 j.) z. v. Eduard en Emelia Strobbe, Molenstraat, † Kemzeke-
straat Belsele
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, Dorpstraat
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, Abelendreef, † Klein-Sinaai
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
18 Marie Thérèse De Wandel (57 j.) w. v. Leo Peersman, Dorpsstraat, rusthuis
klooster van Maria Eerherstel
-december
04 Karel Meuleman (84 j.) e. v. Rosalie Ryckaert, Leestraat
08 Maria Philomena Van Bocxlaere (66 j.) e. v. Frans Lenssens, † Sint-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, Molenstraat
30 Berlinde De Pauw (16 d.) d. v. Julbert en Lydia De Wilde, voorheen Statiestraat
nu Wijnveld

Georges Tallir
~~ ~~ ~~ ~~
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Vier gezworen kameraden
Hadden samen een schuit geladen
Toen het schuitje brak en zonk
Was’ t den diksten die verdronk

Drie getrouwen gingen samen
Naar een moielijk staatsexamen
Allen waren van den schrik gepakt
Maar de slimste was gezakt

Van de twee die overbleven
Kreeg er een de kans van’ t leger
‘t was de domste van de kliek
maar hij deed aan politiek

en zo bleef alleen de dichter
voor hoelang nog of hij ligt er
maar hij troost zich in de nood
hij krijgt vrienden...
na zijn dood

Clement Vermaere
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Chiromeisjes Alleman
Na een mooie zomer staat het nieuwe Chirojaar alweer voor de deur. 8 nieuwe leidsters zijn intussen
gewijd en met een warme knuffel namen we afscheid van 4 fantastische leidsters die besloten hun
chirohoofdstuk af te sluiten.

In juli konden we genieten van een zalig bivak. We vertrokken naar Meeuwen-Gruitrode met maar
liefst 204 Allemannetjes. Alweer een record gebroken!
We maakten er zoals elk jaar een knaller van formaat van en kunnen met trots zeggen dat het hele
kamp corona-vrij verlopen is. Graag bedanken we nog eens iedereen die ons geholpen heeft om
er een fantastisch kamp van te maken.

Begin augustus trokken we naar Oostende en Puyenbroeck voor de jaarlijkse daguitstap. Noch
regen, noch wind hielden ons tegen om er een leuke dag van te maken! 

Nu we beetje bij beetje wat meer zekerheid krijgen over toekomstige evenementen, kunnen we
even vooruitblikken naar volgend chirojaar. We kunnen jullie alvast meedelen dat onze oud-ijzer
actie zal doorgaan op zaterdag 9 oktober. Ook hopen we in het weekend van 23 en 24 oktober
ons mosselfeest opnieuw te laten doorgaan, meer info hierover volgt op onze Facebookpagina!

Op zondag 26 september verwelkomen we alle meisjes van Sinaai en omstreken op onze startdag.
Wie graag eens wil proeven van het leven als chiromeid, is meer dan welkom op onze chiro! 
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Meerstraat 211 - 9220 Hamme
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Chirojongens Wij
Chiro “Wij” heeft deze zomer een prachtig kamp gehad in Dinant! Hoewel we de eerste dagen te
maken hadden met zware regen, kon dat ons niet weerhouden om er alle dagen in te vliegen. Elke
afdeling heeft een kamp vol topactiviteiten achter de rug. Zo hebben de rakkers en toppers zich
gewaagd aan een hoogtouwenparcours op de rotsen
van Dinant. Daarnaast zijn de toppers ook nog eens
gaan paintballen. Ze hebben de rakkers ook volledig ver-
slagen bij het bouwen van een katapult die tientallen me-
ters ver weg kon schieten. De shorring van de rakkers
draaide uit op een reuzeschommel. Ook de kerels zijn
gaan paintballen en hebben Namen verkend op hun
tweedaagse. Ook voor de Aspi’s was het een zeer uit-
dagend en leerrijk kamp: zij waagden zich o.a. letterlijk
aan een sprong in het ijle en hebben een rondleiding ge-
kregen in de Brouwerij van Leffe. De jongste afdelingen,
speelclub en giganten, hebben zich rot geamuseerd met
allerlei spelletjes op de kampplek. De giganten hebben
het popcorn-spel gespeeld en de speelclubbers verfden
hun eigen t-shirt! Er zijn ook 3 nieuwe leiders gewijd in
Dinant: Len, Wout en Wannes. Proficiat! Maar er was ook
minder goed nieuws: de 4 oudste leiders beslisten om
een punt te zetten achter hun chiro-carriere. Bedankt
Dries, Wout, Manu en Joren voor jullie mooie jaren als
leiding! Chiro “Wij“ wil iedereen die ons heeft geholpen
om er een geslaagd kamp van te maken nog eens van
harte bedanken!

Nu staat er alweer een nieuw werkjaar voor de deur. En dat met maar liefst zes nieuwe aspirant-
leiders die onze leidingsploeg komen versterken. Op 19 september opent Chiro “wij” de deuren

voor nieuwe leden met de start-
dag. De afdelingen krijgen dan
nieuwe leiders, de leiding zal ook
klaarstaan om nieuwe leden in te
schrijven en de ouders kunnen
een gezellige pannenkoek eten
op onze terreinen. De leiding kijkt
al vollop uit naar een chirojaar
waarin corona hopelijk enkel nog
een bijzaak zal zijn. 

Verder wenst Chiro “Wij” Sinaai u
nog een prachtige nazomer toe
en we hopen u binnenkort te
mogen verwelkomen op een zon-
dagnamiddag of op een van onze
evenementen. 
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Scouts Sinaai 
Begin juli was het eindelijk zover, de kampen konden van start gaan! Alle voorbereidingen waren
getroffen en iedereen keek er, na toch weer een bizar jaar, enorm naar uit om op avontuur te ver-
trekken. De kapoentjes vertrokken voor 5 dagen naar de ruimte en maakten kennis met allerlei
gekke wezentjes. De Welpen daarentegen gingen terug de tijd in en speelden met de oude volkeren.
Onze Jonggivers  trotseerden weer en wind om al de dieren in nesten heldhaftig te redden en de
Givers ten slotte vertrokken, na een heel jaar bang afwachten, naar het verre Italië en beleefden
daar een super zot kamp!

Nu is het volop uitkijken naar het
nieuwe scoutsjaar met weer veel
activiteiten, evenementen en
geldacties op het programma.
Natuurlijk zetten we het scouts-
jaar in met een super gezellige
BBQ die zal plaatsvinden op za-
terdag 18 september. Maar
vooraleer onze leden voorge-
steld worden aan hun nieuwe
leidingsploeg, laten we ze op za-
terdag 4 september afscheid
nemen van hun leiding van dit
jaar en van de vriendjes en vrien-
dinnetjes die naar een tak hoger
gaan. 

De eerste echte scoutsvergadering staat gepland op zondag 26 september van 14u tot 17u op den
bos (Wijnveld 251c). Alle kindjes zijn meer dan welkom om eens te komen kijken, kennis te maken
met de werking van onze scouts en natuurlijk om al de andere kindjes te ontmoeten. In onze scouts
maak je vrienden voor het leven, dus aarzel niet en kom zeker eens langs! 

KLJ 
Hoera! De vakantie is gedaan, dus kunnen we eindelijk weer naar de KLJ-activiteiten komen! Ge-
lukkig hebben we elkaar deze vakantie niet te veel hoeven missen. Zo oefenden de oudere leden
meermaals per week voor de sportfeesten, en gingen we, uiteraard, in juli op kamp. We blikken
even terug:

Midden juli zijn we op kamp gegaan naar Theux in de provincie Luik, en dat was op zijn minst een
avontuur te noemen. De streek werd al in het begin van ons kamp geteisterd door hevige regenval,
en al snel hadden onze dorpsbewoners te kampen met wateroverlast. De beelden die op het nieuws
te zien waren, waren realiteit in het centrum van ons dorp…

Gelukkig zaten wij niet in dat centrum. Wij hadden het geluk om in een gîte te verblijven op een
heuvel, maar liefst 40 meter hoger dan de rivier die door het dorp stroomde. Toch hadden we een
halve dag geen elektriciteit (maar dat was geen probleem), en twee dagen geen stromend water.

Jeugd Jeugd Jeugd
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Onze reddende engelen waren de buren, die met hun regenwater geen blijf wisten, waardoor we
ons daarmee konden behelpen. Voor alles is een oplossing! We hielden ook dagelijks telefonisch
contact met onder meer de gemeente, KLJ nationaal, de brandweer, de eigenaar van de gîte, …
Onze Franse kennis is er alleszins met rasse schreden op vooruitgegaan, dat wel! 

Maar ondanks het bizarre weer zat de sfeer altijd goed, meer dan goed zelfs! Voor onze leden was
het een avontuur, en we hadden ruimte zat om stevig te ravotten. We speelden sportdoorschuif,
dansten onze kampdans, gingen op uitstap, aten en zongen aan een kampvuur, … Het was zeker
en vast een geslaagd kamp. De sfeer, daar zorg je altijd zelf voor! 😊

Ondertussen is het nieuwe werkjaar van start gegaan, en hebben we in september al heel wat
nieuwe gezichtjes mogen verwelkomen op onze startdag. We staan weer elke zondag klaar met
zotte activiteiten. Heb je de startdag gemist, of ken je een jongere tussen de 6 en 17 jaar die eens
kan/wil proberen? Wij staan een heel jaar open voor nieuwe KLJ’ers, dus kom maar eens langs op
een zondag vanaf 14u00, hé!

Zit je nog met vragen? Op onze site kan je meer informatie over ons vinden, zoals onder andere de
verschillende leidingsgroepen en hun individuele contactgegevens. Ook op Facebook reageren we
zo snel mogelijk. Hoofdleiding Sander De Wandel (0471 722 615) en Fien De Meester
(0498 761 840) staan trouwens altijd paraat. 

TOT BINNENKORT!
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Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag

Centrale Verwarming
CV Teirlinck

Reeds meer dan 20 Jaar ervaring!

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

CV Teirlinck • Wijnveld 245 • 9112 Sinaai
03/568 02 32 • www.cv-teirlinck.be
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Sint-Catharinascholen
maken leeslingen van hun leerlingen 

Door sterk in te zetten op vertellen, voorlezen in de klas en een prik-
kelende boekenhoek, leg je al een sterke basis voor goed lezen. Maar
wist je dat je nog veel verder kan gaan? Een sterk leesfundament leg
je door van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar te werken aan
een duurzaam leesbeleid. We  staan stil bij vijf bouwstenen van een
duurzaam leesbeleid. We maken leeslingen van onze leerlingen! Dat
doen we , onder andere, door hen van heel jongs af aan op doeltref-
fende en begeesterende wijze kennis te laten maken met een groot
leesaanbod dat bestaat uit rijke,  uiteenlopende, gevarieerde lees-
materialen.

• Een krachtige en motiverende leesomgeving 
Al van in de kleuterschool krijgen verschillende leesmaterialen een plekje. Prentenboeken, foto-
boeken, digitale prentenboeken, zoekboeken, cijfer- en letterboeken, poëziebundels, strips, kran-
ten, meertalige tijdschriften, tekstloze boeken… Het gevarieerde leesaanbod sluit aan bij de
verschillende leesinteresses en culturele, talige achtergrond van de kinderen.Via creatieve
verwerkingsopdrachten worden de teksten en verhalen bovendien tot leven gebracht: vinger-
poppen, verteltafels, kleurrijke affiches, zelfgemaakte voelboeken, een fotocollage, een klank-
verhaal, een beeldwoordenboek… Een uitgebreid leesaanbod is niet enkel te vinden in de lees-
of boekenhoek. Ook in de andere hoeken zijn leesmaterialen te vinden. 
Toch is een knusse leeshoek op school een populair plekje. Elke dag geven juffen een beetje
lees-liefde door. Ze gaan dagelijks met boeken en teksten aan de slag: voorlezen, vertellen, een
boek in de kijker zetten,… Onze scholen sloten zich de voorbije 2 jaar aan bij  KWARTIERMA-
KERS van Willewete vzw om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen: scholen die zich bij
het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien minuten te laten
lezen. Waarom? Omdat dit een effectieve en leuke manier is om de leesvaardigheid, woorden-
schat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren. 

• Effectieve leesdidactiek 
Diverse leesmaterialen vormen een stevige basis voor de klaswerking. Thema’s vertrekken re-
gelmatig vanuit een verhaal en teksten worden functioneel ingezet in allerlei activiteiten, zoals
een stappenplan lezen bij een gezelschapsspel of een verhaal naspelen in de verkleedhoek.
Daarnaast worden ook  linken gelegd tussen lees- en schrijfactiviteiten: een ‘gezocht-poster’
om een affiche te ontwerpen, identiteitskaarten lezen om er zelf in te vullen… Ook met non-fic-
tieboeken en teksten gaan kinderen samen met de leerkracht aan de slag. Daarbij wordt steeds
de voorkennis geactiveerd. Wat weten de kinderen al? Wat willen ze nog te weten te komen?

Jeugd Jeugd Jeugd
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Van Vlierberghe -
Smekens

Dries 26 
SINAAI

Elektro De Beleyr

Algemene elektriciteitswerken
Verlichtingsprojecten - Domotica -

certified dealer “VANTAGE”
Lighting control & automation systems

Poort- en hekautomatisatie -
certified dealer GIBIDI

Parlofonie & videofonie

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

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

RioleringReg. nr. 061110

38

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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Ze gaan actief op zoek vanuit hun eigen leervragen en interesses. 

De lagere scholen investeerden in een nieuwe taalmethode Taalkanjers (Plantyn)
om te werken  aan taalvaardigheid in een betekenisvolle context die perfect
aansluit bij de leefwereld van de leerlingen van het tweede tot het zesde
leerjaar. 

In het eerste leerjaar starten ze dit schooljaar met de nieuwste versie
van de leesmethode Veilig leren lezen, om nog betere leesresultaten
bij onze jongste lezers te realiseren. 

• Leesmonitoring en differentiatie op de school 
We observeren en brengen de leesvorderingen van onze kinderen in kaart. Met ons kindvolg-
systeem in smartschool van de peuterklas tot het zesde leerjaar worden de vorderingen syste-
matisch bijgehouden. Doordat het lerarenteam goed zicht heeft op de leesnoden van de
leerlingen, kunnen ze lees- en luisteropdrachten gedifferentieerd aanbieden. Preteaching van
verhalen, klank- en letterspelletjes worden daarbij bewust ingezet voor ‘risicolezers’. Door re-
gelmatig met elkaar te overleggen wordt er ook feedback uitgewisseld over het lezen van de
kinderen, kleuters en lagere schoolkinderen. 

• Een breed leesnetwerk op de school 
Onze scholen hebben  werk gemaakt van een stevig leesnetwerk. Een eerste belangrijke partner
is de bibliotheek. Omdat de bib dichtbij  onze scholen ligt, is een bezoek aan de BIB bijna “ da-
gelijkse kost”. Naast BIB-bezoeken worden er mobiele boekenkoffers geleverd. Zo zorgt de bib
mee voor een passend, afwisselend en gevarieerd leesaanbod afgestemd op de thema’s van de
klas. Navorming via kwartiermakers en ‘iedereen leest’ biedt inspiratie bij de inrichting van
de boekenhoeken en het ordenen van het leesaanbod. Alle schoolteams laten zich  inspireren
door de acties van Iedereen Leest en Canon Cultuurcel: de poëzieweek, de voorleesweek, de
Jeugdboekenmaand, Cultuurkuur,....Soms worden ouders uitgenodigd om voor te lezen, soms
gaan kinderen lezen in het woonzorgcentrum in de buurt, een andere keer komt een auteur of
verteller langs, … Elk jaar iets anders, maar elk jaar een feest! En… de leerlingen mogen mee
bepalen hoe dat leesfeest eruit ziet! 

Bierbeurs Troelant 
Met enige trots en met nog meer goesting kondigen we graag de 12de editie
van de bierbeurs in jeugdhuis Troelant aan. Vorig jaar hebben we uit noodzaak
onze bierbeurs moeten vervangen door de bierbeursbubbelpakketten, maar dit
jaar hopen we alles zo normaal mogelijk te laten doorgaan.

Zoals elk jaar is ons een doel een mix van 25 speciaalbieren aan te bieden. 
• Blond, amberkleurig, bruin, donker,…
• Pils, tripel, geuze, kriek,… 
• Fruitig, hoppig, bitter, zoet, zuur,…
• Onbekend, minder gekend of gekend
Voor ieder wat wils dus!

We hopen dat we jullie binnenkort allemaal opnieuw kunnen verwelkomen om samen met ons te
degusteren.

Noteer alvast ZONDAG 03 OKTOBER in jullie agenda! We verwachten iedereen van 14u tot 19u
in jeugdhuis Troelant. De inkom is gratis en voor de kinderen zal er een springkasteel zijn!
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

STENENMUURSTR. 31
SINAAI
tel. 03/772.29.79

Kristof La Heyne  
Danny Beirnaert • Elke Van Hoye

DVV Sinaai bvba

Vleeshouwerstraat 26/1  
9112 Sinaai

Tel.: 03 772 60 41  
Fax 03 772 60 42

kristof.la.heyne@dvv.be
danny.beirnaert@dvv.be
elke.van.hoye@dvv.be
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Hypnotherapie - NLP-Master
Mental Coach - Relatietherapie

Life Coach - HSP Coaching

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

Edgar Tinelstraat 23 - 9112 Sinaai
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GFA
Al meer dan 30 jaar een vaste waarde in het meisjesvoetbal!

Ons 2de voetbalkamp voor meisjes was een succes!
Tijdens de 2de week van augustus organiseerden wij ons 2de voetbalkamp. 
De weergoden waren ons zeer goed gezind want voetbalpret & waterplezier
kunnen perfect samengaan!

Iedereen heeft er zodanig van genoten dat de meisjes al uitkijken naar de volgende editie!

uitreiking aandenken voetbalkamp met bal, medaille, T-shirt & drinkbus.

Uitnodiging
Sinaai Girls nodigt alle meisjes vanaf 5 jaar die graag voetballen uit 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 trai-
ningsmomenten verder af te spreken.

Wekelijkse wedstrijden en info op www.sinaaigirls.be of facebook Sinaai Girls
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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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KFCH Sinaai
Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C)
Voor speeldata  en meer info: zie website www.fchsinaai.be

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

Footlunch seizoen 2021 - 2022

Zaterdag 18/09/2021 KFCH Sinaai – KFC Kruibeke
Zaterdag 16/10/2021 KFCH Sinaai – HRS Haasdonk
Zondag 14/11/2021 KFCH Sinaai – FC Beervelde
Zondag 30/01/2022 KFCH Sinaai – KSK Kallo
Zondag 20/03/2022 KFCH Sinaai – KSK Kieldrecht
Zondag 01/05/2022 KFCH Sinaai – KS Waasmunster

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)

Contactgegevens: info@fchsinaai.be 0497/45.48.97   www.fchsinaai.be

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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Atletiek
Jogger Erwin De Waele

Erwin De Waele is 44 jaar en gehuwd met Sofie Delcour. Ze hebben samen drie zoontjes: Jasper
(5 jaar), Leander (3,5 jaar) en Ruben (2 jaar).

Erwin is oorspronkelijk van Eks-
aarde  en woont sinds de zomer
van 2013 in de Vleeshouwers-
straat te Sinaai. Tijdens zijn
jeugd voetbalde Erwin bij Eks-
aarde en Doorslaar maar spijtig
genoeg moest hij stoppen na
een knieblessure. Maar gelukkig
mocht hij wel nog lopen.  Toen hij
net in Sinaai woonde, las Erwin
in Info Sinaai over Running Team
Sinaai (RTS) en duurde het niet
lang voor hij meeliep op de we-
kelijkse trainingen. Hij raadt die
stap iedereen aan die (terug) re-
gelmatiger wil lopen: er zijn ver-
schillende groepen op ieders
niveau, goede begeleiders, en-
thousiaste bestuursleden enz.
Dit alles maakt het tot een top-
club  in Sinaai voor de recrea-
tieve loper. 

Het meest en het liefst loopt Erwin wedstrijden vanaf 10 km. Af en toe gaat hij ook voor de 10 Miles
bv. die van Waasmunster en Antwerpen en ook de halve marathon staat wel al eens op het menu
o.a. in Gent, Deinze-Bellem, Etten Leur, de McBride in Ieper en dit jaar al Sint- Laureins. De meest
recente was de Wase halve marathon van Sinaai. Zijn beste resultaat als jogger was 1u49m op de
halve marathon Deinze-Bellem. Een blessure in 2017 en de gezinsuitbreiding leidde tot een terugval
in de looptrainingen maar sinds begin dit jaar pikte Erwin de draad weer op. In het begin was het
even moeilijk om de conditie weer op te bouwen maar met het nodige doorzettingsvermogen om
wekelijks 3 à 4 keer te lopen kwam de conditie toch weer op een goed niveau. 

Wat de toekomst brengt? Erwin plande een aantel duurtrainingen van meer dan 30 km die hij goed
verteerde. Dit deed hem beslissen om te trainen voor zijn eerste marathon die hij dit najaar tot een
goed einde hoopt te brengen. Wij wensen Edwin veel succes toe.

Enkele uitslagen

Sofie Claus behaalde in Houffalize een 4de plaats op een trailloop van 53 km met 1800 hoogtemeters
(hm). Ook in Ovifat behaalde Sofie een schitterende 4de plaats op de trail run van 85 km met 3000
hm. Op 24 juni deed ze wel een héél uitzonderlijk loop in Zwitserland: MXtreme is de zwaarste loop
die deel uitmaakt van het “Montreux Trail Festival”. Sofie liep – hou u vast – 122 km met 8555 hm
in 30 uur en een 5de plaats als top resultaat!

Sinaai_info_augustus_2021_76_pg_OK_Opmaak 1  14/09/21  13:21  Pagina 61



46

Wim & Nadine Krijgsman Notenbaert
Tel: 03 254 28 33 • Gsm: 0472 38 34 18

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas

Ingemaakte kasten, bureaus, keukens
badkamers, dressings, slaapkamers,
tafels, plafonds, binnendeuren,
winkelinrichtingen, gyproc wanden...

Specialiteit: kasten onder schuin dak

TOTALE INTERIEURINRICHTING
op maat

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

GSM: 0476/84 70 35  -  Fax: 03/766 69 76
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Eline Dalemans (avlo) pakte de 3de titel op rij op het Belgisch Kampioenschap 3000 meter steeple.
In Lier won Eline Dalemans goud op de 1500 meter in 4min18, een persoonlijk record. Ook in Goes
(NL) won Eline Dalemans de 3000 meter in een persoonlijk record. Vinnie van Puyvelde (avlo) ver-
beterde zijn persoonlijk record in ‘the eye of the tiger’ en haalde in Goes een 3de plaats. Liz Romo
(de vriendin van Vinnie van Puyvelde) liep naar een zilveren plaats op de halve marathon in Gent.
Op 23 juni Liep Sylvie Claessens (RTS) een 1e plaats in Wachtebeke.

Organisatie RTS 

Op onze RTS bokkenloop was fillip Mortier (acw) de snelste op de 11 km, bij de vrouwen ging de
overwinning naar Niki Bogaert (acw). De 5 km wedstrijd werd gewonnen door Marvin D’Aurille
(RSF), bij de vrouwen ging de overwinning naar Roos Laureys (Sinaai Girls). Onder leiding van Didier
Verlee organiseerde RTS Sinaai op 13 juni ook een halve marathon) en op 27 juni een ultraloop van
59km met start en aankomst op de terreinen van de Vos Reinaert in de Cadzandstraat. Dit was
een waar succes met ongeveer 300 inschrijvingen. Je kan de uitslagen nog eens bekijken op onze
website www.runningteamsinaai.be.

Op zondag 19 December staat de Hel van Kasterlee weer op het programma (als corona of de ge-
zondheid van de atleten er geen stokje tussen steekt). Deze zware wedstrijd houdt in: 15 km lopen,
117 km mountainbike en dan nog eens 30 km lopen. Sinaai zal weer present zijn dankzij Stefaan
Van Bogaert, Erwin Vancauwenberghe,  Bart Deboom en Ivan Vincke. Als alles goed gaat zal Michel
Beeckman uit Belsele de enige zijn die 20 deelnames op zijn naam kan schrijven. Veel succes aan
de streek jongens en hun begeleiders. Wij duimen!

sport sport sport
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

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

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 

Café

@ Sinaai
bij Catherine & Biete
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Bedevaart van Sinaai naar Oostakker

Dankzij het jaarlijkse voor-
stel van Nancy de
Vleeschouwer (waardin
van cafe-CLIMAX) werd er
dit jaar op 20 juni weer
eens gewandeld naar de
Grot van Oostakker. De
groep was dit jaar weer
aangegroeid en zo konden
wij 32 stappers verwelko-
men om de tocht in een
gezellige sfeer te laten
doorgaan. Bij terugkomst
werd ook weer gezellig na-
gepraat met een frietje,
stoofvlees of vidé en
groentjes. Ook dank aan
de heren die ons met
auto’s terug brachten naar
Sinaai. Wij kijken weer uit
naar volgend jaar. 

Sport dames "Turn je fit"
Na een moeilijk jaar door Corona met veel beperkingen voor alle sport- en turnclubs, gaan we in
september e.k. opnieuw van start voor een nieuw turnseizoen.

Daarin blijft ook ons wekelijks uurtje ontspannende turnsport voor dames vast op onze agenda.
Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de sporthal ter Beke kunnen we dan weer aan
onze conditie werken.

We nodigen graag dames van alle leeftijden uit om elke week een uurtje in een gezellige en ont-
spannen sfeer een kleine inspanning te leveren die goed is voor lichaam en geest.
Dit alles gebeurt onder deskundige leiding en bovendien aan zeer democratische voorwaarden.
Kom gerust een kijkje nemen vanaf woensdag 9 september, of schrijf je in vóór aanvang van het
turnuur (19.30uur) op die dag. Lukt het je niet op deze datum aanwezig te zijn kom dan gerust op
een van de volgende woensdagen.

Alle dames van Sinaai of omgeving zijn zeer hartelijk welkom.

Voor meer info: Yolande De Wilde 03 772 34 32 en Rita Rombouts 037723970
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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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Feestmaal geboren 1955
Een jaar later dan voorzien - wegens gekende redenen - bieden
we met veel genoegen een gezellig samenzijn met feestmaal
aan voor alle klasgenoten en Sinaainaren geboren in het jaar
1955 samen met hun partner. 

De samenkomst vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021
vanaf 18.00u.
De Plaats van gebeuren is Restaurant-feestzaal Tybeert,
Pontweg 3, 9160 Lokeren (Daknam).

We kozen voor een all-in formule: receptie, feestmaal en dranken
tot 02.00u (excl. sterke dranken, schuimwijn en champagne) aan de
prijs van 75 euro P/P.

Uiteraard zullen we ons aanpassen aan de geldende coronamaatregelen. 

Mocht u geen uitnodiging in de bus ontvangen hebben op het moment dat u dit leest, verzoeken
we u dit als uitnodiging te beschouwen. U bent hoedanook van harte welkom. 
Inschrijven kan tot 1 oktober via een berichtje naar christinedierick@skynet.be, GSM 0477 50 10
94.

Schrijf aub het bedrag 75 euro P/P over op rekeningnr. BE 38 7390 1969 8172 op naam van
“Feestcomité” met mededeling: Feestcomité 1955 en de namen van de deelnemers of neem con-
tact op met: leavercauteren@outlook.com. 

We kijken alvast uit naar uw komst,
Eric Baecke, Gerda Beck, Christine Dierick, Marc Group, Bernadette Gysel, Johan Vercammen,
Lea Vercauteren, Marc Verlee. 

feest feest feest
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Van Hoecke - D’haen
Leestraat 27
9112 Sinaai

Tel. 03/722 15 19
fax 03/722 15 20

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
52

KBC Bank Belsele
Belseledorp 105, 9111 Belsele

tel. 03 722 90 20

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

tel. 03 766 58 58

Verbonden agent, FSMA 135140 A, van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be

DRIES 25  -  9112 SINAAI

www.defrietstopsinaai.be
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In Sinaai  heb je nog het klassieke
bibliotheekgevoel
Vanaf de volgende editie komt er een vaste rubriek over de bibliotheek van Sinaai. Die is ge-
legen te Edgard Tinelstraat 31, voor diegene die het nog niet wisten. Wij spraken met Caroline
Van de Velde, verantwoordelijke van de filialenwerking van de Bib van Sint-Niklaas. 

‘Na een tijdje leer je de mensen en hun
leesgewoonten wel kennen.’

Info Sinaai: ”Hoe bent u in de bibliotheek van Sinaai en Sint-Niklaas verzeild geraakt?”

Caroline Van de Velde: ”Ik ben Germaniste van opleiding. Mijn eerste ervaring heb ik opgedaan in

de bibliotheek van Lier. Daar ben ik een aantal jaar bibliothecaris geweest, tot ik zwanger werd.

Dat lange pendelen zag ik niet zitten en toen ik kon beginnen werken in de Bib van Sint-Niklaas

heb ik geen seconde getwijfeld. Al vrij snel ben ik rond de filialenwerking beginnen werken. Mo-

menteel ben ik deskundige binnen het Team Uitleen, en volg ik o.a. de filialenwerking op. Ons team

53
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verzorgt ook de werking van de Bib-aan-huis. Een aantal bibmedewerkers gaan langs in de woon-

zorgcentra en bij mensen die niet meer naar de bib kunnen komen om hen van leesvoer te voorzien.

De Bib-aan-Huis passeert ook in Sinaai. 

Info Sinaai: ”Wat vindt u speciaal aan de bib van Sinaai?”

Caroline: ”Het is op vlak van oppervlakte het kleinste filiaal van de Bib van Sint-Niklaas, maar heeft

de meeste charme (lacht). Dit filiaal leeft echt. Hier in Sinaai  heb je nog het klassieke bibliotheek-

gevoel. Ik heb lang in de bib hier gewerkt en na een tijdje leer je de mensen en hun leesgewoonten

wel kennen. Pas dan kan je mensen echt tips op maat geven. En de bib van Sinaai heeft succes,

we hebben hier iets meer dan duizend leners. Zelfs in de coronaperiode zijn de uitleencijfers niet

echt gedaald, ook al zijn we even gesloten geweest. De coronamaatregelen worden nu gelukkig

langzaamaan aangepast en uitgedoofd.”

Info Sinaai: ”Werken jullie ook samen met de scholen?”

Caroline: ”We hebben een heel nauwe samenwerking met de scholen, vooral met de Tinelschool

uiteraard omwille van de nabijheid. Vanaf het tweede leerjaar komen ze met de klas maandelijks

op bezoek om boeken uit te lenen. De scholen zetten heel sterk in op leesbevordering en daar kun-

nen we als Bib alleen maar heel blij mee zijn. Lezen  is enorm belangrijk voor de taalontwikkeling.

Sint-Catharina doet bijvoorbeeld mee aan het Leesproject Kwartiermakers, waarbij de school zich

engageert om kinderen elke dag een kwartier te laten lezen 

In de Bib van Sint-Niklaas organiseren we veel activiteiten. In de coronaperiode heeft deze werking

helaas wat stil gelegen, maar dat gaat nu terug in gang beginnen schieten. Vooral op zondagmorgen

is er veel te doen, voor kinderen en volwassenen. We organiseren onder meer auteurslezingen, cre-

atieve workshops, en ook cursussen programmeren voor kinderen.”

In ons filiaal in Sinaai is er jammer genoeg niet veel plaats om veel activiteiten te organiseren. In

samenwerking met de Schutterij organiseren we op maandag 25/10 echter wel een infosessie over

de Bib, zodat mensen de Bib beter kunnen leren kennen en voor jonge ouders organiseert het filiaal

op uitnodiging een babyborrel op zondag 10/10. 

interview
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Info Sinaai: ”Hoe gaat de bibliotheek om met de digitale evoluties?”

Caroline: ”In 2019 zijn we overgestapt op een nieuw bibliotheeksysteem Wise. De bedoeling is dat

alle Vlaamse bibliotheken instappen op dat platform. Alle bibliotheken die Wise gebruiken, bieden

ook een publiekscatalogus aan, een eigen website met praktische info over de Bib (https://sint-ni-

klaas.bibliotheek.be) en online dienstverlening via Mijn Bibliotheek. Met Mijn.Bibliotheek kan je

onder andere online verlengen en betalen en krijg je gratis toegang tot een ruim digitaal aanbod

(online krantenarchief, e-boekenplatform, maandelijkse leestips via Mijn Leestipper).  

Info Sinaai: ”Heeft u nog doelstellingen voor de bib in Sinaai?”

Caroline: ”We hopen op een herinrichting van het filiaal. Het staat in de begroting gepland. Het ge-

bouw is versleten en een vernieuwing van de vloer en de muren dringt zich op. Er is ook budget

voorzien om het meubilair (gedeeltelijk) te vernieuwen. We willen ook iets meer plaats maken in het

filiaal voor kinderen en jongeren. We merken dat de jeugd hier in verhouding veel uitleent. Dat is

ook door de samenwerking met de school. In dit filiaal komen veel gezinnen met kinderen. Onze

ruimte geeft dat niet weer.”

We kijken er naar uit. Bedankt voor het interview.

Sinaai is het kleinste filiaal, 
maar heeft het meeste charme
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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

Adverteerders blz Adverteerders blz
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Climax
Bij Nancy 

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

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

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

Algemene aanneming  
Verlaagde plafonds  
Scheidingswanden  
Gyprocwerken  
Renovatiewerken

pastadelisa@gmail.com

Sinaai_info_augustus_2021_76_pg_OK_Opmaak 1  14/09/21  13:21  Pagina 74



Sinaai_info_augustus_2021_76_pg_OK_Opmaak 1  14/09/21  13:21  Pagina 75



UITVAARTCENTRUM

Sinaaidorp 4
9112 Sinaai
03 772 44 35

Waasmunsterse Steenweg 43
9100 Sint-Niklaas
052 57 82 92

contact@huisjozef.be
www.huisjozef.be
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