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In het Land van Waas ligt een dorp
dreven hebben er bomen
akkers hebben rapen
koeien wei

de Fondatie heeft er stilte
wandelaars hebben tijd
fiets route

wijken hebben er kermis
renners hebben kasseien
schutters wip

de Dries heeft er een eik
straten hebben zeskamp
boeren markt

stoeten zijn er geschiedenis
herders hadden schapen
Tinelmuseum

de mensen hebben er verenigingen
feesten hebben een fanfare
jeugd huis

Sint-Catharinakerk heeft er een toren
daar rond wil ik wonen
Sinaai,
mijn dorp

Johan De Witte  - april 2008

Gedichtenpagina
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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, M. De Wulf, 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 14 mei 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
Als deze Info Sinaai in je bus valt, flirten we met het begin van de lente.
Onze tuinen kleuren geel door de bloeiende forsythia, tuinviooltjes en de paasbloemen. De winkel-
uitstalramen kleuren ook geel omwille van de paasdecoraties.

Er is goed nieuws, want ondertussen staat de coronabarometer op geel!

Geel is niet voor niets in de volkse symboliek de kleur van de hoop, en in sportuitslagen het hoogst
bereikbare: goud!
De tijd gaat snel en voor we het weten schakelen we weer over naar het zomeruur: de dagen wor-
den een beetje langer, maar dat lijkt alleen maar zo omdat het ’s avonds langer licht is..
Een nieuwe lente, een nieuw begin?
Een nieuwe zomer wacht op ons. Of is het omgekeerd?

“Als het dag wordt zeggen we de nacht vaarwel, vurig en zonder vrees.
De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden want het licht blijft altijd schijnen: als je de
moed maar hebt het te zien; als je de moed maar hebt het te zijn”

(naar Amanda Gorman)
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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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Dorpsraadnieuws 
Rioproject Zwaanaarde

Sinds 14 maart weren slagbomen het doorgaand verkeer tussen Sinaai en Eksaarde/Klein Sinaai. 
Zoals eerder al aangekondigd gaan na de zomer  in de Zwaanaardestraat en omgeving riolerings-
werken van start. Het gaat om een traject van ruim 5 km. Door hun schaalgrootte en impact zullen
de werken het uitzicht van het westelijk deel van Sinaai aanzienlijk verbeteren. Vanaf maandag 14
maart vernieuwen de nutsmaatschappijen alle leidingen, ter voorbereiding van het rioproject.

Om de zachte weggebruikers en de kwetsbare landelijke wegen te beschermen, wordt het door-
gaand verkeer uit de werfzone geweerd via slagbomen aan de Sinaaibrug (Keyzershof) en de Koe-
brug, en dat tot het einde van de werken in 2024.

Het project

Het rioproject Zwaanaarde omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de volledige her-
aanleg van de bovengrond en de vernieuwing van de nutsleidingen.
Dit is het tracé van de werken:  Zwaanaardestraat, Keizerstraat, Leebrugstraat, Weimanstraat (deel
tot aan de Fondatiebeek), Deel Wapenaarteindestraat, Hellestraat, Heirstraat en Leestraat.
Het gaat om een omvangrijk project met een grote impact op de waterzuivering in Sinaai. Afvalwater
van ongeveer 900 inwoners (400 woningen) wordt aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.
De kostprijs van het project wordt geraamd op 11,5 miljoen EUR, waarvan 7,8 miljoen EUR wordt
gedragen door de stad en 3,7 miljoen EUR door Aquafin.

Waarom deze rioleringswerken?

Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van
regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Door de
Belselebeek in open bedding te leggen, vermindert het risico op wateroverlast. Het rioproject gaat
gepaard met de volledige vernieuwing van het openbaar domein.
De omgeving wordt ook verkeersveiliger, onder meer door de aanleg van een dubbelrichtingsfiets-
pad op het traject Zwaanaarde-Keizerstraat en door de herinrichting van de schoolomgeving in de
Leebrugstraat. Op de as Zwaanaarde-Keizerstraat verlaagt de snelheid van maximum 70 naar maxi-
mum 50 km per uur.

Zeven fasen

De aannemer werkt in zeven fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De werken zijn nor-
maliter gestart op maandag 14 maart aan het kruispunt Zwaanaardestraat/Zakstraat en schuiven
geleidelijk op richting Eksaarde. Het einde van de nutswerken is voorzien tegen de zomer van 2023.
Na de zomer van 2022 gaan gelijktijdig ook de rioleringswerken van start.
Tijdens de werken blijven de handelszaken in de werfzone bereikbaar. Dit wordt duidelijk gecom-
municeerd aan de hand van grote infoborden op de voornaamste toegangswegen.

Verkeerssituatie

Openbare werken van deze omvang hebben een grote impact op de verkeersleefbaarheid en de
verkeersveiligheid, in het bijzonder in de landelijke straten rond de projectzone. Deze wegen zijn
smal, worden veel gebruikt door zachte weggebruikers en hebben kwetsbare bermen.

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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De ervaring met vorige werken in Sinaai (herleggen kasseien Dries en rioproject Sinaaidorp) heeft
uitgewezen dat doorgaand verkeer in deze straten absoluut te vermijden is. Lokale omleidings-
plannen veroorzaakten toen onveiligheid en schade. Na overleg met onder meer de scholen, de
dorpsraad en de handelaars, werd daarom beslist om het doorgaand verkeer volledig buiten de
omgeving van de werfzone te houden.

Concreet gaat het om deze vier verkeersmaatregelen.

1. Verkeer van en naar Sinaai afgesloten
Het verkeer tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Klein-Sinaai en Sinaai, via de bruggen over
de waterlopen, wordt in beide rijrichtingen afgesloten. Dit vanaf maandag 14 maart tot het einde
van de rioleringswerken in 2024. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije door-
gang.

2. Enkele rijrichting tijdens de nutswerken, richting Eksaarde
De voorbereidende nutswerken zijn gestart op maandag 14 maart in de Zwaanaardestraat, aan
het kruispunt met de Zakstraat/Neerstraat, en kunnen enkel op een vlotte en veilige manier uit-
gevoerd worden door enkele rijrichting in te voeren, van Sinaaidorp richting Eksaarde.

3. Slagbomen vanaf 14 maart aan Sinaaibrug en Koebrug
Tijdens de rioleringswerken, die gedeeltelijk samen met de nutswerken uitgevoerd worden, is
de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. Daarom werd er al vanaf maandag 14 maart
een slagboom geplaatst aan de Sinaaibrug (Moervaart/Keizerstraat) en de Koebrug (Stekense
Vaart/Weimanstraat). Op die manier is het fysiek onmogelijk om de werfzone binnen te rijden
vanuit Eksaarde of Klein-Sinaai/Stekene.
Enkel hulpdiensten, openbaar vervoer, busvervoer van de scholen in de omgeving, landbouwers
met percelen in de werfzone en handelaars met essentiële verplaatsingen, krijgen een vergun-
ning om de slagboom te openen en de werfzone binnen te rijden.
Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang aan de slagbomen.
Met de plaatsing van de slagbomen wordt het verkeer tussen Sinaai en Eksaarde en Klein-Sinaai
onderbroken. Plaatselijk blijft lokaal verkeer binnen de werfzone  steeds mogelijk. De plaatsing
van de slagbomen zorgt voor minder hinder, meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid voor
de inwoners van Sinaai.

4. Wegomlegging voor doorgaand verkeer
Voor het doorgaand verkeer zijn wegomleggingen voorzien via de gewestwegen in de omgeving
van Sinaai (N70, N41 en N403) en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels (N70/Schrijberg).
Op de website van de stad vind je onder “Zwaanaarde/nutswerken leiden rioproject in” in de
bijlagen een gedetailleerde kaart van de omleidingen.
Voor wie een legende wil bij de kleurenkaart (helaas niet weer te geven in dit nummer): 
- groen: omleiding Stekene/E34 vanaf Duizend Appels (kruispunt N70/Schrijberg),
- blauw: omleiding Eksaarde/Moerbeke/E34 vanaf Duizend Appels (kruispunt N70/Schrijberg),
- oranje: omleiding Sinaai vanaf kruispunt Kapelledreef/Heirbaan (verlengde van de Weiman -
straat),
- roos: omleiding Sint-Niklaas-N403 vanaf kruispunt Kapelledreef/Heirbaan (verlengde van de
Weimanstraat),
- rood: werfzone riodossier Zwaanaarde met een zwart streepje de slagbomen
- bordjes op verschillende straten: aangeven vanaf waar er geen doorgaand verkeer meer mo-
gelijk is.
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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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Hoe gaat het verder?

In de loop van dit voorjaar stelt Aquafin de aannemer aan die de rioleringswerken zal uitvoeren.
Deze werken kunnen na de zomer dan van start gaan. De uitvoeringstermijn van de rioleringswerken
voor het volledige traject bedraagt 350 werkdagen of ongeveer anderhalf jaar. De nutswerken en
de rioleringswerken worden gedeeltelijk gelijktijdig uitgevoerd, waardoor we voor het geheel van 
de wegenwerken in Sinaai uitkomen op ongeveer 2,5 jaar.

Meer informatie

Het stadsbestuur informeert de bewoners stap voor stap over het project, onder meer via bewo-
nersbrieven. Wie zijn e-mailadres bezorgt aan communicatie@sint-niklaas.bemet de vermelding
‘Informatie Zwaanaarde’, vindt de nieuwe info telkens in de mailbox.

Alle informatie 
Verder vindt er vóór de zomervakantie een bewonersvergadering plaats in de polyvalente zaal van
OC Troelant, specifiek over de uitvoering van de rioleringswerken.

Samen voor beter

Meldingen van klachten.

Regelmatig ontvangen wij via onze webmail meldingen van klachten i.v.m. mistoestanden en/of
mankementen, vaak i.v.m. het openbaar domein. 
Een put in de rijbaan? Een verstopte rioolaansluiting? Overhangende takken waardoor je niet meer
over het voetpad kan lopen? Een omvergereden paaltje? Dit en heel wat andere zaken kan je mel-
den aan de klantendienst van de stad. De klantendienst geeft jouw melding door aan de juiste
dienst. Je melding krijgt een nummer en je krijgt informatie over de opvolging en de oplossing.
klantendienst@sint-niklaas.be

Je kan ook persoonlijk een melding maken bij de klantendienst op het stadhuis, of telefonisch via
nr 03 778 30 00. 

En de meldingen hoeven niet altijd over klachten te gaan; ook suggesties en/of voorstellen voor
verbeteringen zijn welkom.

Gegevens verenigingen

Op onze website www.sinaaileeft.be proberen wij een actueel overzicht te geven van het aanbod
van het verenigingsleven op diverse domeinen.

Wij herhalen onze eerdere oproep aan de verenigingen om ons bij eventuele wijzigingen op de
hoogte te brengen zodat wij onze bestanden kunnen aanpassen en aan de bezoekers een correct
beeld kunnen geven van de meest recente toestand. Met dank voor jullie medewerking. 

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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Geef jij ook jouw mening over de Bib?

De Bib Sint-Niklaas hecht veel belang aan jouw mening! We willen weten waar we het goed doen,
waar we kunnen verbeteren en hoe we jouw bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk kunnen
maken. We vragen je dan ook graag om onze enquête in te vullen en ons zo te helpen onze dienst-
verlening op punt te stellen. 

Kom je meestal naar de Bib in Sinaai, dan gaan de vragen enkel over dat bibfiliaal. 
Zet je nooit (meer) een voet in de Bib? Vul de enquête dan ook zeker in, want we weten ook graag
waarom mensen niet (langer) naar de Bib komen.

Je vindt de enquête op onze website: https://sint-niklaas.bibliotheek.be/publieksbevraging. 
Of scan de QR-code en vul meteen in op smartphone of tablet! 
De enquête is volledig anoniem en neemt zo’n 10 minuten van je tijd in
beslag.

Om je te bedanken, redden we 1 m2 bedreigd regenwoud voor elke inge-
vulde enquête. Bovendien maak je kans op één van de Bongo-bonnen
t.w.v. €250! Je kan de enquête invullen tot en met 31 mei 2022.

Activiteit Bib Sinaai | Ecobib | Paddestoelen kweken met Marc Temmer-
mans

Oesterzwammen zijn een delicatesse. Zeker als je ze zelf kan kweken, oogsten en supervers be-
reiden. Het leuke is dat het telen van zwammen vrij gemakkelijk kan. We overlopen wat je nodig
hebt om tot een goed resultaat te komen. Een
beetje theorie over substraat, mycelium en
teeltomstandigheden komt eerst aan bod
zonder er een biologieles van te maken. Dan
gaan we aan de slag en maken een oester-
zwamteelt op stro. Marc toont hoe je een-
voudig een cultuur opstart om er na enkele
weken de eerste vluchten oesterzwammen
op te zien verschijnen. De procedure is ge-
baseerd op zijn eigen ervaringen. Als je bij
inschrijving aangeeft dat je zelf wil proberen,
ga je zelf aan de slag (deelnemers beperkt,
kostprijs €7). Je gaat naar huis met je zak
substraat (20 à 25 kg), zoekt een geschikt
plaatsje, wachten, oogsten en smullen… Je
kan natuurlijk ook gewoon komen kijken en
luisteren en het daarna zelf proberen.
In samenwerking met VELT Waasland.

Datum: zaterdag 30 april van 10u00 tot 12u00 in de  Bib te Sinaai.

Inschrijven: bibpubliekswerking@sint-niklaas.be of 03 778 34 00
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Kunst uit Sinaai 2022
Oproep aan alle kandidaten

Kunst uit Sinaai, hét jaarlijkse evenement rond plastische kunst, 
poëzie en muziek in Sinaai vindt in 2022 plaats 
in het weekend van 23, 24 en 25 september.

Kunstenaars, creatievelingen ouder dan 18 kunnen zich inschrijven voor deelname tot 

17 april 2022 bij Bettina FIERENS, 

bettina.fierens@gmail.com.

Plastische kunst, fotografie, textielkunst, ceramiek, beeldhouwwerk, poëzie, muziek, dans, …
Alle disciplines worden verwacht.

Vermelding van naam, adres, telefoon en mail alsook de discipline (of meerdere) is vereist.

Als thema is dit jaar gekozen voor BOMEN(als bomen vertellen),

en KOM OP, WE GAAN ERVOOR
Deelnemers zijn echter niet verplicht deze thema’s te volgen en 

kiezen zelf hun deelnemende werken.

Wij hopen ook dit jaar op een grote en diverse opkomst.
De stuurgroep is nog volop bezig met de voorbereiding en de keuze van de locatie(s), 

zodat ook dit jaar een succesvolle editie kan uitgebouwd worden.

Iedere deelnemer krijgt later een uitnodiging 
om de praktische zaken te bespreken op een algemene vergadering. 
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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www.verberckmoesramenendeuren

Cadzandstraat 8
9112 SINAAI

Nieuwe Baan 7 - 9111 Belsele - 03 722 91 00 - info@accountancyvanpoucke.be
www.accountancyvanpoucke.be
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Bel of mail ons vrijblijvend 
0476 / 26 63 37   

info@caeldries-elektro.be

Leestraat 47 - 9112 Sinaai
www.caeldries-elektro.be

Stefan Caeldries bv
algemene elektriciteitswerken

domotica – ventilatie 

elektrische laadpalen

nieuwbouw & renovatie
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Dienstencentrum “De Schutterij”  
Het jaar 2022 zijn we in dienstencentrum De Schutterij alvast positief gestart!
Dat we geen receptie konden doen, was jammer. Maar met veel plezier hebben we 108 aperoboxen
bedeeld: santé! Kom zeker in onze cafetaria eens kijken naar de vrolijke selfies van ieders apero-
momentje thuis!

En ook het nieuwjaarsmenu en valentijnsmenu waren snel volboekt. Fijn dat mensen terug kunnen
komen genieten van een betaalbaar etentje! Schrijf zeker ook tijdig in voor ons paasmenu op Paas-
maandag 18 april.

Ondertussen trokken we met enkele enthousiaste vrijwilligers het dorp in om mensen te trakteren
op lekkere warme soep en om een babbeltje te doen. Hiermee willen we ons dienstencentrum nog
meer bekend maken bij de dorpelingen. 

Met onze valentijnsactie “sjoeke voor een chouke” brachten we lief-
devolle boodschappen en 44 smakelijke sjoekes aan huis. Een warm
initiatief van mensen om hun familie, buurman, poetsvrouw,... te be-
danken.

In het dienstencentrum kunnen jullie nog steeds op weekdagen te-
recht om 12u00 voor soep, een warme maaltijd en nagerecht. Het
weekmenu is te vinden op onze website of kunnen jullie afgedrukt
ophalen in de cafetaria. Ook voor afhaalmaaltijden, gebruik aange-
paste badkamer, kapsalon en pedicure (op afspraak), digitale hulp,...
zijn jullie steeds welkom.

En er kan ook nog aangesloten worden voor ‘beweeg je fit’ op maan-
dag 10u00-11u00, Au Tir à l'arc (2 uur frans praatcafé op dinsdag 14u00-16u00), qigong (op woens-
dag 10u00-11u00), kaartnamiddag (i.s.m. Landelijke Gilde), uurtje wandelen of spelnamiddag (i.s.m.
FeMma), workshop macramé, workshops met Marleen (originele paaskippen),...

In maart werkten we tevens een programma uit rond het thema “vrouwen”:

Verwenmoment handen: maandag 7 maart 13.30-15.30u en vrijdag 6 mei 19-21u
Verwenmoment gelaatsverzorging: vrijdag 18 maart 13.30-15.30u
Ontbijtfilm FeMma: vrijdag 11 maart 8.30-11.30u

In april bieden we activiteiten aan rond het thema “valpreventie”:

Valcluedo: maandag 25 tot zondag 1 mei, voor elke deelnemer een goodie-bag
Fit-O-meter: maandag 25 april t.e.m. vrijdag 29 april
Infomoment door Anke Kelem: maandag 25 april 11-12u

En nóg goed nieuws: door onze groei zal onze werking dit voorjaar uitbreiden en zullen we alle
weekdagen open zijn tot 17.30u!

Voor meer informatie en inschrijvingen kunnen jullie terecht in het dienstencentrum of op het
NIEUWE nummer 0477 90 16 82 onthaal De Schutterij.

23
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Rode kruis – bloedcollecte
Omwille van de pandemie zullen de bloedcollectes opnieuw plaatsvinden in
de kapel van het WZC Huize Den Dries, Sinaai 7-9, te Sinaai, op 28 maart
en op 8 juni, telkens van 17u00 tot 20u30.

Inschrijven verplicht via “donorportaal.rodekruis.be” of via het gratis telefoonnummer 0800/777.00

Programma periode april – juni 2022
• zaterdag 23/04 om 14u00 – Lochristi: gegidst bezoek aan het Lochristi Sierteeltmuseum LoS

25

solidariteit

Sinaai

Het LoS is een ode aan
de mensen die Lochristi
als bakermat van de
commerciële sierteelt op
de wereldkaart hebben
gezet.

Het museum is aan te
treffen in de prachtig ver-
nieuwde site van de
(oude) pastorie van Zaf-
felare. Het is omringd
door een indrukwek-
kende tuin die bezaaid
ligt met talloze planten-
en bloemsoorten, gloriet-
ten, oude en nieuwe ser-
res die tal van historische

werktuigen herbergen, restanten van een middeleeuwse omwalling… en vormt middenin Zaffe-
lare-dorp een groene long van 6.500 m2.

verenigingen
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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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• zondag 01/05 om 04u45 – Dries: vroegmorgenwandeling in de Fondatie

• dinsdag 03/05 om 20u00  – Dorpshuis: lezing i.s.m. Landelijke Gilde Sinaai 
“Chocolade en bier: een hemelse combinatie” 
door Geroen Vansteenbrugge

• zondag 22/05 om 09u30 - Dries: daguitstap naar Zele

• zaterdag 18/06 om 19u00 - Dries: midzomerwandeling

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      davidsfondssinaai.

Bier en chocolade. Dé
producten die België
op de wereldkaart
plaatsen omwille van
hun superieure kwali-
teit. Maar bier samen
met chocolade of pra-
lines degusteren? Wie
bedenkt nu zóiets? En
toch!

Meer zelfs, ze kunnen
de perfecte vervanger
zijn van het klassieke
dessert als afsluiter
van een etentje met
familie of vrienden.

Bierkenner Geroen Vansteenbrugge stelt zijn palet samen in samenwerking met Valentino Cho-
colatier en chocolatier Stijn Vanhoutte en proeft samen met ons van de leukste combinaties!
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FERM-nieuws 
Op vrijdag 14 januari stapten we het nieuwe jaar in! Met zo'n 30 deelnemers vertrokken we aan het
KLJ-lokaal voor een leuke wandeltocht met enkele lekkere tussenstops. Aan sfeer en gezelligheid
was er geen gebrek! 

Onderweg werd er nagedacht over enkele gokvragen, wie kon het best inschatten hoe oud alle
bestuursleden samen zijn(1)? Of hoe groot is het speelpleintje aan de Franciscuslaan(2)? Ten slotte
moest ook nog het gewicht van een bloempot ingeschat worden(3). Alle antwoorden werden op-
geteld en er kwam één overduidelijke winnaar uit de bus. Wim Verniers bleek over het beste in-
schattingsvermogen te beschikken. Hij won een zoete verrassing! Proficiat, Wim! 
Wat een gezellige activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is!

Ook de komende maanden staat er heel wat op ons programma: in maart organiseren we een
kookles voor kinderen (12/03) en gaan we bowlen (25/03)! Samen met FEMMA staat ook de info-
avond “65 tips voor minder afval” gepland. 
Tijdens de paasvakantie staan een kookles, een workshop bloemschikken en een activiteit van
FERM regionaal i.v.m. opruimtips op onze kalender.

Hou zeker onze Facebookpagina in het oog voor meer informatie over deze activiteiten! 
Hopelijk mogen we jullie verwelkomen!

P.S. voor wie nieuwsgierig is naar de oplossingen van de gokvragen: 
(1) 660 jaar
(2) 5245 m2

(3) 3866 g.  

Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:11  Pagina 28



Koninklijke toneelkring Baudeloo 

In het vorige nummer van Info Sinaai hebben we met veel enthousiasme onze voorjaarsproductie
“IK, IK BEN TOTAAL” aangekondigd. We hadden voorzien om eind maart vijf opvoeringen te bren-
gen. Omdat toch minstens drie maanden op voorhand moet gerepeteerd worden en dit, volgens
de toen geldende Coronaregels, slechts kon vanaf februari was het onmogelijk een dergelijke pro-
ductie degelijk voor te bereiden. Het bestuur besloot dan ook om nogmaals deze productie uit te
stellen. Hopelijk lukt het, voor de vierde maal, uiteindelijk toch. De geplande data voor het najaar
zijn: 11-12-13-17-18 en 19 november.

Meer info vindt u op onze website en facebookpagina.

Mannenkoor Gaudeamus zingt weer… 
Na een veel te lange tijd van stilzitten, quarantaine en afzondering, is er weer
hoop op een normale koorwerking.

2020 en 2021 waren jaren van stilte tot de mogelijkheid kwam om naar het einde van 2021 voor-
zichtig een kerstconcert te plannen. Amper een paar weken in november en december kon er ge-
repeteerd en gezongen worden. Het concert werd door Covid afgevoerd maar de H. Mis op
Kerstdag in de St.-Catharinakerk kon alsnog opgeluisterd worden met gezang.

Het deed deugd, maar de vreugde was van korte duur. Alweer gedaan met repeteren en daar bo-
venop kwam het plotse ontslag van onze dirigent dat maakte dat van samen zingen voorlopig geen
sprake meer was.

De zoektocht naar een nieuwe dirigent viel uiteindelijk mee zodat wij op donderdag 17 februari
terug onze repetitieruimte in het gemeentehuis van Sinaai gevuld hebben met gezang.

Met 24 enthousiaste zangers is de eerste repetitie met een nieuwe gedreven dirigent zeker een
succes geworden. Nu hopen dat dit het begin is van een nieuwe episode in de toch al boeiende
geschiedenis van Mannenkoor Gaudeamus.

Mannen die graag zingen en deel willen uitmaken van een toffe groep kunnen steeds aansluiten.
Elke donderdagavond is er om 19u30 repetitie op de bovenverdieping van het voormalig gemeen-
tehuis van Sinaai.

Info bij de leden en op de website www.gaudeamus.be.  

29
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Markant
Helaas waren we opnieuw genoodzaakt onze activiteiten te annuleren.
We hopen dat we vanaf maart onze werking onder normale omstandigheden kunnen hervatten.
• Maandag 25 april: bezoek aan atelier “Eva Schalckens”

Sinaaidorp 55, Sinaai – 14u00
• Donderdag 12 mei: daguitstap naar Antwerpen: “dwalen langs de Schelde” verzamelen op den

“Dries” ± 9u00
• Woensdag 15 juni: bezoek “bloemen- en kruidentuin” – Evy Thuysbaert

Zwaanaardestraat 58, Sinaai – 14u00

Edgar Tinelmuseum vzw – Sinaai
Project Tinelstraten 
De herinnering aan zijn beroemdste zoon, de componist Edgar Tinel, wordt door Sinaai
trouw in ere gehouden.

In de Edgar Tinelstraat is in zijn geboortehuis op de benedenverdieping een onderafdeling van het
deeltijds kunstonderwijs gevestigd, maar op de bovenverdieping huist een klein maar goed gestof-
feerd museum.

Andere straatnamen in Sinaai verwijzen naar bekende werken van Edgar Tinel: naar zijn oratoria
Franciscus, Godelieve en Katharina, naar Klokke Roeland waarmee hij de Prijs van Rome won en
naar Loverkens, één van zijn mooie liederencycli.

Ook in 27 andere gemeenten in Vlaanderen en Nederland vinden we Tinelstraten of -pleinen terug.
In het Land van Waas zijn dat Beveren, Lokeren, Stekene en Temse. 
In Mechelen was Tinel benoemd tot directeur van het latere Lemmensinstituut.
Daar werd een laan naar hem genoemd en de cafetaria van de vernieuwde bibliotheek refereert
naar zijn naam. Ook diverse gemeenten in de buurt van Mechelen kregen een Tinelstraat. Als di-
recteur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel was Tinel een invloedrijk man, al vinden wij
in het Brussels gewest enkel in Anderlecht een straatnaam terug. In het Antwerpse is dat in Ber-
chem en verder nog in de steden Brugge, Gent, Kortrijk en een aantal kleinere gemeenten. 
In Nederland is er een Tinelstraat in Bergen op Zoom en in Eindhoven.

Graag willen wij de inwoners van al deze Tinelstraten laten kennismaken met Edgar Tinel en zijn
werk door hen uit te nodigen in ons museum.
De Sinaaise Tinelstraten waren er al op bezoek op 27 oktober 2019 maar corona gooide roet in het
eten. In 2022 nemen wij de draad weer op. 

Van april tot oktober is er ook elke maand een open deur op de vierde zondag van de maand van
14u30 tot 17u00. Dus op 24/4, 22/5, 26/6, 24/7, 28/8, 25/9 is er telkens een gids aanwezig. Kom
zeker eens langs om kennis te maken, om de nieuwe aanwinsten en de Tinelfilm te bekijken.

Om het werkjaar 2022 te bekronen plannen wij zoals elk jaar een feestelijk concert op 19 november.
Noteer alvast de datum. Volg ons ook op onze website www.edgartinel.be en als lid krijg je ook
onze nieuwsbrief. 
Wie lid wil worden van de Tinelkring kan dat door €5 te storten op rekeningnummer BE56 4013
5175 8188 van het Edgar Tinelmuseum vzw. Namens het bestuur van vzw Edgar Tinelmuseum.
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Dag “Alleman”!
We zijn ondertussen weer halverwege het chirojaar. Wat is de eerste helft alweer voorbij gevlogen!
We hebben ons al vele zondagen goed geamuseerd en kijken al uit naar het hoogtepunt van dit
jaar, ons bivak. Dit vindt plaats van 22 tot 31 juli in het mooie Mol! De leidsters hebben er alvast
heel veel zin in.

Dankzij de versoepelde coronaregels kon onze fuif “Balls & Beats” op 12 maart doorgaan. Het was
een editie om nooit te vergeten! Iedereen was duidelijk heel blij om terug naar het vertrouwde Troe-
lant te komen en om er samen een onvergetelijke avond van te maken. Bedankt aan de Sinaaise
jeugd om zo massaal aanwezig te zijn!

Ook konden we weer rekenen op jullie vele bijdragen tijdens de oud ijzeractie. Dit jaar ging de actie
door op een nieuwe locatie, maar dat hield jullie niet tegen om ons te komen helpen. Bedankt hier-
voor!

Graag brengen we jullie ook al op de hoogte van de komende evenementen, zo kunnen we al
samen uitkijken!

Markeer alvast zondag 26 juni in jullie agenda, want dan staat onze jaarlijkse BBQ op de planning.
Lekker eten en genieten van de eerste zomerzon. Hopelijk zien we jullie daar. 

Op 22 juli vertrekken we met een 200-tal chiromeisjes op bivak richting Mol om ons samen 10
dagen vollenbak te amuseren. 

We hopen jullie binnenkort te zien op een van onze toekomstige evenementen.Tot dan!
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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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Disselingen
Jaarboek 2022
Zoals eerder aangekondigd behandelen we in ons jaarboek 2022 het thema “sport”. We
bezitten reeds heel wat informatie en ook wat illustraties, maar de meeste clubverhalen
kunnen nog wel worden aangevuld. Daarom vind je hieronder een overzicht van
verdwenen en nog bestaande sportverenigingen die we willen beschrijven. We kijken
uit naar wat jij nog kan toevoegen aan onze gegevens om in de volgende publicatie
een ruim beeld over ons thema te brengen

1. Atletiek: – atletiekclub Belsi met veldlopen voor dames
– Running Team en de Finse piste

2. Autosport:  – Robert Verstraete van autostal  “Catrien”
3. Biljarten: – biljartclub Herleving
4. Hengelen: – De Linievissers in het “stiltegebied”
5. Hondensport: – De Politiehond van het Wijnveld
6. Judo: – judoclub Troelant
7. Korfbal: – Vos Reinaert als multisportvereniging
8. Mountainbike: – Fabrice Mels werd wereldkampioen
9. Tafeltennis: – TTC Troelant ontstond in het gelijknamige jeugdhuis

10. Voetbal: – SK Sinaai en Sparta Duizend Appels actief in het KVS
– F. C. Herleving Sinaai in sportcentrum Ter Beke
– Sinaai Girls ontstaan uit F. C. Wijnveld
– F. C. Luitentuit verliet zijn basis

11. Volkssporten: jaarlijkse volkssportfeesten met de zeskamp (org. Sportraad)
12. Volleybal: VC Sibok speelde met heren- en damesploeg
13. Wandelen: wandelclub De Bokkenstappers
14. Wielrennen: – sportcomité Gemeentebelangen als organisator en koepel

– sportcomité Duizend Appels ging zijn eigen weg
– andere sportcomités werkzaam in de wijken
– wielrenners: Etienne Van Vlierberghe en anderen

15. Wielertoeristen: – wielerclub Rijdt Lustig
16. Zaalvoetbal: ZVC Center Huis Jozef en andere

HEB JE HIEROVER IETS IN JE BEZIT? BEZORG HET ONS.

Foto's graag naar Jos Daems, Hemelsbreedte 103 of josdaems.sinaai@gmail.com
Info naar etienne.de.meester@skynet.be  of 03.7724164.

Schenkingen
Lu Baeckelandt: enkele Sinaaise flyers en een foto van mevrouw Bellemans bij het
kasteel op Duizend Appels.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Wat de weerbare mannen ons leren over onze naamgeving 
‘Het kind moet een naam hebben’ – een uitdrukking die vroeger net als nu ook letterlijk
genomen mag worden.  En dat voornamen onderhevig zijn aan de tijd en zijn idolen
weten we al lang. Zo was er duidelijk een Franse mode eind 19de – begin 20ste eeuw
en een Engelse/Amerikaanse tendens na de Tweede Wereldoorlog. Maar toch zijn
er ook ‘blijvertjes’: namen die al in de middeleeuwen opduiken en tot in onze tijd
doorleven. Soms vinden we ze terug als achternaam, maar evenzeer zijn ze ook nu
nog populaire voornamen, wars van alle tijds- en media-invloeden.  Daarom zijn we
als we een namenlijst uit ververvlogen tijden te pakken krijgen, altijd benieuwd welke
namen toen ‘in’ waren. In Sinaïek nr.2 van 2020 (jaargang 16) liet Luc Van Thienen u
al kennis maken met de namen uit de kerkregisters van 1617. Dank zij Robert Duthoy,
die onverdroten naar oude publicaties over Sinaai speurt, konden we nu een blik
werpen op de lijst van “Weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en
1558”. En natuurlijk willen we u dit niet onthouden. Misschien haalt u er zelf wel in-
spiratie uit!

Over de lijst
De tekst, momenteel te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren,
is een uitgave van 1861 van C.P. Serrure. De auteurs zijn enkele anonieme klerken
uit de 15de en 16de eeuw.  Constant Serrure verzorgde de uitgave op vraag van de
Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, waarvan hij één van de stichters was. Hoewel
de tekst gewoon een opsomming van namen is, vond de maatschappij die meestal
literaire teksten uitgaf, hem toch belangrijk omdat hij een nauwkeurige optelling van
de weerbare mannen geeft. Hij kon dus voor verschillende onderzoeksdoeleinden
gebruikt worden. Wij zijn vooral in de naamgeving geïnteresseerd. Serrure beschrijft
in zijn voorrede het archiefstuk als een smal langwerpig register, bestaande uit drie
rollen, geschreven in verschillende handschriften. Twee rollen (van 1480 en 1552)
vermelden de namen en voornamen, in 1558 werd alleen het aantal beschikbare man-
nen per prochie vermeld.  Serrure vermoedt dat het handschrift een kopie voor het
Hoofd-Collegie van het Land van Waes is en dat de oorspronkelijke lijst aan ’s Lands bestuer
werd overgemaakt.

Over C.P. Serrure
Constant-Philippe Serrure (Antwerpen 1805 - Moortsele 1872) was een Belgisch histo-
ricus, numismaat (= muntenverzamelaar), bibliofiel en filoloog. Hij was een aantal jaren
provinciaal archivaris van Oost-Vlaanderen en was van 1836 tot 1857 verbonden aan
de universiteit Gent als hoogleraar, decaan en zelfs 2 jaar als rector.  Maar hij is vooral
bekend als uitgever van historische literaire teksten en als één der stichters van het
Willemsfonds. Hij publiceerde honderden artikels in talloze tijdschriften en liet ons
ook een 50-tal boeken na.

De weerbare mannen
Wat zijn nu ‘weerbare mannen’? Niets meer of minder dan alle mannen tussen 18 en
70 jaar, die desgevallend onder de wapens geroepen konden worden. Dat verklaart
ook waarom de lijsten net in die specifieke jaren opgemaakt werden. Rond 1480 maakten
de Nederlanden deel uit van het Bourgondische rijk, dat voortdurend in oorlog was
met Frankrijk. In 1477 had Maria van Bourgondië het Groot Privilege ondertekend,
waardoor de gewesten een soort federale structuur kregen, met verregaande bevoegd-
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heden. Als tegenprestatie waren zij bereid om troepen te ronselen om de opmars van
de Franse koning te stuiten. En daarom werd waarschijnlijk de lijst van 1480 opgesteld.
Volgens de lijst beschikte Sinaai op dat moment over 180 weerbare mannen.
Midden 16de eeuw was het nog steeds hommeles tussen de Oostenrijkers en de Fransen.
Op 26 september 1551 verklaarde Karel V alweer de oorlog aan Frankrijk, waarop Maria
van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden, alvast troepen begon te ronselen. In
die context moeten we de lijst van 1552 zien. En in 1558 liet Karel V de Nederlanden
over aan zijn zoon Filips II, die met de Engelse kroonpretendente getrouwd was, wat
opnieuw het wantrouwen van de Fransen aanwakkerde. Bewapenen maar weer!
Voor Sinaai worden respectievelijk 224 en 126 mannen (ende daaronder XII busschieters)
geteld – een opmerkelijk verschil tussen beide jaren, dat ook in een aantal andere ge-
meenten te zien is. Op het einde van de rol van 1558 wordt als verklaring hiervoor
gegeven dat men in 1552 al een aantal manschappen moest leveren, waarvan een
groot deel (nog) niet teruggekeerd was. 

En dan nu de namen
Op de lijsten vinden we in totaal de namen van 393 weerbare mannen terug, wat niet
klopt met de vermelde aantallen. Hiervoor wordt geen verklaring gegeven, maar dit
is voor onze insteek ook van minder belang. Ons interesseert vooral welke namen er
toen aan jongens gegeven werden en welke de tand des tijds overleefden.
Veruit de populairste naam was Jan; we vinden deze maar liefst 42 maal terug in
1480 en 58 maal in 1552, samen goed voor bijna ¼ van het totaal. Ook Pieter scoort
goed: 19 maal in 1480 en 39 maal in 1552. Als je in die jaren in gezelschap dus ‘Jan’
of ‘Pieter’ riep, had je veel kans dat er reactie kwam. In 1480 vinden we 20 maal Gillijs
(afkomstig van Egidius) terug, dat in 1552 Gillis werd en toen 19 keer voorkwam.
Nog altijd populair dus. Een opmerkelijke stijger was Joos (van Judocus), dat in 1480
4 maal vermeld wordt, maar in 1552 al 17 keer.  
De andere namen komen sporadischer voor, maar we willen ze u niet onthouden
(als er verder niets bijzonder over de naam te vertellen valt, geven we tussen haakjes
het aantal vermeldingen in 1480 en in 1552):

- Adriaen (3 – 9) en Andries (3 – 4)
- Anthonis of Anthuenis: vinden we 4 maal terug in 1552, maar niet in 1480
- Arendt (van Arnoldus) en Bartholomeus: éénmaal in 1552
- Boudijn (van Balduinus) komt 6 maal voor in 1480 en vinden we in 1552 6 maal terug

als Bauwen
- Christiaen duikt slechts éénmaal op in 1552, misschien omdat oorspronkelijk deze

naam alleen aan kinderen gegeven werd die op Kerstmis geboren werden. 
- Claeys (1 – 3) 
- Cornelis: niet in 1480, tweemaal in 1552
- Daem (kan van Adam of van Damianus afkomstig zijn): éénmaal in 1480
- Daneel (van Daniël): 3 maal in 1480, tweemaal in 1552
- Dieric: vinden we 3 maal terug in 1480, maar was in 1552 blijkbaar uit de mode.
- Eloy (van Eligius): éénmaal in 1480
- Franciscus komt in 1480 éénmaal voor als Franchoys en in 1552 éénmaal als Fransoys.

Duidelijk nog geen populaire naam op dat moment.
- Gabriël: éénmaal in 1552. De aartsengelen waren niet trendy, want Michiel vinden

we slechts tweemaal in 1480 en éénmaal als Machiel in 1552.
- Goorijs (van Gregorius) komt in 1480 éénmaal voor, naast Joorijs driemaal. In 1552 
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vinden we deze naam eveneens driemaal als Jooris terug.
- Heyndric (4 – 2)
- Impijn: deze voornaam hebben we slechts éénmaal teruggevonden, in 1480. Blijkbaar 
was het een naam die in de familie doorgegeven werd, want de persoon in kwestie 
heette Impijn Impijns . Maar naar wie of wat de naam verwijst is ons een raadsel.
Als iemand een idee heeft, hoor ik dat graag!

- Jacob of Jacop (2 – 7)
- Lauwer (van Laurentius): vinden we als dusdanig 4 maal in 1480 en 4 maal in 1552.
In 1480 vonden we ook volgende varianten terug: Leys (2), Luenijs (2) en Luue (2).
Duidelijk een populaire heilige!

- Lievin (1 – 7)
- Lippijn: nog zo’n leuke verdwenen naam uit 1480. Waarschijnlijk is het een vorm van 

Filippus, die we behoorlijk wat keren als Philips terugvinden (6 – 6). Maar Lippijn
verwijst ook naar een sotternie in het abele spel Esmoreit, waaruit we kunnen afleiden
dat onze voorouders hun klassiekers kenden! 

- Marcq: vinden we éénmaal terug in 1552. Net als Dieric blijkbaar nog niet in de mode.
Dat was in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw anders!

- Martijn staat éénmaal in de lijst van 1480, Merten éénmaal in die van 1552.
- Matheeus staat 3 maal vermeld in 1480 en 4 maal in 1552 (naast tweemaal Mathijs).
- Paesschier (Paschasius) is de naam die traditioneel aan kinderen gegeven werd, die op
Pasen geboren werden. We vinden hem éénmaal in 1480 en tweemaal in 1552 terug.

- Pauwels (2 – 3)
- Raes (van Erasmus) staat éénmaal in de lijst van 1480. Is bij ons momenteel vooral een

familienaam, net zoals Maes (van Thomaes, die we éénmaal in 1552 lezen).
- Roeland vinden we éénmaal terug in 1480. Deze naam is ontleend aan de legende

rond Karel de Grote, wiens paladijnen Roelant en Olivier heetten. De afgeleide familie-
naam is Roels.

- Rogier (1 – 1) werd als naam eveneens bekend via de ridderromans. Het is een 
Germaanse naam, die letterlijk betekent: hij die met de speer roem verwierf.

- Room (Romanus) lezen we éénmaal in 1480, evenals Servaes (Servatius).
- Sander verwijst naar Alexander, de held uit de Trojaanse Oorlog. De naam duikt her 

en der op, zo ook bij ons in 1552.
- Stevin van het Griekse Stephanos is  nog een zeldzame naam; we vinden hem slechts

éénmaal terug in 1480.
- Symoen (Simon) staat 4 maal in de lijst van 1480 en éénmaal in die van 1552. Is ook

terug te vinden in de familienaam Moens.
- Vincent (Vincentius) duikt zowel met t als met dt op, éénmaal in 1480 en 3 maal in 1552.
- Nog een verdwenen naam is Voolmaer (Volmar), die we terugvinden in 1480. Ook dit

is in oorsprong een Germaanse naam en hij betekent: beroemd bij het volk. Mooi toch?
- Willemduikt 9 maal op in 1480 en slechts tweemaal in 1552 en Wouter vinden we één-

maal terug in 1480, maar niet meer in 1552. Beide namen zijn in onze tijd terug opgevist.
- Zegher (Sigerus) vinden we 4 maal terug in 1480 en éénmaal als Segher in 1552, even-

eens een Germaanse naam: beschermer van de zege.

Dit is wat de namenlijsten uit 1480 en 1552 ons vertellen over onze voornamen. In
een latere bijdrage nemen we de familienamen van onze weerbare voorvaders onder
de loep.

Annemie Bogaert
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Gedichten van Clement Vermaere
Jozef Clement Vermaere, voormalig gemeentebediende én gedreven heemkundige
(getuige hiervan zijn Sinaitica) had een grote liefde voor onze taal (zie bijdragen in
Sinaïek 2008 nr. 3 en 2021 nr. 3). Hij kroop ook vaak in zijn pen als gelegenheidsdichter
en nam daarbij graag bekende dorpsgenoten op de korrel. Zo legde hij anekdotes,
die onze toenmalige dorpsgenoten vast niet onbekend waren, vast op rijm. We laten u
hierbij proeven van twee van zijn verzen over de strapatsen van de bekende cafébaas
Jean De Decker, die wel tegen een stootje kon.

Ballade van de Melkweg Niet voor Jean

Kwart voor elven ging de wekker,
naast het bed van Jean De Decker.
“Opstaan” riep zijn vrouw “En rap !
Ge moet om melk nog voor de pap !”

Jean trok bei zijn ogen open,
liet zijn waterpot vollopen,
trok zijn onderbroeksken aan
en ging in zijn kleren staan.

’t Trapken af en gauw gegeten,
gauw zijn klaksken opgesmeten
en zijn fraksken aangedaan,
en ons Jeansken op de baan !

Voor ’t gemeentehuis gekomen,
liep hij echter al te dromen
en daar zat hij op zijn gat,
want de baan lag toch zo glad !

Recht gekropen met gesakker,
werd hij nu volledig wakker
en dacht zo : “Wel verdraaid,
’t heeft mij iemand hier gedraaid !”

Hij naar binnen met veel streken
en zijn kopken eens gesteken

door het veel te klein guichet :
daar verloor hij kan én pet !

’t Petje heeft hij vlug gegrepen,
maar zijn kan kreeg enkel nepen
op de bodem en het scheel :
slechts de stukken bleven heel.

Jeanske is dan met de brokken
naar de Kwaadhoek op getrokken.
“ ’t Geeft niet, is ‘r een gaatje in,
doe de melk er toch maar in.”
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“ ’t Vriest toch, “ dacht hij “ harde koppen,
’t melkske zal die gaten stoppen :
eer ik voetstaps wederkom,
heb ik weer een “hele bôm !”

Zo gezegd en zo verbleven :
’t melkske is wel opgesteven,
maar het drupte toch nog wat.
Heel de Kwaadhoek lag àl nat.

Toen zijn vrouw de melk wou koken,
is ze in koleir’ ontstoken :
want voor zulke dure prijs,
kreeg ze slechts een klompke ijs.

Al de rest had Jean verloren ;
heel de Kwaadhoek was vol sporen,
die nu plots en overhoopt,
in de “MELKWEG” werd herdoopt !

~~ ~~ ~~ ~~

Den Dekker met zijn lange frak,
die droeg eertijds een djaverklak,
totdat ’t malheur is voorgevallen,
dat hij eens was in ’t slaap gevallen,
bij ’ t beeld van Sint-Antoon !
Toen kwam hij met zijn kopken schoon
en met zijn haar verward,
en met de schrik in ’t hart,
al bij zijn Liza weer.
Die ging vaneigest weer te keer.
Maar of ze Djang nu kijfde of niet,
Den Djang, die vindt zijn klaksken niet.
Hij loopt nu me een potsken op
en krijgt gedurig pijn al in zijn kop.
Maar als hij eens zo lui niet was,
dan  kwam zijn klaksken van een pas,
toch bij de eigenaar terecht ?
Want ik heb ’t klaksken vastgehecht
Terwijl het maantje scheen…….
AAN SINT-ANTONIUS ZIJNEN TEEN.  
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Gelezen in de krant - GAZETTE VAN LOKEREN
Zondag 20 april 1862. - 19e Jaer N.° 919. - Pagina 4, kolom 1
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Zelfstandige naamwoorden met S – deel 3
‘Alle goede dingen bestaan uit drie’… dit gezegde verwijst niet naar de Heilige
Drievuldigheid, maar naar het oude rechtsbestel, waarbij ‘ding’ dus een afkorting is
voor gerechtsgeding. En dat duurde in principe drie dagen.  Dit weetje krijgt u cadeau
bij de derde aflevering van de zelfstandige naamwoorden die beginnen met een S. 

Soeduur: soldeersel – van het Franse soudure
Soldoat: een soldaat – een lange a wordt als oa uitgesproken voor een t
Soffroan: saffraan
Solo-slim: alle slagen halen bij kaartspel (wiezen)
Sosseteit: een vereniging, sociëteit – we hebben de uitspraak wat ‘vereenvoudigd’
Sossiesen: worsten – van het Franse saucisse
Spaal: een spel een partijtje, een speld – e verandert in a voor een l
Spaleken, spaaldeken: een speldje om te naaien
Spalekop: het bolletje aan een kopspeld
Sparadrap: kleefpleister – is het Franse woord voor pleister
Sparloet: een dennenappel
Spaugsel: braaksel
Spekuloasie: speculaas
Spender: kleine bergruimte onder een trap, het woord is verwant met spinde (provi-
siekast)
Spetploeg: een wentelploeg, keerploeg – afgeleid van spetten (spitten)
Spie: een puntig stuk (taart)
Spieëk: de spaak van een houten wiel – een ‘speek’ is een stuk hout
Spieëkbak: een spuwbak
Spieëkmadaulie: een duwtje op de borst met de duim
Spieëksel: spuugsel, speeksel
Spieëtlap: een spatlap
Spiejoen: een spion
Spietspijn: een soort hout, komt van het Engelse pitchepin (Amerikaanse den)
Spinnekop: een spin
Spinnekoppenet: een spinnenweb
Splenter: een splinter - klankwissel
Spoaë: een spade
Spons(h)anddoek: badstoffen handdoek – wie herinnert zich de ‘sponsen’ jongens-
shorts, die de nationale vakantiedracht waren?
Sprieë: een spreeuw – eeu klinkt steeds als ieë
Spriet: een gulp, herdersstaf – was oorspronkelijk de plaats waar de benen tegen het
lichaam komen en werd later gebruikt om het deel van de broek aan te duiden, dat
deze ruimte bedekt.Een oud kinderversje:

Onze Charel is ne straffe gast
Want zijne spriet goa mê ne grendel vast

Spriewaul: goedaardige deugniet, levendig kind – verwijst naar de sperwer (of klamper)
Spruitstek: spruitstengel
Stalling: alle stallen onder één dak
Stambeeld: een monument, standbeeld – klankwissel n/m en verdwijnen van d in het
midden van een woord
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Staump: een duw, stamp
Staur: veedrijver, opjager van wild
Steekvogel: vogel waar de schutter naar richt
Stekduuësken: een lucifersdoosje – een stek is een puntig stokje
Stekelbaksken: stekelbaarsje, ook bliekske genoemd
Stekelveiërken: een egel
Stekerken: opvouwbaar kinderwagentje, buggy
Steiërfput: en zinkput. Het gebruik van de put dateert uit de 18de eeuw, toen men
alle overschotten in een put gooide, in de hoop dat ze zouden afbreken.
Steiërkwauter: salpeterzuur
Stek: ijzeren pin, bijtende opmerking – ze gaf mij alkaks ne stek betekent ze maakte als
was het toevallig een giftige opmerking
Ster: een hemellichaam, kop of hoofd
Stieënezel: kleine ezel, eigenzinnig koppig mens
Stieënrat: Guinees biggetje
Stiksken: een stukje – a stiksken vlees
Stinker, stinkoard: smeerlap – ook in de uitdrukking hij vertrok mê zijne stinker in zijn
gat (hoeft wellicht geen uitleg)
Stinkerken: een afrikaantje (bloem)
Stijsel: stijfsel, zetmeelpoeder om textiel te stijven – de f verdwijnt voor s
Stoasie: spoorwegstation
Stoef: bluf, snoeverij
Stoefer: een pocher, opschepper
Stoeferken: pochet, zakdoekje in borstzakje van een vest, dikwijls assorti met de das,
a.ha.w. om ermee te pronken 
Stoefkont: een meisje dat graag pronkt
Stoepken: een stompje, een overschotje 
Stofnetten: stofdraad, ontstaan doordat stof aan oude spinnenwebben of -draden
blijft kleven 
Stokvis: gezouten en gedroogde kabeljauw

Handjes draaien, koekebakken vlaaien
Handjes draaien, koekebakken vis
Ge kunt da nie geloven hoe lekker dat da is
Stokvis 

Stoofbuis: een kachelpijp
Stoofhauk: een pook, stoofhaak
Stoofkarbonoaën: karbonade
Stoofpot: gietijzeren vuurpot
Stooksel: brandhout voor haard of kachelpijp
Stoppenaulde: een stopnaald
Stopsel: een kurk
Stopselgeweiër: een speelgoedgeweer
Storse: een gordijn – van het Franse stores
Stoverij: een stoofpotje van vlees
Stramijn: een vergiet – gaat terug op het Oudfranse estamine (zeefdoek), dat evolueerde
naar estermine en later stermijn - stremijn
Stratjee: een straathond 
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Strekevent: een opschepper, iemand met veel streken
Streiment: een woordenwisseling, discussie – strein is strijden met woorden
Streir: een betweter, iemand die altijd in discussie gaat
Strek: een strik, versiersel – klankwissel tussen i en e
Strijksoarze: een deken waarop men strijkt
Stroatluuëper: een straatloper, iemand die veel op straat te vinden is
Stroeisel: kunstmest
Strop: strik om wild te vangen, een guitig kind – oh gij klein strop
Struikbuuënen: prinsessenbonen
Struikelstieën: een struikelblok
Stuiver: een oud muntstukje
Stuik: schoven graan recht tegen elkaar gezet
Stuikgat: voet van een gevelde boom
Stut: staartbeen, stuit – monoftongering van de tweeklank ui
Struuëken, struuëtsjen: een strootje – struuëken trekken
Struuëmijt: een stromijt
Struuëper: een stroper, penser
Struuët: stro
Stuul: een stoel – klankwissel met oe
Stuulekesgaald: stoelgeld, betaald bij de collecte in de kerk
Stuulevlechter: een stoelmatter
Suikerbuuën: suikerboon, gegeven bij de geboorte van een kind
Suikerij: cichorei, verbastering van de oorspronkelijke naam
Suikerkindje: een verwend kind
Suikerstok: snoepgoed, zuurstok
Sukkelas, sukkeleiër: sukkelaarster, sukkelaar
Sukkelstroatsjen: sukkelstraatje – in’t sukkelstroatsjen zitten
Superstiesie: bijgeloof – van het Franse superstition
Supieten: kalfszwezeriken – komt in vele dialecten voor als sepieten, sipieren en alle
mogelijke varianten daarop. Zou teruggaan op het Spaanse chupar (zuigen), maar de
verklaring is niet éénduidig.
Suppozietoaër: een zetpil, poepsnoepje - van het Franse suppositoire
Swoanjuir: een verzorger – van het Franse soigneur
Swies: suisse, kerkbaljuw. Stond in voor de orde in de kerk en droeg daartoe een
imposant uniform en een hellebaard. Momenteel nog sporadisch aanwezig (als
ceremoniële functie).
Swiet: gevolg bij een plechtigheid – van het Franse suite
Swoaree: een avondfeest – van het Franse soirée
Swoareeklieëd: een avondjapon

En zo nemen we in stijl afscheid van de naamwoorden met als beginletter S. Tot in
de zomer!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 2021
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 Lucienne De Clercq (92 j.) w. v. Frans Everaert, † WZV “ ’t Heuverveld” Waasmunster,
begraven te Sinaai
04 Godelieve Poisson (79 j.) e. v. August Wuytack, † WZC “Sint-Jozef” Sint-Pauwels,
voorheen Neerstraat
07 Walter Van Puyvelde (78 j.) w. v. Nelly Meutermans, † WZC “De Linde” Beveren,
asverstrooiing te Sinaai, voorheen Godelievelaan
09 Gaston Notenbaert (89 j.) † WZC “ ’t Heuverveld” Waasmunster, asverstrooiing
Waasmunster- Sombeke
10 Gabriëlle Schamphelaere (88 j.) e. v. Michel Vercammen, Zwaanaardestraat
10 Elisabeth Van Wesenbeeck (91 j.) w. v. Achiel De Vos, † AZ “Niklaas” Sint-Niklaas,
voorheen Dr. R. Haeltermanlaan
12 Robert De Cock (95 j.)  † WZC “Huize Den Dries”, voorheen Burmstraat
14 Marie Louise D’hooghe (81 j.) w. v. Denis De Wilde † WZC “Grootenbosch” Beveren
15 Monique De Bruyne (75 j.) w. v. Herman Creve, † Sint-Niklaas, asverstrooiing
begraafplaats Waasmunster-Ruiter
19 Peter Mariman (64 j.), Hooimanstraat
19 Ivette De Clerck (88 j.) asverstrooiing begraafplaats Belsele
20 Marie-Josée Creve (76 j.) † WZC “Vlashof” Stekene
24 Emiel Smet (78 j.) e. v. Jacqueline Bosteels, † Sint-Niklaas.
30 Theo Verschueren (93 j.) e. v. Yvonne Poppe, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Zwaanaardestraat

-februari
02 Margriet Verschraegen (94 j.) w. v. Octaaf Maes, † Stekene, voorheen Tinelstraat
05 Marie-Hélène Messelis (96 j.) w. v. Roger De Bie, † WZC “Huize Den Dries”
12 Christine Lecocq (69 j.) l.g. van  Luc Wille, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
18 Mariette De Fré (84 j.) w. v. Marcel Van Osselaer, † Sint-Niklaas, Wijnveld
20 Anna Rooms (96 j.) w. v. Oswald De Smet, Zwaanaardestraat
25 Anni Van Damme (74 j.) w. v. Freddy Cornu, † Beveren, Puiveldestraat

-maart
04 Alice Codenie (97 j.) w. v. Marcel Hermans, † WZC “Huize Den Dries” Sinaai
05 Urbaine Buytaert (81 j.) e. v. Maurice Vertenten, † WZC “Huize Den Dries”, bij-
zetting columbarium begraafplaats Sinaai
06 David Polfliet (42 j.) † Beveren, Kernemelkstraat
06 Lydie Jacobs (81j.) w. v. Carlos Magerman, † Sint-Niklaas, uitvaart en teraardebe-
stelling Sinaai  
07 François Donders (71 j.) l.g. van Rita De Beule, † Sint-Niklaas, Neerstraat
16 Godelieve Paelinck (84 j.) w. v. Marcel Baart, † Sint-Niklaas, Sinaaidorp
17 Marcella Van De  Velde (76 j.) e. v. Jozef Berckmoes, † Sint-Niklaas, Puiveldestraat
21 Mariette De Smet (84 j.) e. v. Gentil Van Acker, † Sint-Niklaas, Edgar Tinelstraat
21 Hilde Rollier (49 j.) d. v. Marcel en Godelieve De Vos, † Sint-Niklaas, bijzetting
columbarium begraafplaats Sinaai
22 René Andries (83 j.) w. v. Florida Blondeel, † Sint-Niklaas, WZC “Huize Den Dries”
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-april
04 Liliane De Weggheleire (77 j.) e. v. Robert Vyt, † Belsele-Puivelde, asverstrooiing
begraafplaats Sinaai
15 Henny Pijpers (73 j.) w. v. Lydia Adriaenssens, † Sint-Niklaas, “Hof ter Clipsen”
Lokeren, begraven te Sinaai
21 Dimitri De Bock (33 j.), z. v. Patrick en Sandra De Fre, Wijnveld
27 André Polfliet (92 j.) w. v. Febronie Notenbaert, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Leestraat
30 Yvonne Poppe (90 j.) w. v. Theo Verschueren, † Sint-Niklaas, WZC “Huize Den Dries”,
voorheen Zwaanaardestraat

-mei
08 Julbert Van Hecke (90 j.) w. v. Suzanne De Jaeck, † Mechelen
13 Karel Smet (78 j.) w. v. Gerda Van Mieghem, WZC “Sint-Jozef” Sint-Gillis-Waas,
† Sint-Niklaas,  bijzetting begraafplaats Sinaai
15 Paula Van Strijdonck (99 j.) w. v. Edmond De Tender, † WZC “Huize Den Dries”
18 Hugo Vercauteren (64 j.) e. v. Myriam Zaman, † Sint-Niklaas, Tinelstraat
24 Eduard Verstraete (98 j.) w. v. Cécile Van Mieghem, † Belsele, voorheen Sinaaidorp
31 Lucien Herman Smet (68 j.) e. v. Betty Ongena, † Gent, Tinelstraat

-juni
18 Robert Bogaert (93 j.) w. v. Suzanne Ongena, † Sint-Niklaas, Kruisstraat – Belsele
26 Leon Baert (89 j.) e. v. Lucia Ruts, † Sint-Niklaas
27 Etienne Ferket (73 j.) l.g. van Godelieve Verdurmen, † Barvaux, asverstrooiing
begraafplaats Sinaai

-juli
01 Madeleine Van Acker (86 j.) w. v. Cyriel Van Cleemput, † Sint-Niklaas, voorheen
Luitentuitstraat
03 Marcel Polfliet (85 j.) e. v. Gerarda De Pauw, † Belsele, voorheen Luitentuitstraat
16 Antoine Poppe (66 j.) e. v. Carine Ilegems, † Sint-Niklaas
19 Marcel Watté (76 j.) e. v. Nelly Thuysbaert, † Sinaai, Klokke Roelandlaan
23 Martha De Bock (79 j.) † Sinaai, WZC Het Lindenhof Belsele
24 Jeanneke Maes (93 j.) w. v. Jan Bogaert, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen Wijnveld
26 René Seghers (79 j.) e. v. Liely Eerens, † AZ Nikolaas Sint-Niklaas, Hooimanstraat
27 Irena Bruggeman (91 j.) w. v. René Carpentier, † Lokeren

-augustus
14 Viviane Nimmegeers (73 j.) w. v. Roger Maes, † Sint-Niklaas
26 Fernanda Van Osselaer (72 j.) e. v. Robert Smet, † Belsele
27 Godelieve Van Bocxlaer (90 j.) w. v. Etienne Rossaert, † Sinaai, voorheen Belsele
28 Armand Genbrugge (83 j.) e. v. Suzanne De Rycke, † WZC “Populierenhof Nieuw-
kerken, Wijnveld
30 Maria Van Britsom (80 j.) w. v. Jozef De Smet, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Wijnveld

-september
05 Wim Verstraeten (64 j.) e. v. Dominique Vermeulen, † Sint-Niklaas, voorheen Hels-
vuurstraat
07  Freddy D’Hollander (68 j.) z. v. Marcel en Emma Baert, † WZC “Huize Den Dries”
Sinaai
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12 André Ongena (88 j.) e. v. Lea De Vos, † WZC Sint-Jozef Sint-Pauwels, voorheen
Zwaanaardestraat
20 Guido Smet (76 j.) e. v. Regina Van Goethem, † Waasmunster

-oktober
05 Staf De Smedt (91 j.) † WZC “Huize Den Dries” Sinaai 
12 Adriana Raes (89 j.) w. v. Jozef De Windt,†WZC “Huize Den Dries” Sinaai, voorheen
Wijnveld
20 Marie-Louise Maes (90 j.) w. v. René Schelfaut, Helsvuurstraat
23 Maria Selis (96 j.) w. v. Emiel Smet,† WZC “Huize Den Dries” Sinaai, uitvaart Sint-
Pauwels
26 Jeanne Meersman (92 j.) w. v. Henri Van den Broeck, † WZC “Huize Den Dries”
Sinaai, voorheen Zwaanaardestraat
27 Adrienne Van Puyenbroeck (97 j.) w. v. Alfons De Pagie, †WZC “Huize Den Dries”
Sinaai, begraving urneveld Heimolen Sint-Niklaas

-november
02 Roger Goethals (82 j.) e. v. Ivonne Wuytack, † Waasmunster
03 Gilberta Geldof (96 j.) w. v. Frans De Permentier, l.g. van Georges Luttens, † WZC
Heilig-Hart Sint-Niklaas, uitvaart Sinaai, bijzetting Tereken Sint-Niklaas
04 Odilon Maes (78 j.) e. v. Monique De Wilde, † Aalst, Geraardsbergen-Zarlardinge
09 Greta Van Lysebetten (79 j.) e. v. Gust Thierens, † Dendermonde, voorheen Edgar
Tinelstraat
11 Denise Bracke (91 j.) w. v. Marcel De Meester en Frederik Creve, l.g. Etienne
Strobbe (†), † Lokeren, voorheen Dries
12 André De Cock (92 j.) e. v. Alice Bal, † WZC De Gerda Sint-Niklaas, Heirstraat
15 Godelieve Coppieters (68 j.) e. v. Etienne Notenbaert, Hellestraat
16 Martha Dieleman (83 j.) e. v. Valère Durinck,† Sint-Niklaas, Weimanstraat
24 Bram Smet (36 j.) e. v. Mieke Everaert, Helsvuurstraat
25 Maria Verberckmoes (69 j.) e. v. Eddy Pauwels, † Sint-Niklaas, begraving op de
begraafplaats van Sinaai
27 Godelieve Ivens (85 j.) w. v. Piet De Smedt, † WZC “Huize Den Dries” Sinaai, bij-
zetting urne op de begraafplaats Heimolen Sint-Niklaas
-december
03 Octaaf Vermariën (68 j.) e. v. Rita Merckx, † Stekene, afscheidsneming te Sinaai,
asverstrooiing Stekene
05 Arthur De Vylder (80 j.) w. v. Lea De Maesschalck, †WZC “Huize Den Dries” Sinaai,
bijzetting urne op de begraafplaats Bleekmeersstraat Lokeren
07 Marcel Meuleman (86 j.) e. v. Elisabeth D’hooghe, † Sint-Niklaas, Klein-Sinaai
10 Diana De Meester (79 j.), d. v. Cyriel en Angelique De Smet, † Sint-Niklaas
21 Marcel Minnebo (84 j.) e. v. Marie-Thèrèse De Kerf, Sinaaidorp
23 Maria Madeleine Verwulgen (96 j.) † Gent
26 Lucienne Verplaetse (91 j.) w. v. Jozef Van Hoydonck, † WZC “Ter Engelen”
Lokeren, voorheen Hulstbaan
30 Gaston Apers (91 j.) w. v. Rosa Ven, † WZC Spoele Sint-Niklaas

Georges Tallir
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Chirojongens Wij
De eerste maanden in 2022 zijn nog maar net verlopen, maar wat een tijd hebben we al gehad. De
ervaren rotten van de oud-leiding moesten het even overnemen van de huidige generatie leiders
wegens examens -waarvoor super bedankt!-, maar deze tijdelijke vervanging van de leidingsploeg
weerhield onze chirojongens er niet van om elke zondag weer even veel plezier te hebben.

Traditioneel konden onze bengels op Lichtmis genieten van een leuke film met een lekkere pan-
nenkoek dankzij onze fantastische ploeg kookouders die ook deze keer voor ons klaarstonden om
hun kooktalenten tentoon te stellen. Een mooie afwisseling met de avontuurlijke, sportieve, ruige,
creatieve, uitdagende en vooral speelse zondagen doorheen het jaar.  

Ook hadden we weer een van onze
befaamde zangstondes waar we Si-
naai op zijn grondvesten hebben
laten daveren met ons hemelse
koorgezang.  Onze jongste twee af-
delingen (Giganten en Speelclub)
hebben in deze koude winterperiode
vaak bij elkaar warmte gezocht in
enkele supertoffe samenspellen,
waarbij ze onder andere de modder
te lijf gingen in een spannend par-
cours en een hilarisch poppen-
schouwspel van hun leiders te zien
kregen. De rakkers hebben hun jaar-
lijkse rakwi-dag gehad met afde-
lingsgenoten van het hele gewest.
Dit jaar was “Bake off” het thema,
waardoor het natuurlijk een bijzonder

smakelijke bedoening werd. Zo een gewestdag is een leuk voorproefje van wat hen te wachten
staat op de befaamde gewestweekenden waar onze Toppers, Kerels en Aspi’s aan deelnamen. Op
deze jaarlijkse weekenden komen alle leeftijdsgenoten uit het gewest samen om 2 dagen lang de
gekste spelen te spelen en uiteraard verschillende nieuwe vrienden (en vriendinnen ;-)) te maken. 

Nu kijken we volop uit naar de
mooie lentemaanden waar eindelijk
terug onze jaarlijkse “chiro-wij-spe-
cial” op de kalender staat: de Bonte
Avond! Onze jongens, klein en
groot, staan te popelen om hun ac-
teertalenten te tonen op het grote
podium van de parochiezaal, en
ook dit jaar staan de vertrouwde
gerechten u weer op te wachten:
stoofvlees of een kaaskroket met
heerlijke frietjes! Kortom, we heb-
ben de voorbije coronamaanden alweer goed doorstaan en reken er maar op dat onze chiromannen
de komende maanden alleen maar goeds te wachten staat!  

33
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KLJ Sinaai 
De afgelopen maanden waren weer top. Elke zondag stond de leiding klaar met originele activiteiten
boordevol leuke spelletjes. Het is dan ook steeds fantastisch om de leden met een glimlach te zien
wanneer ze aan de activiteiten kunnen deelnemen. Onze oudste leden, de jonckers, organiseerden
ook zelf een activiteit: de Snoase bokkentocht. Deze activiteit werd met veel enthousiasme bedacht
en uitgevoerd. Hopelijk vonden de deelnemers het even leuk als wij. 

We blikken nog even terug naar ons weekend in februari. Hierbij kon iedereen zijn stoute kant boven 
halen. Het thema was namelijk schurken en bandieten. Pret verzekerd!!

Nog wat verder terug viel onze Valentijnsontbijtactie. Hierbij werden heerlijke ontbijtjes tot bij jullie
thuis gebracht. Aan iedereen die bestelde, bedankt en hopelijk heeft het gesmaakt. 
Al deze toffe herinneringen doen ons al snakken naar meer. Naast onze zondagse activiteiten en
vrijdagen voor de +16 staat er nog meer op het programma. Wij organiseren op 16 april namelijk
opnieuw KLJ in de Puree. Dit was vorig jaar een heus succes, dus hopelijk hebben jullie ook dit
jaar zin in een lekkere afhaalmaaltijd.

Er staan vooral nog vele leuke activiteiten op het programma. Alle kinderen tussen 6 en 18 jaar die
nog niet in de KLJ  zitten zijn steeds welkom om te komen ontdekken of KLJ misschien ook iets
voor hun is. Ben jij reeds 16 dan kan je ook op vrijdagavond langskomen. Wij leren namelijk graag
nieuwe gezichten kennen.

35
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SCS
VerNIEUWen, daar pakken we mee uit! 

De voorbije 2 jaar was er meer bedrijvigheid dan ooit in de Sint-Catharinaschool Tinel. Onze ka-
poenen konden er elke schooldag beleven hoe vele  “Bob De Bouwers” woorden als mortel, tru-
weel, waterpas, fundering … tot leven brachten. Na heel wat uren bouwoverleg en vaak creatieve
oplossingen zoeken, was het op 1 februari 2022 zover. Glunderende gezichtjes popelden om naast
2 nieuwe klaslokalen en een sanitair blok, ook de nieuwe turnzaal in gebruik te nemen. Met een
bijzonder goed verende sportvloer,  akoestische isolatie in de muren en de modernste sporttoe-
stellen brengt de 250 m² turnzaal sport- en spelplezier bij jong en al wat ouder. 

Onze 2 nieuwe klaslokalen zijn uitgerust met een modern ventilatiesysteem, ergonomisch klasmeu-
bilair en de nieuwste interactieve borden. 

Jeugd Jeugd Jeugd
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Ondertussen wordt ook de buitenomgeving nog grondig aangepakt. Een zonneterras voor onze
jonge lezertjes om in alle rust te genieten en een leraarskamer voor ons enthousiast team staan op
het programma. De speeltijd hoort voor kinderen een écht moment van ontspanning te zijn, zelfs
bij regenweer, wind of felle zon. Een hippe speelplaatsoverkapping verzekert daarom ook volgend
schooljaar een welverdiende pauze aan iedereen op school. Dankzij een  nieuwe subsidiëring van
de stad Sint-Niklaas zetten we ook nog verder in op een groene natuurlijke omgeving om te spelen,
te leren en te ontspannen. 

De Sint-Catharinascholen zijn fier, maar vooral dankbaar voor deze realisatie. We hopen jullie snel
te mogen verwelkomen om dit gevoel,  net als met onze kinderen, ook met jullie te kunnen delen. 

Hoopvol uitkijkend naar een feestelijke opening,

Een trots schoolteam.

37

Jeugd Jeugd Jeugd

Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:11  Pagina 53



38

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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Bamboo
Do Bamboo – studenten UGent en Jeugdhuis Troelant bouwen een ecologische structuur

Jeugdhuis Troelant is in blijde verwachting van een originele blikvanger op de site Ter Beke. Samen
met een twintigtal tweedejaarsstudenten burgerlijk ingenieur-architect van de Universiteit Gent
plant het jeugdhuis immers de bouw van een experimentele structuur uit bamboe. 

Initiatiefnemer Jan Belis, inwoner van Sinaai en professor aan de vakgroep Bouwkundige construc-
ties en bouwmaterialen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, licht toe: “Het
ontwerpen, detailleren, beproeven, plannen en tenslotte echt bouwen van een constructie op ware
grootte is een unieke leerervaring die het probleemoplossend vermogen van studenten aanscherpt.
Na verscheidene succesvolle experimentele studentenbouwprojecten in o.a. Finland, China en Sar-
dinië, is het fijn om nu Coronaproof een experiment te kunnen opzetten in ons eigen Sinaai. Dit
keer construeren we met bamboe, een hernieuwbaar bouwmateriaal met een zeer kleine ecologi-
sche voetafdruk. Het idee kon meteen op veel enthousiasme rekenen bij de stad Sint-Niklaas, JOS
(Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas) en bij de vrijwilligers van jeugdhuis Troelant. De voorkeur
ging duidelijk naar een open, originele structuur die in de eerste plaats de aandacht trekt. Als hij
bijkomend eventueel kan worden ingeschakeld voor vb. een zomerbar of voor de activiteiten van
de speelpleinwerking, is dat een bijkomende troef”.

Momenteel werken de studenten volop aan een reeks voorontwerpen, waaruit samen met verte-
genwoordigers van Troelant een ontwerp zal worden gekozen dat zal worden uitgevoerd. Als de
weergoden het project gunstig gezind zijn, starten de studenten samen met vrijwilligers van het
jeugdhuis in de Paasvakantie met de bouw van de experimentele constructie. Vooropgesteld dat
alles volgens plan verloopt, kan de constructie vier maanden blijven staan. Wordt ongetwijfeld ver-
volgd!

Buigproef op bamboe in het Laboratorium Magnel-Vandepitte (UGent)

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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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 op beide dagen om 9u00, de prijsuitreiking
is voorzien rond 17u00. De toegang is GRATIS. Iedereen welkom!

Footfestival 2022
Op zaterdag 7 mei gaat ons jaarlijkse Footfestival voor meisjes door op het Wijnveld. Meisjes vanaf
5 jaar tot 16 jaar kunnen om 12u30 GRATIS deelnemen aan ludieke voetbalspelletjes & wedstrijdjes.
Meer info en inschrijven bij jurgendebondt@telenet.be.

Impressie Footfestival 

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

Wekelijkse wedstrijden en info op www.sinaaigirls.be of facebook Sinaai Girls
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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
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L
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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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Judoclub Sinaai
MANON VAN POTTELBERGHE behaalt brons op het BK judo!

Manon werd in december 3de op het Belgisch kampioenschap judo bij de dames U21 in Luik.
(Manon uiterst rechts op de foto).
Ze verloor enkel in de halve finale van de latere kampioen. Voor het brons won onze judoka met
vol punt (ippon) van een Limburgse. Stress was haar grootste tegenstander; hier zat meer in...

KIAN DE BRUYNE kampioen Oost-Vlaanderen!
Zaterdag 5 februari was het provinciaal kampioenschap judo jeugd in Aalter.
Corona zorgde er voor dat slechts 3 van ons 11 ingeschreven judoka’s konden deelnemen.
De doelstelling van min. 5 judoka’s op het podium werd weggeveegd.
Kian won zijn 5 kampen met ippon (vol punt) met mooi technisch judo en werd terecht kampioen
bij de U18 (16-17 jarigen).

Vic Moerman werd derde bij de U21 (18-19-20 jarigen).
Beiden mogen nu deelnemen aan de regionale kamp, waar de drie eersten van elke Vlaamse pro-
vincie elkaar bekampen. Dit op 13 februari, na het indienen van dit artikel.

Ter info:
Ondanks corona, kan men nog steeds aansluiten!
Gratis een maand mee trainen en gratis gebruik judopak.
judoclubsinaai.weebly.com of mailen naar gerrit.van.bossche@telenet.be
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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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KFCh Sinaai
Wedstrijden eerste elftal (tweede prov C)

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

Activiteitenkalender seizoen 2021 -2022
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 20/03/2022 KFCH Sinaai – KSK Kieldrecht
Zondag 01/05/2022 KFCH Sinaai – KS Waasmunster

Inschrijvingen Jeugd
Voor nieuwe leden:
Gelieve het contactformulier op onze website in te vullen. Vincent Deckers, de jeugdverantwoor-
delijke zal met u contact opnemen.

Algemene Info
Jeugdspelertjes van 5 tot 11 jaar mogen zich steeds aanbieden; maar dit zal steeds bekeken wor-
den a.d.h.v. de bezetting van de ploegjes of er kan aangesloten worden of niet. Uw kind kan daarna
gerust eens komen meetrainen. Dit kan een drietal keer. Hiervoor zijn voetbalschoenen wel een mi-
nimum. Let wel op: testtrainingen zijn op eigen risico. Verzekering bij de KBVB is pas actief na of-
ficiële inschrijving.

Voor jeugdspelers ouder dan
11 jaar zijn testtrainingen ver-
plicht en volgt een sportieve
evaluatie vooraleer in aanmer-
king te komen voor aanslui-
ting.
De trainingsdagen en uren kan
u terugvinden via de rubriek
Jeugd – Trainingskalender.

Lidgeld
Ter info, het inschrijvingsgeld
is:
275€ voor het eerste kind,
250€ voor het tweede kind en
225€ voor het derde kind.

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

sport sport sport

Herleving Sinaai
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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

46

Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:12  Pagina 62



47

sport sport sport

Koers inwoners Sinaai 
De huidige organisatoren van de koers voor inwoners van Sinaai houden
er mee op…

Maar…
door de jaarlijkse gulle giften van onze vele trouwe sponsors is er een kleine reserve opgebouwd. 
Waarvoor onze hartelijke dank aan de sponsors! 
Met deze som kunnen wij de koers nog éénmaal laten doorgaan. 
Alle sportievelingen en supporters worden dan ook op de Dries verwacht op zondag 10 juli 2022!

Ons programma ziet er als volgt uit:
13u30 wielerwedstrijd voor A-renners WAOD
16u00 wielerwedstrijd voor toeristen en genodigden
18u00 wielerwedstrijd enkel voor inwoners van Sinaai (dames & heren)

Voor meer info kan u terecht bij Benny Smet 0498 113 619

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

Vrijdag 01 april   19u30 25€ gratis.
Maandag 02 mei 14u30  Vooruit-schieting + trofee 25€ gratis (Kermis)
Vrijdag 06 mei   19u30 25€ gratis.

Oproep aan de 50-jarigen (1972)
Nu we tram ‘5’ betreden hebben, is het misschien interessant om eens samen te komen met al
onze leeftijdsgenoten van 1972 om er een gezellige, sfeervolle dag/avond van te maken. Dus de
personen die hier school gelopen hebben of ingeweken zijn in Sinaai, en die hieraan willen mee-
werken en organiseren (waar, wanneer, receptie, feest,….) gelieve contact op te nemen met: 

Frank Van Acker, 0479 86 32 43, frankvanacker@telenet.be
Isabel Van Peteghem, 0479 49 20 05, isabel.vanpeteghem@gmail.com
Wim Ongena, 0477 29 08 95, wimongena@skynet.be

Tot dan!

feest feest feest
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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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VZW Kon. Sport- en Feestkomitee Duizend Appels 
Kermis wijk 1000 appels 

Vrijdag 29 April 2022:

14.00u. 11de SENIORENNAMIDDAG: voor senioren vanaf 60 jaar van de wijk 1000 appels met
bingo en muzikale omlijsting door  Discobar Sky City met muziek voor senioren

19.00u.  Officiële OPENING KERMIS: optocht via Wijnveld - Schrijberg – Oude Baan - 
Schrijbergstraat – Neerkouter met fanfare. Iedereen welkom voor een gratis hapje en
een drankje op de parking van Tante Latje.

Zaterdag 30 April 2022:

15.30u. 13de KIDS RUN Met randanimatie  - springkastelen - kindergrime.
Loopwedstrijd voor kinderen vanaf 5 jaar t.e.m. 14 jaar: GRATIS DEELNAME
Voor ieder kind een leuk aandenken i.s.m. Medisch Duizend Appels 

19.00u. BBQ Zaal Toon (inschrijven kan bij één van onze bestuursleden) met muzikale omlijs-
ting door Coverband “High Five” 

Zondag 1 Mei 2022:

10.00u. 59ste Dierenwijding. Zowel kleine als grote dieren zijn welkom voor deze wijding. 
We verzamelen in het patersbos om dan met de dieren een tocht te doen op de 
wijk 1000 appels. 

12:00u. BBQ Zaal Toon (inschrijven kan bij één van onze bestuursleden)

LADIES DAY:

14.30u. WIELERWEDSTRIJD VOOR DAMES JEUGD – nieuwelingen  - juniores BWB
16.30u. WIELERWEDSTRIJD VOOR DAMES ELITE BWB (BK voor dames studenten)
15.00u. Live optreden De molteni’s in de feesttent in het patersbos 

Maandag 2 mei 2022:

09.30u. GEBEDSDIENST ter nagedachtenis van de overledenen van de wijk. 
Daarna natte ommegang. Iedereen welkom.

15.00u. WIELERWEDSTRIJD VOOR ELITE Z.C EN BELOFTES 

Voorzitter: Martin Blommaert – Lokerse Baan 63 – 9111 Belsele – 0475/92.38.25
Ondervoorzitter: Jean Pierre Janssens – Wijnveld 110C 9112 Sinaai – 0497/44.17.59
Secretariaat: Annaert Peggy – Wijnveld 89 - 9112 Sinaai - 0486/60.53.99
Penningmeester: Verhoeven Katrijn – Lokerse Baan 63 – 9111 Belsele – 0496/34.82.91 
Raadslid: Danny Van Goethem – Wijnveld 89 9112 Sinaai – 0485/73.39.83

feest feest feest
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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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Kermisprogramma Stenenmuur
3-4-5 en 6 juni 2022
“Knaldrang” om te organiseren, dat zegt genoeg zeker?
Twee jaar corona-modus, dat willen we zo snel mogelijk achter ons laten!
Tijd en kleur van de barometer zullen raad brengen.
Hieronder ziet u ons programma dat nog aangepast kan worden volgens de maatregelen die dan
van toepassing zijn:

Vrijdag 3 juni 2022
Openingsschieting
DARTS-tornooi (onder voorbehoud)

Zaterdag 4 juni 2022
Koers voor junioren
Barbecue in onze feesttent of alternatief een BBQ-pakket aan huis
Optredens •     Duo Exclusivo

• De Stoempers
• Frank Galan
• Lindsay

Nakeuvelen tot in de late uurtjes.

Zondag 5 juni 2022
Mountainbike
Schieting 
Koers: Grote prijs Moreno De Pauw – 1.12A Elite 2 + Beloften

Maandag 6 juni 2022
Moment van bezinning voor de overledenen van de wijk.
Ontvangst gepensioneerden met optreden van Mario’s live music.
Jaarmarkt - Bloemenmarkt - Rommelmarkt - De Strooien hoedjes - Straatanimatie - Fun-line-
dance - Pannenkoeken - Fietsgravering - Kindernamiddag - Springkastelendorp - Animatie - 
Demonstratie - Frisbee-club Vos Reinaert – Schieting

“Hapje, Stapje, Trapje” zal opnieuw plaatsvinden tijdens de kermismaand, meer info volgt.

Langs deze weg willen we ook al onze sponsors bedanken die ondanks alles niet afgehaakt heb-
ben.Wij beloven dat de “feestgids” er prachtig zal uitzien. Het definitieve programma zal hier ui-
teraard in staan.

Binnenkort komt de nieuwe informatie op onze website www.stenenmuurfeesten.be.
Hou deze datums vrij, vertel het verder en dan zien we elkaar gezond en wel terug met Pinkste-
ren.

Vanwege het bestuur Stenenmuurfeesten.
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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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feest feest feest50 jaar INFO SINAAI 
“the making of…” 1972-1985

Het tijdsbeeld: fragmenten uit de jaren 1972 - 1985

Het allereerste nummer van Info-Sinaai: de voorpagina’s
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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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interview

De geschiedenis, de redactie

April 1972: Info-Sinaai verschijnt voor het eerst onder de naam “Info-Kultuur”, een gestencileerd
blad (formaat A4), een uitgave van de Sinaaise culturele raad.

Een werkgroep bestaande uit Robert Duthoy, Clement Vermaere, Gaston Keymolen, Emiel Aers-
sens, Achiel De Meester en Anita De Mulder doet een oproep tot samenstelling van een definitieve
redactieploeg voor de uitgave van een informatieblad waarin het wel en wee van de ganse Sinaaise
bevolking aan bod zou komen.

De leden van de werkgroep kregen versterking van Denise De Block, Willy Heye, Arnold Ott en
Jozef Van Loocke. Clement Vermaere en Gaston Keymolen haakten af.
In de loop van 1972 verschenen nog 4 nummers van “Info-Sinaai” gedrukt op papierformaat 66 x
50 cm, gevouwen naar 33 x 50 cm kreeg men 4 blz informatie en reklame.
Robert Duthoy nam de functie van redactiesecretaris waar, Jozef Van Loocke was verantwoordelijk
voor de reclamewerving.

De adverteerders die in 1972 hun steun verleenden aan “Info-Sinaai” waren:

Eind 1972 werd Georges Tallir gevraagd voor logistieke ondersteuning. In 1973 zou “den Info” ver-
schijnen onder een andere vorm. Men opteerde voor A4 formaat (21x 30cm), 7 blz recto/verso wer-
den op stencil getypt en afgedrukt; dit alles gebeurde in eigen beheer, men had ondertussen de
stencilmachine van het Davidsfonds overgenomen. Een gedrukte omslag verzorgde het geheel en
gaf aan de adverteerders een goede zichtbaarheid.
Om de kosten te dekken kreeg men van de gemeente Sinaai een toelage per nummer van 2.000 fr
(50 €) waarmee men 1/3 van de onkosten kon betalen. Men startte vrij ambitieus en Info Sinaai
verscheen tweemaandelijks, het enige jaar dat er 6 nummers via de post bij Sinaainaren in de bus
vielen.

Karel Puimège – Huishoudtoestellen en elektriciteitswerken –
Dorpstraat 28.
Ferdinand Vael  – Keukeninstallaties FERZO  – Dorpstraat 67.
Marc Van Rumst – Raiffeisenkas – Dries 2.
Michel Ott – Schrijnwerkerij –  Leebrugstraat 11.
Paul Poucke – Kleermaker –  Vleeshouwerstraat 37.
J. Van Royen  – Reizen.
Gebroeders Maes – Loodgieters – Hulstbaan 155.
Aloïs Bruggeman – Bierhandel –  Molenstraat 30.
Chris De Mulder – Brandstoffen –  Wijnveldstraat 1.
Chemie Bautenschutz – Dichtingswerken –  Leestraat 37.
Jozef Maes en dochter – Verzekeringen –  Dries 11.
Frank De Meester – Zelfbediening voeding –  Dries 51.
Jos Thierens - Zakenkantoor –  Koebrugstraat 23.
Honoré Van Goethem – Huishoudtoestellen en elektriciteitswer-
ken –  Dries 10.
Marc Poppe – Verzekeringen –  Guido Gezellelaan 3.

Moens – uurwerken – Dries 11.
Huis de Vleeschouwer – Huishoudartikelen –  Dries 12-14.
Michel Staessens – Algemene voeding, groeten en fruit – Hulst-
baan 1.
De Vos – Schoenen- Dries 6.
Pro-Rustico – Antiekhandel – Keizerstraat 16.
Emiel Onbekent – Centrale verwarming, sanitair, elektriciteits-
werken – Molenstraat 17.
Maria Meirte – Kleding – Stationsstraat 222.
Capoen – N. V. Brouwerij van Sinaai – Dries 32.
Christiane Van Goethem – Gordijnen en draperieën – Dries 31.
Dirk en Monique De Witte – Kapsalon De Witte – Dries 26.
André Geerinck – Tuincentrum – Kernemelkstraat 11.
De Vos Paul en zonen – Schilder- en behangonderneming –
Vleeshouwerstraat 5.
André De Block – Schilder- en behangwerken – Dorpstraat 65
Marcella Anthuenis – Fotostudio De Schepper – Dorpstraat 10.
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De redactieraad nam afscheid van Denise De Block in september 1973, ze deed haar intrede bij
de orde van de Kleine Zusters van Nazaret.
In 1974 , ‘75 en ‘76 geen wijzigingen aan de vorm, wel enkele veranderingen bij de redactieploeg.
Eind 1976 werd in een extra editie van Info-Sinaai een oproep gedaan tot oprichting van een
“Dorpsraad”.

1977 was een scharniermoment, Sinaai vormt van dan een bestuurlijke éénheid met Sint-Niklaas,
de “Dorpsraad” gaat van start, de samenwerking met het nieuw bestuur verloopt in de beginjaren
niet vlot.

Ondanks een onzekere financiële toestand, kon de vernieuwde redactieploeg bestaande uit Emiel
Aerssens, Alexcia Merckx, Eric Creve, Marc De Maesschalck, Robert Duthoy, Etienne Mels, Arnold
Ott, Michel Polfliet, Bea Raes, Hugo Schelfaut, Frans Van den Bossche, Paul Vercauteren en André
Verschelden dat jaar nog 2 edities van den info, zonder reklame, laten verschijnen. Hugo Schelfaut
werd de nieuwe redactiesecretaris.

Eind 1977 werden 64 adverteerders bereid gevonden “Info-Sinaai” in leven te houden en in 1979
deden 13 personen die een vrij beroep uitoefenden ook hun duit in de Info-kas!

Er is nog steeds geen toenadering van het Stadsbestuur omwille van volgende motivering:
“De stadskroniek fungeert als infoblad voor het ganse grondgebied en het College heeft geoordeeld
dat er geen subsidies meer verleend worden voor een infoblad, specifiek voor Sinaai” (schrijven
eind 1978).

In 1980 kreeg Info-Sinaai een nieuwe uitzicht: een gedrukt voorblad met foto van een dorpszicht
en in het 2de nummer werd de eerste tekening van Jan Meganck opgenomen.

Pas in 1981 is er een doorbraak met het stadsbestuur dat papier ter beschikking stelt voor het
drukken van Info-Sinaai. In 1982 verscheen den info in samenwerking met het “Stadsbestuur van
Sint-Niklaas”.

1982 – 10 jaar Info-Sinaai: aan de Sinaainaren werd een ets te koop aangeboden, een kunstwerk
van ons redactielid-illustrator, Jan Meganck,  een 200 belangstellenden tekenden in voor de aan-
schaf van dit ingekaderd werk, kostprijs 750 fr.. De ets werd ook gebruikt in het ontwerp van een
nieuw voorblad, een voorblad dat tot en met 1985 den info sierde.
Dat jaar werd gekozen voor een nieuwe lay-out: alle reclame werd links gedrukt  en de informatie
rechts.

De redactie onderging enkele wijzigingen o.a. Arnold Ott nam ontslag na 11 jaar dienst (1983),
Etienne Meul (1982), Margriet Zaman (1984) bekommerd om correct taalgebruik, en Marleen Dul-
laert (1984) kwamen de ploeg versterken en het nieuw redactieadres werd Wijnveld 11 bij Michel
Polfiet. In 1985 verwelkomen we Annemie Bogaert.

interview
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Aanleg van tuin, terras en oprit
Tuinonderhoud
Omheiningen

Maatwerk schrijnwerk

Edgard Tinelstraat 49
9112 Sinaai

0472 24 02 31
info@tuinenverbrugge.be
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Annaert Dany............ Garage ..................................... 8
Arcad ........................ Architectenbureau.................. 32
Assuraes................... Verzekeringen ........................ 20
Barelza...................... Café ........................................40
Belle Histoire ............ Schoonheidssalon ................. 24
Best Shop................. Droogkuis................................. 8
Braeckman Robin..... Sanitair & verwarming  ............ 8
Caeldries Stefan ....... Alg. Elektriciteitswerken......... 22
Carl Stuer CSI........... Interieurinrichting ................... 48
CC Architect ............. Architectenbureau...................46
Cerpentier................. Dakwerken-sanitair .................. 6
City carwash............. Carwash..................................14
Climax....................... Praatcafé................................ 60
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
DITEK ....................... Kantoorbenodigdheden..........58
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

Joos Tom.................. Sanitair ....................................12
KBC .......................... Bank en verzekering .............. 54
Klimaterra ................. Warmtepompen ..................... 52
Kok en Kokette......... Traiteur ................................... 50
Krijgsman.................. Wijnhandel ............................. 48
Luitentuit................... Café ....................................... 50
Maes Werner ............ Warmte techniek.................... 42
Martens Lisa............. Podoloog ................................. 6
Maya......................... Natuurhuys..............................12
Mimi.......................... Babyartikels ............................42
Moens ...................... Uurwerken-juwelen-optiek..... 44
Mooi.......................... Schoonheidssalon ................. 26
Mudita Goods........... Geschenken............................12
Palermo .................... Kapsalon................................ 20
Rooms G. ................. Bouwonderneming ................ 40
Sinay 1217................ Blond Bier .............................. 18
Sneyers Corinne ....... Schoonheidsverzorging ........... 8
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
Thuysbaert Evy......... Evy Goes Nature...................... 4
Van Buynder Pieter... Alg. schrijnwerkerij................. 52
Van Cauteren Marisa Grafisch ontwerp ....................12
Van den Broeck JeroenTuinaanleg en –onderhoud....16
Van Hende ................ Mode-accessoires ..................12
Van Hoecke-D’Haen. Ramen en deuren .................. 54
Van Lysebetten An.... Loopbaancoach......................58
Van Poucke Erwin..... Motorhomes............................34
Van Poucke Luc........ Accountancy.......................... 22
Van Vossel Kristof..... Algemene schrijnwerkerij ........14
VD-Build ................... Isolatie.....................................58
Verberckmoes Gino .. Ramen en deuren .................. 22
Verbrugge Lukas ...... Aanleg en onderhoud tuinen...58
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
WVS-Interieur ........... Interieur afwerking ................. 60
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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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