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Dorp, dorp
De tijd - mijn dorp. Mijn dorp - mijn leven.
Mijn leven is het leven van zovelen, kijk, 
de levenden en doden naast elkaar,
aan dezelfde tafel zitten voor- en nageslacht. 
Ik roep een willekeurig tijdperk op, 
ik ga naar binnen, Ik ga naar binnen In de tijd,
ik bouw mijn woning, mijn woning In de tijd,
ik word er oud en dan word ik opnieuw geboren,
en weer en weer, ik word geboren In het dorp 
van de tijd; Wat vroeger was, is thans. 
Wat komen gaat, vindt nu al plaats. 
Mijn bloed stroomt van eeuw naar eeuw,
van huis naar huis. Ik woon in een dorp, 
het dorp is de tijd, en niemand gaat dood. 
Mijn dorp is daar waar alles was, 
waar niemand niemand is vergeten. 
Het stort niet In, het houdt niet op.
Het is er nu, het was er steeds, het blijft 
bestaan, en niemand, niemand gaat, 
niemand gaat er, niemand gaat er dood.

Johan de Boose
Plattelandsdichter Oost-Vlaanderen

Gedichtenpagina

5

Sinaai_info_december_2021_80_pg_OK_DEF_Opmaak 1  8/12/21  08:50  Pagina 5



Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming

TEL. 03 772 25 03 info@cerpentiernv.be
Gsm 0476 48 83 79 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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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 12 februari 2022!
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Financiële steun, waarvoor dank!
DE CAUWER Joseph
DE JONGE Filip
DE ROP Luk & DUMONT 

Anna-Maria
DERUYTTERE Matthieu
SMET Peter
DUTHOY Robert
FYSIODYNAMICS

MAGERMAN Frederik
NOPPE Karel
PYPE Pierre
REYCHLER Peter
SPITAELS Pascal
SEGERS Roeland &

SCHAUTTEET Myriam
VERMEIREN Tineke

VERSTRAETE Annelies 
STADSBESTUUR

Sint-Niklaas
VAN POUCKE Hans

“Kine Balance bvba”
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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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Redactioneel
Met deze Info Sinaai krijg je het eerste nummer van onze 51ste jaargang in handen.
Aangezien we van 2022 een feestjaar willen maken, om ons 50-jarig bestaan te vieren, zullen de
covers dit jaar in kleur verschijnen. De tekeningen van de hand van onze huistekenaar, Jan
Meganck, grijpen terug naar eerdere publicaties.

Al die jaren draait de productie van Info Sinaai op de belangeloze inzet van een ploeg vrijwilligers.
De productie is tevens enkel mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van onze adverteerders
en steuners én een toelage van het stadsbestuur, waarvoor allen dank!

Onze verjaardag vieren we officieel op 18 maart 2022 met een academische zitting in JOC Troelant,
waarop wij graag ook onze adverteerders uitnodigen. 

Daarnaast organiseren we in het dorpshuis een tentoonstelling van de “best of” tekeningen die in
de loop der jaren gepubliceerd werden. Voor de kinderen wordt een kleurwedstrijd uitgewerkt, en
de volwassenen nodigen we deze zomer uit voor een wandelzoektocht  a.d.h.v. onze erfgoedapp.
Met vier zang- en cabaretavonden willen we in mei iedereen betrekken bij onze terugblik op de
voorbije 50 jaar. 

We hopen jullie allen ‘gezond en wel’ te mogen ontmoeten bij deze gelegenheden.

En ondertussen… hou het veilig: mondmasker, afstand houden, handen ontsmetten, en misschien
het allermoeilijkste: beperk je sociale contacten. Het is tegen de doelstelling van onze werking,
maar wat moet moet! Je wil immers toch niemand besmetten, of door iemand besmet worden!?
We wensen jullie allen “een voorspoedig nieuw jaar” en uiteraard ook “een goede gezondheid” -
een klassieker, waarvan we de inhoud verloren waren maar nu alweer… des te actueler!

Dorpsraadnieuws 
Ook al leek het alsof we vanaf 1 oktober in de wereld van ‘vrijheid – blijheid’ zouden terechtkomen,
de evolutie van de corona-besmettingen heeft ons allen terug snel met de voetjes op de grond
gezet.

Dat weerhield ons er niet van om, begin oktober, toch een poging te doen om onze publieke dorps-
raadvergaderingen te hervatten.

We agendeerden:

• Herinrichting voortuin Tinelhuis (de werken zouden uitgevoerd worden nà nieuwbouwwerken aan
de St-Catharinascholen). Dit moest worden afgevoerd wegens ‘nog geen akkoord over totaal-
aanpak’

• De presentatie over globale waterafvoer in Sinaai werd afgevoerd wegens voorbereide presen-
tatie van Filip Brokken, na overleg met de mensen van Polder Sinaai-Daknam. 
De presentatie wordt inmiddels verschoven naar de dorpsraad van 7 december.
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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

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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• Toestand trage wegen: Na het vonnis van de rechtbank m.b.t. de Fierenswegel engageerde het
stadsbestuur zich om een alternatieve wandelweg in de buurt te onderzoeken die past in een
globaal ruimer en streekgebonden netwerk.

Ook dit moest worden afgevoerd wegens ‘te vroeg’, en wordt verschoven naar 7 december.
Gezien de doorlooptijd van het productieproces van Info Sinaai, kunnen we je in dit nummer helaas
nog niet het verslag van de vergadering van 7 december bezorgen.

Je kan het wel terugvinden op onze website www.sinaaileeft.be/dorpsraad/verslagen, tenminste
als de vergadering van de dorpsraad van 7 december kan doorgaan, want – terwijl we dit artikel
schrijven (26 november 21) -  vergadert het overlegcomité over nieuwe coronamaatregelen.

11 november-huldiging

Naast de traditionele bloemenhulde ondersteunen we als Dorpsraad ook al een aantal jaren het
historische karakter van zo’n evenement.
Dit jaar werd stilgestaan bij de rol van het verzet in de tweede wereldoorlog, a.d.h.v. de Canvas-
reportage “De Kinderen van het verzet.”  
Te herbekijken op VRTnu… een aanrader.

11-11-11

Door de corona-toestanden kon de
klassieke solidariteitsmaaltijd ook nu
niet doorgaan.

We zorgden voor een veilig alternatief
met afhaalmaaltijden: iets minder dan
200 personen hebben hiervoor inge-
schreven.

sinaaileeft
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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

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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Openbaar vervoer

In een vorig nummer gaven we al aan dat de dienstverlening van De Lijn, vanaf 1 januari 2022, zou
veranderen. Dit zou betekenen dat de frequentie van de busverbinding tussen Sinaai en  Sint-Ni-
klaas, en vice versa, zou opgedreven worden naar 15 minuten, voornamelijk vanaf de Dries én via
Belsele.

Wij vernemen dat de invoering van deze aanpak tot nader bericht wordt uitgesteld, aangezien er
nog een onderhoud met de bevoegde minister gevraagd is.

Openbare werken

Zoals reeds eerder werd aangekondigd, zullen er na nieuwjaar, werken uitgevoerd worden aan de
nutsleidingen in wat we gemakshalve ‘Zwaanaarde’ zullen noemen (t.t.z. Zwaanaardestaat, Leeb-
rugstraat, Keizerstraat en Weimanstraat).
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat, na het zomerverlof, de boor in de grond gaat om de be-
staande bestrating kapot te schieten en eindelijk te beginnen aan het fameuze rio-project Zwaan-
aarde, waar o.i. vooral de fietser op zit te wachten.

We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
Ondertussen werden in de week van 6 december in de  Stenenmuurstraat de bermen nog maar
eens afgegraven en opnieuw gevuld.

Het stadsbestuur wil ook de mogelijkheden onderzoeken om het noord-zuidverkeer via Hooimans-
traat, Stenenmuur- & Cadzandstraat, Waterstraat terug te dringen.
Normaliter is bij het verschijnen van dit nummer, al een proefopstelling voor een week uitgetest.
Het idee leeft om de Waterstraat ‘door te knippen’ en in te richten met een tractorsluis zodat ze
voor het landbouwverkeer wel nog toegankelijk blijft. 

Brainstorming Speelbos

Op 21 november was er gelegenheid om met de bevoegde diensten in overleg te gaan omtrent
het “in-ontwikkeling-zijnde” speelbos tussen de ‘Ter Beke’ site en het Wijnveld.
Het meest concrete dat we daar konden opvangen is dat er wellicht in 2022 al een nieuw perceel,
dat door de stad werd verworven, zal ingericht en aangeplant worden i.f.v. het grotere geheel.
Wellicht komt er ook een toegang langs het Wijnveld (naast villa Kempenoord ).

Padel-terreinen op site Ter Beke: Casa de Padel Sinaai

Bij het samenstellen van deze Info Sinaai wordt op de site ‘’Ter Beke’ de laatste hand gelegd aan
de aanleg van 5 padel-terreinen.

Als alles normaal verloopt, zouden ze tegen december geopend moeten zijn voor het publiek.
Er kan geboekt worden via de playtomic app en indien je hier niet mee vertrouwd bent, kan je te-
recht op de website https://www.casadepadelsinaai.be/

Er is ook een whatsapp groep voorzien voor mensen die graag padel spelen maar niet altijd aan 4
personen geraken. Deze is terug te vinden op voormelde website. Op die manier, krijgt iedereen
de kans om te spelen (zie foto p 15). 
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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
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Kerstmarkt & Nieuwjaarsdrink

In het vooruitzicht van de strengere covid-voorschriften, beslisten onze medewerkers van de Kerst-
markt (gepland voor 11 december) om deze niet te laten doorgaan. 

In ons vorig nummer van Info Sinaai kondigden wij ook al onze nieuwjaardrink aan voor zondag 16
januari. Helaas zal ook die niet kunnen doorgaan omwillen van dezelfde redenen.
De volksgezondheid primeert. We proberen later in het jaar, in veiliger omstandigheden, een alter-
natief uit te werken.

Laat ons ondertussen mekaar helpen om veilig door deze moeilijke tijden te komen.
Respecteer de basisregels: beperk je sociale contacten, draag je mondmasker, was regelmatig de
handen, hou > 1,5m afstand, verlucht je woonst, en bij twijfel, laat je testen!
En heb extra aandacht voor de eenzamen in onze samenleving. Een telefoontje kan wonderen
doen. Maak je je zorgen? Contacteer dan de sociale diensten.

Volgende vergadering dorpsraad: normaliter 1-2-22; als de omstandigheden het toelaten.
Locatie: normaliter Dorpshuis, maar bij corona-beperkingen polyvalente zaal van OC Troelant.

15
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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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De Bib van Sinaai
Wist je dat…

• In Sinaai, 1 inwoner op 6, lid is van onze Bib?
Nog geen lid? Schrijf je gratis in op vertoon van
een geldig identiteitsbewijs. Je wordt dan meteen
ook lid in de hoofdbib op het Heymanplein en in
de 3 overige filialen op het grondgebied van Sint-
Niklaas (Clementwijk, Belsele en Nieuwkerken).

• De collectie van Bib Sinaai uit 15.348 materia-
len bestaat?
Vind je tóch niet wat je zoekt in onze Bib, maar is
de titel wél aanwezig in 1 van onze andere vesti-
gingen, vraag dan aan de bibmedewerker om het
materiaal als pendel naar Sinaai te laten overko-
men.

• De Bib een abonnement heeft op meer dan 20
tijdschriften die je kan ontlenen? 
Je vindt zowel week- als maandtijdschriften in
ons aanbod. Hou je van koken of is tuinieren meer
je ding? Je vindt bij ons zeker een tijdschrift dat
bij je past. 
Een greep uit ons aanbod: Actief Wonen, Clickx,
La Maison Victor, Libelle, Plus Magazine, Testaan-
koop, Tuinseizoen, etc.

• Onze bibliotheekwebsite een schat aan infor-
matie bevat? 
Zoek je de openingsuren van een bepaald biblio-
theekfiliaal? Wil je zien of een  boek  aanwezig  is
in de Bib?  Wil  je  zelf  de  uit leen termijn  van  je
boeken, cd’s en dvd’s verlengen? Op de website
http://bib.sint-niklaas.be vind je, naast de catalo-
gus en de link naar Mijn Bibliotheek, ook alle
praktische informatie én een overzicht van pro-
jecten en activiteiten.

• De Bib in maart de Jeugdboekenmaand viert? 
We verwachten veel klassen uit de Sinaaise scho-
len om ons jeugdboekenmaandspel te komen
spelen. We zullen het hebben over helden en an-
tihelden, idolen en iconen, schurken en schelmen.
Over goed en kwaad en de grijze zone ertussenin. 

Link naar kleurprent jeugdboekenmaand:
03518fe1-17_B_IL_JBM22_KLEURPLAAT_OKT21_A4_2_DEF.pdf (jeugdboekenmaand.be) 
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Sinaai Leeft nazomer Jaarmarkt 2021  

Op zaterdag 25 september was het de beurt aan onze nazomer jaarmarkt op de Dries te Sinaai.
Iedereen die er was, gaat het zeker kunnen bevestigen! Het was een topdag met prachtig weer,
een echte mooie nazomerse dag. Op de ene helft van de Dries was het rommelmarkt en de andere
helft hadden we volledig voorbehouden voor kinderanimatie en een supergezellig bijhorend terras.
Wat de kinderanimatie betreft, dit was een groot succes! De kinderen konden kiezen tussen bal-
lonnen laten plooien of een mooi snoetje laten schilderen door onze professionele grimmers.
Springkastelen waren er genoeg en voor onze echte dansers… die konden terecht bij onze kinder
DJ, je hoort het… er was plezier voor groot en klein…

We kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar, hopelijk zijn jullie er dan ook weer allemaal bij! 

Bedankt aan iedereen voor deze leuke dag! 
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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sinaaileeft

Oproep kandidaten voor:

Kunst uit Sinaai 2022

Onze aanpak van vorig jaar was een succes en voor herhaling vatbaar:

Onze kunstroute langs de vensters van  Dries en de Ed. Tinelstraat, met als binnenruimtes de
oude apotheek van  Magerman, de Bibliotheek, de Lagere School en de serres van Minnebo, 

zal mogelijks aangevuld worden met de Catherinakerk. 
Opdat er bij minder goed weer, voldoende tentoonstellingsruimte beschikbaar is.

De thema’s voor volgend jaar zijn:

“Bomen” (als bomen vertellen)

“Kom op, we gaan ervoor”

* We stellen deze thema’s voor maar het is geen verplichting.
Je mag ook zelf een thema kiezen, dat beter bij je werk past.

Graag voor deelname inschrijven via mail voor: 

17 april 2022
(naam, adres, telefoon en mailadres vermelden) naar: bettina.fierens@gmail.com

Wij hopen op een grote opkomst van creatievelingen van verschillende disciplines:
schilderkunst, grafiek, fotografie, keramiek, beeldhouwkunst, kunst met stof, muziek, dans,

poëzie enz.
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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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Tuinrangers
Word jij ook zo vrolijk van fluitende vogels en zoemende bijen?

Dankzij het gemeentebestuur zijn er nu Tuinrangers actief in de buurt; dat zijn vrijwilligers die je
meenemen op Safari in jouw tuin.

Zo leer je welke dieren zich er nu al thuis voelen. Tegelijk krijg je advies op maat voor nog meer
tuinnatuur!

Dus trekt je bijenhotel weinig gasten? Zoek je nog een ideale boom voor in je voortuin?

Surf naar tuinrangers.be en vraag vandaag nog gratis je thuissafari aan!

GRATIS THUISADVIES VOOR MEER BIODIVERSITEIT!

Je kan gratis een aanvraag doen via www.tuinrangers.be; selecteer “deelnemende steden”  
“Sint-Niklaas”, “vraag een tuinsafari aan” en vervolledig het aanvraagformulier…

Voor bijkomende inlichtingen: yvesvanbossche1@outlook.com of 0471/31.94.33

23
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Dienstencentrum ‘De Schutterij’ in 2022
Het nieuwe jaar kondigt zich aan en ook voor De Schutterij staat 2022 voor de deur. Ondertussen
zijn we met het dienstencentrum al een hele weg ingeslagen. We zijn opgestart in september 2019
en kijken tevreden terug op het voorbije anderhalf jaar. Net zoals voor zovelen heeft COVID-19 roet
in het eten gegooid, maar het coronabeestje is er niet in geslaagd om onze werking volledig stil te
leggen. Na anderhalf jaar hebben we onze stek in Sinaai goed gevonden. We blijven echter ons
best doen om verder te groeien en nog beter bereikbaar te zijn. Want dat willen we zijn: bereikbaar,
aanspreekbaar, toegankelijk, laagdrempelig, een fijne plek om (samen) te zijn.

En dus zullen we ook in 2022 ons aanbod verder uitbreiden. We gaan daarbij meer een meer ‘the-
matisch’ werken. We focussen ons een maand lang op een thema en hopen zo op verschillende
manieren verschillende mensen te bereiken. 

In 2021 hebben we een eerste aanzet gedaan door even stil te staan bij het thema “dementie”. Dit
thema zal ook in 2022 opnieuw aan bod komen. Ons doel is niet alleen om personen met dementie
en hun mantelzorger te bereiken, maar mensen in het algemeen vertrouwd te maken met het thema.
Samen met jullie willen we het taboe rond dementie doorbreken: we willen jullie laten kennis maken
met  hoe het voelt om dementie te hebben, hoe het voelt om met samen te wonen met een persoon
met dementie. We willen bekijken hoe we mantelzorgers even kunnen vrijwaren van hun taak en/of
hun ervaring kunnen delen met anderen. We willen een luisterend oor bieden voor wie met vragen
zit over dit thema, zodat we voor een juiste omkadering of ontspanning kunnen zorgen. Dementie
uit de taboesfeer halen, dat is wat we samen met jullie willen proberen.

De Schutterij zette de eerste stappen richting “samen digitaal”. In deze tijden verloopt zo goed als
alles digitaal: bankieren, je covid-certificaat scannen, whatsappen met je (klein)kinderen, video -
bellen, … Het lijkt allemaal gemakkelijk, maar dat is het zeer zeker niet. De Schutterij wil jullie graag
wegwijs maken in deze hele vernieuwde aanpak en zal ook in 2022 samen met jullie de digitale
kaart trekken.

En zo zullen nog vele thema’s uitgelicht worden: in april zetten we in op bewegen en valpreventie,
in juni zullen de mantelzorgers aan bod komen en in oktober maken we opnieuw ruimte voor onze
geestelijke gezondheid. En ondertussen passeren ook andere thema’s de revue. 

En telkens zijn we niet alleen actief in het dienstencentrum, maar ook in de buurt. Er zullen initia-
tieven opgezet worden die doorgaan in de buurt, waarbij in 2022 de focus zal liggen op de directe
omgeving rond het dienstencentrum, tot aan de wijk rond de Godelievelaan – Loverkeslaan – Klokke
Roelandlaan – Franciscuslaan - … Dit in het kader van de buurtanalyse die we als dienstencentrum
hebben moeten uitvoeren. We trekken een eerste keer in de buurt in februari, in het kader van Tour-
née Minérale. 

Hou onze kalender, website en Facebookpagina in de gaten, u verneemt er sowieso later meer
over. 

We kijken er alvast naar uit om jullie ook in 2022 te mogen ontmoeten!
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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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solidariteit

Paardenworstenweekend tvv Sofhea
Normaal gezien konden jullie in deze uitgave van Info-Sinaai de info vinden in verband met ons
paardenworstenweekend ten voordele van Sofhea. Gezien Corona dit jaar roet in het eten kwam
gooien hoopten we om in 2022 terug dit initiatief ten voordele van de vele leukemiepatiënten te
kunnen organiseren.

Bij navraag blijkt dat er sommige van onze medewerkers dienen af te haken, enkele door gezond-
heidsredenen, andere door andere persoonlijke redenen. Het ziet er bijgevolg naar uit dat  het in
de toekomst moeilijk wordt om nog een voltallige ploeg op de been te krijgen om het weekend te
organiseren. 

Dit én een aantal extra praktische problemen, hebben ons - met pijn in het hart – doen besluiten
om te stoppen met het paardenworstenweekend ten voordele van Sofhea.

Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken die ons in de loop der jaren hebben gesteund, gaande
van de mensen die hebben meegewandeld tijdens onze “24 uur stappen” alsook de mensen die
lekkere paardenworsten of vol-au-vent zijn komen eten. Ook gaat een welverdiende dank uit naar
de talrijke medewerkers die ons gedurende al die jaren hebben ondersteund om ons initiatief te
helpen slagen.

Als wij terugkijken, kunnen wij niet anders dan fier zijn op de solidariteit van onze mensen. Gestart
in 2006 als eenmalig initiatief: de “24 uur stappen voor Sofhea”, en ieder jaar toch besloten om
verder te doen. Toen VC Sibok ophield te bestaan, hebben wij de gelegenheid gekregen om hun
paardenworstenweekend over te nemen, om nu, na al die jaren, de handdoek te moeten gooien
om hierboven aangehaalde redenen.

Nogmaals bedankt iedereen voor de vele jaren van warme solidariteit!
Namens “24 uur stappen voor Sofhea” - Luc Heyens

Rode Kruis
BLOEDCOLLECTES 2022 - Maak steeds een afspraak om te doneren

• Donorcentrum Sint-Niklaas: donorcentrum.sintniklaas@rodekruis.be
> of 03/201.38.00

• voor de andere bloedcollectes: www.rodekruis.be
> donorportaal.rodekruis.be of gratis telefoonnummer 0800/777.00.

Sinaai WZC Huize Den Dries,    Dries 53   9112 Sinaai

Bloed
• Woensdag 23/03/2022: 17:00 - 20:30
• Woensdag 08/06/2022: 17:00 - 20:30
• Woensdag 31/08/2022: 17:00 - 20:30
• Woensdag 07/12/2022: 17:00 - 20:30

Opgelet: omwille van Corona, kan de locatie gewijzigd worden
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verenigingen

Spellenclub “De Bokkensprong” 
In 2012 startten enkele vrienden een spellenclub met als doel om 1 keer in
de maand samen te komen om een gezelschapsspel te spelen. De eerste
avonden gingen door in de zaal van café De Climax. Reeds na twee jaar
breidde de club uit met een extra spelavond in Sint-Amandsberg en één in
Beveren. 

Momenteel kan je nog steeds iedere
derde vrijdag van de maand terecht
om een spel te spelen in de confe-
rentiezaal van het Parochiehuis in
Sinaai. De spelavonden starten tel-
kens om 19 uur en zijn toegankelijk
van 5 tot 99 jaar. 
Meer info over de spelavonden vind
je op www.bokkensprong. be. 

Spellenclub de Bokkensprong be-
staat dit jaar dus 10 jaar en dit moet
gevierd worden. We doen dit met
een nieuw spelevenement in Oost-
Vlaanderen: “Spel-o-polis” op zater-
dag 19 februari 2021 van 10 tot 20
uur in ’t Bau-huis te Sint-Niklaas.  Meer info vind je op www.spelopolis.be.

Hopelijk mogen we je verwelkomen op één van onze spelavonden of op onze eerste spellenbeurs.  

Vogelbeurs Sinaai zondag 30/1/2022 
Zaal Toon, Wijnveld 257, 9112 Sinaai.

Open: 7u tot 11u

Inrichting: KBOF-verenigingen uit Sinaai, Sint-Niklaas en Lokeren;

Gratis plaatsreservatie voor exposanten: D. Baart 0494 74  15 10

Volgens de geldende Covidregels (mondmasker, Covid-safe?), hygiëne in de kooien en vaccinatie
voor duif- en hoenderachtigen.
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Programma Davidsfonds januari – maart 2022

• zondag 06/02 om 14.00 uur: Lichtmiswandeling + wafels eten bij Jeugdkoor Gaudeamus
• donderdag 10/02 om 20.00 uur - Dorpshuis: Valentijnslezing i.s.m. Markant

“Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrij-
pen” door Manu Adriaens

Er zijn veel koeien en dus ook veel waarheden. Journalist-auteur
Manu Adriaens vertelt wat zijn ontmoetingen met bekende figuren
hem hebben geleerd over het streven naar geluk. Hij geeft luchtige
tips afkomstig van zowel beroemde vrouwen als beroemde mannen
uit binnen- en buitenland. Een sprankelende anekdotische causerie
met gratis... ondertitels.
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 06/03 om 12.30 uur: ledenmaaltijd (locatie nog vast te leggen)
• zondag 27/03 om 16.00 uur - Sint-Andreas en Ghislenuskerk, Belsele: concertbezoek  

À principiu door de muziekgroep L’Alba   

Zes zangers/muzikanten die het authentieke Cor-
sica alle eer aandoen, dat is de toverformule van
L’Alba. Met respect voor de muzikale tradities van
hun eiland, verbluffen ze met eigen hedendaagse
composities. Van bij de eerste noten vinden hun
betoverende stemmen en eclectische instrumenten
de weg naar je hart.

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt u steeds terecht
bij Raf Demeyer 03-296 31 58, op www.davidsfondssinaai.be of op onze facebookpagina     da-
vidsfondssinaai.
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Sinaai

Sinaai_info_december_2021_80_pg_OK_DEF_Opmaak 1  8/12/21  08:50  Pagina 29



Koninklijke Toneelkring Baudeloo 
Cindy’s Wals (november 21) 

Na bijna twee jaar pauze hernam de toneelkring Baudeloo haar activiteiten met het stuk “Cindy’s
wals”  in een regie van Yoshi Gysel. Het talrijk opgekomen publiek genoot van de vijf voorstellin-
gen.

Voorjaarsproductie maart 2022 “Ik, ik ben totaal”

Maart 2020 zullen we bij Baudeloo niet snel vergeten. Minder dan een week voor de première van
“Ik, ik ben totaal” ging België in lockdown. Al die voorbereiding, al dat werk, al die spanning,…
Even slikken, maar iedereen voelde wel dat uitstel geen afstel zou worden, daarvoor hebben te
veel mensen hun tijd, maar vooral hun hart en ziel in dit stuk gestoken. 

We hebben wat geduld moeten uitoefenen, maar in maart 2022 gaan we er nu toch weer voluit
voor!
Even het geheugen opfrissen. Het stuk gaat over Margaret Ann Bulkley, een intelligente Britse jon-
gedame, geboren eind achttiende eeuw, vastbesloten om arts te worden. Alleen… de wettelijke en
sociale regels van die tijd lieten niet toe dat een vrouw dit beroep kon uitoefenen. Margaret ziet
maar één oplossing: ze doet zich voor als man, onder de naam James Barry, en zet docenten, col-
lega’s, kennissen en vrienden een heel leven lang op het verkeerde been. Pas bij ‘zijn’ dood ontdekt
men dat de toegewijde en alom gerespecteerde dokter James Barry een vrouw is…

Een uitermate boeiende reis terug in de tijd, gebaseerd op waargebeurde feiten, rond thema’s als
vrouwenrechten en gezondheidszorg, die eeuwen later nog brandend actueel zijn… 

Houd onze website, Facebookpagina en de affiches goed in de gaten. Graag tot dan!     
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Landelijke Gilde Sinaai
Tijdens de Halloweentocht werd aan de omwonende bewoners van het parcours gevraagd hun
woning te versieren. 

De drie mooist versierde huizen vielen in de prijzen en mochten een ontbijt aan huis voor twee per-
sonen in ontvangst nemen. Proficiat aan de winnaars!

Graag stellen we ons komend jaarprogramma aan u voor

U ziet een mix van grotere en kleinere activiteiten, voor elk wat wils.
In januari willen we graag nog eens het hele dorp samenbrengen in het kader van de ‘kom-uit-je-
kot’ actie van Landelijke Gilden. Door deze actie willen we terug warmte in ons dorp brengen na
de kille coronaperiode.
Een kerstboomverbranding, waar we samen rond het vuur een praatje kunnen slaan, leek ons een
leuk idee. 
Oude kerstbomen zonder versiering of kunstsneeuw worden die dag aan huis opgehaald.

Noteer dus alvast in jouw agenda…

• 8 januari: kerstboomverbranding om 19 uur aan het K.L.J.-lokaal
• 8 maart: nacht van de geschiedenis
• 20 maart: lentebrunch in de parochiezaal

Voor de meest recente info verwijzen we naar onze website: www.sinaai.landelijkegilden.be of
naar onze Facebookpagina Landelijke-Gilde-Sinaai.
Iedereen van harte welkom op onze activiteiten en nog een fijne eindejaarsperiode gewenst!
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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

Helsvuurstraat 17 - Sinaai
gsm: 0478/29 57 25

email: jonas.heyninck@gmail.com
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SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring “Den Dissel” Sinaai jaargang 18  nr. 1 - 2022 

1868: Fragment van de brief van Petrus Robyn 
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Inhoud
Disselingen blz.    3
Etienne De Meester

Blokmakers Pieter (Peer) Sturm, Jozef en Cyrillus Corveleyn blz.    4/5

Loteling Petrus Baptista Robyn (1848–1916) blz.    6
Jos Daems

Zelfstandige naamwoorden met S – deel 2 blz.  11
Annemie Bogaert en Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1955 blz.  14
Georges Tallir

Bidprentje: Augustinus en Charles Willems (1838) blz.  16
Jos Daems

2

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Secretariaat: Wilfried Seghers - dendissel@sinaaileeft.be
Archiefbeheer: Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck, Joanna Blancquaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Genealogie: Etienne Bogaert
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
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
Jaarboek 2021 – “Verdwenen ambachten”
We stellen vast dat ons laatste verschenen jaarboek, vooral door betrokkenen, goed
werd gelezen, met het gevolg dat we een paar opmerkingen of aanvullingen ontvingen
die we u niet willen onthouden. Vooreerst moeten we u melden dat het interview in
dialect met de heer Clement Vermaere handelde over de blokmakerij van Peer Sturm,
gelegen op de Molenhoek.
Bovendien ontvingen we nog enkele foto's van de families Sturm en Corveleyn. De
blokmakerij van Jozef Emiel bevond zich in de Vleeshouwersstraat., en deze van
Cyrillus op de Den Baas (Hulstbaan). Je vindt de foto's terug op p. 4 en 5 in dit nummer
van Sinaïek.

Jaarboek 2022
Voor onze volgende uitgave gaan we op verkenning in de brede waaier van het
thema “sport”, waarvan alleen het boogschieten in al zijn vormen reeds vroeger werd
beschreven. Welke sporttakken we nu zullen behandelen hangt ook enigszins af van
onze lezers. Daarom weerom onze oproep om ons documenten en vooral foto's met
sporters en sportverenigingen te bezorgen, zowel individuele als van groepen of teams.
Hierbij denken we vooral aan wielrennen, balsporten en atletiek maar ook recreatieve
vormen als gaaibollen, hengelen, hondensport, motorsporten en wandelen kunnen
aan bod komen.
Foto's mogen bezorgd worden bij Jos, Hemelsbreedte 103 of doorgestuurd worden
naar: josdaems.sinaai@gmail.com. Zo maken we samen het volgende jaarboek.

Archieven van verenigingen
Vanaf ons ontstaan als heemkring proberen we zoveel mogelijk archiefmateriaal te
verzamelen. Belangrijk hierbij zijn zeker de archieven van onze verenigingen. We
mochten er al enkele ontvangen en onlangs werd ons het archief van meisjeschiro
“Alleman” toevertrouwd. De komende weken zullen bestuursleden de stukken ordenen
en inventariseren. Je ziet, er valt altijd wel wat te doen op zaterdagvoormiddag in
onze lokalen in het gemeentehuis. Hulp blijft steeds welkom.

Lidgeld
Heb je je lidgeld nog niet betaald? Doe ons een plezier en regel dit zo vlug mogelijk,
wij bezorgen u graag de twee boeken. 

Schenkingen
Anne-Marie Polfliet - Notenbaert: overlijdensberichten en bidprentjes,
verzameld door haar moeder Hilda Van Mele.

Namens onze heemkring wens ik iedereen

EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR

Etienne De Meester
Voorzitter
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De familie Corveleyn, afstammelingen van Jozef Emiel, kuiper/blokmaker in Sinaai

vlnr. Staande: ..?.., Cyrillus, Joanna Elegheer, ..?.., ..?.., Alfons Corveleyn en Isidoor.
Zittend: Augusta Corveleyn, Alisa Corveleyn, ..?.., Henriette Corveleyn, Magdalena Corveleyn, Martha
Corveleyn en Emiel Corveleyn.

Links Henricus Aloïs (1864-1949), ongehuwd, kuiper en laatste bewoner van het huis “Het Kuipken”,
waar in 1911 de groepen van de missiestoet werden gefotografeerd. In het midden Jozef Emiel (1859-1948),
kuiper/blokmaker in Sinaai en rechts Constantinus Josephus (1866-1958), kuiper/blokmaker in Eksaarde. 
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De familie Sturm, blokmakerij op de Molenhoek

De familie Corveleyn, blokmakerij op de Den Baas (Hulstbaan)

vlnr. Staande: Achiel, Gust, Leon, Gerard, Paula, Omer, Rene en Helena.
Zittend: Joanna (Jeanne), Pieter (Peer) Sturm en Rosalie Dauwe. 

Links staat Cyrillus Corveleyn, naast hem zijn zoon Omer en op het stoeltje zit
zijn dochter Suzanne (Jeanne) Corveleyn.
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Loteling Petrus Baptista Robyn
(1848 – 1916)

Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd het systeem van de dienstplicht
uit de tijd van Napoleon overgenomen. Onder Nederlands bewind bepaalde de
militiewet van 1817 dat alle jonge mannen aan de loting moesten deelnemen in
het jaar dat ze 19 werden. De wet van 8 mei 1847, die in 1948 in voege trad, bepaalde
dat men pas werd opgeroepen in zijn twintigste levensjaar. Het Belgische leger
bestond uit vrijwilligers en opgeroepenen door loting. Het aantal verschilde volgens
de noden die  er waren, zo werden er 12.000 lotelingen opgeroepen in 1870. Men
moest uit een tamboer of legertrommel een kartonnen buisje trekken dat een nummer
bevatte. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor het
district naargelang het aantal mannen dat men nodig had), dan moest men zijn
dienstplicht gaan vervullen voor twee à drie jaar. Trok men een hoog nummer,
dan had men meer geluk en werd vrijgesteld. Zij die over voldoende financiële
middelen beschikten, konden zich vrijkopen door hun lot aan een minder vermo-
gende te verkopen. In november 1909 werd de loting afgeschaft. In de periode
1849-1869 gebeurde de inlijving op 1 mei, vanaf 1869 was dit 1 oktober.
Petrus Baptista Robyn werd geboren te Sinaai op 29 juni 1848 als zoon van Charles
Louis Robyn (wever) en Regina Willems. Het gezin kreeg vier kinderen, waarvan al-
leen Petrus en zijn jongere broer Aloïsius Désiderius (° Sinaai 6 maart 1851)  bleven
leven. 
Bij de loting in 1868 trok Petrus het N° 17, een laag nummer, wat betekende dat hij
zijn dienstplicht moest vervullen. Dat hij zich niet gelukkig voelde blijkt uit een brief
die hij schreef op 14 mei 1868:
“Diest 14 mei 1868
Zeer Lieve Ouders en Broeder
Ik laat u weten dat ik nog altijd eene goede gezondheid geniet en verhoop u het zelve gelieft
als gij de goedheid hebben mij te schrijven of gij mijne kleederen ontvangen hebt of niet lieve
ouders ik moet mijn beklag doen over het soldaten leven maek toch als het mogelijk is van mij
tog van onder den troep te trekken al mogt gij bij Spaanhove een man koopen er gaan nog alle
dagen jongens naar huis welke hunne ouders voor hun ook eenen man gekocht hebben lieve
Ouders en Broeder gelieft het nog te doen ik zal u bijstaan geheel mijn leven lang ik zal voor
u werken vroeg en laat en ik verzeker u dat het geld dat gij aan den man zout geven dat ik het
op een jaar wederom zal gewonnen hebben gelieft mij nu te laeten weten of gij mij van onder
den troep zult trekken of weet als den Burgemeester naar mijnen kapitein zou schrijven zijnen
naam is kapitein Gryzelgongen hiermee sluit ik mijnen brief met de pen maar niet met mijn
hert en ik blijf in afwagting u onderdanige zoon
Petrus Robyn
als gij naar mij schrijft zet dan het deze op het Adres Petrus Robyn soldaat te Diest bij het 7
Regiment 3 Bataljon 1 Compagnie”

Deze smeekbede van Petrus aan zijn ouders om hem vrij te kopen moet hen geraakt
hebben; zijn vader Charles Louis ondernam stappen om zijn zoon te helpen. Via het
ministerie van Oorlog kreeg militair agent Jean Robert, van het  “Bureel voor het stellen
van Remplaçanten en Substituanten” dat gevestigd was in de Parkstraat nr. 1087 te

Sinaai_info_december_2021_80_pg_OK_DEF_Opmaak 1  8/12/21  08:50  Pagina 38



7

Sint-Niklaas, de opdracht om een vervanger te zoeken voor Petrus.

De voorwaarden die vader Charles moest nakomen waren duur, zeer duur: er moest
een som van “elf hondert francs“ worden betaald aan agent Jean Robert. In de over-
eenkomst die op 4 augustus 1868 werd ondertekend staat de wijze van afbetaling:
“op de volgende wijze tweehondert vijfenzeventig francs naerdat den Remplacant of Substu-
duant bij dees zal aanvest zijn à tweehondert vijfenzeventig francs den 1 maerte 1800 negen-
zestig zoo voort alle Jaren tweehondert vijfenzeventig francs toot dat de somme geheel zal
betalt zijn met den intrest van vijftien cent met deze overeenkomst erkent J. Robert de twee
zoons vrij te maeken van d’heer Robyn het zij door het stellen van een Remplacant of Substu-
duant en dit voor de zelve somme en zelve betaling”
Die 1100 Belgische frank (€ 5702) was voor een gezin een gigantisch bedrag, een
wever verdiende toen ca. 1,5 a 2 frank (dat is € 8 a € 10) na één werkdag van dikwijls
10 u of langer. Charles liet in de overeenkomst ook een clausule opnemen om even-
tueel zijn 17-jarige zoon Aloïsius te vrijwaren van legerdienst. 
De afbetalingen verlopen vlot tot in 1870, voor de laatste betaling van 365,25 frank
(€ 1930) in 1871 ging Petrus Robyn geld lenen bij de gemeentesecretaris van Sinaai,
Polydoor Lecocq die dan vervolgens deze laatste afbetaling regelde. 
Petrus kon deze schuld aflossen nadat hij zichzelf als remplaçant had aangeboden
bij militair agent Jean Robert.

Het gezin van Petrus Robyn en Maria Albergs
De eerstvolgende locatie waar we Petrus terugvinden is in 1877 in de Paardsdemerstraat
in Hasselt. Op 22 april doet hij er aangifte van de geboorte zijn zoon Wilhelmus Robijn.
De moeder Maria Barbara Albergs, een naaister, woont er om de hoek in de Raam-
straat. Petrus is op dat moment muzikant (klaroenblazer) bij het 3e regiment Jagers
te Voet. Op 31 oktober overleed de zes maanden oude Wilhelmus (Guillaume) te
Tournai (Doornik) in de Rue Clercamps. Petrus (Pierre) is gedomicilieerd in Sinaai,
Maria Barbara (Marie Barbe) in Hasselt. 
Bij de geboorte van Melanie Charlotte Robijn in Doornik op 2 juli 1878 is Pierre
klaroenblazer bij het 4e regiment Lansiers (waarschijnlijk onder subsistence). Hij is
nog steeds gedomicilieerd in Sinaai, terwijl Marie in Doornik woont in de Rue des
Ingers. Melanie overleed bij haar moeder thuis op 23 april 1880.
In 1879 werd Pierre Albergs geboren te Doornik op 16 november. Het kindje stierf
na 11 dagen op 27 november en de aangifte hiervan werd gedaan door Pierre Robyn.
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Op 25 september 1880 huwen Pierre en Marie Barbe te Doornik en in 1881 werd op
20 januari Bertha Robijn geboren. Het gezin woonde op dat ogenblik in de Rue des
Carliers.
Het vijfde kind, Caroline Robijn werd geboren te Doornik op 22 november 1882. Zij
kreeg op 24 november 1903 als alleenstaande moeder een dochter, Céline Marie
Robyn, geboren te Roubaix. Het meisje overleed er op 17 maart 1904. Op 4 november
1905 huwde Caroline te Roubaix met Alexandre Honoré Desfontaines, geboren te
Roubaix op 10 december 1880. Alexander sneuvelde te Asiago, Vicenza, Veneto (Ita-
lië) op 15 juni 1918. Hij was soldaat bij het 126e Régiment d’infanterie (126e RI) en
werd begraven te Pederobba, Trevisio, Veneto (Italie). Caroline huwde een tweede
maal te Roubaix op 8 oktober 1921 met Edmond Asselmet, geboren te Les Cateau-
Cambrésis op 15 mei 1866.
In 1884 werd te Doornik op 8 maart Nicolas Robijn geboren. Hij huwde te Roubaix op
21 juni 1924 met Maria Vandenberghe, geboren te Estaimpuis (B) op 11 oktober 1888.
Louise Jeanne Robyn werd geboren te Leopoldsburg op 30 juni 1885. Zij overleed te
Roubaix op 9 februari 1905 onder de naam Elise Robyn, geboortig van Leopoldsburg.
Op 25 april 1887 werd te Doornik Désiré Pierre Robijn geboren, het gezin woonde
dan in de Rue de la Citadelle. Désiré overleed er op 2 januari 1889, zijn vader Pierre
had op dat ogenblik de graad van korporaal.
In 1889 werd Emile Louis Robyn geboren te Doornik op 23 oktober. Hij overleed te
Roubaix op 19 juli 1902 in het hospitaal “Hôtel Dieu”.

Het tiende kind van het gezin, Juliette Robyn werd ook te Doornik geboren op 11 juli
1891. Een maand later op 11 augustus 1891 overleed het meisje.

Roubaix 1904:  Het huidige Hospice Blanchemaille te Roubaix had eerst de naam Hôpital Napoleon,
vervolgens Hôpital civil en daarna Hôtel-Dieu. Hôtel is een oude Franse benaming voor een ziekenhuis
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Marie Robijn werd geboren te Doornik op 6 augustus 1892 en zij overleed te Roubaix
op 12 juli 1893 in de Rue Thecle. Pierre was ondertussen op pensioen als militair en
verdiende de kost als vlaskammer.
Marie werd op 40-jarige leeftijd een laatste keer moeder, het gezin werd uitgebreid
met een dochter. Joséphine Robyn zag het leven te Wattrelos op 28 februari 1896.
Zij huwde een eerste maal met Jules Joseph Hechevin, geboren te Lys-les-Lannoy op
19 januari 1890 en later te Lille op 4 september 1926 met Marius Auguste Varnier,
geboren te Rouen op 9 januari 1903.
Marie Barbe Albergs overleed te Roubaix op 7 januari 1902 in het hospitaal “Hôtel-
Dieu”, ze werd zesenveertig jaar. Onze loteling Pierre Baptiste Robyn woonde in
1916 te Roubaix in de  Rue de Condé, cour Vroman 32 en overleed er op 10 mei in
het hospitaal ”La Fraternité”. 

Jos Daems

Bronnen
Archives departementale du Nords: Lille, Lys-les-Lannoy, Rouen, Roubaix en Wattrelos
Bogaert Etienne (Heemkring “Den Dissel”), Stambooominformatie
Burgerlijkestand registers: Hasselt, Sinaai (Familikunde-Land van Waas/Zorro zoekmachine) en Tournai
De Waele Maria: Koopkracht en levensstandaard in België en Vlaanderen tussen 1800 en 1990 
Federale Overheidsdienst: Economie, KMO, Middenstand en Energie; berekeningen: NBB
Gibens Herman: De waarde van de Belgische frank van 1830 tot 1931
Krijgsmacht- Centrum voor historische dokumentatie:Geschiedenis van het Belgisch leger van 1830 tot heden
Maes René: De strijd voor de afschaffing van het Lotelingenstelsel - Verhandeling 1970–1971
Stadsarchief Sint-Niklaas: Inventaris van het archief van de gemeente Sinaai (1611-1976)

Bevolkingsregister nr. 417-424 - Telling van 1866 (met aanvullingen tot 1880) 
Vanmelkebeke Janick: De conscriptie en loting – Le petit Bruges:

Roubaix 1907: het hospitaal ”La Fraternité”.
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Zelfstandige naamwoorden met S – deel 2
Belofte maakt schuld, dus hierbij het tweede deel van de zelfstandige naamwoorden
die ons dialect rijk is. Ook hier zal u zien dat een aantal woorden gewoon letterlijk
uit het Frans werden overgenomen. Zet u schrap!

Secong: een seconde – de verdwijnt vaak als uitgang
Sieire: een serre – e verandert in iei voor een r
Seisgrond: cijnsgrond – n verdwijnt in de uitgang ns
Seklat of ook sjoklat: chocolade – het woord was duidelijk een te lang vreemd woord
voor ons dialect
Sekretair: secretaris, schrijftafel – van het Franse secrétaire
Sens: cent, een geldstuk
Senterveur: de middelste aanvaller bij voetbal, midvoor
Sentuur: gordel, riem, ceintuur
Sepap, soepap: ventiel van een fietsband – van het Franse soupape
Serreplantje: een kasplantje, een teer wezen
Serveus: een dienster – van het Franse serveuse
Sertiefietuten: plichtplegingen – van het Franse certifier (verklaren, waarmerken)
Seskes: stuipen – gaat terug op het Middelnederlands acces (een aanval van ziekte of
koorts). Doar krijg ik de seskes van wil zeggen dat werkt mij serieus op de zenuwen. 
Seut, seutebees, seutemie: kwezelachtig, trutterig en zeurderig persoon. 
Siatiek: ischias, heupjicht – van het Franse sciatique
Siebedéus: een sul, een sukkelaar, een tobber en eeuwige twijfelaar. Zebedeus was
in de Bijbel een visser en de vader van de apostels Jacobus en Johannes. In de Nieuw
Testament heeft hij geen negatieve bijklank, dus het verband is niet echt duidelijk.
Siedkar: een motor met zijspan – van het Engelse side-car
Siegarekasken: een sigarenkistje
Siemielie: kunstleder – van het Franse simili cuir
Sieska: een onnozele vrouw
Siezjiepkes: dropjes, hoestballetjes, gummisnoepjes – gaat terug op het Engelse jujube,
de naam voor het snoepje dat al sinds begin 18de eeuw gemaakt werd van het fruit
van de jujubeboom en Arabische gom.
Sjaloezie: jaloersheid – j aan het begin van een woord wordt dikwijls versterkt tot sj
Sjaloezigoard: een jaloerse man
Sjambrang: een deur- of raamomlijsting – van het Franse chambranle (deurlijst)
Sjampetter: een veldwachter – verwant met het Franse champêtre (landelijk)
Sjandeirm: een rijkswachter – van het Franse gendarme
Sjans: geluk – van het Franse chance
Sjansuir: een gelukzak – van het Franse chançard
Sjanzee: uitroep om te wisselen van danspartner – changez!
Sjap: ondervloer
Sjappement, sjaspijp: uitlaatpijp van een knalpot – van het Franse tuyau d’ échappement
Sjarlot: sjalot, kleine ajuin – r duikt soms op voor een beklemtoonde lettergreep
Sjartel: jarretel, kousophouder
Sjasbak: een oude toiletspoeling – verwijst naar het Franse réservoir de chasse d’eau
Sjerzjant: rang bij het leger, klem bij houtbewerking
Sjieëzeken: een tweewielig wagentje - sjees
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Sjiefong: een hevel, reukafsluiter, sifon
Sjiek: een tabakspruim, maar ook kauwgom: verwijst naar chiclets, het Amerikaanse
merk van pepermuntkauwgom dat eind 19de eeuw ontwikkeld werd. Het werd bij ons
populair na de Tweede Wereldoorlog en vooral sinds de benzinestations ze cadeau
gaven bij een tankbeurt.
Sjie-sjie: pronkerig gedrag – verwant met chic. D’s veel sjie-sjie betekent veel pronkzucht
(maar meestal weinig inhoud)
Sjimenastiek: turnen – verbastering van gymnastiek
Sjoeken: een crèmesoesje of éclair, ook gebruikt als troetelnaam – komt van het
Franse chou à la crème
Sjofaas: centrale verwarming – van het Franse chauffage
Sjokee: een fitting, lampenhouder – van het Engelse socket
Slagmuit: een kooi om vogels te vangen
Slam: bezinksel van kolenstof, afval uit kolenwasserijen, dat (vooral in de oorlog)
als goedkope brandstof gebruikt werd. 
Slameur: moeite, veel en moeilijk werk, rompslomp – is mogelijk een verlenging van sleur
Slappen: schuimachtig en zacht snoepgoed
Slauper: verhard oogvocht, dat na de slaap in de ooghoeken zit – ook kerkregister,
waarin alle geboorten, huwelijken en begrafenissen van de parochie genoteerd worden
Slaupes: slaapgelegenheid – hedde slaupes vuer vandoag?
Slaupklieëd: nachtjapon
Slaupkommer: een slaapkamer – de lange a wordt voor m en een toonloze lettergreep
verkort
Slauvendrijver: iemand die een ander afjakkert – da’s nen echten slauvendrijver
Sleep: toestel om geploegd land te effenen
Slek: een slak – klankwissel tussen a en e
Slep: het onderste van de rugzijde van een hemd, hemdslip – trap nie op ou slep
Sletsen: sloffen, open pantoffels
Sliespapier: schuurpapier – verwijst naar het werkwoord opslissen (opschuren)
Slijter: persoon die het vlas uittrekt bij  de oogst
Slijtpap: pap die werd gegeten na het slijten van het vlas – voor de ingrediënten en
bereidingswijze: zie Sinaïek nr. 2 van 2007
Slinger: een deel van een klok
Slodderkous: een afgezakte kous, ook gebruikt voor een slordige persoon
Sloef: een verpakking van bv. sigaretten, ook pantoffel en pantoffelheld – da’s nen
echten sloef
Sloester: groene bolster van een noot, gaat terug op het Middelnederlandse snoestere,
waarvan ook snuisterij afgeleid is 
Slop: speling, (tijds)ruimte – om 10 uur hê’k e slopken, komt ten moar af
Sluuër: een sloor, armtierige vrouw – een scherplange o wordt een uë
Sluuëvers: sokken
Smauksken: een kleine hoeveelheid voedsel – zjust moar e smauksken
Smeet: een zekere gelijkenis vertonen – z’êt er een smeet van weg
Smeiërdag: jaarfeest van een vereniging
Smeiëring: een rammeling, een smering – gij verdient ‘n smeiëring
Smeirges: ’s morgens – klankwissel tussen o en ei voor r
Smes, smesse: een smis, een smidse
Smoel: gezicht, maar ook griesmeel (van het Franse semoul)
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Smokkelregen: motregen, druilregen – het woord gaat terug op dezelfde stam als
het Engelse smoke
Smoskont: een morsige vrouw
Smout: reuzel, gesmolten varkensvet, vroeger een veel gebruikt en goedkoper alter-
natief voor boter 
Smoutebol: een oliebol; vroeger werden deze bollen van gistdeeg in varkensreuzel
gebakken
Smuuër: smoor, nevel, mist, damp
Smuuërder: een roker
Smuuërgerief: rookgerei, pijp en tabak
Snoar: een snaar, een darm
Sneukelas, sneukeleiër: een snoepster, snoeper – verwijst naar het oude werkwoord
voor snoepen: sneukelen
Sneutel: een sleutel – klankwissel tussen l en n
Sneuvering: een lopende neus, verkoudheid
Snieë: sneeuw – de w valt weg op het einde van een woord
Snieëbal: sneeuwbal
Snieëwauter: sneeuwwater
Snijbuuën: snijboon, lange magere vrouw
Snoens: ’s middags – noen komt van het Latijnse nona, het negende uur van de dag en
viel oorspronkelijk rond 15u, maar dat tijdstip is in de loop der tijden steeds vervroegd.
Maar het bleef een referentiepunt in verschillende talen cfr. achternoen en het Engelse
afternoon
Snoeperas, snoepereiër: iemand die veel snoept
Snoeter: snuit, snoet
Snok: een ruk, een (electrische) schok – ‘k’ên ne ferme snok gekregen van diën droad
Snotkeiës: een snottebel onder de neus (snotkaars)
Snotter: een onvolwassen persoon – ’t is nog moar ne kleine snotter
Snotvalling: een verkoudheid  – er zijn ook kopvallingen en borstvallingen
Snuitsjen: snuitje – iets int snuitsjen ein is iets in de gaten hebben 
Soaë: sajet, breiwol – komt van het Franse sayette, dat zelf teruggaat op het Oudfranse
saie (wat beter bij onze soaë aansluit)
Soarze: een deken voor op een bed – gaat terug op het Oudfranse serge

En met deze warme woorden sluiten we onze wintereditie af. Blijf gezond en tot in
de lente!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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  Jean Baptist De Groote (90 j.) w. v. Coleta Leonie Cornelis, †

            
  Irma Maria Van Walleghem (74 j.) d. v. Charles en Rosalie Anthierens, Tinelstraat

1            
           

           
            
            

           
              
           

            
  Arthur Gyselinck (11 j.) z. v. Alois en Yvonne Van Daele, Kapellestraat Klein-Sinaai,
†

  Theofiel Alfons Meert (43 j.) e. v. Yvonna Valentina Buyle, Vleeshouwersstraat,
†

  Marie Zélie Melanie Joseph Marneffe (76 j. ° Doornik) d. v. Emile Eugène Joseph en 
E        

            
  Maria Margaretha Baeté (79 j.) e. v. Leon Paelinck, Statiestraat nu Wijnveld,
†

           

  Ghislenus Collesaer (73 j.) e. v. Emma Van Santbergen, Kapellestraat Klein-Sinaai
1   Patrick Baert (1 d.) z. v. Marcel en Denise Van Goethem, Koebrugstraat Klein-Sinaai,

†

            

          
  Emma Coleta De Groote (82 j.) w. v. August Verschelden, Dorpsstraat

1            
             
  Frans Nachtegael (83 j.) w. v. Dorothea Van Goethem, Dorpsstraat, †
             

           
  Alfons Albert De Coninck (39 j.) z. v. Karel Louis en Maria Coleta Meyskens,
L
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Sinaainaren die stierven in 1955
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
01  Benedictus Raes (78 j.) w. v. Serafina De Hooghe, Leebrugstraat
04  Alfons Bogaert (75 j.) e. v. Maria Rosalia Poppe, Zwaanaardestraat
06  Maria Francisca Van Gucht (78 j.) w. v. Charles Louis Creve, Brugse Heirweg

Klein-Sinaai
13  Virginie Van Daele (74 j.) w. v. Richard Frans Vermaere, Hulstbaan
14  Marie Sofie Mys (92 j.) w. v. Felix Maes, Hondsnest
16  Rosalie De Groote (86 j.) Begijntje v. h. Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg,

† Sint-Amandsberg
18  Maria Victorina Van der Massen (75 j.) w. v. Jozef Van Cauteren en Marcel Bertens, 

Dorpsstraat
18  Edmond De Block (75 j.) w. v. Leonia Maria Bogaerts, Vleeshouwersstraat
23  Emerencia Theresia Van Eynde (84 j.) d. v. Ferdinand en Viktoria Van Durzen,

Vleeshouwersstraat
23  Alphonse Creve (73 j.) e. v. Maria Stefania Brandt, Leestraat, † Sint-Niklaas
-februari
04  Cyriel Alfons Baert (69 j.) e. v. Coleta Poppe, Zwaanaardestraat
06  Eliza Maria De Wilde (74 j.) w. v. Emiel De Schepper en Jan Frans Audenaert,

† Eksaarde
07  Lisette Eveline De Permentier (12 j.) d. v. Gerardus Frans en Bertha Josefina D’hondt,

Puiveldestraat, † Lovendegem (klooster Zrs. Van Liefde)
12  Josephus Bernardus Mandonx (73 j.) e. v. Virgina Vermeulen, Leebrugstraat,

† Sint-Niklaas
15  Franciscus Sonnemans (96 j.) w. v.  Antonia Calle, Dorpsstraat
19  Sonja Martha Vermeulen (15 d.) d. v. Leon Oscar en Margaretha Louisa Seghers,

Kerkstraat Klein-Sinaai, † Sint-Niklaas.
23  Jean Bernard Mys (87 j.) w. v. Marie Louise Ongena, Molenstraat
-maart
06  Jan Beirnaert (79 j.) w. v. Clementina Van de Velde, Zwaanaardestraat
06  Magdalena Maria De Gols (35 j.) e. v. Edgard Van den Bossche, Stenenmuurstraat,

† Sint-Niklaas.
12  Kamiel Selis (84 j.) z. v. Louis en Melanie Verwilgen, Koebrugstraat Klein-Sinaai
19  Pieter Gustaaf De Plukker (59 j.) w. v. Maria Eveline Beirnaert, Dorpsstraat
25  Jozef Ryckaert (77 j.) w. v. Rosalie Poppe, Heirstraat
27  Pieter Augustine Sturm (76 j.) e. v. Rosalie Dauwe, Hulstbaan
27  Augustine Denise Jolivel (80 j. ° Saint-Servoux Fr.) d. v. Joseph en Arthemis Bouvier,

Zr. van Maria Eerherstel, Dorpsstraat
27  Cesar Jozef Minnebo (56 j.) e. v. Alida Maria Corveleyn, Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
-april
01  Maria Coleta Bracke (88 j.) w. v. Fidelis De Waele, Dorpsstraat
05  Henri Ongena (76 j.) w. v. Joanna Stevens, † Antwerpen
17  Marie Celestine De Permentier (95 j.) w. v. Leonard Van Bunder, Molenstraat
19  Jozef Van Overloop (87 j.) w. v. Marie Sofie Anné, Dorpsstraat
29  Natalie Duerinck (76 j.) w. v. Martinus Smet, Luitentuitstraat
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-mei
01  Joseph Bernard Van Gucht ( 79 j.) e. v. Anna Coleta Heyens, Hondsnest
03  Joanna Catharina Smet (73 j.) w. v. Petrus Raes, Luitentuitstraat
03  Jean Baptist De Groote (90 j.) w. v. Coleta Leonie Cornelis, † Waasmunster-Ruiter
11 Martha Coleta Watté (68 j.) e. v. Henri Domin Van Poucke, Molenstraat, † Sint-Niklaas
16  Irma Maria Van Walleghem (74 j.) d. v. Charles en Rosalie Anthierens, Tinelstraat
18  Desiré Wuytack (83 j.) w. v. Maria Pelagia Landuyt, Leestraat
25  Jan Van Goethem (55 j.) e. v. Germaine Truyens, † Waasmunster
-juni
11 Alfons De Gols (75 j.) e. v. Leonie Maria Corveleyn, Vleeshouwersstr., † Sint-Niklaas
23  Marie Louise Van Boxelaer (87 j.) w. v. Isidoor Schaut, † Antwerpen
26  Omer Jozef Verschaffel (49 j.) e. v. Rachelle Heye, Dorpsstraat, † Etterbeek
-juli
02  Eleonora Dominica Vercauteren (73 j.) e. v. Emile Marbaix, † Mechelen
12  Leo Alfons De Baere (76 j.) z. v. Frans en Joanna Janssens, Dorpstraat
27  Renatus Stremersch (66 j.) w. v. Bertha Mul, rustoord Vleeshouwersstraat
-augustus
01  Maria Magdalena Smet (59 j.) e. v. Frans Paelinck, Eksaarde, † Lokeren
10  Arthur Gyselinck (11 j.) z. v. Alois en Yvonne Van Daele, Kapellestraat Klein-Sinaai,

† Sint-Niklaas.
16  Theofiel Alfons Meert (43 j.) e. v. Yvonna Valentina Buyle, Vleeshouwersstraat,

† Sint-Niklaas.
23  Marie Zélie Melanie Joseph Marneffe (76 j. ° Doornik) d. v. Emile Eugène Joseph en 

Eliza Léonie Desmons, Zr. van Maria Eerherstel, Dorpsstraat
24  Joanna Van Pottelberg (81 j.) w. v. Willem De Smet, Leestraat
31  Maria Margaretha Baeté (79 j.) e. v. Leon Paelinck, Statiestraat nu Wijnveld,

† Sint-Niklaas
30  Victor Van Oppens (85 j.) w. v. Elodie Lagaert, † Waasmunster
-september
15  Ghislenus Collesaer (73 j.) e. v. Emma Van Santbergen, Kapellestraat Klein-Sinaai
19  Patrick Baert (1 d.) z. v. Marcel en Denise Van Goethem, Koebrugstraat Klein-Sinaai,

† Sint-Niklaas
-oktober
02  Fidelia Verstocken (82 j.) d. v. Augustinus en Stephanie Van Driessche,

Zwaanaardestraat
03  Frans D’Hondt (68 j.) e. v. Clara Vercauteren, Dorpsstraat
04  Emma Coleta De Groote (82 j.) w. v. August Verschelden, Dorpsstraat
15  Jan Baptist Lecocq (77 j.) e. v. Henrica Hemelaer, Dorpsstraat
18  Maria Leonia Van Laere (74 j.) w. v. Theofiel De Backer, Leebrugstraat
23  Frans Nachtegael (83 j.) w. v. Dorothea Van Goethem, Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
26  Jozef Polidoor Van Poucke (76 j.) e. v. Maria Rosalia Verlee, Stenenmuurstraat
-november
01  Leo Ghislain Goossens (77 j.) e. v. Stephania Baecke, † Sint-Niklaas
04  Alfons Albert De Coninck (39 j.) z. v. Karel Louis en Maria Coleta Meyskens,

Leebrugstraat
13  René Van Bocxlaer (53 j.) e. v. Paula Magdalena Troch, Zwaanaardestraat.
19  Frans De Rechter (81 j.) w. v. Clemence Van de Putte, Neerstraat

    
            

           

           
           
  Maria Francisca Van Gucht (78 j.) w. v. Charles Louis Creve, Brugse Heirweg
K

            
  Marie Sofie Mys (92 j.) w. v. Felix Maes, Hondsnest

1   Rosalie De Groote (86 j.) Begijntje v. h. Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg,
†

  Maria Victorina Van der Massen (75 j.) w. v. Jozef Van Cauteren en Marcel Bertens, 
D

  Edmond De Block (75 j.) w. v. Leonia Maria Bogaerts, Vleeshouwersstraat
2               

            

           
  Eliza Maria De Wilde (74 j.) w. v. Emiel De Schepper en Jan Frans Audenaert,

†

  Lisette Eveline De Permentier (12 j.) d. v. Gerardus Frans en Bertha Josefina D’hondt,
P      

  Josephus Bernardus Mandonx (73 j.) e. v. Virgina Vermeulen, Leebrugstraat,
†

           
  Sonja Martha Vermeulen (15 d.) d. v. Leon Oscar en Margaretha Louisa Seghers,
K   

            

            
  Magdalena Maria De Gols (35 j.) e. v. Edgard Van den Bossche, Stenenmuurstraat,
†

             
             
          
           
  Augustine Denise Jolivel (80 j. ° Saint-Servoux Fr.) d. v. Joseph en Arthemis Bouvier,
Z     

  Cesar Jozef Minnebo (56 j.) e. v. Alida Maria Corveleyn, Dorpsstraat, †
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23  Emelie Van Hoecke (84 j.) e. v. Jozef Baeke, Keizerstraat, † Schaarbeek
27  Pieter Augustien Van den Bossche (78 j.) w. v. Clemence Van Driessche,

Vleeshouwersstraat (rusthuis St.-Catharina) † Sint-Niklaas
-december
05  Maria Clemencia De Plukker (90 j.) d. v. Jan Baptist en Silvia Blommaert, Hulstbaan
09  Edilbert De Cock (2 d.) z. v. Jozef en Irena De Prycker, Weimanstraat, † Sint-Niklaas
10  Leontina De Loose (65 j.) e. v. Jozef De Bruyne, Koebrugstraat Klein-Sinaai, † Stekene
18  Henrica Van Osselaer (52 j.) e. v. Remi De Witte, † Sint-Niklaas
18  George Durinck (65 j.) e. v. Mathilde Cool, † Antwerpen
19  Joseph Maes (83 j.) e. v. Marie Rosalie Liessens, Zwaanaardestraat
28  Maria Sidonia De Meulenaer (79 j.) w. v. Jan Frans Coppens, Brugse Heirweg

Klein-Sinaai, † Lokeren
Georges Tallir

~~ ~~ ~~ ~~
Éen bidprentje voor vader en zoon (1825 & 1838)

Augustinus Willems, een schrijnwerker van 58 jaar, overleed te Sinaai op 18 december
1825. De comparanten waren: Joannes Francies Willems (56j, molenmaker en broer)
en Carolus Willems (24j, bakker en zoon). 
Dertien jaar later overleed deze zoon Charles Francies (Carolus) op 1 december 1838 in
het huys van zijne moeder, Anna Catharina Zaman. Nu waren de comparanten Joannes
Augustinus Willems (32j, timmerman en broer) en Augustinus Haesaert (32j, veld-
wachter en buur).

Jos DaemsBron: FamilySearch overlijdens Sinaai.
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Programma Markant Sinaai 
1ste trimester 2022

Dinsdag 11 januari 2022

Nieuwjaarsreceptie
Plaats: Dorpshuis om 20.00 uur

Donderdag 3 februari 2022

Kookles met Claudine  Struyvelt
Plaats: bovenverdieping van de parochiezaal om 19.30 uur

Inschrijving verplicht

Donderdag 10 februari 2022

Valentijnslezing: 

“Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen” 
Met Manu Adriaens

Georganiseerd met het Davidsfonds Sinaai 

Woensdag 23 maart 2022

Bloemschikken met Marleen Heynderickx
Plaats: Dorpshuis om 19.00 uur

Inschrijving verplicht

Contact en info: 
Danielle De Meulenaer
Tel: 0494/123.178

E-mail: danielle.ddm@icloud.com

33

            
  Pieter Augustien Van den Bossche (78 j.) w. v. Clemence Van Driessche,
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  Maria Clemencia De Plukker (90 j.) d. v. Jan Baptist en Silvia Blommaert, Hulstbaan
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  Leontina De Loose (65 j.) e. v. Jozef De Bruyne, Koebrugstraat Klein-Sinaai, †
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Dag “Alleman”!
In september is het nieuwe chirojaar alweer van start gegaan. Vele nieuwe Allemannetjes kwamen
een kijkje nemen op onze Chiro en waren dol enthousiast! De inschrijvingen zijn afgerond, we kun-
nen met veel trots zeggen dat we met 239 chiromeiden ingeschreven zijn! 

Vooraleer we jullie op de hoogte brengen van wat het nieuwe jaar allemaal in petto heeft, blikken
we even terug op een aantal evenementen en acties die reeds achter de rug zijn.

• In oktober konden we een recordaantal Sinaainaren verwelkomen op ons 2-daagse mosselfeest.
Bedankt aan iedereen die kwam genieten van lekkere mosselen!

• De oud-ijzer actie was opnieuw een groot succes. Ook gingen we in november doorheen de
straten van Sinaai met onze mooie kerstrozen, en konden we ze dankzij jullie allemaal kwijt.

• De kerstfeestjes van elke afdeling zijn volop aan de gang. Secret Santa komt langs en de kids
hun buikjes worden gevuld met allerlei lekkers. 

In het voorjaar staan er ook nog een aantal activiteiten gepland, zoals onze spetterende fuif “Balls
& Beats” op 12 maart!

Op 26 maart staan we weer klaar om jullie opnieuw te verlossen van al dat oud-ijzer, hou het dus
zeker bij tot dan, je kan er ons een groot plezier mee doen.
We wensen “Alleman” alvast een fijne kerst en eindejaar en een spetterende start van 2022! Tot
snel op één van onze komende evenementen.

PS: hieronder kan je nog een woordzoeker oplossen, alle woorden hebben iets te maken met de
Chiro. Veel plezier!

35
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Chirojongens Wij
Wat was het weer een fantastische start van het Chirojaar
voor onze jongens. Na een fantastisch – nat - Chirokamp
in Dinant, mochten we een groot aantal nieuwe leden ver-
welkomen op de jaarlijkse startdag in september. Dat is al-
tijd een mooie beloning en motivatie voor het groot
engagement van onze leidingsploeg. Ook dit nieuwe jaar
zal de leiding zijn uiterste best doen om elke zondag-
namiddag even onvergetelijk te maken als de vorige. De
eerste zondagen in september en oktober wezen al direct
de goede richting uit: onze giganten en speelclubbers
waren hun eeuwige zelve en maakten alle pleinen, wegels
en bossen in de omstreken onveilig. De rakkers gingen op
een overgetelijk avontuurlijk bezoek bij het leger in Burcht;
de toppers trokken de bossen in om een eindje te gaan
vliegen en de kerels en aspi’s staken de handen uit de
mouwen om hun lokaal spectaculair te verbouwen en tij-
dens onze zangstondes zongen we de longen uit ons lijf. 
Dat belooft voor 2022! 

Ook de muziekkapel kende een goede start.
Het jaarlijkse optreden op wapenstilstand
zorgde voor heel wat opkomst (waarvoor dank!)
en de mensen in het rusthuis, waar we traditie-
getrouw ook jaarlijks passeren, genoten van een
privé-optreden. Voelt je zoon zich ook geroepen
om een instrument te komen bespelen en deel
uit te maken van een prachtig initiatief, dan is
hij elke zondag welkom om 13.15u op de Chiro.
Er ligt een triangel, trommel, landsknecht of kla-
roen op jullie te wachten!   

Na de moeilijke corona-periode werden er het
voorbije najaar ook enkele acties op poten
gezet om onze Chirokas een beetje te spijzen:
de aspi’s zetten hun eetkraampje op tijdens de halloweentocht en de toppers verkochtten over-
heerlijke wafels. Verder was er ook nog onze jaarlijkse fuif die, na een ‘verloren’ editie vorig jaar,
terug een groot succes kende met een opkomst van wel 1000(!) man. Het werd één van de meest
succesvolle edities OOIT! Op 4 december belden leden, leiding en oud-leiding ook weer aan alle
Sinaaise deuren voor onze jaarlijkse kerstboomactie. Hartelijk dank aan iedereen die de Chiro ge-
steund heeft en wij hopen dat onze boom heeft kunnen bijdragen tot een warme kerst en een vrolijk
nieuwjaar.  
En dat is ook wat ‘Wij’ jullie allemaal wensen: een gelukkig en gezond nieuw jaar en een 2022 vol
mooie en warme momenten! 

Als je zoon en zijn vrienden graag eens komen proeven van onze Chiroactiviteiten, dan zijn die elke
zondag van harte welkom om 14.00u. We zullen hen met open armen ontvangen! 
Voor al je vragen: chirowij@gmail.com.

Jeugd Jeugd Jeugd
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Jeugdkoor Gaudeamus 
29 oktober 2021: EINDELIJK! 
Met 35 enthousiaste kinderen vertrokken we richting Brasschaat voor een muzikaal koorweekend
boordevol ontspannende en groepsvormende activiteiten.

Op vrijdagavond startten we met een toffe Halloweenparty met lekkere hapjes en drankjes.
Op zaterdag was het repeteren geblazen ter voorbereiding van ons kerstconcert “De kracht van
Kerstmis”. Verder stonden een bezoek aan het plaatselijk zwembad en een leuke bingo op het pro-
gramma op zaterdagmiddag. ‘s Avonds werden we verrast met een optreden van theater Hutsepot.
We volgden de avonturen van “Janneman” die op zoek ging naar het geluk. En wat bleek? De
liedjes die we de voorbije repetities leerden, kwamen gewoon uit de voorstelling zodat we uit volle
borst konden meezingen, wat de beleving voor de kinderen nog intenser maakte.

Zondagochtend werden we verwend met een luxe ontbijt: koffiekoeken, eitjes met spek,
fruitsla,...Daarna stonden we scherp voor een korte zangstonde in het mooie parkdomein van Bras-
schaat. Tot slot van dit memorabel weekend gingen we met z’n allen mini-golfen en sloten we af
met een picknick. Moe maar heel voldaan keerden we naar Sinaai terug met een hoofd en een hart
vol mooie herinneringen. 

We willen jullie alvast graag uitnodigen om heerlijke wafels te komen afhalen in de parochiezaal op
zaterdag 5 & zondag 6 februari, ter gelegenheid van Lichtmis.
Wees welkom en tot dan !

37
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Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag
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Na een bewogen, maar magisch kamp deze zomer in Theux, waar we zeker nog heel vaak aan
zullen terugdenken, zijn we weer van start gegaan en wat voor een start! 

In september openden we het werkjaar met onze jaarlijkse Startdag in het thema “KLJ, da’s voor
’t leven”. We mochten vele nieuwe, enthousiaste gezichtjes verwelkomen, waardoor we er een
spetterende dag van konden maken. De leden kregen te horen welke leiding er stond te springen
om er een onvergetelijk jaar van te maken en ze maakten al snel vele nieuwe vrienden. Aan iedereen
die nog graag eens komt proberen, elke zondag zijn wij te vinden aan het KLJ-lokaal in de Vlees-
houwersstraat 4E van 14u tot 17u. 

Naast nieuwe leden, startte ons werkjaar ook met een nieuw duo als hoofdleiding. Graag willen we
Astrid Van de Voorde en Sofie Van Damme nog een keertje extra in de bloemetjes zetten voor hun
vele jaren aan het stuur van onze jeugdbeweging. Bedankt! 
Zij geven de fakkel nu door aan Sander De Wandel en Fien De Meester. We zijn er zeker van dat zij
dit geweldig zullen doen. Aan hen, veel succes gewenst! 

Op zaterdag 9 oktober trokken we samen met wat leden door Sinaai en Puivelde om appels te ver-
kopen. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft en aan wie ons gesteund heeft. Door deze suc-
cesvolle actie, kunnen wij extra leuke dingen doen tijdens het komende jaar. 
Verder trokken we op 24 oktober samen naar het Domein Puyenbroek om leuke spelletjes en ac-
tiviteiten te doen met andere KLJ-groepen uit de wijde omgeving. Met een grote bende maakten
we er een mooie dag van. Wat hebben we hiervan genoten.  

Ook onze Halloweentocht was een schot in de roos. We mochten een gigantische hoeveelheid be-
zoekers ontvangen en vooral schrik aanjagen. Men kon genieten van de creatieve decoratiestukken
op de tocht en een drankje of hapje meepikken aan een van de kraampjes van de verenigingen.
Hopelijk konden jullie er evenveel van genieten als wij hebben gedaan!
Zo, dit was in kort wat we de afgelopen weken al deden en we gaan nog tal van leuke activiteiten
tegemoet. Wij kijken er alvast naar uit!

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

40

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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Scouts Sinaai
Het scoutsjaar werd in september goed ingezet met een super vette afscheidsdag naar Bobbe-
jaanland en onze gezellige barbecue in den bos. Daarna begonnen de gewone activiteiten op zon-
dagmiddag en we mochten al meteen veel nieuwe kapoentjes welkom heten in onze jongste tak.
Ook het eerste weekend is voor onze leden al achter de rug. Zij kwamen terug met heel veel zotte
verhalen dus ik denk dat iedereen het zeker naar zijn zin heeft gehad! 

Voor de jin, de oudste tak, was de Halloweentocht van dit jaar een zeer succesvolle editie. De heer-
lijke spitburgers waren al snel uitverkocht en heel veel volk kwam opdagen aan ons standje. Zo
komen zij al een beetje dichter bij hun buitenlands kamp deze zomer. De givers organiseerde hun
jaarlijkse wijndegustatie ten voordele van hun kamp op 6 november met veel lekkere wijntjes die
we mochten proeven en bestellen.

Op zondag 5 december kwam natuurlijk de Sint langs bij onze jongste takken. Na de ‘betwijfelbare’
uitspraak dat alle kindjes het hele jaar braaf waren geweest, kregen ze allemaal een zakje met lek-
kere chocolade en mokjes, waar een paar minuutjes later al niets meer van te bespeuren viel. 

Namens Scouts Sinaai, wensen wij iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
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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

WWW.MIMIBABYSINTNIKLAAS.BE

DRIES 19 | SINAAI

GEBOORTELIJSTEN 
BABY ESSENTIALS  

KAARTJES & DOOPSUIKER  
GESCHENKEN
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De Sint-Catharinascholen kan je volgen op instagram. 
Foto’s zeggen meer dan 100 woorden.

Steeds meer mensen gebruiken instagram. Insta-
gram is het meest gebruikte social media platform
onder jongeren. Hip, cool en happening voor de jon-
geren maar ook voor wat ouderen. Naast de ver-
nieuwde dagelijkse communicatie met onze ouders
en kinderen via het digitaal schoolplatform smart-
school zetten de 4 scholen ook in op deze brede vi-
suele communicatie. Iedereen die de Sint-Catha-
 rinascholen volgt, beleeft onze activiteiten en avon-
turen mee op de kleuterscholen en lagere scholen
van Sinaai met beeldmateriaal. Instagram biedt ons
kansen om aan onze volgers te laten zien wat er leeft
en speelt op onze scholen. We laten “achter de
schermen” zien waar we mee bezig zijn. De opening
van een nieuw schooljaar, de jeugdboekenmaand,
week van het bos, beelden van de klaswerking, …
delen we graag. Net als de samenwerking met ex-
ternen als auteurs, toneelgezelschappen, muzikan-
ten of onze agent Gino die verkeerslessen komt
geven, alle kiekjes tonen het leven zoals het is op
onze scholen. Ook ons oudercomité heeft een eigen
instagrampagina waar zij met veel enthousiasme hun
activiteiten ten voordele van de 4 scholen delen. Een
take-away, een speurneuzenzoektocht, een koeken-
verkoop, … hun bijdrage telt om onze scholen te
sponsoren! 

Wil jij onze grote en kleine avonturen ook volgen?

Je vindt reeds 223 posts op instagram via 
@sintcatharinascholen en ons enthousiast 
oudercomité kan je volgen via 
@oudercomitésscsinaai
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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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GFA
Al meer dan 30 jaar een vaste waarde in het meisjesvoetbal!

Paastornooi 2022
Op zaterdag 16 april & maandag 18 april vindt het internationale paastornooi voor meisjes en vrou-
wen plaats op het Wijnveld. De wedstrijden beginnen telkens om 9u00, de prijsuitreiking is voorzien
rond 17u00. 
De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

Voetbalmama’s
Enkele mama’s hebben ook de voetbalmicrobe te pakken van hun dochters. Ze trainen alle maan-
dagen op het Wijnveld. Het ploegje wordt steeds groter en er is reeds progressie te zien. Alle
mama’s zijn welkom!

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 trainings-
momenten verder af te spreken.

Wekelijkse wedstrijden en info via facebook Sinaai Girls

sport sport sport

Recreatieve ploeg Sinaai Girls samen op de foto met de tegenstander
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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

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@constructiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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Judoclub Sinaai
Zilver voor Manon van Pottelberghe

Op 14/11/2021 was er het regionaal kampioenschap in Nevele, waarin de drie eersten van elke
Vlaamse provincie deelnemen.
Dat betekent dat elke kamp tegen een topper is. 
Als je in O-VL bv. 3de was, kom je tegenover de nr 1 of 2 van een andere provincie te staan.

Manon trad als kampioen van O-VL aan bij de
U21; ze verloor enkel de kamp om het goud
met een half punt of waza-ari, nadat ze lang de
leiding had. Dankzij deze 2de  plaats, mag ze
op 5 december deelnemen aan het Belgisch
Kampioenschap (BK). 
Hier kampen de 4 beste Vlamingen en de 4
beste Walen voor de Belgische titel. 
Bij het schrijven van dit artikel moest het BK
nog plaats vinden.

Hanne Goethals werd 5de bij de U15, ze verloor
de kamp om het brons.

O-VL kampioenschap 
Sinaai deed mee aan het O-VL kampioenschap jeugd op 30 okt. in Kruishem. We traden aan met
8 judoka’s 
waarvan er 6 op het podium stonden. 
Manon Van Pottelberghe won bij de U21, net als vorig jaar, goud!
Hanne Goethals won bij de U15 zilver.
Lucas De Kerf won brons bij de U15.
Vic Moerman won brons bij de U18 in de -60kg.
Thor Geerts won brons bij de U18 in de -66 kg.
en David De Ryk won brons bij de U18 in de -73 kg.

Tornooi  Puurs
Op 6 november was er in Puurs een  tornooi voor U11 en U13.
Er was een 2de plaats voor Basil Beirnaert en Jorem Van De Peppel, en een 3de plaats voor Felix De
Ryk – Amber De Ridder – Victor Van Den Eynde – Amir Ibragmov.

Tornooi Kemzeke
Op 2 oktober was het tornooi U11 en U13 in Stekene
Basil Beirnaert behaalde de 1ste plaats.
Jorem Van De Peppel  en Amber De Ridder werden  2de, 
Sander De Meester – Felix De Ryke en Amir Ibragmov werden 3de.

Door de corona maatregelen kunnen we geen toeschouwers toelaten in  de judozaal.

Info: 
Ondanks corona, kan men nog steeds aansluiten.
Gratis 4 trainingen en gebruik judopak. Nadien kan je eventueel aansluiten.
website:judoclubsinaai.weebly.com • mail: gerrit.van.bossche@telenet.be
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Wim & Nadine Krijgsman Notenbaert
Tel: 03 254 28 33 • Gsm: 0472 38 34 18

info@krygsman.be

Edgar Tinelstraat 91 • B-9112 Sinaai-Waas

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

Specialiteit: kasten onder schuin dak

TOTALE INTERIEURINRICHTING
op maat

Atelier: Nobels-Peelmanstraat 1   9100 Sint-Niklaas

GSM: 0476/84 70 35  -  Fax: 03/766 69 76
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KFCH Sinaai
Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C)

Voor speeldata  en meer info: zie website www.fchsinaai.be

Activiteitenkalender seizoen 2021 -2022
Zaterdag 29/01/2022 Lichtmis pannenkoeken
Zaterdag 05/02/2022 Lichtmis pannenkoeken
Zondag 13/03/2022 Carnaval Belsele
Dinsdag – Vrijdag 05/04 – 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
Zondag 30/01/2022 KFCH Sinaai – KSK Kallo
Zondag 20/03/2022 KFCH Sinaai – KSK Kieldrecht
Zondag 01/05/2022KFCH 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 • www.fchsinaai.be

Running Team Sinaai 
Running Team Sinaai (RTS) vierde in 2021 zijn 10-jarig bestaan. 
Dat liet de club uiteraard niet zomaar voorbijgaan… ondanks de uitdagingen met de steeds wis-
selende coronamaatregelen, deden het bestuur en de leden er alles aan om er een feestelijk jaar
van te maken. 

Naast een 10de RTS bokkenloop op een gloednieuw parcours, werd er ook een ontbijtloop georga-
niseerd. Hierbij konden leden en familie genieten van een heerlijk ontbijt na een deugddoend och-
tendloopje voor de liefhebbers. 

Op 20 november konden de RTS’ers zichzelf even
in “de slimste mens” wanen tijdens de 10-jaar
RTS quiz. Via onze start-to-run hebben bovendien
opnieuw heel wat nieuwe leden de loopmicrobe
te pakken.  
Ondertussen sluiten we ons feestjaar af met een
korte (kerst)vakantie, maar vanaf januari vliegen
we erin voor de volgende 10 jaar!

Heb je zelf ook zin om je loopschoenen (opnieuw)
boven te halen? Neem gerust een kijkje op onze website (https://www.runningteamsinaai.be/)
of stuur ons een mailtje via info@runningteamsinaai.be voor meer informatie.

RTS wenst jullie alvast heel fijne eindejaarsfeesten!

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:

50

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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Atletieksprokkels uit Sinaai…
In dit nummer van info Sinaai richten we de schijnwerpers even op twee veelbelovende jonge at-
leten uit ons dorp nl. Emma en Victor Suy uit de Leestraat.
Emma Suy (15 jaar) doet al sinds haar 6de aan atletiek bij AVLO in de loopnummers.
Vooral in de estafetteploeg blinkt ze echt wel uit.
Zo eindigde de estafetteploeg van AVLO (met Emma) op 28/8/2021 op een 2de plaats op het pro-
vinciaal kampioenschap te Gent 4 X 800m in een scherpe tijd van 10.14.68.
Op 4/9/2021 haalden ze net niet het podium op het Belgisch Kampioenschap 4 X 800 m te Jambes.
Hun tijd van 10.21.60 en was goed voor een 4de plaats. (foto Elien Vervaet)

Victor Suy (17 jaar foto onder) heeft al heel wat sportieve wa-
tertjes doorzwommen. Hij begon als judoka bij judoclub Troe-
lant, maar kreeg ook de atletiekmicrobe te pakken. Vooral de
lange afstand op de piste en het veldlopen, kregen naast het
judo zijn aandacht. 
Uiteindelijk moest Victor een keuze maken en koos hij voor
de atletiek bij AVLO. Na een tijdje, schakelde hij over naar de
korte afstand op de piste en… speerwerpen, hetgeen beter
combineerbaar is.

Het speerwerpen is klaarblijkelijk écht wel zijn ding en volgende resultaten
onderstrepen dat:

• Op 2/7/2021 behaalde hij de 1ste plaats met een worp van 54.88m op
de open meeting cadet, scholieren, junior, senioren te Deinze.

• Op 12/9/2021 behaalde hij de 3de plaats met een worp van 56.33m op
het Belgisch kampioenschap scholieren speerwerpen te Lier.

• Op 9/10/2021 behaalde Victor de 2de plaats met een worp van 53.99m
op het provinciaal kampioenschap speerwerpen scholieren te Gent-
brugge. In het provinciale kampioenschap moest hij de duimen leggen
voor de Belgische kampioen die uit Sint-Niklaas komt.

• Tenslotte behaalde hij op 23/10/2021 opnieuw de 2de plaats met een
worp van 52.67m op de werpersmeeting van de laatste kans te Sint-Ni-
klaas. Ook hier stuitte hij alweer op de Belgisch Kampioen.

Op atletiekvlak zit er dus muziek in deze beide jonge Sinaaise atleten en we hopen nog meer te
horen van Emma en Victor in de toekomst!

Koninklijk Sport- en 
Feestcomité 1000 Appels
We keken er zo naar uit om jullie terug te zien op onze seniorenna-
middag, eetfestijn of sinterklaasfeest op de wijk 1000 appels in No-
vember maar wederom moesten we de beslissing nemen om alles
te annuleren door de stijgende coronacijfers.
We hopen alvast om volgend jaar het weekend van 1 Mei ons 75-
jarig bestaan te kunnen vieren.
Hou jullie allen gezond en hopelijk tot binnenkort.

feest feest feest
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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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50 jaar Info-Sinaai 
“de bedeling”
Vooraleer u Info-Sinaai bij u - als Sinaaise lezer -
in de bus krijgt, gaat er heel wat aan vooraf: het
aanschrijven van verenigingen (uitnodiging arti-
kels voor het volgende kwartaal), de bijeenkomst
van de redactieraad, het verzamelen, proeflezen
van artikels, teksten, foto’s en afbeeldingen, de
eindredactie, teksten drukklaar maken, om uit-
eindelijk te komen tot de huis-aan-huis bedeling.

In de beginperiode stond de “Dienst van de Poste-
rijen” in voor de bedeling, maar omwille van budget-
taire redenen werd in 1988 naar een andere  oplos-
sing gezocht om de inwoners van Sinaai op de
hoogte te houden van het reilen en zeilen in hun
dorp. De zoektocht naar iemand die deze taak op
zich wou nemen leidde naar Marcel Beirnaert die
het wel zag zitten om 4x per jaar Sinaai te doorkrui-
sen.

Het omgebouwde konijnenhok ten huize van Marcel
werd de nieuwe uitvalsbasis om het tijdschrift te ver-
delen. Onze toenmalige redactiesecretaris, Michel
Polfliet, kon het daar deponeren na ophaling in de
werkplaats van “De Witte Hoeve”: de patiënten van
de instelling van de Broeders Hiëronymieten zorg-
den voor het verzamelen en het nieten.

Marcel’s stevige oude baanfiets werd achteraan
voorzien van een aangepaste bananendoos, waar-
mee hij 250 tot 300 Info's kon meenemen; dat was
het maximum. Het gewicht van deze hoeveelheid

boekjes deed het voorwiel van de grond los komen, de fiets leek op een steigerend paard… klaar
om op Sinaai losgelaten te worden.

Dankzij Marcel kreeg de bevolking nr. 1 van jaargang 18 – 1989, in de bus.

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

Atelier:
Spieveldstraat 3 Lokeren

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

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

Kapelanielaan 19 9140 TEMSE 03/771 47 69
54

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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Van koude en wind had hij geen schrik, bij regen en sneeuw werd de bedeling uitgesteld. Er waren
3 volle dagen nodig om alle exemplaren op hun bestemming te krijgen.
Op de driedaagse tocht werden twee rustpunten ingelast waarbij hij terecht kon bij familieleden
die op zijn parcours woonden.

Speciale dank ook aan Gust Thierens, André De Tender en Paul Van Driessche, die hem het nodige
ter beschikking stelden om zijn tocht tot een goed einde te brengen.

In de loop der jaren onderging Info Sinaai meermaals gedaanteverwisselingen en zo bezorgde “het
nieten” van de boekjes in het midden aan Marcel meer comfort bij de bedeling. Een volgende ver-
betering was de aanpassing van de boekjes naar een kleiner formaat.

Gedurende de 12 jaren dat hij alleen instond voor de bezorging is hij van grote pech gespaard ge-
bleven, buiten één enkele valpartij zonder al te veel erg. Wat de mechanische pech betrof, bleef
het bij 3 platte banden in één en dezelfde straat; één grote geruststelling weliswaar: bij pech, kon
hij steeds beroep doen op zijn schoonzoon, die hem steevast kwam depanneren.

Het bedelen van Info-Sinaai was een dankbare job: men kwam in contact met mensen vanaf de
Stationswegel en Pater Christophelstraat tot het Pieter Heydensveer. Dat er uitgekeken werd naar
“den Info” kon Marcel afleiden uit het volgende: het gebeurde wel eens dat er iemand zijn tijdschrift
niet gevonden had in de brievenbus, waardoor hij/zij het boekje in kwestie kwam ophalen bij Marcel
thuis, om toch maar niets te hoeven missen van het dorpsgebeuren.

In 2001 had Marcel te kennen gegeven dat het
een zware job werd om alleen in te staan voor de
bedeling. De redactieploeg ging op zoek naar
een oplossing en vond Werner Van Poucke be-
reid, om samen met Marcel, op pad te gaan. Al-
hoewel Werner en Marcel elkaar vooraf niet
kenden, klikte het onmiddellijk en waren ze vele
jaren gedroomde partners. Ze doorkruisten Si-
naai - elk een kant van de straat voor zich ne-
mend. 

Aan deze samenwerking kwam jammer genoeg
een einde in 2010, want na een korte periode van
ziekte overleed Werner.
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Een vervanger werd gevonden in de persoon
van Etienne Ringoot. Deze pas gepensio-
neerde postbode zocht een nieuw tijdver-
drijf… en met Info Sinaai kon hij dat invullen
en kon hij weer de baan op, met de speciaal
uitgeruste fiets van de post, die ondertussen
zijn eigendom was en die hier perfect van pas
kwam.

De fiets staat nu gestald bij Eric Creve en
wordt alleen gebruikt voor de bedeling van
Info Sinaai; Eric zorgt voor de rijvaardigheid
bij elke nieuwe bedeling.

Ook Marcel en Etienne konden het uitstekend met elkaar vinden; Etienne kreeg een snelcursus van
Marcel en Etienne bracht zijn jarenlange postervaring mee.

Bleef de ene trouw aan zijn bananendozen en beschikte de andere over een professioneel vervoer-
middel, dan voerden ze wel het systeem “overlast” (postterm) in. Op bepaalde plaatsen werden
een aantal Info’s ondergebracht die daar dan werden opgepikt, zo hoefden ze niet terug  te keren
naar het centraal verdeelpunt. Er waren “overlastpunten” in de Hemelse Breedte en op Zwaanaarde.
De eerste bedeling waar Etienne aan mee hielp was juni 2010 (nr 3) en zo blijven Marcel en Etienne
een aantal jaren de straten bevoorraden…

In 2014 acht Marcel dat het welletjes geweest was en na 25 jaar trouwe dienst, hing hij de fiets aan
de haak, de bananendozen werden opgeborgen en het verdeelcentrum (konijnenhok) sloot zijn
deuren.

interview
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Willy Beck bood zich aan als nieuwe bedeler.
Het werk werd verdeeld tussen Etienne en Willy;
beiden namen elk een deel van Sinaai voor hun
rekening: Etienne het westelijk deel (tussen
Hulstbaan en Moervaart) en Willy het oostelijk
deel  (tussen Hulstbaan en Duizend Appels).

Deze vier trouwe medewerkers stonden vanaf 1988 in voor de bedeling van Info Sinaai…

Met dit artikel willen we een welverdiende hulde brengen aan Marcel, Werner (+), Etienne en
Willy voor het plichtbewust bezorgen van de Info-Sinaai boekjes aan alle inwoners van Sinaai.
DANKJEWEL!
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Annaert Dany............ Garage ..................................... 8
Arcad ........................ Architectenbureau.................. 32
Assuraes................... Verzekeringen ........................ 20
Barelza...................... Café ........................................40
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Best Shop................. Droogkuis................................. 8
Braeckman Robin..... Sanitair & verwarming  ............ 8
Carl Stuer CSI........... Interieurinrichting ................... 48
CC Architect ............. Architectenbureau...................46
Cerpentier................. Dakwerken-sanitair .................. 6
City carwash............. Carwash..................................14
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Cole Elise.................. Lifecoach ................................42
Concept.................... Ontwerpburo............................ 2
Cools Stefan............. Schilderwerken ...................... 44
Corvers Lisa ............. Pasta Délisa ........................... 60
Danika....................... Dienstencheques ................... 32
DCS .......................... Vastgoed.................................10
De Beleyr Marc......... Electro-techniek..................... 40
De Block Marc.......... Global id..................................10
De Greyt bvba .......... Constructie ............................ 46
De Mulder Tiny ......... Bank vooruit............................. 6
De Roeck.................. Bouwonderneming ................ 46
De Ryck Marijke ....... Meetbureau............................ 20
De Ster...................... Taverne .................................. 38
De Tender Dirk.......... Interieurwerken ...................... 46
De Tollenaere Jurgen Elektriciteitswerken................ 50
De Waele Tom .......... Brood en banket ...................... 8
De Windt Chloé ........ Podologie............................... 46
Dier en Zorg.............. Dierenartsenpraktijk ................32
Donum Ignis ............. Brouwerij .................................16
Dorpspaleis (‘t) ......... Feestzaal................................ 40
Droomtuinen............. Tuinaanleg en –onderhoud .....34
DV Concept .............. Renovatie ................................61
DVV Sinaai................ Verzekeringen-beleggingen ... 42
DW Rent ................... Bestelwagenverhuur ...............56
Ferzo design............. Interieurbouw-keukens .......... 54
Frietstop ................... Frituur..................................... 54
Garderobe ................ Herstellingen/retouches........... 6
Heidi Haarstudie....... Kapsalon................................ 40
Heyninck Jonas ........ Algemene Schrijnwerkerij .......32
Heynssens................ Tuinmachines ..........................12
Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën.......... 62
In Beweging.............. Kinesitherapie ........................ 46
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KBC .......................... Bank en verzekering .............. 54
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Maes Werner ............ Warmte techniek.................... 42
Martens Lisa............. Podoloog ................................. 6
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mimi.......................... Babyartikels ............................42
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Mooi.......................... Schoonheidssalon ................. 26
Mudita Goods........... Geschenken............................12
Palermo .................... Kapsalon................................ 20
Rooms G. ................. Bouwonderneming ................ 40
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Smos Express .......... Broodjeszaak ......................... 42
St. Katharina............. Drukkerij ................................. 40
Stenenmuur .............. Kapsalon................................ 42
Stremersch ............... Verwarming en sanitair .......... 26
Studio Still ................ Gezondheidspraktijk .............. 16
Taxi Fernand ............. Taxibedrijf............................... 44
Teirlinck..................... Centrale verwarming.............. 38
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Van Buynder Pieter... Alg. schrijnwerkerij................. 52
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Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
Van Hoecke-D’Haen. Ramen en deuren .................. 54
Van Poucke Erwin..... Motorhomes............................34
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 ....... 44
Vermeir Kim .............. Thuisverpleging...................... 20
Verpleegteam Elly De Witte - Thuisverpleging............20
Wit-Gele Kruis .......... Thuisverpleging...................... 60
VMC (Van Mele) ........ Boekhouding fiscaliteit .......... 44
Weegschaaltje (‘t) ..... Groenten-fruit-charcuterie ..... 40
Wijnveld (‘t) ............... Wijnhandel ..............................18
Woonidee Paul ......... Interieur - keukens ................... 6
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Climax
Bij Nancy 

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

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

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

Algemene aanneming  
Verlaagde plafonds  
Scheidingswanden  
Gyprocwerken  
Renovatiewerken

pastadelisa@gmail.com
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UITVAARTCENTRUM

Sinaaidorp 4
9112 Sinaai
03 772 44 35

Waasmunsterse Steenweg 43
9100 Sint-Niklaas
052 57 82 92

contact@huisjozef.be
www.huisjozef.be
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