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op muziek van “ De purperen hei “  
Muziek Armand Preud’homme / tekst R. Verstraeten.

In het vlakke landschap, naast een grote stee,
ligt een rustig plekje, ‘t droomt in peis en vree.
‘t Is moeilijk te vinden, op een wegenkaart,
maar geloof me vrij het is de moeite waard.

      In het zoete Waasland, verscholen in ‘t groen,
      ligt een vredig dorpje, uit de tijd van toen.
      In ‘t centrum nen Dries met een eeuwige eik,
      ‘k voel mij daar tevreden, de koning te rijk.

En als ik ga wand’len, in’t stiltegebied,
zie ik soms een reiger, eendjes in het riet.
Zonneschijn op ‘t water, velden in de mist,
of een harde wind die zich in kracht vergist.

In dat rustig dorpje, wordt er ook geleefd,
in de zomermaanden, wordt er flink gefeest.
Elke wijk viert kermis, sportfeest op de Dries,
‘k weet dat ik me daarin af en toe verlies.

Maar ons dorp verandert, ‘t gaat mee met zijn tijd,
jong volk komt hier wonen, ‘k heb daarvan geen spijt.
‘k Wens die nieuwe mensen, welkom stuk voor stuk,
laat ons samen klinken op veel dorpsgeluk.

Vijftig jaar geleden, verscheen voor het eerst
dat unieke blaadje, dat iedereen leest.
‘t Houdt ons op de hoogte, van Snoas wel en wee,
applaus Info Sinaai met uw jubilee.

Dorpslied
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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: Eric Creve, Katharinastraat 6, 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 13 augustus 2022!

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”

Financiële steun, waarvoor dank!

Redactioneel
Met dit nummer krijg je de derde editie van ons 51ste werkjaar in de bus.  
Het is meteen het voorlaatste met een gekleurde cover n.a.v. ons vijftigjarig bestaan.
Sta ons toe uitzonderlijk wat meer aandacht te hebben voor onze eigen werking, met  
terugblikken op de vieringen n.a.v. dat jubileum, maar ook met een blik op wat nog komt:  
wandel- en fietszoektocht en een tentoonstelling van een selectie van de ingekleurde tekeningen 
die verschenen in onze vorige edities.
Maar gelukkig kunnen we ook kennis maken met de kermisprogramma’s en de goede intenties 
van het verenigingsleven om post corona alles weer op gang te trekken. 
Hopelijk worden we het komende najaar of de komende winter niet weer door een of ander 
beestje plat gelegd. 
Het redactieteam neemt helaas ook afscheid van haar secretaris Christine Van Bocxlaer.
Na een periode waarin zij onze administratie digitaliseerde en duivel-doet-al was rond onze wer-
king, heeft zij ervoor gekozen meer tijd te nemen voor haar gezin en kinderen en kleinkinderen. 
Wij houden eraan om haar ook via deze weg te danken voor de geleverde inspanningen en wen-
sen haar veel geluk in haar verdere levensloop.
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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

8

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

8

Mei2.indd   8Mei2.indd   8 29/06/2022   11:04:1929/06/2022   11:04:19



xx

sinaaileeft

9

Dorpsraadnieuws
Waterbeheersing
Na de rampzalige overtollige regenval die vorige zomer in Wallonië viel, werden ook in onze streken 
vragen gesteld of onze waterbeheersystemen op dergelijke scenario’s voorzien waren. 
Ook dus in Sint-Niklaas en in Sinaai. 
Aangezien Sinaai het laagst gelegen is, komt het water als het ware vanzelf naar het laagste punt 
gelopen, maar daar moeten uiteraard afvoerkanalen voor bestaan o.v.v. beken en grachten, al dan 
niet ondersteund met mechanische pompen om het water op te pompen uit lagere gebieden, om 
het tenslotte in de grotere afvoerkanalen als Stekense Vaart en Moervaart te brengen. 
Op de vergadering van april hadden we Filip Brokken te gast, kabinetsmedewerker van de burge-
meester. Hij bracht voor de aanwezigen een zeer gesmaakte presentatie over heel het waterafvoer-
systeem en de rol van de Polder Sinaai-Daknam daarin. 
Met een samenvatting daarvan te brengen in dit medium, zouden we de betrokkene(n) tekort doen. 
Daarom werd afgesproken dat we de hele presentatie zullen brengen in het huidige en de toekom-
stige nummers van Info Sinaai. In dit nummer vinden jullie dus een eerste bijdrage.

Openbare werken
Het is een open deur instampen als we stellen dat de verkeersingrepen n.a.v. de werken in 
Zwaanaarde voor ongemakken zorgen. Er is nogal wat ongenoegen en dat is begrijpelijk, maar 
voor de verkeersveiligheid moe(s)t er wel iets gebeuren. 
Wij krijgen positieve signalen over de bereidwilligheid van de aannemer om met zo weinig mogelijk 
hinder te werken. Houden zo. Met wederzijds respect komen we ver. 
Pijnlijker wordt het als automobilisten de verkeersregels aan hun laars lappen en verkeersborden 
negeren. Moet er nu echt meer geverbaliseerd worden vooraleer de mensen het snappen? 
Voor de doorgangspasjes aan de slagbomen werd de houding van politie en stadsbestuur bijge-
stuurd en versoepeld. 
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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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Bij het schrijven van dit artikel gelden volgende criteria:
- verzorgenden (medische, zorgberoepen, mantelzorgers);
- landbouwers of landbouwtoeleveranciers, dagloners met activiteiten aan  

beide zijden van de slagbomen;
- personen met economische activiteiten in de werfzone en daardoor vaak over en 

weer moeten;
- openbaar-of schoolvervoer
- hulpdiensten;
- beroepsmatige verplaatsingen (woon-werkverkeer) op voorwaarde dat de  

aanvrager effectief in de werfzone woont.
Wie aanspraak meent te mogen maken op een doorgangscode kan contact opnemen met het 
stadsbestuur via ofwel klantendienst@sint-niklaas.be; of met Johan.Cooreman@sint-niklaas.be.

Lentedrink
Kort na het afschaffen van de corona-beperkingen opteerden we voor een inhaalbeweging van de 
nieuwjaarsdrink. Het werd een lentedrink op 3 april: de dag van de Ronde van Vlaanderen. 
Op 2 weken tijd boksten we een licht gewijzigde format in mekaar en finaal mochten we een kleine 
600 man verwelkomen.
Nog even toelichten voor de duidelijkheid: de gratis drankjes werden jullie met plezier aangeboden 
door onze vzw Sinaai Leeft en werden niet betaald door de stad met jullie belastinggeld. 

Sinaaikermis en 11 juli-viering
Dat corona zijn sporen heeft nagelaten in het maatschappelijk leven is duidelijk. 
Des te meer lijkt het ons belangrijk om de boel terug op gang te trekken voor een “retour à la nor-
male” ook al zal het nieuwe normaal er wellicht anders gaan uitzien.
Op vraag van het stadsbestuur coördineerden we de exploitatie van de dranken op de Dries tijdens 
het kermisprogramma en de 11 juli-viering. 
In overleg met de feestcomités van de wijkkermissen werd geopteerd voor een collectieve exploi-
tatie t.v.v. de comités, maar geconcentreerd op één avond. In een afzonderlijk artikel vinden jullie 
het concrete aanbod. Met deze affiche redenen genoeg om af te zakken naar de Dries. 

 
50 jaar Info Sinaai 
Op 18 maart werd in het kader van 
de viering van 50 jaar Info Sinaai 
een academische zitting gehouden 
in OC Troelant. Naast de huidi-
ge redactieleden werden ook de 
oud-redactieleden uitgenodigd, de 
vertegenwoordigers van de vereni-
gingen, het stadsbestuur, en onze 
adverteerders.
Voor een 85-koppig publiek bracht 
Maarten Lippens, stafmedewerker 
van Vzw Dorpsbelangen zijn kijk 
op het belang van een dorpskrant. 
Nadien keek Andre Verschelden, 

mede-stichtend redactielid, zijn visie over het verleden én de mogelijke toekomst van dorpsraden 
en dorpskranten. Aansluitend volgde een toespraak van burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Bij deze gelegenheid werden ook enkele mensen in de bloemetjes gezet:  
Emiel Aerssens en Georges Tallir voor hun 50-jaar trouwe medewerking binnen de redactie en Wer-
ner Maes en Sofie De Beule (huis Moens) voor hun 50-jaar trouwe sponsoring van ons blad. 
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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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Sinaai Feest 11 juli viering

Sinaai kermiszaterdag 9 juli om 22 uur
(Org. Stadsbestuur i.s.m. Sinaai Leeft, diverse Sinaaise kermiscomités en verenigingen,
ook in het kader van Vlaanderen Feest)
Gratis toegang
Ook lang na de kleinkunst blijft popmuziek in eigen taal razend populair. Ontpopt is een lekker 
swingende coverband die de sterkste Nederlandstalige hits van de voorbije decennia onder han-
den neemt. Zonder vooroordelen, zonder grenzen naar genres of periodes, grasduint Ontpopt 
gezellig door het werk van Clouseau, de Kreuners, Borsato, Gorki, Van het Groenewoud, maar 
ook Bart Kaël, Willy Sommers, en zo veel meer. Songs die aan een groot publiek duidelijk maken 
dat een straf lied in eigen taal nog net iets straffer wordt… Meezingen, dansen of gewoon genie-
ten: bij Ontpopt kan het beurtelings of allemaal tegelijk.

  Yevgueni
Sinaai kermiszaterdag 9 juli om stipt 20 uur
(Org. Stadsbestuur i.s.m. Sinaai Leeft, diverse Sinaaise kermiscomités en verenigingen,
ook in het kader van Vlaanderen Feest)
Gratis toegang, beperkt aantal zitplaatsen vanaf 19 uur beschikbaar

Ze zijn zeldzaam. Groepen die na meer dan 20 
jaar nog weten te verrassen met hun zevende 
album. Laat staan dat ze zichzelf overtreffen. 
Maar Yevgueni is dan ook een zeldzame groep. 
Avontuur en nieuwsgierigheid zitten in haar 
DNA. Wat goed was, is gebleven, wat nieuw is 
voelt meteen goed aan. Het laat zich allemaal 
horen op ‘Straks is ook goed’, een volbloed 
popplaat die pendelt tussen eigentijds en tijd-
loos. 

Yevgueni is veelzijdig: speelt in kerken en op 
festivals, in parochiezalen en rocktempels. 
Maar weet ook steeds weer te verrassen met 
beklijvende concerten. Band, frontman en crew 
slepen je mee in hun universum van klank, licht, 
verstilling en vertelling, vertraging en versnelling. 

Om je anderhalf uur later ontroerd, getroost, hoopvol en uitbundig de nacht in te sturen.

De releasetournee ging van start in maart 2022 met o.a. een erg gesmaakt optreden in De Ca-
sino op 11 mei. Voor Yevgueni worden het de eerste full band shows in een volle zaal sinds 
september 2019. Dat betekent een band die snakt naar het podium, een blij weerzien met het 
publiek en frisse versies van nieuwe songs, vers van de pers. 

  Ontpopt
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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 STOFZUIGEN

Gentse Baan 73 b    -    9100 SINT-NIKLAAS

Tel. 03/765 94 44
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sinaaileeft

Tentoonstelling 2:  
van zwart-wit naar kleur
Tentoonstelling 1 Met de foto’s die in de loop van de 50 jaar verschenen in onze INFO genoot 
een ruime belangstelling. Gedurende twee weekends kon Georges Tallir de samensteller van de 
tentoonstelling uitleg verschaffen over personen, data, plaatsen en vooral de geschiedenis van 
het jubilerend tijdschrift.
De foto’s hangen nog steeds in de lokalen op het gelijkvloers van het Dorpshuis, tot ze worden 
vervangen voor een tweede tentoonstelling.

Tentoonstelling 2  ‘van zwart-wit naar kleur’ toont het grootste deel van de tekeningen van de 
hand van Jan Meganck die in de loop der jaren gepubliceerd werden in Info Sinaai.
Druktechnisch was het vroeger onmogelijk om anders dan in zwart-wit ons tijdschrift uit te ge-
ven.  Illustraties moesten snel, eenvoudig en dus in zwart-wit aangeleverd worden.

De coronaperiode bracht de nodige tijd om deze oude en veelal vergeten 
tekeningetjes even op te frissen en ze te voorzien van kleur, ze kregen een 
tweede leven.
Ze zullen te zien zijn in het Dorpshuis in het weekend van “Kunst uit Sinaai”  
24 en 25 september, en ook het weekend daarna, op 1 en 2 oktober.
In volgend nummer allicht nog meer nieuws hierover.

Na een editie op de sportvelden van Ter Beke keren we op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 
terug naar onze vast stek op de Dries voor de 39ste editie van de Volkssportfeesten.  
In de arena zullen 18 ploegen/straten strijden om de eerste plaats.
De organisatie is volop bezig met het bedenken van de proeven om er weer een spannende strijd 
van te maken. Heb je zin om mee te doen met je straat of wijk, neem dan contact op met jullie 
kapitein. Hij zal je dan uitnodigen voor de oefenavonden. Het adres van je kapitein vind je op de 
website www.sinaaileeft.be. MEER INFO? volkssportfeesten@sinaaileeft.be

Volkssportfeesten

  Boembox
Sinaai kermiszondag 10 juli om 15 uur
(Org. Stadsbestuur i.s.m. Sinaai Leeft, diverse Sinaaise kermiscomités en verenigingen,
ook in het kader van Vlaanderen Feest)
Gratis toegang, neer blijven zitten is verboden
Boembox … dat is meezingen en dansen op de leukste hits van het moment!
In hun nieuwe show, Boembox, gaan ze samen met de kids, de mama’s en papa’s uit hun dak en 
doen Tom Olaerts en Ellen Defour waar ze goed in zijn: zingen én dansen tot het dak eraf vliegt!

Mei2.indd   15Mei2.indd   15 29/06/2022   11:04:1929/06/2022   11:04:19



xx16

Jeroen Van den Broeck
Tuinaanleg en -onderhoud

Wijnveld 205
9112 Sinaai

0499 41 18 20

jeroen.van.denbroeck@telenet.be
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Terugblik | Zondagskind Ecobib |  

De lekkerste oesterzwammen  
kweek je zelf! 
Oesterzwammen zijn een ware delicatesse en als je 
ze zelf kan kweken, oogsten en supervers bereiden, 
smaken ze nog eens stukken beter. Op zaterdag 30 
april werd een Ecobib-workshop in de Bib van Sinaai 
georganiseerd. Niemand minder dan de Waaslandse 
Velt-goeroe Marc Temmermans deed daar de kunst 
van het ’zwamkweken op stro’ uit de doeken. De 
enthousiaste deelnemers kregen eerst wat theorie 
over substraat, mycelium en teeltomstandigheden 
voorgeschoteld, om nadien al doende de kneepjes 
van het zwamkweekvak uit te proberen. 

`Deze workshops en lezingen worden georganiseerd onder de 
naam Ecobib, een mooie, vruchtbare symbiose tussen Velt 
Waasland en de Bibliotheek van Sint-Niklaas. Samen organi-
seren ze events rond duurzaamheid, ecologie en gezondheid. 
Bovendien zijn de Ecobib-events (bijna altijd) gratis en voor 
iedereen toegankelijk. meer info over de bib: https://sint-ni-
klaas.bibliotheek.be/  
over Velt: https://www.velt.be/ 

Zomerregeling: Bib Sinaai gesloten op donderdag in juli en augustus

Dit jaar ziet de zomerregeling van onze bibfilialen er een beetje anders uit.  
De voorbije zomers sloten de filialen (Belsele, Sinaai, Nieuwkerken en  
Clementwijk) de eerste 2 volledige weken van juli de deuren. Vanaf dit jaar is er 
geen langere sluitingsperiode, maar hebben de bibfilialen 
een avondopening minder in juli en augustus. Voor 
Sinaai betekent dit dat de Bib in de zomer-
maanden op donderdag gesloten zal zijn. 

Uurregeling Bib Sinaai in juli en augustus:

Dinsdag:  15:30-19:00 
Woensdag:  14:00-17:00 
Donderdag:  gesloten in juli en augustus, 
  vanaf 1/9 terug open 15:30-19:00 
Zaterdag:  09:30-12:30

De uurregeling van de hoofdbib blijft ongewijzigd  
in de zomermaanden. 

Herinrichting tijdschriftenhoek
Nooit eerder was het zo fijn toeven in de Bib. Kom ge-
rust langs om je favoriete tijdschrift te lezen in onze nieu-
we zithoek. Geen tijd? Je kan de tijdschriften uiteraard ook 
uitlenen om thuis te lezen.
Meer info: sint-niklaas.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren

Bibliotheeknieuws
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Toneelkring Baudeloo liet ons terugkijken in de tijd.

In het kader van het jubileumjaar rond 50 jaar Info Sinaai werd door de redactie gevraagd om 
een “terugkijk”-programma uit te werken over wat die voorbije 50 jaar verscheen in Info Sinaai.
Spijts de moeilijke werkomstandigheden door allerlei coronabeperkingen nam toneelkring Bau-
deloo de uitnodiging graag aan. Ook voor hen was het een poging om het corona-isolement te 
doorbreken in  een poging voor de “retour à la normale”.

Na diverse oproepen aan het verenigingsleven bleef de respons voor foto’s en anekdotes be-
perkt, maar dat was voor voorzitter en regisseur Marleen De Plukker en haar echtgenoot  geen 
reden om de handdoek in de ring te gooien, integendeel.  
Ze verdiepten zich in alle Info Sinaai nummers van de voorbije 50 jaar om onderwerpen te kiezen 
die bruikbaar waren voor een revue. Na het schrijven van teksten, bedenken van anekdotes, kie-
zen van  muziek en liederen voor de samenzang met het publiek werden  contacten gelegd met 
hun eigen toneelspelers, mannen- en jeugdkoor, externe muzikanten, presentatoren en technici. 
Zelfs oude Sinaaise gloriën als Maggy Wojtulewski  (Maggy and the young ones) en Freddy Van 
Hese (alias Freddy Fenner) zegden graag hun medewerking toe en brachten nummers uit hun 
vroegere repertoire.  
Ook een trompetsolo van Jozef Van Daele werd gesmaakt door het publiek (“He did it his way!”).

Revue 50 jaar info
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In een format van een Café chantant konden in het weekend van 22 t/m 24 april in OC Troelant  
3 uitverkochte voorstellingen gespeeld worden van wat misschien ‘ouderwets’ leek, maar  
misschien ook wel een nieuwe trendsetter wordt. Een revue- en zangavond voor en door het 
publiek.

Een zaalschikking in cabaretstijl met retro tafelaankleding zorgde voor een passend kader.
Het avondvullend programma bracht een gezellige avond met optredens, sketches, muziek, zang 
en samenzang, waarbij – laat ons toe het te schrijven – wel eens een traantje werd weggepinkt.
Dat alles ondersteund met tekeningen-en fotoprojecties; ja zelfs een filmpje van het beruchte 
Sinaais Cabaret van weleer (met “de koperen” in de hoofdrol) kon niet ontbreken. 

Aan de reacties die we de dagen nadien mochten ontvangen was het overduidelijk:  
dit was een schot in de roos!

Aan alle medewerkers: een welgemeende proficiat, en dank, zeer veel dank !
Ook graag een woord van dank aan Apotheek Magerman en dienstencentrum  
De Schutterij, die instonden voor de kaartenverkoop. 

20

sinaaileeft
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50 jaar Info Sinaai wandelzoektocht (+/-5km) of fietszoektocht (32km) 
i.s.m. Gezinsbond Sinaai.

Formulieren te bekomen bij Marleen (Gezinsbond), in dienstencentrum  
De Schutterij of bij Apotheek Magerman.
Deelname is tevens mogelijk met je smartphone door de QR code te scannen. 
Je komt dan op de webpagina van Info Sinaai en kan daar kiezen voor de  
wandel- of fietszoektocht; op “HIER” klikken en je komt rechtstreeks in het  
invuldocument.

De zoektocht loopt van 15 mei tot 15 september.
Prijsuitreiking tijdens de NAZOMER van Sinaai op de Dries  
zaterdag 24 september 2022.

Zoektocht
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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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solidariteit

Dienstencentrum “De Schutterij” 
De lente brengt licht, kleur en openheid. Ideaal om ons lichaam een boost te geven.
In mei kon je daarom in het dienstencentrum eens extra voor jezelf zorgen! Door alvast de dag vol 
energie te starten met een goed ontbijt; geen alledaags ontbijt maar eentje met lokale producten 
en aandacht voor de “korte keten” en het milieu. Aan de enthousiaste reacties te horen, kan dat 
verrassend lekker zijn! Bovendien werd alles overgoten met tips en tricks.

Ook het uiterlijk kreeg in mei speciale aandacht met een verwenmoment “handen” of een gelaats-
verzorging. Puur genot, veel gelach en handige weetjes van Patricia om ook thuis toe te passen! Je 
kon nog meer stralen met je eigen juweel; de workshop juwelen maken met Sarah verzekerde je 
van een ontspannende avond!

Soms is het echter ook nodig om het lichaam wat te helpen. Iedereen kent wel iemand met een 
bril of een hoorapparaat. Maar er zijn nog zoveel andere grote of kleine hulpmiddelen die het leven 
makkelijker kunnen maken of zorgen dat je bepaalde handelingen terug zelf kan. Daarvoor was het 
infomoment van GOED thuiszorgwinkel een duwtje in de rug. 

In De Schutterij zijn we gestart met voorleesmomenten uit de krant voor mensen met een leesbe-
perking. Als lezen niet meer lukt, staan onze vrijwilligers op maandagnamiddag klaar om gezellig 
samen de Gazet van Antwerpen door te nemen met een tas koffie of thee en een pannenkoek. Ken 
je familie, vrienden, buren bij wie het allemaal niet meer zo vlot loopt, maar die graag nog de actua-
liteit volgen en onder de mensen willen zijn? Help hen dan de weg te vinden naar ons.

Om een zorgzame buur te zijn, moet je natuurlijk je buren kennen. Ook daar geven wij graag een 
zetje om dit makkelijker te maken. In de winter trokken we er met soep op uit, maar vrijdag 20 mei 
was de ijskar te spotten voor een buurtbabbel in de omgeving van Zwaanaarde.
De eerste week van juli komt Camping Gastvrij terug naar Sinaai. Welkom op den Dries in Sinaai 
voor buurtbabbels, buitenspelen, verfrissend drankje van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 
tussen 14u00 en 16u30.

Deze zomer krijgen we een rondleiding bij Bes en Bloem (donderdag 7 juli) en brengen we op-
nieuw een bezoek aan zorgboerderij ‘t Zwaenenhof (donderdag 4 augustus). 
Tevens nodigen we jullie uit voor een vrolijke zangnamiddag (dinsdag 26/juli) (mannenkoor Gau-
deamus/toneelkring Baudelo) met zomerbar. 
En we willen jullie ook een namiddag op ons zonnig terras laten smullen van ambachtelijke wafels. 
Maandag 19 september hebben we een muzikale bingo en vrijdag 30/9 bezoeken we kaasboerde-
rij ‘t Leenhof.
In september gaan we van start met een digicafé om te zorgen dat iedereen digitaal mee is. 
Tevens start er opnieuw een wekelijkse cursus Android smartpone (en tablet) deel 1 op dinsdag 
6/9. Het vervolg Android deel 2 staat gepland op dinsdag 31/01/23.
Met het centrum voor volwassenonderwijs bekijken we volop of er nog andere opportuniteit voor 
onze gemeente mogelijk zijn. Meer hierover in onze kalender.

Ondertussen loopt nog steeds ons regulier aanbod  
(creacafé en workshops met Marleen, Qigong, au Tir à l’arc, uurtje wandelen, ...
De kalender en maandmenu zijn steeds te verkrijgen in de ontmoetingsruimte.

Voor meer informatie en inschrijvingen kunnen jullie terecht in dienstencentrum  
De Schutterij aan het onthaal of op het nummer 0477 90 16 82.
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Landelijke Gilde
Nu we, na het wegvallen van de meeste coronamaatregelen, 
terug naar het ‘normale’ leven kunnen, nodigen we jullie graag 
uit voor één van onze geplande activiteiten:

27 juni: voordracht “apotheek in eigen tuin” om 14.00 u. in de Schutterij
6 juli: fietstocht met bedrijfsbezoek (3x20 werking)
14 juli: petanque- en kubbtornooi aan de sporthal 
15 augustus: gezinsuitstap: busreis naar Pairi Daiza
4 september: tractorwijding met rondrit in het dorp
24 september: weging en prijsuitreiking van onze jaarlijkse zaaiwedstrijd tijdens de  
jaarmarkt op de Dries
Meer info over deze activiteiten vindt u op onze website www.sinaai.landelijkegilden.be  
of op onze facebookpagina Landelijke-Gilde-Sinaai. 

Zoals alle verenigingen werden we het voorbije jaar ook bij Markant  
getroffen door “Corona”. We waren genoodzaakt creatief te zijn,  
heel veel te te annuleren, reorganiseren, …
We kunnen al bij al terugblikken op enkele mooie herinneringen: enkele wandelingen,  
bezoek aan het Landhuis, de fietstocht in de haven van Antwerpen, …

We nemen de draad weer op en werken volop aan een nieuw jaarprogramma en kunnen  
alvast meedelen dat onze startvergadering gepland is op donderdag 15 september 2022.

Markant

verenigingen

25
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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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We spelen iedere 3de vrijdag van de maand in de Conferentiezaal 
van het parochiecentrum. De Bokkensprong is een gezinsclub. Dit 
wil zeggen dat kinderen van harte welkom zijn om samen met andere 
kinderen of hun ouders een gezelschapsspel te spelen.
We starten ons werkjaar op vrijdag 16 september. De andere speel-
data voor 2022 zijn: vrijdag 21 oktober, vrijdag 18 november en 

vrijdag 16 december. Vanaf 19.00 u. bent u welkom.  De eerste keer is de toegang GRATIS.
Meer info vindt u op onze vernieuwde website: http://www.bokkensprong.be
Noteer al zeker zaterdag 11 februari 2023 in jullie agenda. Dan is er de tweede editie van onze 
spellenbeurs ‘Spel-O-Polis’ in ’t Bau-huis te Sint-Niklaas.

Spellenclub  
“De Bokkensprong”

Davidsfonds
Zaterdag 21 juni – 21 september:  
zomerzoektocht in Hoogstraten en omgeving
Voor de Zomerzoektocht 2022 trekken wij naar de Kempen. De Zomerzoektocht is er zowel 
voor volwassenen als kinderen: dankzij 2 formules - de klassieke zoektocht en de familiezoek-
tocht - kunnen jong en oud samen op ontdekking in Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog.
 
Meer info en bestellingen via: https://www.dezomerzoektocht.be/

!!! gebruik de Sinaaise kortingscode !!!

Zaterdag 9 juli te 19.00 u. op de Dries:  
94ste Guldensporenviering met optreden van Nederlandstalige artiesten

Zondag 25 september te 14.00 u.  
Culturele wandeling n.a.v. Kunst uit Sinaai 2022 naar de verschillende locaties.  
Samenkomst aan de ingang van het Dorpshuis. 

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en voor meer info kunt u steeds  
terecht op het secretariaat (Raf Demeyer) 03/296.31.58 of www.davidsfondssinaai.be  
of op onze facebookpagina  
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65

Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:11  Pagina 20

28

Mei2.indd   28Mei2.indd   28 29/06/2022   11:04:2229/06/2022   11:04:22



xx

verenigingen
FeMma
In de zomer blijven we bij FeMma inzetten op bewegen in open lucht. 
Zowel individueel als in groep kan je deelnemen aan ons activiteitenaanbod.
Elk lid ontving een tijdlijn om mee te doen met de 30-30 challenge.  
Elke dag dat je 30 minuten beweegt in open lucht, kan je een vakje afvinken. Het maakt niet uit 
wat je doet: de was ophangen, in de tuin werken, naar de markt gaan, wandelen of fietsen… 
Tijdens de picknick in augustus kan je met jouw formulier meedingen naar een leuke prijs.
Ook staan er verschillende mölkky-avonden op het programma.  
Wil je het spel leren kennen, zak dan eens af naar de Dries. Leden betalen 1 €, niet-leden 2 €. 
Welkom op 18 juni, 2, 16 en 30 juli en 13 augustus telkens van 19.00 u. tot 21.00 u.
Op zaterdag 27 augustus is iedereen, ook niet-leden, welkom op onze eerste FeMmapicknick. 
Deze gaat door aan het KLJ-lokaal vanaf 17.00 u. Met een eigen picknick kan je gezellig de  
vakantie afsluiten met het hele gezin. Wie zin heeft in een spelletje mölkky kan meedoen aan een 
wedstrijdje. Een drankje kan je ter plaatse aankopen aan democratische prijzen.  
We hopen op een zonnige zaterdag! 

Na het succes van de vorige jaren, organiseren we ook dit jaar 2 uitstappen te voet en  
2 daguitstappen met de fiets. Inschrijven is noodzakelijk bij Marianne: 0474/39.04.10  
of de.sy.marianne@gmail.com.

Op vrijdag 8 juli fietsen we naar Kruibeke en op 5 augustus naar Zeeland. 
Onderweg houden we halt voor een lunchmenu in een gezellige taverne. 
Op zaterdag 23 juli wandelen we van Hingene naar Wintam en terug. We maken kennis met  
de sluizen, brengen een bezoek aan De Notelaar en eindigen aan het kasteel in Hingene.  
Op deze tocht neem je een picknick mee.
Op zondag 14 augustus doen we een treinstapper van ongeveer 18 km. We sporen 
van Sinaai naar Beernem en stappen tot in Brugge. Daar sluiten we onze  
uitstap af in een plaatselijk restaurantje waarna we de trein terug nemen 
naar Sinaai. Ook hier neem je een picknick mee.
In mei konden we al voorproeven van enkele zomerse activiteiten.

29
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Openklasjesdagen 
Op de voorbije openklasjesdagen stelden we met plezier  
onze deuren open voor nieuwe kindjes om een kijkje te  
komen nemen op onze scholen. 
Wat leuk dat we iedereen dit schooljaar opnieuw live mochten 
ontvangen! Met enige trots toonden we onze klassen en  
stelden we onze werking voor! 
Volgende aspecten komen daarin aan bod: outdoor learning, 
bewegend leren, zorg dragen voor elkaar, actief leren en ex-
perimenteren, aandacht voor techniek, zorg voor de natuur,…
     
Heb je de openklasjesdagen gemist en wil je toch graag 
nog kennismaken met onze scholen? Neem gerust  
contact op met één van de scholen! www.scs-sinaai.be

Sint-Catharinascholen
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d’ Academie Podium informeert:

Zoals jullie wellicht 
allemaal wel weten,  
kan je in Sinaai mu-
ziekles volgen.  
De lessen worden 
gegeven in onze lo-

kalen, Edg. Tinelstraat te Sinaai. 
 
Kennismaking met muzieklab / muziek-
initiatie: Wil jij eens een les bijwonen? Dat 
kan. Voor meer info kan je steeds terecht 
op dinsdagavond of zaterdagvoormiddag 
bij Juf Catherine of stuur gerust een mailtje 
naar: Catherine.DeBlock@academiesintni-
klaas.be  
Muziekinitiatie: Ben je 6 of 7 jaar en 
hebben de muziekkriebels je al goed te 
pakken? We maken op een speelse manier 
kennis met muziek. Ontdek samen met je 
vriendjes de wondere wereld van de mu-
ziek! Je bent van harte welkom in de initia-
tie-klas. 
Muzieklab: Ben jij 8 jaar (of ouder) en 
gebeten door de notenmicrobe, zangmi-
crobe,… dan is Muzieklab zeker iets voor 
jou. Samen leren we noten lezen, zingen, 
klappen, spelen… kortom musiceren.
Zaterdag 25 juni: Van harte welkom op 
onze Opendeurdag in onze hoofdschool in 
de Hofstraat 13 te Sint-Niklaas. Kom ge-
rust langs en geniet van allerlei optredens, 
uitprobeersessies,… 

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

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

Muziekacademie
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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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De Sinaaise laureaat van de Davidsfonds Junior Journalistwedstrijd 2022

Naar goede jaarlijkse gewoonte werkten de plaatselijke Davidsfondsafdeling, de directie en leer-
krachten van de Sint-Catharinascholen ook nu samen om de Sinaaise leerlingen van de derde 
graad lager onderwijs (meer dan 170!) te laten deelnemen aan de Davidsfonds Junior Journalist-
wedstrijd 2022.  
De plaatselijke jury, bestaande uit Tine Van Poucke, Marijke Samyn, Tiny De Mulder en Garry Ver-
cauteren, bekroonde het beste werk met de hoofdprijs. Dit jaar won Noetje Verweire uit 6A met 
het stelwerk “Wonderwall”. Bastien Van den Bergh uit 6A won zilver en Quita Willems uit 6A kaap-
te het brons weg.  De jury kende -naast de 3 ereplaatsen – ook nog 7 eervolle vermeldingen toe.
Op de prijsuitreiking schonk juryvoorzitster Tiny De Mulder van onze Davidsfondsafdeling Sinaai 
een heel pak boeken aan de 10 winnaars.  Alle deelnemers kregen een Davidsfonds-balpen mee 
naar huis, zodat ze kunnen blijven schrijven. Bovendien overhandigde ze 7 Davidsfonds School-
bib-bonnnen (met een totale waarde van €280) die onze leden aankochten om de klasbibliotheken 
van de beide scholen te helpen vullen.  Op die manier willen zij de leesbevordering in onze scholen 
blijvend ondersteunen.
Het stelwerk van de lokale Junior Journalist-laureaat werd intussen doorgestuurd naar nationale 
jury, waardoor Noetje ook nog op Vlaams niveau meedingt naar een extra prijs!

Op de volgende pagina vinden jullie haar winnende tekst.

Davidsfonds -  
Junior journalistenwedstrijd

jeugd

Tekenwedstrijd
Winnaars kleurwedstrijd Info Sinaai 2022
Dit zijn de winnaars van de teken-en kleurwedstrijd van 50 jaar INFO SINAAI
Zij werden gekozen uit de deelnemende tekeningen tijdens de revue  
voorstellingen in Troelant.

KLEINSTEN
Nore Van de Catsye Leebrugstraat 30, Sinaai 
Ine De Bock Dorpsstraat 66B, Elversele
Briek De Wilde Wijnveld 216, Sinaai
Ella Verbraeken Hulstbaan 118, Sinaai
Jana Van de Vijvere Leebrugstraat 22B, Sinaai
Kyan De Sodt Wijnveld 60, Sinaai

GROOTSTEN
Florence Van den Berghe Populierenstraat 4, Sinaai
Arne Timmers Zwaanaardestraat 94, Sinaai
Amir Alami Kruisstraat 116, Puivelde
Oona Van Eynde Luitentuitstraat 53B, Sinaai
Marthe De Decker Hellestraat 37, Sinaai
Marlien Van Buynder Sinaaidorp 63, Sinaai
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Wonderwall
“Mama, waar is mijn horloge?”

“Ik weet het niet schat, misschien in de kast?”

“Aja, gevonden…”

Hallo, ik ben Dieter.  Wij gaan met onze familie naar Italië voor een weekje.  Ik probeer 
nu mijn valies dicht te krijgen, want we vertrekken vannacht al.  Het is 20:21, dus nog 5 

uur en 14 minuten wachten.  “Ik ga slapen, mama…”

In Italië…

We bezoeken een attractiepark. Ik wil direct naar de Arend.  Er komt een meisje naast 
mij zitten en zegt: “Hallo, ik ben Sofie.”  Het klikt direct tussen ons .  We gillen als we 
over de kop gaan. Daarna wil Sofie naar het hoogteparcours. Ze vraagt of ik mee ga. 

Natuurlijk ga ik mee… :-) :-)

We klimmen op een net en dan slingeren we aan een touw weer naar beneden. Voor 
ons staat er een grote muur van planten. Ik probeer hem open te duwen. Sofie helpt 

ook. ”AAH…” We zijn door de muur naar beneden gevallen. Ik hoor Sofie “Auw!” roe-
pen. “Wow, we zitten hier op een eiland en alle huizen zijn hier verwoest. Het is hier een 

puinhoop.”  Er komt een kindje naar ons gelopen. “Hallo, zal ik jullie een rondleiding 
geven? Ik ben Ben en ik ben 9 jaar, ik ken dit eiland op mijn duimpjes”. We gaan met de 
jongen mee. “Dit is maar een klein eilandje, alle eilanden zijn met elkaar verbonden met 
een kabelbaan.  Niemand mag in de kabelbaan, want ze wordt alleen gebruikt om din-
gen te transporteren.  Onze planten en bloemen zijn uit karton en we eten hier  alleen 

maar vissen en drinken zout water.” 

“Amai, jullie vissen zien er wel heel misvormd uit: ze hebben pukkels op hun 2 koppen 
en ze hebben groene schubben met bruine vlekken en ze zien er een soort van driehoe-

kig uit”, roept Sofie verbaasd uit. “We spelen hier met onze gsm bv. verstoppertje via 
classroom.  We volgen ook les via onze gsm, want de juf zit op een ander eiland.”

Opeens valt de jongen. We willen hem helpen, maar we kunnen niet bij hem. “ Ja, 
iedereen zit hier in een bubbel, een onzichtbare bubbel om ons te beschermen tegen 
de ziektes die hier rondzweven. Jullie zitten ook in een bubbel. ”Wacht, wacht, wacht! 

In welke tijd zitten we eigenlijk?” vraagt Sofie.  “We zitten in 2030, en jullie kunnen nooit 
meer uit die bubbel.”  “WAT!!!”  We schoppen, kloppen en duwen tegen de bubbel…

“Dieter, Dieeeeter, wakker worden. We moeten naar het vliegveld!” 

“Oh mama, geef mij eens een knuffel”.  “Oké, wat is er?”  ”Ik had net een verschrik-
kelijke droom over de toekomst. We kwamen via een wondermuur, een ‘wonderwall’, 

terecht in 2030. De natuur was helemaal verwoest!”

WE MOETEN GOED VOOR ONZE AARDE ZORGEN!!!!! :-)
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De Sinaaise scouts heeft niet stilgezeten dit voorjaar. Naast onze wekelijkse avon-
tuurlijke vergaderingen met voor elk wat wils, organiseerden we in maart ook de 
welgekende azaleaverkoop. We verkochten onze bloemen in Sinaai en omstreken. 
Ook dit jaar was het een succes want we hebben in totaal 900 bloemen verkocht. 
Op 30 april was het dan weer de beurt aan onze scouts quiz. Dit jaar was het thema 
van onze quiz “in space”. Er namen maar liefst 19 teams deel die voor de overwinning streden. 
Maar er kan natuurlijk maar 1 team het slimst zijn en dat was deze keer team “3 vrienden en ne 
West-Vlaming”. 
Zoals elk jaar sluit elke tak het scoutsjaar af met een megavet kamp. Onze kapoentjes doen dit in 
Beveren terwijl de welpen het Leuvense onveilig gaan maken. De jonggivers en givers halen hun 
beste Frans boven in Wallonië. En de jin beleeft de tijd van hun leven op hun buitenlands kamp 
naar Slovenië. De leiding kijkt er alvast naar uit om met hun gekke bende erop uit te trekken.

Scouts Sinaai

Het is zo ver! De zomer komt eraan! Dit 
betekent dat we al druk bezig zijn met 
vendelen en wimpelen om ons voor te 
bereiden op de talloze sportfeesten 
die in juli en augustus zullen plaatsvin-
den. Daarnaast is ons kamp ook in aantocht, 
wat betekent dat we ons 10 dagen volop gaan 
amuseren! In de aanloop naar deze hoogtepun-
ten, zullen er de komende 2 maanden nog tal 
van leuke activiteiten worden gegeven op ons 
geliefde KLJ-terrein.
Verder hebben we ook een aantal drukke weken 
achter de rug. Zo was het fijn om ons eetfes-
tijn te organiseren, nadat we het 2 jaar hebben 
moeten aflassen. We willen dan ook iedereen 
bedanken die dit weekend aanwezig was om 
ons te steunen. Hopelijk hebben jullie genoten 
van het lekkere eten en de goede sfeer! Ook 

hebben we eind maart “Beat the 
Bompaz” georganiseerd, waarbij 

ouders en kinderen samen konden 
spelen. De grote opkomst maakte het 

helemaal af!
Vervolgens heeft onze +16 kunnen genie-

ten van een gescheiden weekend. Ook werd er 
een heuse leefweek georganiseerd waarbij de 
+16 een hele week op de KLJ kon koken, eten, 
studeren, slapen en plezier maken. Beide acti-
viteiten hebben voor een aantal toffe herinnerin-
gen gezorgd die ze niet snel zullen vergeten.
Hoewel de examenperiode in aantocht is, staan 
er, zoals we hierboven al vermeldden nog heel 
veel spetterende activiteiten op ons programma. 
Iedereen tussen 6 en 18 jaar kan deze komen 
ontdekken op zondag van 14u tot 17u. Ben jij 
echter al 16 jaar of ouder, dan kan je ook op 
vrijdagavond komen van 20u tot 22u30.  
Wij zien namelijk graag nieuwe gezichten!

KLJ Sinaai
jeugd
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Met de komst van de zomer en het warme weer, komt ook het hoog-
tepunt van ons Chirojaar dichterbij: het kamp! Dit jaar trekken we 
naar het mythisch mooie Steinbach nabij Houffalize en de grens 
met het Groot Hertogdom Luxemburg. Daar ligt een prachtige val-
lei - waar de Ourthe door loopt - op onze chirogroep te wachten om 
10 dagen lang te genieten van de creatieve, gekke en avontuurlijke 
activiteiten die de leiding voor de jongens in petto heeft. Ook dit jaar 

organiseren we weer een bezoekdag zoals het echt moet. Verdere info hierover vindt u 
op onze facebookpagina of in het kampboekje dat onze leden nog zullen ontvangen. 
Na twee ‘verloren’ corona-edities van onze Bonte avond konden we dit jaar eindelijk 
nog eens genieten van ons traditioneel recept. Het was meteen een topeditie en we heb-
ben gezien dat ons publiek heeft genoten van het eten en van de acteerprestaties van 
onze jongens. 
Een ander evenement dat we de voorbije 2 jaar moesten missen was het “Keti-res-
taurant”, waar onze kerels samen met de tiptiens van de meisjeschiro de handen uit 
de mouwen staken om ons te verwennen met lekkere vol-au-vent en spaghetti. Ook zij 
konden genieten van een groot aantal eters (en drinkers om hun kas te spijzen). We or-
ganiseerden dit jaar ook een heuse vriendjesdag, waar onze leden hun vriendjes konden 
laten proeven van de chiromicrobe! We hebben heel wat nieuwe gezichtjes gezien en 
kijken er naar uit om ook met hen nog veel nieuwe avonturen te beleven.
Verder viel het Chiroleventje eindelijk terug in zijn plooi met onze supertoffe wekelijkse 
activiteiten. 
Zo gingen de gigantjes en de speelclubbers verfrissing zoeken in het subtropische 
zwembad van Beveren, onze rakkers en toppers glibberden en gleden in de bruine zeep 
en onze oudsten (kerels en aspis) genoten van het goede weer in en naast het water van 
de vaart. Zo, genoeg over wat geweest is, want onze blik staat volop gericht naar een 
mooie zomer en een spetterend kamp!

Chirojongens WIJ

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

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag

Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:11  Pagina 54

38

Mei2.indd   54Mei2.indd   54 29/06/2022   11:04:2429/06/2022   11:04:24



xx

De voorbije maanden hebben we niet stilgezeten. Corona stond niks meer in de weg en dus konden 
we onze creativiteit ten volle te keer laten gaan om onze meisjes elke week opnieuw te verrassen met 
een topactiviteit. We hebben in dit nieuwe jaar al enkele leuke evenementen achter de rug. 
Een dikke proficiat nog eens aan onze Eerste en Plechtige Communicanten of lentefeestvierders bij 
de Pinkels en de Kwiks. We hebben deze feestvierders verrast met een leuke attentie aan de kerk of 
op de Chiro. 
De Tip-10’s konden samen met de Kerels vele Sinaainaren verwelkomen op hun jaarlijkse “Keti-res-
taurant”. Met de opbrengst hiervan kunnen ze leuke extra activiteiten plannen op kamp! 
Ook de aspi’s organiseerden een heus evenement. Hun Tapaspibar was opnieuw een groot succes. 
Het was een avond vol gezelligheid, kampvuurtjes, lekkernijen en sfeer. We zien jullie hopelijk volgend 
jaar allemaal terug. 
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor ons kamp in juli. We trekken van 22 tot 
31 juli met een heleboel Allemannetjes naar het mooie Mol! Om zeker te zijn van je plekje op kamp, 
kan elke chiromeid zich inschrijven op onze chiro op 29 juni of 1 juli. We beloven er iets spectaculair 
van te maken en de kinderen zullen er nog jaren over vertellen. Ouders, sympathisanten, vriendjes en 
vriendinnetjes zijn ook allemaal heel erg welkom op de bezoekdag op zondag 24 juli van 14 tot 17 uur.
Nu de zon zijn weg volledig heeft teruggevonden naar het prachtige Sinaai, kunnen we ook met een 
zomers gevoel vooruitkijken op onze komende BBQ. Op zondag 26 juni zijn jullie welkom op ons ter-
rein in de Dr. Haeltermanlaan voor een heerlijke BBQ. De inschrijvingslink hiervan zullen jullie op de 
facebookpagina van de Chiro Alleman terug vinden. 
Hopelijk zien we jullie daar! 

We wensen jullie alvast een zalige zomer toe, en hopen jullie op een  
van onze toekomstige evenementen te mogen ontvangen!

Chiromeisjes Alleman

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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Badminton voor iedereen - bewegen is gezond - sporters beleven meer!
Je bent vrij op vrijdagochtend en je wil deze tijd sportief doorbrengen? Kom dan mee badmintonnen!
Waar? Sporthal Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4B te Sinaai.

Badminton is mogelijk van 09u00 tot 11u00. Het eerste uur badminton omhelst een samenwerking 
met de stad Sint-Niklaas en hun sportlessen. Er wordt dan gewerkt met een 10-beurtenkaart (inclusief 
verzekering). Deze kan gereserveerd worden aan de prijs van 27 €, betaling gebeurt per factuur. Kan-
senpashouders krijgen 50% korting. Voordeel van de beurtenkaart: de kaart blijft geldig en kan je een 
keertje niet sporten, het kost je niks. Van 10u00 tot 11u00 wordt er verder gespeeld aan 2 € per uur.

We spelen recreatief, maar er wordt wel gezweet, plezier gemaakt én winnen, dat doen we graag.
In augustus (5, 12 en 26/08/22) spelen wij ook al op vrijdag. Zin om eens te komen proberen?  
Welkom aan alle sportievelingen. Jong, oud of jong van hart, iedereen is welkom!  
Vrijdag 9 september 2022 is de officiële start van het nieuwe badmintonseizoen. Met de beurtenkaart 
kan je op ieder moment met badminton beginnen, aarzel niet en zet het in je agenda. 

We kijken ernaar uit om met nieuwe sportievelingen te badmintonnen.

Vragen kunnen gemaild worden aan de Sportdienst van Stad Sint-Niklaas sport@sint-niklaas.be of bel 03/778.37.52

Badminton

50 jaar Judoclub Sinaai
Dit jaar bestaat de judoclub 50 jaar!
In november 1972 startte de judoclub in het ontmoetingscentrum Troelant.  
We gaan dit vieren met o.a. een receptie op zaterdag 5 november in het  
ontmoetingscentrum Troelant van 14u30 tot 16u00. We nodigen in het bijzonder onze  
oud-ledenuit voor dit gebeuren. Meer informatie volgt in het volgende nummer van Info Sinaai.
De bijgeplaatste foto is genomen eind 1974 bij de opstart van de jeugdwerking.

Men kan elke woensdag en vrijdag aansluiten vanaf 19u00. 4 Gratis proeflessen. Informatie kan bekomen  
worden via de website judoclubsinaai.weebly.com of via mail naar gerrit.van.bossche@telenet.be.

sport
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Warmte Techniek

Werner MAES
Kernemelkstraat 138  9112 Sinaai

Steeds tot uw dienst
tel. 03 772 47 41

- Onderhoud & herstelling 
van centrale verwarming

- energie beheersing
- modernisatie

- ombouw
- tankcontrole
- kuisen van schouwen
- elektrische installatie

TENENMUUR

K
A
P
S
A
L
O
N

SSTTEENNEENNMMUUUURRSSTTRR..  3311
SSIINNAAAAII
tteell..  0033//777722..2299..7799

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

42

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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Sport

Velen onder jullie zullen PRO-FIT niet kennen. We zijn een sportgroep met momenteel 15 dames 
van uiteenlopende leeftijden die op dinsdagavond een uurtje een plein in de sporthal van Sinaai 
afhuren om te sporten (20u00-21u00). 
Onze groep is opgericht door Betty Ongena. Zij deed tot begin jaren ’80 aan toestelturnen in Bel-
sele. Toen zij met haar echtgenoot, Herman, van Belsele naar Sinaai verhuisde, richtte ze hier de 
groep PRO-FIT op, zodat zij haar passie verder kon beoefenen. Mettertijd evolueerde de groep die 
aan toestelturnen deed naar een groep die nu omnisport beoefent. We doen onder meer aan bad-
minton, netbal, hockey, “tjoepen”bal, baseball, wandelen en af en toe zwemmen of fietsen.
Betty is voorzitster gebleven tot het voorjaar van 2021. We willen haar uitdrukkelijk bedanken voor 
de 40 jaar toewijding. Dank zij haar bestaat deze vriendinnen-sportgroep, die naast sporten ook op 
geregelde tijdstippen een andere activiteit doet: kerst vieren, iets speciaal doen op het einde van 
het sportjaar, jaarlijks op weekend gaan, bij een speciale verjaardag met een nul achteraan wordt 
er samengekomen om te versieren en te vieren, … We zijn een groep geworden van dames die niet 
alleen viert met elkaar, maar ook elkaar enorm steunt en helpt als het eens minder gaat.
Tijdens ons laatste weekend in maart zijn de nieuwe T-shirts voorgesteld aan de groep. Een speci-
ale dank gaat uit naar de firma PRO-WASH en dhr. Jacques Smet voor de sponsoring.
 
Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Hilde Meganck, via mail hildemeganck@hotmail.com.

PRO-FIT

De Sinaai Girls zijn al meer dan 30 jaar een vaste waarde in het meisjesvoetbal!
Op zaterdag 7 mei was er onze seizoensafsluiter “Family Day”
Meisjes vanaf 5 jaar konden het meisjesvoetbal ontdekken terwijl de reeds erva-

ren speelsters hun voetbalkunsten toonden. Na de middag gaven de meisjes voetballes aan hun 
ouders in de vorm van leuke tornooitjes. Kortom, een geslaagde voetbaldag!

Seizoen 2022-2023
Sinaai Girls bouwt verder aan haar jeugdwerking en treedt in de gemengde competitie van  
Voetbal Vlaanderen aan met meisjes vanaf 5 jaar.  Daarom nodigen we alle meisjes en vrouwen 
uit op onze trainingen die doorgaan op maandag en woensdag. Ervaring is niet vereist. Tijdens 
de trainingen kunnen zij kennismaken met onze speelsters en trainers. Wenst u hierover meer 
informatie, mail naar info@sinaaigirls.be of bel 0486/49.14.10.

Wekelijkse wedstrijden en informatie op Facebookpagina Sinaai Girls.

Sinaai Girls
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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

44

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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sport

Nieuwe leden
Jeugdspelertjes van 5 tot 11 jaar mogen zich steeds aanbieden, maar dit zal 
steeds bekeken worden aan de hand van de bezetting van de ploegjes of je al 
dan niet kan aansluiten of niet. Uw kind kan daarna gerust eens komen mee-
trainen. Dit kan een drietal keer. Hiervoor zijn voetbalschoenen wel aangewe-
zen. Let wel op, testtrainingen zijn op eigen risico. Verzekering bij de K.B.V.B. 
is pas actief na officiële inschrijving. Voor jeugdspelers ouder dan 11 jaar zijn 
testtrainingen verplicht en volgt een sportieve evaluatie vooraleer in aanmer-

king te komen voor aansluiting.
Nieuwe leden kunnen inschrijven via de website.

Bestaande leden
Bestaande leden kunnen inschrijven via de website. De tarieven voor inschrijving in onze club 
bedragen 295 € voor het eerste kind met een korting van 25 € vanaf een tweede inschrijving van 
hetzelfde gezin voor alle leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 januari 2022. (geboortejaar 2004). 
Voor spelers ouder dan 18 jaar bedraagt het lidgeld 375 € met bijbehorend senior kledijpakket.

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende:
•	 de opleiding gedurende een volledig seizoen
•	 het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.
•	 bijdrage tot het Federale Solidariteits Verzekeringsfonds voor  

ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden
•	 K.B.V.B. bondstaksen
•	 ter beschikking stelling van onze accommodatie
•	 onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal
•	 een drankje per thuis competitiewedstrijd, te verbruiken in de kantine van KFCH Sinaai
•	 2 abonnementen seizoen 2022 – 2023 voor fanion ploeg
•	 5 tombolakaarten ter waarde van 25 euro
•	 een kledingpakket van JAKO  

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

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

KFC Herleving Sinaai
Inschrijvingen Jeugd Seizoen 2022 – 2023

Schietingen Sinaai Statie
Café “Maretak” Wijnveld 308, Tel: 0476/32.34.13.
 Vrijdag 01 juli      19u30  25€ gratis.
 Vrijdag 05 augustus 19u30     25€ gratis 
 Vrijdag 02 september    19u30  25€ gratis.
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03/256 07 99

www.deroeck.info

Interieurinrichting op maat
Ontwerp en uitvoering van:

- Maatmeubelen en interieur
- Keukens en badkamerkasten
- Bureel - en winkelinrichting

Leebrugstraat 57 - 9112 Sinaai

Tel: 0477 29 08 60
Website: www.dtinterieur.be

Constructie
DE GREYT BVBA
Sierhekkens       Afsluitingen      Trappen

Leuningen      Staalconstructies
Knip- en plooiwerken

Alle las- en herstellingswerken

Waaslandlaan 26 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 20 01 Fax: 09/349 45 30
info@constructiedegreyt.be www.constructiedegreyt.be
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feest

Vrijdag 22 juli 2022 
 14u30:  Schieting op twee wippen, € 100,00 gratis
 20u00:  Streekbierenavond - Optreden coverband Cosy Godfathers
 21u00:  Optreden BooZZ in Café De Luitentuit
Zaterdag 23 juli 2022 
 14u30:  Obstakelrun voor kinderen (t/m 14 jaar)   
  Kindernamiddag met grime en kinderdisco
 15u00:  Wielerwedstrijd elite z.c. + beloften
  21ste Grote prijs: Woonidee Paul interieurinrichting
  “Ereprijs” - Werner Maes en zoon Centrale verwarming
  “Ereprijs” Droomtuinen Antoon Lombaert – Hulstbaan 207 – Sinaai
 19u00:  Mosselfestijn vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur
  Na eetfestijn: Dansavond met discobar “New Line”
 21u45:   Optreden Laura Lynn
Zondag 24 juli 2022
 08u00:  Mountainbike (25km – 50km)
 09u15:  Schieting op één wip, €50,00 euro gratis
 15u00: Koffie en gebak voor de inwoners van de wijk 
  Optreden High Five in Café De Luitentuit
  ‘s Avonds optreden: Les Folles de Gand, Discobar New Line
Maandag 25 juli 2022
 14u30:  Schieting 2 wippen, €100,00 gratis
 15u00:  Wielerwedstrijd elite z.c. + beloften
  10de grote prijs Café Luitentuit (bij Catherine en de Biete)

Wijkkermis Molenhoek

Kermis Sinaai-Dorp 
Zaterdag 9 juli
 15u00: Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract, georganiseerd door Koninklijk  
  Sportcomité Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33
            Volksfeest op de Dries – Gratis toegang, zitplaatsen beschikbaar vanaf 19 uur 
 20u00: Optreden Yevgueni 
 22u00: Optreden Ontpopt 
Zondag 10 juli
 15u00: Optreden Boembox op de Dries
 13u30: WAOD A-renners (11 ronden)
 16u00: WAOD toeristen en genodigden (8 ronden)
 18u00: Koers voor inwoners van Sinaai! (6 ronden)
  Eindelijk zal er terug gestreden worden voor de felbegeerde titel van  
  Kampioen van Sinaai, zowel bij de dames als bij de heren. De start is  
  op de Dries, dan gaat het naar de Hulstbaan en vervolgens Hellestraat,  
  Zakstraat, Neerstraat, Hondsneststraat, E. Tinelstraat en Sinaaidorp en 
  Wie niet op Sinaai woont, kan altijd deelnemen aan de twee  
  voorafgaande wedstrijden: Mochten er nog vragen zijn, kan U ons  
  bereiken op volgend nummer: Smet Benny 0498/113 619 
  Het bestuur W.A.O.D. Sinaai hoopt alvast op een talrijke deelname!
 22u30:  Vuurwerk.
Maandag 11 juli: 
 15u00: Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract,  
  georganiseerd door Koninklijk Sportcomité  
  Gemeentebelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries 33
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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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De geschiedenis, de redactie
In het vorige nummer van de info beschreven we de ontstaansgeschiedenis  
van Info-Sinaai. In die prille jaren was het nog wat zoeken. Maar stilaan werd het blad volwassen.  
In deze info belichten we de jaren 1986 tot 1999.

1986 – 15 jaar Info-Sinaai
4 nieuwe, seizoensgebonden, voorbladen werden ontworpen door Jan Meganck.
Het drukken van den info werd toevertrouwd aan een professionele drukker, gekozen werd voor een 
vaste vorm van 16 blz. recto/verso met alle advertenties op de linkerkant gedrukt.
Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan werden de 4 voorbladen gedrukt op kunstdrukpapier verza-
melt in een map en te koop aangeboden, 100 mappen vonden hun weg naar Sinaaise kunstliefhebbers.
De jaren 1987 tot 1990 verlopen vrij rustig geen grote wijzigingen binnen de redactieploeg en het uit-
zicht van “den info” blijft behouden.
Wel een belangrijke wijziging, er werd besloten de bedeling via de post stop te zetten en vanaf 1989 
werd Marcel Beirnaert bereid gevonden om de bedeling op zich te nemen, we zien hem  
nu om de 3 maand in het straatbeeld verschijnen plichtbewust in elke brievenbus een “info” droppen.
Gedurende de voorbije 5 werkjaren werd er per werkjaar gemiddeld een beroep gedaan op  
100 tal adverteerders waaronder 19 vrije beroepen.

feest

Wie in 1961 geboren is wordt dit jaar 61. Reden voor een feestje. De 61’-ers die willen meevieren en 
nog geen persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben, mogen dit melden aan sinaai.1961@gmail.com

Tot 8 oktober! Kathy, Kristien, Marc, Paul, Rita

OPROEP: 61 wordt 61

Vrijdag 29 juli
 19u30: 19 de grote gaaibolling memorial Eddy MOENS met 100 Euro gratis 
Zaterdag 30 juli
 14u30: Schieting met 50 EURO gratis (verbond Sinaai). 
 15u00: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften 
  Grote Prijs BLOEMERIE SANDRA 117 km – 13 ronden van 9 km 
 18u15: Gebedsviering voor de overledenen van de wijk. 
 19u15: 25ste grote kermisbarbecue – met gratis tombola voor de aanwezige  
  deelnemers (hoofdprijs: ballonvaart) - inschrijven vóór 27 juli. 
 21u00: Groot volksfeest met discobar - gratis toegang.
Zondag 31 juli
 08u00: Mountainbiketocht zomereditie Ronde van het Waasland, 
  3 afstanden (inschrijven mogelijk tot 11u) 
 09u15: Schieting met 50 EURO gratis (verbond Sinaai). 
 14u30: Kinderanimatie 
 15u00: Gaaibolling met 50 EURO gratis, 3 trofeeën en talrijke surprises. 
  De hele namiddag pannenkoeken aan democratische prijzen. 
 16u00: 106 de loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar (9 categorieën)
Maandag 1 augustus
 09u30: Herdenkingsmoment voor de overledenen van de wijk gevolgd door  
  gratis koffietafel voor de gepensioneerden van de wijk. 
 14u30: Schieting op de liggende wip, met 50 Euro gratis (verbond Sinaai). 
 15u00: Wielerwedstrijd voor  elite zonder contract + beloften
                         Grote Prijs R.V.P. (Rien Van Puyvelde - Renovatie, vernieuwing en projecten) 
  117 km – 13 ronden van 9 km –talrijke premies.
Heel het weekend: GRATIS SPRINGKASTEEL voor de JEUGD - De palmen worden geschonken door BLOEMERIE 
SANDRA GESCHENKEN EN DECORATIE WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN  Met dank aan het stadsbestuur

Wijkkermis Leebrug
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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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1991 – 20 jaar Info-Sinaai
Om de 20 jaar te vieren werd een T-shirt ontworpen met een kunstige opdruk, het gemeente-
huis en de Vrijboom samen met de tekst “SINAAI mooi zo” werd door menige Sinaainaar fier 
gedragen.
De redactieploeg kreeg versterking, we verwelkomden 3 nieuwe leden Filip Baeyens, Mien 
Blommaert en Eric Creve.

De opdruk van de T-shirt werd vanaf 1992 ook gebruikt als blikvanger op het voorblad,  
Margriet Zaman die ons keurig taalgebruik bijbracht verlaat de redactieploeg.
Hugo Schelfaut, een boegbeeld van Info-Sinaai verlaat de redactieploeg na 17 jaar (1977-
1994), waarvan verscheidene jaren als redactiesecretaris.

1995, naast de 4 vaste nummers opteerde men voor de uitgave van 3 extra nummers “Klein 
Info-Sinaai” die tussentijds verschenen, om beter te kunnen inspelen op de actualiteit kreeg 
de actualiteitskalender extra aandacht. Dit experiment werd niet meer herhaald.

1996 – 25 jaar Info-Sinaai
Om het jubileum luister bij te zetten werden de markanste artikelen van de voorbije jaren  
gebundeld in een luxe uitgave van 40 blz, begin 1997 kreeg elk Sinaais gezin dit historisch  
overzicht in de bus.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een nieuw voorblad te ontwerpen dat ook de 
luxe uitgave sierde.

Steeds werd getracht, binnen de financiële middelen, den “info” kwalitatief te verbeteren,  
in 1999 kreeg Info-Sinaai een gekleurd omslagblad en kon men 4 blz extra informatie geven. 
Naast de  drukker werd ook beroep gedaan op een professionele afwerker, een nieuwe schakel 
in het productieproces.
Met omslag en in het midden geniet kregen de inwoners een “info new look” in de bus.
82 Adverteerders en 28 vrije beroepen leveren hun bijdrage.  
Michel Polfliet is de verantwoordelijke uitgever met als redactiesecretaris Etienne Meul.
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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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Het complex afwateringssysteem in Sinaai – Deel 1
Over pompgemalen, dijken, stuwen, terugslagkleppen en sifons

Filip Brokken

Nu de klimaatopwarming algemeen erkend wordt als oorzaak voor actuele weerfenomenen 
zoals de waterbom en extreme droge zomers, wordt pas duidelijk hoe belangrijk een kwalitatief 
onderbouwd waterbeheer kan zijn. Het afwateringssysteem in Sinaai werd de afgelopen 100 jaar 
ontwikkeld door de polder, thans de polder Sinaai-Daknam (tot in de jaren ’50 de watering ge-
noemd), een openbaar bestuur dat binnen zijn ambtsgebied tot opdracht heeft de doelstellingen 
van het integraal waterbeleid te realiseren. Dit afwateringssysteem is het resultaat van groot-
scheepse infrastructuurwerken die het polderlandschap hebben uitgerust met pompgemalen, 
dijken, stuwen, terugslagkleppen en sifons.
In deze bijdrage - een eerste in een reeks – lichten we toe, chronologisch en aan de hand van het 
archief van de polder Sinaai-Daknam, waarom het water loopt, zoals het nu loopt. 

Overstromingen in de Hondsnest
De oprichting van een watering gaat terug naar de periode 1925-26 toen zowat 1.000ha vrucht-
bare landbouwgrond en tal van boerderijen onder water liepen in de Hondsnest. Zeer zware en 
langdurige regenval zorgde ervoor dat het water vanuit de Stekense vaart de omgeving onder 
water zette. 
  

Overstromingen in de Hondsnest en het bezoek van Koning Albert I en Koningin Elisabeth aan het  
gemeentehuis in Sinaai in 1926 (collectie Walter Vermeiren Sinaai)

Sinaai had altijd al te kampen gehad met wateroverlast. Het dorp ligt geprangd tussen de cuesta 
van het Waasland in het oosten, de stuifzandrug Maldegem-Stekene in het noorden en in het 
westen en het zuiden liepen de tijgebonden Durme/Moervaart die bij hevige regenval en hoog-
water de afwatering bemoeilijken. De geomorfologie is zeer goed te merken aan de hand van de 
loop van de waterlopen, die allen noord-zuid en oost-west richting de dorpskern van Sinaai en 
de Fondatie lopen. 
 

Waterbeheersing te Sinaai
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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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Het afwateringsstelsel in 1960 met de oost-west geöriënteerde waterlopen: 
Zwarte Beek (1273), Molenbeek (1270), Ransbeek (1260), Belselebeek (1235) 
en Leebeek/Overloopbeek (1236) (archief polder Sinaai-Daknam)

De “Groote Watering van Sinay”
De situatie is in 1926 zo rampzalig dat Koning Albert I en Koningin Elisabeth een bezoek brach-
ten aan het getroffen gebied. Dit bezoek is de aanleiding voor de Belgische Boerenbond om op 
14 januari 1928 een  officiële aanvraag in te dienen tot oprichting van een watering, genaamd de 
“Groote Watering van Sinay”. 
Een half jaar later, op 20 september 1928, tekent Koning Albert I een koninklijk besluit tot oprich-
ting van de watering. Het ambtsgebied van de watering is 1.572ha groot en strekt zich uit tussen 
de Zwaanaardestraat in het zuiden, de Moervaart en Stekense vaart in het westen en de Puivel-
debossen in het oosten.
De burgemeester van Sinaai, Edouard De Beule, wordt de eerste dijkgraaf, de gemeentesecreta-
ris Jan Lecocq wordt aangesteld als ontvanger-griffier.
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Een pompgemaal aan de Hondsnest
Onmiddellijk na de oprichting start de technische dienst van de Belgische Boerenbond aan het 
saneringsproject om de steeds weerkerende wateroverlast in de Hondsnest tegen te gaan. Het is 
hierbij van belang de Stekense vaart te voorzien van degelijke dijken. Deze dijken moeten ervoor 
zorgen dat het waterpeil in de Stekense vaart kan stijgen, zonder het omliggende landbouwge-
bied onder water te zetten. Er moet dus een pompgemaal gebouwd worden om het water uit het 
gebied achter de dijk in de Stekense vaart te krijgen.
Het pompgemaal wordt opgericht op het einde van de Aartdreef, de voormalige plaats van de 
vroegere “aart”, een loskaai voor vloeibare, dierlijke mest. Het pompgemaal wordt op 25 sep-
tember 1932 plechtig ingehuldigd en bestaat uit een centrifugaalpomp van 100pk met een debiet 
van 2m³/s. De inhuldigingsplaat bevindt zich actueel op de zijgevel van het nieuwe pompgemaal 
dat in 1973 op dezelfde plaats werd opgericht. Ook dit pompgemaal heeft een debiet van 2m³/s, 
maar functioneert met Archimedesschroeven.

  

Het oude en nieuwe pompgemaal in de Hondsnest op de Stekense vaart (collectie Walter Vermeiren Sinaai)

Het verhogen van de dijken van de Stekense vaart en de bouw van het pompgemaal hebben  tal 
van gevolgen voor de waterlopen binnen de watering. Zo moeten ook de dijken van de Mo-
lenbeek worden verhoogd, om de open monding in de Stekense vaart te kunnen behouden. 
Daardoor dient de Brandakkerbeek, met oorsprong in de Kwakkel te Stekene, onder de Molen-
beek te worden gesifonneerd, een oplossing die tot op vandaag nog steeds werkt en ter plaatse 
zichtbaar is. 
De Speeuwsbeek, die zijn oorsprong heeft in het dorpscentrum van Sinaai en via de Neerstraat 
en de Weimanstraat ter hoogte van de Keizerstraat/Astgemete uitmondt in de Moervaart, wordt 
afgekoppeld en benedendijks de Stekense vaart rondgeleid naar het pompgemaal. De Fondatie-
beek en Ransbeek worden geherprofileerd en ook aangesloten op het pompgemaal.

Droge voeten voor Stekene
Bij de vernieuwing van het pompgemaal Hondsnest in 1973 wordt ook een dubbele sifon met di-
ameter 60cm onder de Stekense vaart geplaatst. Deze sifon is gelegen ter hoogte Van de Frans 
Coppensbrug en verbindt de Stekense Heimeersen ten noorden van de Stekense vaart met het 
pompgemaal. Hierdoor kan de private “Mosterdpomp” nabij de Boudelobeek in Stekene uit 
dienst worden genomen en worden voortaan ook de Stekense Heimeersen aangesloten op het 
pompgemaal Hondsnest. Samen met het gebied van de Brandakkerbeek wordt aldus een totale 
oppervlakte van 750ha Stekens grondgebied van wateroverlast gevrijwaard door het pompge-
maal Hondsnest.

In deel 2 verplaatsen we ons naar de jaren ‘50 wanneer het afwateringssysteem in de watering 
onder druk komt te staan door de “vreemde waters”.
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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 ........................ 28

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............................ 28

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................................ 28

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...................... 28

Verpleegteam Elly De Witte - Thuisverpleging............28

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

Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:12  Pagina 76 Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:12  Pagina 77

60

Mei2.indd   76Mei2.indd   76 29/06/2022   11:04:2729/06/2022   11:04:27



Sinaai_info_april_2022_80_pg_Opmaak 1  8/03/22  12:12  Pagina 77

61

Mei2.indd   77Mei2.indd   77 29/06/2022   11:04:2729/06/2022   11:04:27



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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