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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
Wat een zomer!  En wat een droogte!
Nieuwe berekeningen tonen aan dat de hitte van 2022 het nieuwe normaal wordt in 2035.

Indien we nu alle zonne-energie hadden kunnen opslaan stonden we niet voor een dure winter.  
Want die komt er ongetwijfeld aan met de hogere prijzen van huisbrandolie, gas en elektriciteit, 
om nog te zwijgen over de prijs van het gevulde winkelkarretje.
Vaarwel geplande energietransitie waarbij we de kerncentrales zouden sluiten en fossiele brand-
stoffen zouden bannen om ons te verwarmen.  
We beleven een retour naar de stoof: kachels zijn terug hot!

2022 confronteert ons met een prijsexplosie op alle vlakken.
Ook de papier- en drukkosten van onze Info Sinaai is met maar liefst 31% gestegen.
We zien ons bijgevolg genoodzaakt om die deels door te rekenen naar onze adverteerders en 
hopen dat zij het vertrouwen behouden en onze publicatie zullen blijven steunen, waarvoor dank 
bij voorbaat.
Na de lange hete zomer wensen we iedereen een warme winter toe.
En voor wie het moeilijk heeft: isoleer je niet. Spreek erover met familie of vrienden, of ga eens 
langs in het dienstencentrum De Schutterij aan de Vleeshouwersstraat. 
Zo blijven we een warme gemeenschap!



xx

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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Dorpsraadnieuws
Kermis Sinaai en 11-juli-viering
Vanuit het stadsbestuur kregen we in ’t voorjaar de vraag om vanuit de dorpsraad – via onze vzw  
Sinaai Leeft – de kermis in het dorp te organiseren met financiële steun van de stad. 
Ons antwoord was: wij zien het als een opdracht van de stad om een dorpskermis te organiseren, 
maar willen graag meewerken en coördineren binnen een kader dat de stad organiseert.
Het administratieve en logistieke plaatje wordt immers alsmaar groter.
Finaal hadden beide partijen mekaar gevonden, zij het in een gewijzigde format.
De optredens van zaterdag- en maandagavond werden samengebracht, het vuurwerk verhuisde van 
maandagavond naar zondagavond en van de Dries naar de sportvelden van Ter Beke. Een gewaagde 
keuze die logischerwijze wel wat kritiek moest slikken. Verandering brengt weerstand! Voor de  
exploitatie van de dranken op zaterdagavond werd samengewerkt met de 4 wijkcomités en de  
organisatoren van de Sinaaise koersen: Gemeentebelangen, KVG & Davidsfonds. De winst werd  
à rato van de inzet van hun medewerkers ponds-ponds-gewijs onder deze verenigingen verdeeld.  
Zo ontstaat een circulaire economie (zo heet dat tegenwoordig): wat in Sinaai wordt verdiend, blijft 
in Sinaai. De opkomst voor het vuurwerk op de sportterreinen was zeker niet minder dan die op de 
Dries en de zichtbaarheid was veel beter. Vergeet ook niet dat vuurwerk door de Vlaamse Regering 
eigenlijk verboden is en alleen kan georganiseerd worden bij beslissing van de burgemeester.  
Bovendien is Sinaai de énige kermis in de stad die nog afsluit met een vuurwerk.  Zelfs dat op de 
Markt moest wijken voor de Vredesfeesten!

Oproep voor organisatiecomité Sinaaidorp.
De kermissen in de wijken worden gedragen door bewoners van de wijk; alleen in het dorp is dat niet 
(of niet meer) het geval. Wij zien het ook niet als onze taak als dorpsraad om dat op ons te nemen, 
maar willen graag de oprichting van een nieuw comité ad-hoc ondersteunen en coördineren totdat de 
boorling op eigen benen kan staan. Via deze weg herlanceren wij dus onze oproep naar medewerkers 
om zich hiervoor te engageren. Interesse wordt graag geregistreerd via mail naar vzw@sinaaileeft.be
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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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Hulstbaan: gewijzigd snelheidsregime
Voor wie het nog niet zou gemerkt hebben, 
graag even onder de aandacht brengen dat 
sinds begin augustus de toegelaten snelheid 
op de Hulstbaan vanaf huisnr 116 (de beek) 
t.e.m. 190 (Luitentuitstraat) de toegelaten 
snelheid is teruggebracht van 70 naar 50 
km/u.
Voor wie binnenkomt vanuit Lokeren/ 
Daknam: vanaf Café Luitentuit: 50 km/u!
Voor wie richting Lokeren/Daknam rijdt dus: 
tot Café Luitentuit 50 km/u.

Opgelet: In het kader van de handhaving zullen ook daar snelheidscontroles worden uitgevoerd.

Trage Wegen
In samenwerking met Regionaal Landschap Schelde – Durme onderzoekt de stad de mogelijkheid 
om een efficiënter Trage Wegenplan uit te werken. Daarbij wordt uitgegaan van het bestaande  
netwerk van trage wegen, maar is het de bedoeling om breder te kijken waar er eventueel nuttige of 
nuttigere verbindingen zouden kunnen gemaakt en onderhouden worden. We willen dat vanuit Sinaai  
bewaken en ondersteunen, en er een werkgroep ad hoc voor oprichten. Wie geïnteresseerd is kan 
zich bij ons aanmelden via dorpsraad@sinaaileeft.be. 

Tinelkerkhof
Wie al eens over het Tinelkerkhof passeert heeft zeker al gezien dat een aantal zerken er ellendig bij 
liggen. De diensten van de stad doen hun best om het groen onder controle te houden.
Een aantal concessies komen te vervallen, en de stad zal de families aanschrijven om die al dan niet 
te verlengen. Ondertussen is duidelijk dat een aantal de zerken laten verwilderen en verloederen.
Een aantal zerken hebben een cultuurhistorische waarde en zouden we graag behouden zien.
Diegene de omgevallen of verzakt zijn zouden we met Sinaaise handen willen restaureren.
Wie van ’t vak is (metser bv.) of handig en hieraan wil meewerken, kan contact opnemen met Wilfried 
Seghers, Katharinastraat 13, tel 03772 63 87 of via mail aan dendissel@sinaaileeft.be.

Hulstbaan 190 
(Luitentuitstraat)

Hulstbaan 116  
(de beek)

Rio project Zwaanaarde
Op 26 september starten de werken voor de aanleg van een gescheiden riolering en de vernieuwing 
van de bovengrond voer een traject van 5 km.
Eerder dit jaar, op 15 maart, zijn de nutswerken van start gegaan en deze lopen nog tot het voorjaar 
van 2023. Parallel beginnen nu ook de rioleringswerken.
Om veilig en efficiënt te kunnen werken was het noodzakelijk om in de Zwaanaardestraat en de 
Keizerstraat enkele rijrichting in te voeren. 
Vanaf de start van de rioleringswerken is de Zwaanaardestraat volledig afgesloten. In overleg met het 
stadsbestuur werd met de aannemer afgesproken dat de werfzone in verschillende fases zal worden 
opgedeeld en dat die een aparte kleur zullen krijgen op de infoborden en de aangeduide omleidingen. 
De bewoners zullen te allen tijde in de buurt van hun woning kunnen geraken, net als de hulpdiensten. 
Ook de ophaling van het huisvuil blijft verzekerd.
Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens mag u uw afval 
blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet uw afval buiten voor 6 
uur de dag van de ophaling of na 18u de dag voordien. De aannemer verzamelt de afvalfracties  
(huisvuil, PMD,GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.
Op de containers (restafval en GFT) hangt een adressticker.  Op die manier kan de aannemer de  
leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen.
Is uw sticker niet meer (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe aan via MIWA of op het gratis nummer 
0800 98 003
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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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Zaterdag 24 september 2022 gaat opnieuw de jaarmarkt door op de Dries van Sinaai.  
Dit jaar zal alles nog net iets groter zijn want ook de braderij is terug van de partij!
De werkgroepen van de rommelmarkt en braderij hebben immers de handen in elkaar geslagen  
om van 24/09/2022 een TOP-dag te maken. 
Voor de rommelmarkt is dit goed nieuws, want hoe meer activiteiten er zijn… hoe beter!  
Aangezien we nu niet alleen zijn hebben we onze uren lichtjes aangepast t.o.v. vorig jaar, de  
rommelmarkt zal dit jaar doorgaan van 09u00 tot 16u00.
Uiteraard is er voor iedereen iets te doen, we denken aan groot en klein, jong en oud, niemand 
wordt bij ons vergeten. Zo is er terug een kinderdisco aanwezig, zij die graag een leuke snoet  
wensen kunnen terecht bij de grimmes en voor degene die een speciale ballon willen kunnen  
dit gerust vragen aan onze professionele ballonplooier. Terwijl de kleintjes zich uitleven op de 
springkastelen kunnen de grote een blik werpen op de talrijke kraampjes van onze rommelmarkt.
Natuurlijk zal ons fantastisch terras in openlucht weer aanwezig zijn,  
kom gerust eens langs en proef de sfeer van de jaarmarkt!
Wil je graag een standplaats op de Dries? dat kan door het formulier in te vullen dat terug te  
vinden is op de website van www.sinaaileeft.be  
OPGELET! de standplaatsen zijn beperkt!

Daarnaast start van 9u00 de paardenmarkt voor het gemeentehuis op de Dries.
De uitslag van de wandel- en fietstocht ter gelegenheid van 50 jaar info-Sinaai, in samenwerking 
met de gezinsbond, wordt ook bekend gemaakt op de Dries om 15u00. De winnaars worden ook 
nog gepubliceerd in het volgende nummer van Info Sinaai.
De braderij zal de Vleeshouwersstraat volledig invullen met diverse ambachtelijke kramen en stand-
houders uit het Waasland en omstreken. Dit zal aangevuld worden met foodtrucks en de liveband 
THE REPLICAS. Dit van 11u00 t.e.m 19u00. We kijken uit naar een topeditie met veel volk en mooi 
weer. Kandidaten standhouders mogen zich steeds aanmelden op braderijsinaai@gmail.com

Tentoonstelling (2): van zwart-wit naar kleur.
Tentoonstelling van de ingekleurde tekeningen die in de loop der jaren gepubliceerd werden in ons 
blad. In het Dorpshuis in het weekend van “Kunst uit Sinaai”  
op 24-25 september, en het weekend van 1 en 2 oktober,  
telkens van 10 tot 18 uur.

De nazomer van Sinaai

Wijkkermissen
Na het opheffen van de coronabeperkingen hebben de wijkcomités snel geschakeld om hun  
kermissen nieuw leven in te blazen.
En met succes. Volgens traditie trapte Duizend Appels begin mei het feest op gang.
Met Pinksteren volgde Stenenmuur om in juli gevolgd te worden door Molenhoek en Leebrug.
Mede ondersteund door een prachtige zomer konden de organisatoren rekenen op een goede  
opkomt. De bevolking had er blijkbaar nood aan.
Vanuit de dorpsraad onze felicitaties aan de diverse comités voor hun creativiteit en hun inzet.

xxxxxx

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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in “het Dorpshuis” 
(Oud gemeentehuis-Dries)

in “het Dorpshuis” (Oud gemeentehuis-Dries)

op zaterdag 24 september om 10 uur in “het Dorpshuis”

Voorstelling jaarboek “Sportleven in Sinaai” tijdens de tentoonstelling Zwart-wit - kleur

Met muzikale omlijsting

VAN SINAAI2022
Vrijdag, Zaterdag 
en zondag
23, 24 en 25 september
2022

KUNSTROUTE

Muziek, Poëzie 

Tentoonstelling

Heemkring “Den Dissel”

Opening
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Een samenwerking tussen volgende Sinaaise verenigingen: vzw Sinaai leeft-Kunst uit Sinaai, Heemkring Den Dissel, 
Sint-Catharinascholen Sinaai, Edgar Tinelmuseum vzw Sinaai, en met de steun en medewerking van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, 

Alle manifestaties zijn gratis toegankelijk

Werken van Sinaaise kunstenaars en
Leerlingen van de Sinaaise Sint-Catharinascholen

Poëzieavond en Muziek

Van Zwart-wit naar kleur

Zaterdag 24 september om 19u30 in Serres van Minnebo, Edg Tinelstraat
 

Edgar Tinelstraat
Open: Zondag van 14u30 tot 17 uur

Open:  Vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur voor de Sinaaise scholen
Zaterdag van 10 tot 18 uur - Zondag van 10 tot 18 uur

Ook open op 1 en 2 oktober 2022

2022

Poëzie en plastische kunst
aan vensters en op locaties in centrum Sinaai

De kunstroute begint  
aan “ de oude apotheek Magerman “ Dries,
Kleuterschool Vleeshouwerstraat, 
rond  “ Den Dries “ , via begin Sinaadorp,
via Bibliotheek, Tinelmuseum en lagere school
naar de Ed.Tinelstraat 43 - Serres Minnebo
 

Zwart-wit-tekeningen van Jan Meganck getekend voor Info-Sinaai,
kregen een nieuw leven in kleur naar aanleiding van de viering “50 jaar INFO SINAAI”

 

Met muzikale omlijsting van d’academie muziek - Sinaai,
Start van de rondgang “Kunstroute” en afsluiten met een gratis drankje in de Serres Minnebo
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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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Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus vond de 39ste editie van de Volkssportfeesten 
plaats. Na een ingekorte versie vorig jaar op de sportvelden, keerden we dit jaar terug 
naar de Dries waar 15 straten meestreden om de beker.

Vrijdag werd er gestart met het kaarten. Het was leuk om te zien dat er enkele jeugdige  
spelers het opnamen tegen de oudere garde. In geen enkele proef is het leeftijdsverschil  
tussen de jongste en oudste kandidaat groter. Zwaanaarde had de beste kaarten en won  
dit jaar deze proef. In de arena vond het slingerbal plaats. In deze proef moest men de  
tegenstander van hun platform duwen door middel van een bal. De proef van de avond was 
de Snoâse triatlon. Er werd gefietst, gelopen en gekajakt op een aflossingsparcours. Ondanks 
de afstand lagen de tijden hier dicht bij elkaar. Op het einde van de avond konden we in de 
tent nog kijken naar het darts. Vijf straten slaagden er in om exact 501 te werpen.

Na de traditionele voorstelling van de ploegen konden we zaterdag genieten van 6 proeven in 
de arena. In het eerste spel, het zwerfvuilspel, moesten de deelnemers zwerfvuil ophalen op 
het terrein en in een afvalton werpen. Molenhoek deed dit met de snelste tijd en won zo de 
eerste proef. Bij de plateaurace moesten de deelnemers water overbrengen door middel van 
5 bekers die op een plateau stonden boven op een balk. Belangrijk was om de balk in even-
wicht te houden, zodat de bekers er niet afvielen. Klokke-Tinel lukte hier het best in. Voor de 
derde proef werden de krachtpatsers uit de straat uitgedaagd met het balkwerpen. Wie wierp 
de drie balken het verst. Ook in deze proef ging Klokke-Tinel met de 15 punten naar huis. Na 
de pauze werd er gekeken welke ploeg het snelst de 12 voorwerpen door de korf kon werpen. 
Molenstraat won deze proef. Bij de Sinaaitoren moesten er 6 blokken overgebracht worden, 
op het einde van de baan moesten de blokken dan in de juiste volgorde geplaatst worden. 
Teamwork was heel belangrijk in dit spel. Leebrug slaagde hier het best in. De Elzenstraat 
was dan weer het snelst bij het laatste spel waarin 4 deelnemers samen op één grote stelt de 
baan moesten oversteken. 

39ste Volkssportfeesten
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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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Na het optellen van alle punten eindigde Klokke-Tinel op drie, Molenhoek op twee en de 
beker ging naar de Hooimanstraat. Proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet!
Foto’s van dit evenement kan je bekijken op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/zeskampsinaai
Via deze weg willen wij ook nog eens alle medewerkers bedanken die geholpen hebben om er 
dit jaar opnieuw een topevenement van te maken.

Tot volgend jaar, voor de 40ste editie!

Kerstmarkt Sinaai Dries 10/12/22
HOWHOWHOWHOW !! 
Hier zijn we weer, na een pauze (door iedereen gekend ) van twee jaar zijn we eindelijk terug van 
de partij, zaterdag 10 december gaan we onze mooie Dries weer omtoveren tot de gezelligste 
kerstmarkt van het Waasland! Hoe we dit gaan doen?  
Hier kan ik maar één antwoord op geven, kom kijken en geniet ! 
De prachtige lichtjes, de sfeervolle muziek, het gezellig samenzijn 
en natuurlijk de kerstman en zijn kerstballenworp zullen uiter-
aard aanwezig zijn! Dit zijn maar enkele ingrediënten van 
ons leuk concept, maar er zijn er nog veel meer …
Voor zij die graag een standje wensen te bekomen, 
dit kan je eenvoudig doen door je in te schrijven via 
de website van www.sinaaileeft.be. Vul het inschrij-
vingsformulier in en dan volgt de rest van zelf.
We hopen op jullie talrijke aanwezigheid zodat we 
na een pauze van twee jaar eindelijk eens goed 
kunnen bijpraten.

Groetjes en tot dan !
De kerstman en zijn team

JOKER

UITSLAG  
ZESKAMP 
2022
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Bibliotheeknieuws
Zoek de verschillen

Het 
eigen 
interi-
eur van 
nieuwe 
filiaal-

houder Saskia blijft geen 
maand hetzelfde en 
sinds ze in de Bib van 
Sinaai aan de slag is, 
heeft ze er een extra plek 
bij om haar liefde voor 
interieur bot te vieren. 
Zo bewijst de tweede 
herinrichting op korte 
tijd. Een tijdje terug werd 
een nieuwe zit- en tijd-
schriftenhoek ingericht in 
de Bib en eind augustus 
kreeg de rest van de 
bibliotheek een face-
lift. Kom snel een kijkje 
nemen en zoek de 10 
verschillen met de vorige 
bibopstelling.

Bloed geven
Voor de veiligheid van de donoren zullen de bloedcollectes  
blijven plaatsvinden in de kapel van het WZC Huize Den Dries,  
Sinaaidorp 7-9, te Sinaai en dit op woensdag 7 december 2022, 
telkens van 17.00 tot 20.30 uur

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

solidariteit

Vlieg vliegt verder. 
De zaak van de Verschrikkelijke Sneeuwman

De Verschrikkelijke Sneeuwman heeft in de bib van Sinaai ingebroken en wil er niet meer weg. 
Eerst vond Saskia Sneeuwbui het nog wel gezellig, zo’n grote knuffelbeer in de bib.  
Maar nu eet hij alle boeken op! Help! De detectives kunnen jouw hulp wel gebruiken om  
deze zaak tot een goed einde te brengen. 

Van 1 december tot 31 januari in de bib van Sinaai /  
tijdens de openingsuren / voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
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Dienstencentrum “De Schutterij” 
De zomer bracht ons in juli warme, droge dagen! Dat gaf ons de kans om vooral buiten actief te 
zijn. We speelden spelletjes op den Dries aan de caravan van Camping Gastvrij en boden alle 
bezoekers een drankje aan. Bij Bes en Bloem vonden we koelte onder de bomen terwijl Reina 
ons informeerde over haar pluktuin. We proefden van heerlijke frambozen en genoten in haar tuin 
van heerlijke frambozentaart met koffie of thee. Op zaterdagavonden speelden we Mölkky samen 
met FeMma. Nog meer ontspanning bracht ons de zangnamiddag. Genietend van een cocktail 
of mocktail zongen we vrolijke liedjes begeleid door mannen van toneelkring Baudeloo en man-
nenkoor Gaudeamus. Vrolijke gezichten en veel blije reacties achteraf! In augustus bezochten we 
opnieuw zorgboerderij ‘t Zwaenenhof en maakten kennis met verschillende dieren om te knuf-
felen en te aaien. De week nadien hadden we een smul- en spelnamiddag met ambachtelijke 
wafels, een reuze springkasteel en authentieke spelletjes. Op warme dagen verrasten we enkele 
mensen met een verfrissing bij een thuisbezoekje. Ondertussen hebben ook velen ons gezellige 
terras ontdekt dat werd uitgebreid met 3 knusse houten zithoeken! Kleurrijke kussentjes maken het 
extra gezellig! Steeds welkom dagelijks van 10u00 tot 17u30 voor een fris drankje of koffie (met 
pannenkoek of ijsje)! 

Ook voor komend najaar hebben we interessante activiteiten voor alle bewoners  
van Sinaai gepland: 
• In september start ons digicafé i.s.m. de bib (elke 4de vrijdag van de maand). Onder begeleiding 
van een digicoach van het digipunt wisselen we kennis uit of lossen we problemen op. Breng zeker 
je eigen toestel mee en noteer alvast al je vragen! Voor individuele hulp kan je ook nog steeds 
terecht in ons digipunt; elke 2de maandag van de maand op afspraak. Bovendien starten er 6 
september opnieuw opleidingen “android”. Leer vlotter werken met je smartphone of tablet. De 
lessen worden gegeven door CVO Focus in de Schutterij op dinsdagvoormiddag of dinsdagavond. 
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Vlammekesdag
Zaterdag 7 januari vanaf 19 u

Beste bewoners van Sinaai,
Na de uitgeregende editie van vorig jaar, hopen we het deze 3de editie 
droog te houden en proberen we van Sinaai, voor één avond, een lichtdorp 
te maken. Houd uw glazenpotjes vanaf nu goed bij, om zoveel mogelijk 
lichtjes aan je huis te plaatsen. Trek dan uw stapschoenen aan en flaneer 
door je eigen dorp. Breng er ook enkele mee om op de oude grafzerken 
rond de kerk te plaatsen en zo een mooie ontmoetingsplaats te maken.
Allen op de afspraak, tot dan.

• We zetten in op veilige mobiliteit met op dinsdagnamiddag 13/09 een workshop “veilig op de 
fiets”, donderdagnamiddag 22/09 een workshop “verkeersregels in je buurt” en op woensdagna-
middag 28/09 een verkeersquiz. 

• Maandag 19/09 bieden we amusement met een ludieke muziekbingo 

• Vrijdag 30/09 trekken we er ‘s namiddags op uit naar kaasboerderij ‘t Leenhof in Zele 

• Vrijdag 30/09 is er een infoavond “zelfzorg is meer dan een bruisbal in bad” i.s.m. FeMma 

• Zaterdag 24/09 nemen wij deel aan de braderij en is er veel te beleven in de Schutterij: je kan een 
initiatie qigong volgen, komen kijken naar het aanbod van het handwerkcafé, voor de jongsten is er 
een springkasteel, je kan je kans wagen aan ons rad en een waardebon winnen, al spelend je ken-
nis testen aan de MIWA-infostand, ... Tevens zal onze ontmoetingsruimte en terras geopend zijn! 

• Donderdags start een eenvoudige naaicursus (5 lessen) i.s.m. Ferm 

• Donderdag 6 oktober is iedereen welkom voor een nieuwe editie “ontbijt met een hart”. 

• Dinsdag 25/10 willen we mensen meer inzicht geven in dementie door te kijken met de VR- bril 
naar “het leven zoals het is door de ogen van een persoon met dementie” ... 
Op het vaste menu staat nog altijd vrijdags uurtje wandelen (i.s.m. feMma). In september start 
opnieuw de gratis spelletjesnamiddag (1ste en 3de maandag van de maand) i.s.m. FeMma. En elke 
1ste woensdag van de maand kan je aansluiten voor de kaartnamiddag van de Landelijke Gilde.
Bij Marleen kan je terecht in haar gezellig creacafé om creatieve spulletjes te maken. Deze zomer 
waren dat een tasje, tulpen of een broche. In september helpt Marleen je een inktvis maken. Twee 
keer per maand beoefenen we qigong en deze zomer was het heerlijk om dat buiten te kunnen 
doen! Geen betere manier om te ontspannen en je immuniteit te verhogen!

De vakantiestemming zat er ook in tijdens de maandelijkse babbel in het Frans praatcafé Au tir à 
l’Arc. Genoeg verhalen te vertellen, “mais en français”! Wie wil kan nog steeds aansluiten  
(maandelijks op dinsdagnamiddag). 
Naast al deze activiteiten bieden wij ‘s middags een dagmenu aan (vooraf reserveren) en  
afhaalmaaltijden. Op afspraak kan je ook terecht in ons kapsalon en voor pedicure. 

De kalender en het maandmenu zijn steeds te verkrijgen in de ontmoetingsruimte,  
of op de website van Zorgpunt Waasland – dienstencentra – De Schutterij. 
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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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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Koninklijke Toneelkring  
Baudeloo Sinaai speelt!

Gaudeamus brengt vredesconcert
Op vrijdagavond 21 oktober om 20u00 brengt het mannenkoor een concert 
in de abdij van Roosenberg te Waasmunster.
Het thema “vrede” is met een aan de gang zijnde oorlog in Europa meer dan 
ooit actueel. De verschillende fasen van een oorlog, vanaf het heldhaftig ten 
strijde trekken tot de harde realiteit van dood en vernieling komen in de  
gezongen liederen aan bod tot we uiteindelijk allen samen hopen en bidden voor 
vrede, peace, shalom, frieden…   
Het koor zingt onder de leiding van dirigent Carlo Claes en wordt op de piano 
begeleid door Marc Van Meersche.

Het concert gaat door met de medewerking van “Vrienden van de Roosenbergabdij” en de  
opbrengst gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 
Kaarten: €12, €10 voor vrienden van de Roosenbergabdij.

Inlichtingen: www.gaudeamus.be of secretaris@gaudeamus.be of gids@abdij-roosenberg.be

Wij, wij zijn totaal… klaar voor  
‘Ik, ik ben totaal’!  
Na tweeënhalf jaar voorbereiden, afgelasten, 

opnieuw plannen, weer uitstellen,… is het eindelijk zover: in het 
najaar speelt Baudeloo het stuk ‘Ik, ik ben totaal’, een creatie 
van de hand van Lutgarde Callebaut, lid van de toneelkring en 
inwoner van Sinaai. 
We hebben het stuk meermaals aangekondigd en omschre-
ven, maar we begrijpen dat jullie al even moeten gaan graven 
in jullie geheugen naar de inhoud. We helpen een handje:
Lutgarde baseerde haar stuk op een waargebeurd verhaal:  
de bijzondere en boeiende historie van de Britse arts James 
Barry. James Barry werd geboren als Maggie Bulkley. Jawel, 
een meisje! De pientere Maggie wil dokter worden, maar… 
vrouwen die geneeskunde studeren, die vlieger gaat in het 
Engeland van de negentiende eeuw niet op. Vastberaden 
haar droom waar te maken,  vermomt Maggie zich met 
behulp van haar moeder als jongen en vertrekt naar Edinburgh…
Laat u meeslepen door dit boeiende verhaal, dat tegelijkertijd erg persoonlijk en gevoelig is, 
maar ook maatschappelijke thema’s aansnijdt die tweehonderd jaar later nog steeds actueel blijken 
te zijn… Onze spelers en medewerkers staan alvast te popelen om uit de startblokken te schieten 
en er een prachtige voorstelling van te maken. 

‘Ik, ik ben totaal’ wordt gespeeld op vrijdagen 11 en 18 november, zaterdagen 12 en 19  
november, zondag 13 november en donderdag 17 november.  
Houd de affiches en onze website www.baudeloo.be in de gaten voor meer info!
 
Zoals dit artikel vermeldt, was Maggie niet de enige vrouw in de geschiedenis die zich als man 
moest vermommen om dromen waar te maken, maar uniek is haar verhaal zeker…
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VZW Tinelcomité
Concert “De Vlaamse Polyfonisten”

Zoals elk jaar organiseert de vzw Tinelmuseum ook nu weer een concert in de 
Sint-Catharinakerk te Sinaai. Deze keer op zaterdag 19 november om 20u00 
rond het thema “De Vlaamse Polyfonisten”.

Het concert wordt gebracht door het vocaal ensemble Polyfoon o.l.v. Lieven 
Deroo. Behalve een panoramisch overzicht van oude (franco-)Vlaamse polyfone 
muziek komen ook nieuwere componisten in de picture die in hun werk raak-
vlakken durven op te zoeken met de oude meesters.

Twee thematische lijnen doorkruisen elkaar in het programma: vaste misgezangen en Maria- 
motetten; dit laatste brengt ons vanzelf bij meester Edgar Tinel. Van zijn hand is het geprogrammeer-
de motet “Ave Maria”, alsook het Cecilialied uit Tinels “6 Geistliche Gesänge”.
Daarnaast maken ook enkele waardevolle componisten uit onze contreien hun opwachting: vader 
Kristiaan Van Ingelgem en zoon Maarten, alsook Geert D’hollander. Laatstgenoemde sleepte met zijn 
“When all falls silent” de “The King’s Singer 2021 New Music Prize” in de wacht; het Tinelmuseum 
krijgt hiermee de première voor België aangeboden.

Ensemble Polyfoon
Het vocaal ensemble Polyfoon, dat door Lieven Deroo wordt geleid, maakte er de afgelopen twintig 
jaar een punt van een ruim publiek voeling te doen krijgen met polyfonie uit de oude én de nieuwe 
tijd. Niet vanzelfsprekend voor een amateurensemble; lange tijd was uitvoering van oude muziek 
immers het privilege van professionele ensembles en gespecialiseerde festivals. 
Kenmerkend voor het ensemble is voorts dat het in zijn projectmatige aanpak het hokjesdenken in de 
kunstwereld overstijgt. Polyfoon combineert polyfonie met hedendaags theater, videokunst, popmu-
ziek en noem maar op, zonder te tornen aan kwaliteit of uitvoeringspraxis. 

Lieven Deroo is licentiaat economische wetenschappen, studeerde notenleer aan het Brusselse 
Conservatorium en volgde zang bij Rita Piron, Guus Hoekman en pedagoge Lucie Frateur.
Na een passage bij het koor van de Nationale Opera koos hij tot op vandaag voor het Vlaams Radio 
Koor, waar hij o.a. diverse solopartijen vertolkte, bijvoorbeeld als diaken in de ‘‘Liturgie van  
Chrisostomos’’ van Rachmaninov (cd in 2007 bekroond met 2 Klara-muziekprijzen). Overigens  
fungeerde hij meermaals als repetitor van datzelfde VRK en dirigeerde hij er de productie Polyfolie 
met o.a. het veertigstemmige “Spem in Alium” van Tallis.
Als freelance zanger trad hij regelmatig aan bij het Huelgas Ensemble (o.a. 17 cd-opnames), het 
Nederlands Kamerkoor, Currende, La Petite Bande, Il Fondamento, Anima Aeterna, Collegium Vocale 
Gent, Akademia (F), de Cappella Pratensis (NL) en het Laudantes Consort. Hij was ook actief bij  
Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele,
Als zanger soleerde hij in ruim 200 concerten in binnen- en buitenland, meermaals voor radio,  
televisie en het Festival van Vlaanderen. Hij vertolkte herhaaldelijk de Christuspartij in de  
Johannes- en Mattheuspassie, de baspartij in het Requiem van Mozart en Fauré, in het Magnificat 
van Bach, de Messiah van Haendel, King Arthur van Purcell, de Schöpfung en het Stabat Mater van 
Haydn, Paulus van Mendelssohn enzovoort.
Zijn palmares als dirigent omvat ook diverse concertkoren, waaronder het Waas Gemengd Koor uit 
Lokeren (B) en het Middelburgs Kamerkoor (NL).
Sedert 1999 spitst hij zich intens toe op projectrealisaties met het ensemble Polyfoon.  
Met hen realiseerde hij naast concerten vele cd-opnames: Ante et Nunc, Mediavita, Missa pro Vivis, 
Triptic (Birth, Lament, Death), L’Homme Armé – Oorlog als Muze, Summa Passionis, enz.

Het concert in de Sinaaise Sint-Catharinakerk vindt plaats op zaterdag 19 november om 20u00. 
Inkom €15. Voorverkoop bij de leden van vzw Edgar Tinelmuseum €12. Reserveren door stor-
ting op rek. BE 56 4013 5175 8188 – Edgar Tinelmuseum met vermelding van naam (namen).
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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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Ferm nieuws!

Landelijke Gilde Sinaai 
Graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de volgende activiteiten:
24 september: weging en prijsuitreiking van onze jaarlijkse zaaiwedstrijd tijdens de jaarmarkt  
op de Dries. Dit jaar kozen we voor een blauwe aardappel.  
Elke deelnemer kan zijn drie zwaarste vruchten binnen brengen tussen 14u00 en 15u00.
5 oktober: kaartnamiddag in De Schutterij om 14u00
7 oktober: herfstwandeling, vertrek om 19u30 aan het gemeentehuis
11 oktober: seniorennamiddag
27 oktober: voordracht “mobiele kiekjes” om 14u00 in de Schutterij
31 oktober: halloweentocht, starten kan tussen 18u00 en 20u00 aan Troelant
2 november: kaartnamiddag in de Schutterij om 14u00
8 november: nacht van de geschiedenis 
19 november: smeirfeest
25 november: we gaan de ijsbaan op voor een initiatie “curling”
26 november: de Sint komt aan huis
7 december: kaartnamiddag in de Schutterij om 14u00
18 december: bezoek kerstmarkt (Meer info over deze activiteiten vindt u op onze website  
           www.sinaai.landelijkegilden.be of onze facebookpagina Landelijke-Gilde-Sinaai)

Ferm Sinaai beleefde een sportieve zomer! Heel de vakantie lang fietsten en wandelden we in 
Sinaai en omstreken. Het waren telkens gezellige en leuke avonden met een fijne groep leden en 
niet-leden. Dank voor ieders aanwezigheid!
Ook de komende maanden zullen de dames van Ferm Sinaai niet stilzitten: eetfestijn, kookles  
(het andere gebak), crea (i.s.m. dienstencentrum de Schutterij). Meer info via onze facebookpagina.
We kunnen ook al met veel trots aankondigen dat ferm Sinaai volgend jaar 100 jaar bestaat.  
Dat zullen we vieren met verschillende activiteiten verspreid over heel 2023.  
Hou onze facebookpagina in de gaten voor verdere info! 
Hopelijk tot één van onze komende activiteiten.
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FRANCISCUSLAAN  58   9112 SINAAI 
03/772.20.60

Verpleegteam De Witte Elly

0496 06 24 65
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KWB Duizend Appels
Bedrijfsbezoek met degustatie 10 september Brouwerij The Musketeers.
Zaterdag 10 september bezoek aan The Musketeers te Sint-Gillis-Waas.
Om 13u50 verzamelen aan de parking van station Sinaai, 14u00 vertrekken voor fietstocht naar de 
Reepstraat 208 te Sint-Gillis-Waas. Om 15u00 start het gegidst bedrijfsbezoek (+- 45 min.) en aan-
sluitend consummatie naar keuze. Wie met de wagen komt, 15u00 op genoemd adres. 
Inschrijven uiterlijk 1 september, Freddy De Wilde, Hemelsbreedte 28.

Fietsen op de Eddy Merckx piste • Blaarmeersen Gent: een sportieve uitdaging!
Zondag 11 december 2022 neemt Marc Piessens jullie mee naar het Vlaams Wielercentrum Eddy 
Merckx voor een bijzondere attractie: fietsen op de wielerbaan.
Pistefietsen ter plaatse. Zelf uw eigen pedalen (ter plaatse op fiets te bevestigen), schoeisel en uit-
rusting meebrengen.
Aanvang 17u00 of 18u00 (nog te bevestigen) voor 2 uur fietsplezier, maar één uur kan ook • Deel-
name €30 (€15 voor 1 uur) • Carpoolen aanbevolen indien van toepassing • Inschrijven en betaling 
uiterlijk 31 juli bij uw bestuurslid of Freddy De Wilde • Meer info bij Marc Piessens 0486/12.89.74.

Ledenfeest 02/10/2022 zaal TOON

Kaarten vrijdagen 14 oktober en 9 december
We plannen in het najaar twee kaartavonden in de conferentiezaal Parochiecentrum te Sinaai. Na de 
lange inactiviteit, om gekende reden, bekijken we de situatie of deze nog zinvol kan ingevuld worden. 
Volgende data zijn vastgelegd: 14 oktober en 9 december • We verwelkomen jullie vanaf 19u00 en 
starten de kaartavond om 19u30. Vrije keuze whist of/en bieden. Er zijn verse kippen te winnen. 
Verwittig jullie kaartvrienden, die geen KWB lid zijn, om in alle gezelligheid een kaartje te leggen. 
Iedereen is van harte welkom. We kijken ernaar uit en zien wel hoe de kaarten geschut worden om 
verder onze troeven uit te spelen.

Slotavond kookcursus
De slotavond 20 maart van onze kookcursus 2020 staat nog altijd op een laag pitje te pruttelen. 
Eindelijk kunnen we het vuur aanwakkeren en ons potje koken. 
Op zaterdag 5 november hebben we Sint-Janskring gereserveerd om de opgedane kennis, als deze 
nog enigszins aanwezig is, aan te wenden om feestelijk gevulde borden op tafel te toveren en onze 
dames te laten genieten van onze kookkunsten. 
Wel uw deelname vooraf bevestigen bij Freddy De Wilde, Hemelsbreedte 28 • Nog een belangrijke 
toevoeging; wie in 2020 niet voor de cursus was ingeschreven, kan toch aan de deelnemen. 

Recreatief fietsen op dinsdag
De wekelijkse fietstocht wordt verplaatst van donderdag naar dinsdag. 
Elke dinsdag trekken André T, André M, Marc DB en Dirk Bruggeman erop uit met de fiets voor een 
tochtje van 40 à 50 km, op een passend tempo +- 20 km/u • Samenkomst en vertrekplaats parking 
Blauwendael om 13u30 • Zorg er steeds voor dat uw stalen ros in orde is voor gebruik.

Vaderdagwandeling in Waasmunster
24 deelnemers namen deel aan deze wandeling. Na een ietwat aarzelende start namen André en 
Marc ons mee door een prachtig stukje Waasmunsterse natuur. Langs de Durme door het Pontrave 
en Heidegebied. Wie erbij was kon ervan genieten. Ruim halverwege was er een rustpauze in “Het 
Hemels Geweten”. Daarna verder langs het dijkpad naar een verdoken verrassingsplaats waar, zoals 
aangekondigd, een bruisende vaderdagdrink werd aangeboden. Een schitterende locatie waarvoor 
dank aan Marc en Godelieve. Na alles netjes te hebben opgeruimd en was het verder stappend naar 
onze startplaats die nu onze eindbestemming werd. Daar werd afgesloten met een gezellig onder-
onsje en kon iedereen tevreden huiswaarts. Dank aan ieder die erbij was.
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Okra Sinaai
Wij zijn Okra Sinaai en zijn opzoek naar jonge dynamische leden om ons team te versterken.
Bij ons is er altijd iets te doen: wij reizen, sporten en voor ons is vooral feesten van groot belang!
Wil je lid worden? • Contacteer de voorzitster Paulette Vercauteren, Hulstbaan 48 bus 1, 9112 
Sinaai. Tel. 03/344.17.12 of paulette.vercauteren@telenet.be

De Zwitserse Treinclub
Wij zijn als modeltreinclub reeds vele jaren gevestigd in het voormalig stationsgebouw van Si-
naai. Elke vrijdagavond komen de leden van onze vereniging er samen om aan de modelspoor-
banen te werken of er miniatuurtreinen te laten rondrijden.
In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 organiseren we opnieuw onze open-
deurdag. Dan kan iedereen (jong en minder jong, gepassioneerd treinliefhebber, buurtbewoner of 
toevallige bezoeker) een kijkje komen nemen naar wat er zich in het oude station bevindt.
We beschikken er momenteel over twee modelspoorbanen. Onze grootste baan is (hoe kan het 
ook anders) opgebouwd naar Zwitsers voorbeeld met een indrukwekkend bergmassief en grote 
spoorwegviaducten. Onze tweede baan is opgebouwd naar Belgisch voorbeeld waarbij we de 
toeschouwer de indruk willen laten opdoen van de omgeving Montzen – Moresnet (drielanden-
punt België, Nederland, Duitsland). Verder hebben we nog een gezellige kleine cafetaria voor een 
natje en een droogje...

Meer info over onze vereniging is te vinden op onze website https://dezwitsersetreinclub.wixsite.
com/zwitserse-treinclub of Facebookpagina https://www.facebook.com/dezwitsersetreinclub/

Davidsfonds
Zondag 25/09 culturele wandeling n.a.v. 38ste “Kunst uit Sinaai”. We gaan naar de verschillende 
locaties. Samenkomst aan de ingang van het dorpshuis om 14u00.
Vrijdag 07/10 van 18u30 tot 21u30 in het dorpshuis: Vers Geperst  
Naar goede gewoonte halen wij het groot boekenpakket met alle Davidsfondsuitgaven naar Sinaai. 
Geïnteresseerde leden en niet-leden kunnen dan op hun gemak de uitgaven inkijken en bij een 
knabbel en een babbel elkaar ontmoeten.
Zondag 09/10 om 14u00 - dorpshuis: herfstwandeling 
Dinsdag 08/11 om 20u00 - OC Troelant: Nacht van de Geschiedenis  
Dit jaar is het nationale thema “Trots van Vlaanderen”. In samenwerking met Landelijke gilde en 
Heemkring Den Dissel brengen wij jullie opnieuw een boeiende spreker.
Maandag 14/11 om 16u00 - Sint-Catharinascholen: ophalen opstellen JJW 2022. De leerlingen 
van de 3de graad lager onderwijs van de Sinaaise lagere scholen kunnen deelnemen aan de groot-
ste schrijfwedstrijd in Brussel en Vlaanderen. Het thema dit jaar is “#trots #lokalehelden”
Woensdag 7/12 om 20u00 - dorpshuis: lezing door Glenn Casaer over Korea. Glenn Casaer is 
afgestudeerd als Japanoloog en heeft hierna nog een extra opleiding in marketing en communica-
tie gevolgd. Gebeten door Azië is hij aan de slag gegaan als reisbegeleider en heeft hij gedurende 
8 jaren in China en Thailand gewoond. Glenn heeft een passie voor Aziatische talen, het boeddhis-
me en moderne architectuur. Dankzij zijn ervaring in het toerisme kent hij Cambodia, China, India, 
Japan, Thailand, Taiwan en Zuid-Korea goed.

Voor de meest recente versie van onze activiteitenkalender en info kunt u steeds terecht op het 
secretariaat (Raf Demeyer 0/-296.31.58), www.davidsfondssinaai.be of facebookpagina
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FeMma Sinaai

Tijdens de voorbije tropische zomer bewoog er het een en ander in onze FeMmagroep. 
We trainden voor het mölkkytoernooi op 27 augustus, we zochten elke week waar het lieve-
heersbeestje zich ophield, we stapten kilometers of maakten lange fietstochten.
Ook voor het najaar bieden we een gevarieerd programma.
In samenwerking met dienstencentrum De Schutterij starten onze kaart-en spelletjesnamiddagen 
terug op maandagnamiddag (2 keer per maand). 
Op 31 oktober organiseren we een vertelnamiddag met Dirk Musschoot, schrijver van het boek  
“Toen geluk nog heel gewoon was: Hoe het Vlaamse gezin in 100 jaar helemaal veranderde”.
Wil je liever creatief aan de slag, dan kan je bij ons terecht voor een workshop “haken voor  
beginners” of “fantasietjes haken” op 13 oktober.
We trekken er ook op uit met de milieuboot op zaterdag 29 oktober. We varen mee vanuit  
Rupelmonde voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen. We maken kennis 
met het leven in en op het water. 3 uur lang worden we ondergedompeld in de problematiek van 
de biodiversiteit en ontdekken we waarom duurzaam omgaan met water van levensbelang is.
Tijdens de winterperiode is er een winterfeest en trekken we er op uit richting Antwerpen voor 
een proevertjeswandeling in kerstsfeer.
Wie graag leest, komt ook aan zijn trekken want op 10 november is er terug leesclub.

Wil je meer informatie over de werking van FeMma of heb je interesse in één van onze 
activiteiten, neem dan gerust contact op met onze teamverantwoordelijke Marian-
ne De Sy via mail De.sy.marianne@gmail.com. Je kan ook altijd een kijkje ne-
men op onze facebookpagina of website van FeMma, FeMma in je buurt.
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verenigingen

Markant
Do. 15/9 te 20u in het dorpshuis: voorstelling jaarprogramma en een ludieke quiz.
Ma. 10/10: daguitstap – stadsbezoek aan Mechelen en de Dossinkazerne.
Di. 25/10 namiddaguitstap naar Sint-Niklaas: Streat-Art – graffititour.
Di. 15/11 20u dorpshuis: voordracht “La Divina Comedia” van Dante door Daniëlle De Meulenaer.
Do. 17/11 Nationale cultuurdag in Mechelen.
Zat. 19/11 in de kerk Sinaai: Tinelconcert met zanggroep “Polyfoon”.
Vrij. 25/11 om 20u – zaterdag 26/11 om 15u en 20u – zondag 27/11 om 20u: poppenspel  
“Van den Vos Reinaerde” in het Vossenhol te Stekene.
Woe. 7/12 om 20u in het dorpshuis: voordracht over Korea door Glenn Casaer.
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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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Scouts Sinaai
Deze zomer hebben de leden van Scouts Sinaai zich weer enorm 
kunnen uitleven op hun fantastische kampen. Van echte indianen bij 
de kapoenen tot coole Amerikanen bij de welpen. Codes kraken is 
voor de jonggivers geen enkel probleem meer en de givers hebben 
zich laten gaan op het thema “wat als”. Onze oudste tak, de jin, is 
naar het verre buitenland getrokken en hebben de steden in Slovenië 
onveilig gemaakt. Alle kampen zijn vlot, veillig en gezond verlopen! 
Voor wat sfeerbeeldjes kan je altijd terecht op onze facebookpagina.

Sommige leden verlaten hun huidige tak om hun scoutscarrière verder te zetten in een oudere tak. 
Daarom organiseren we tijdens het weekend van 10 - 11 september een supervet afscheids- 
weekend. Dit jaar zal dat doorgaan op de Dries, het mooie, groene hart van Sinaai.

Een nieuw jaar wil natuurlijk ook zeggen een nieuwe verdeling van de leiding. Ons team wordt ook 
nog eens versterkt door 4 enthousiaste nieuwe leidinggevenden. Ben je benieuwd naar onze team-
leiding en hoe we deze over de 5 takken verdeeld hebben? Of wilt u met uw (klein)kinderen komen 
ravotten in ons prachtige bos, u laten gaan op het springkasteel en plezier maken met tal van 
andere buitenspelen? Of heeft u zin in een gezellige avond met lekker eten vergezeld van prach-
tige livemuziek? Dan zijn jullie zeker allemaal welkom op onze jaarlijkse BBQ die door zal gaan 
op zaterdag 17 september. Meer info kan je vinden op onze facebookpagina en website www.
scoutssinaai.be. 

Op 25 september trappen we het begin van het nieuwe scoutsjaar af met een spetterende start-
dag. Iedereen ouder dan 6 jaar is welkom om kennis te maken met onze scouts en om eens een 
echte vergadering mee te maken. De leiding kan niet wachten om iedereen te verwelkomen op 25 
september om 14u00 in het bos bij onze lokalen (Wijnveld 251A)! 

Muziekacademie
d’Academie Podium informeert
Les volgen aan onze academie kan ook in Sinaai, de lessen worden  
gegeven in onze lokalen, Edg. Tinelstraat te Sinaai.

Muziekinitiatie: voor 6 of 7 jarigen. We maken op een speelse manier 
kennis met muziek. Ontdek samen met je vriendjes de wondere wereld 
van de muziek! Je bent van harte welkom in de initiatieklas. 

Muzieklab: vanaf 8 jaar. Gebeten door de notenmicrobe, zangmicrobe, … dan is Muzieklab  
zeker iets voor jou. Samen leren we noten lezen, zingen, klappen, spelen, … kortom musiceren. 

Inschrijvingen d’Academie Podium:  
inschrijven kan nog tot 30 september op het secretariaat van de hoofdschool, Hofstraat 13,  
te Sint-Niklaas, of online 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
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Chirojongens WIJ
Nu de vakantie ten einde is en het nieuwe schooljaar begint, start de Chiro ook aan een  
nieuw werkingsjaar. Voor we een blik op de toekomst werpen, kijken we met veel plezier  
(en een beetje heimwee) terug op een fantastisch kamp! 
Op 11 juli trokken de chirojongens met een 100-tal naar het tropische Steinbach, vlak bij de 
Luxemburgse grens, waar het warme weer en de prachtige omgeving al de eerste tekenen  
waren dat ons een onvergetelijke 10 dagen te wachten stonden. De weidse bossen, de Ourthe 
die dwars door ons kampterrein stroomde en de velden die onze kampplek omringden  
werden het idyllisch toneel van allerlei knotsgekke spelletjes, daverende zangstonden,  
uitdagende trektochten en sterke verhalen die nog jaren zullen meegaan! Dat konden ook de 
ouders en sympathysanten op onze bezoekdag zien. Na een lekkere kampmaaltijd voor jong 
en oud, werden 6 enthousiaste nieuwe leiders gewijd tijdens een mooie openlucht viering. Gust 
Brouckaert, Kasper De Bakker, Tim De Witte, Zjef Munghen, Leon en Rien Verschelden kregen 
plechtig hun leiderstouw omgegord en kijken er naar uit om onze jongens vele toffe chiro- 
momenten te bezorgen. Tijdens de slotformatie namen we spijtig genoeg ook afscheid van Roel 
Ausloos, Dennis Colman, Alexander Coppens, Matthias Danneel en Rik De Clercq, 5 leiders die 
een punt zetten achter een prachtige chirocarrière. Bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de 
hele groep! Een paar dagen later was het alweer tijd om huiswaarts te keren en werd uit volle 
borst tot afscheid gezongen rond een mooi kampvuur. Graag danken wij ook nog onze  
kookouders voor het fantastische eten dat ons elke dag werd voorgeschoteld,  
ons oudercomité en onze  
Volwassen-Begeleider Filip Molders voor alle hulp voor, tijdens en na het kamp.
De leiders en jongens kijken nu uit om er terug in te vliegen tijdens het nieuwe werkjaar.

Op 11 september is het opnieuw STARTDAG. We verwelkomen jullie met 
verse oliebollen! Vanaf 6 jaar mag iedereen bij ons komen ravotten en 
ook na de startdag zijn nieuwe leden ALTIJD WELKOM

jeugd

35



xx

jeugd

Samen zijn we lichter.
Kan ik je helpen met …

Het voorbije schooljaar zetten de Sint-Cathari-
nascholen 3 collega’s in de bloemetjes omdat 
zij welverdiend met pensioen gingen. Meester 
Marc (1ste leerjaar), meester Erik (bewegings-
leerkracht) en juf Martine (secretariaatsmede-
werker) werden door alle kinderen en school-
teams met een lach en een traan uitgezwaaid. 
Samen zingen met de kinderen, cadeautjes van 
jong en oud, een etentje met de collega’s,  
speechen … dankbaar voor al hun inzet en  
kennis die ze in onze scholen deelden, gaven 
we hen een gepast afscheid.

Vorige jaren en nu ook in september starten 
jonge leerkrachten in de Sint-Catharinascholen. 
Sietse, Julie, Emily, Lotte, Lisa, Arnoud, Gitta, 
Charlotte, Mo, ... brengen jong leven in de brou-
werij. Als jonge leerkracht is het meer dan nor-
maal dat je op de eerste dag zenuwachtig bent. 
Ook voor veel ervaren leraren blijft het spannend 
om te starten op 1 september. 
Binnen alle fasen van een professionele loop-
baan is er een behoefte aan een goede per-
soonlijke begeleiding. Door het inpassen van de 
aanvangsbegeleiding in het personeelsbeleid 
van onze 4 scholen wordt verbinding gelegd 
tussen wat de leraar nodig heeft en wat de 
school nodig heeft. 

We vinden het belangrijk dat onze startende 

Sint-Catharinascholen
personeelsleden goed ondersteund worden 
zodat ze tevreden voor de klas staan en kwali-
teitsvol onderwijs kunnen verstrekken. Om dit 
te verwezenlijken, voorzien we in onze scholen 
in een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. 
De coaching moet onze starters helpen om hun 
kerntaken onder de knie te krijgen, om hun com-
petenties als persoon en als professional verder 
te ontwikkelen en om hun weg te vinden in de 
school, in de groep. Daarnaast is emotionele 
steun cruciaal: af en toe horen dat je goed bezig 
bent, versterkt het zelfvertrouwen van starters. 
En collega’s bieden sociale steun om starters in 
het team te krijgen, hen de geschreven en onge-
schreven regels van de school te leren kennen.

Onze jonge collega’s in het onderwijs beginnen 
met veel passie, kennis en vaardigheden aan 
hun job. Ze brengen specifieke talenten en er-
varingen mee. Samen met de directies (Christel, 
Doreen en Thaïs) ontvangt mentor Tineke Watté 
onze jonge leerkrachten al in augustus om het 
reilen en zeilen in onze scholen in kaart te bren-
gen en ze warm te onthalen. Wij geloven in een 
persoonlijke begeleiding, waar de deur open 
staat voor alle vragen. Wij zien aanvangsbege-
leiding ook als een schoolbrede verantwoor-
delijkheid: niet 1 persoon – de mentor – maar 
verschillende teamleden bieden steun aan de 
beginnende leraar. De mentor is de brug tussen 
de starter en de rest van het team. Mentoren 
sturen beginnende leraren voor elke leervraag of 
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Chiromeisjes  
Alleman
Na een zalige zomer zijn we helemaal klaar om 
in het nieuwe Chirojaar te vliegen. 
Vooraleer we jullie op de hoogte brengen van 
wat het komende jaar in petto heeft, blikken 
we even terug op afgelopen zomer.
Eind juni konden we vele Sinaainaren ver-
welkomen op onze zomerse BBQ. Heerlijke 
vleesjes en groenten, een massale opkomst 
en zonnig weer: een perfecte combinatie!
In juli trokken we er met z’n allen op uit naar 
Mol. Opnieuw een zalig kamp waar iedereen 
elkaar nog beter leerde kennen, na 2 jaar in 
corona-bubbels op kamp te gaan! Het waren 
10 dagen vol plezier en zon!
Op onze bezoekdag werden onze nieuwe leid-
sters gewijd en namen we jammer genoeg ook 
afscheid van 10 geweldige leidsters, die zich 
vele jaren ingezet hebben voor ons allemaal.
Het komende jaar staat er opnieuw veel op 
onze Chiroplanning.

Op zondag 25 september zijn alle meisjes uit 
Sinaai en omstreken welkom op onze Chiro 
in de Dr. Haeltermanlaan 21a, voor onze jaar-
lijkse startdag! Zo kunnen ze eens kijken hoe 
een Chirozondag eruitziet.
Ook in oktober staan er evenementen ge-
pland. Dan gaat o.a. de oud ijzer actie door. 
Spaar jullie ijzer maar op en we komen het 
met een grote glimlach bij je thuis afhalen!
Later in oktober zijn jullie welkom op onze 
Chiro voor ons mosselfeest. Kom genieten 
van heerlijke mosselen, vol-au-vent of kaas-
kroketten. Ook voor de kinderen voorzien we 
iets lekkers: frietjes met een curryworst. Jullie 
kunnen inschrijven voor het mosselfeest via de 
link die binnenkort op onze Facebookpagina 
zal komen.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op  
1 van onze komende evenementen  
en kijken al uit om van het  
komende Chirojaar alweer  
een knaller van formaat  
te maken.
Tot snel!

jeugd

info door naar de juiste collega. Of ze activeren 
alle collega’s om meer steun te bieden.

In tijden van een groot lerarentekort investeren 
we graag in dit beleid, om die stimulerende con-
text waar te maken. Door leraren kansen te ge-
ven om meer voor zichzelf te zorgen. Volgens het 
principe “goed voor leraren, goed voor kinderen”.  
Voor elke individuele leraar van onze teams: als 
je goed voor jezelf zorgt en eerlijk bent over de 
realiteit, ontwikkel je meer veerkracht. Die veer-
kracht hebben we nodig om er elke dag te staan, 
voor elkaar, voor onze kinderen. 
Zo zetten we alle schouders samen onder 
samen school maken.
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Taverne De Ster
Dries 78  9112 Sinaai   Tel/fax: 03/778.08.12

Keuken doorlopend open:
van 11u30 tot 21 uur

Gesloten op:
maandag, dinsdag en
woensdag
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KLJ Sinaai
Eindelijk was het zover op 11 juli! Het hoogtepunt van het jaar, een bezoek aan het Wilde Westen in 
Wellin. Met de warme temperaturen, vele uren zon en een prachtige kamplocatie waren alle elemen-
ten aanwezig om er een topeditie van te maken en dat is het ook geworden! De weergoden waren 
duidelijk beter gezind dan vorig jaar aangezien we nu niet te kampen kregen met overvloedige regen-
buien. Water was wel voorzien in een veel aangenamere vorm, namelijk een kabbelend beekje dat 
dwars door ons terrein stroomde. Alleen dit al zorgde voor veel speelplezier.
Een kamp is natuurlijk veel meer dan een leuke locatie. Ook gaf de leiding opnieuw het beste van 
zichzelf om megaleuke activiteiten te voorzien. Zo gingen we van start met ons themaspel waarbij 
alle leeftijdsgroepen samen de strijd aangingen om de juiste ingrediënten voor een geneesmiddel 
te bemachtigen. Het enthousiasme en de strijdlust van de leden zorgde ervoor dat alle ingrediënten 
werden gevonden en de zieke cowboy werd genezen. De volgende ochtend werd de kampdans de 
eerste maal gedaan en na het eten zongen we zoals gewoonlijk ons kamplied. Hierna was iedereen 
goed wakker om met zijn eigen leeftijdsgroep spelletjes te spelen. Later die dag moesten we afscheid 
nemen van de lolly’s, onze middelste leeftijdsgroep, want zij gingen kamperen. Te voet naar de Cam-
ping, Aïki noedels eten, tenten opzetten, … Een echt avontuur dus! De volgende dag was het aan 
de oudste groep om op stap te gaan. In kleine groepjes vertrokken zij op tweedaagse. De sfeer zat 
goed waardoor de pijnlijke voetjes al snel werden vergeten. Ondertussen gingen de kleinsten onder 
ons op bezoek bij de diertjes in De Grotten van Han. Op dag 4 waren alle leden nog eens samen op 
de kampplek. De ideale gelegenheid om met z’n allen een muzikale avond te beleven. Dit was iets 
rustiger om er de volgende dagen weer goed tegen te kunnen met een heuse sportdoorschuif, paint-
ball voor de jonckers, vuile spelen, enz. Voor de -16 zat het kamp er na 7 dagen op. Moe en voldaan 
keerden ze terug naar huis. De +16’ers konden nog 3 dagen verder genieten.  Het was dus een goed-
gevuld kamp waarbij we nog een paar mensen moeten bedanken en dat zijn de koks. Onze fantas-
tische kookploeg zorgde ervoor dat onze maagjes goed gevuld waren en dat we na elke activiteit 
nieuwe energie hadden voor het volgende avontuur. Een dikke merci aan jullie voor het lekkere eten!!!  
Als laatste zouden we graag aankondigen dat 11 september een belangrijke dag is. Die zondag is 
het namelijk onze STARTDAG! Hiermee zetten wij ons nieuwe werkjaar in met een vrolijke noot. Ook 
vinden wij het supertof om nieuwe gezichtjes te zien. 

Ben je tussen de 6 en 18 jaar oud? Dan zien 
wij jou graag verschijnen aan ons KLJ-lokaal 
(Vleeshouwerstraat 4 E) om er met ons een 
fantastische dag van te maken! Tot dan! 

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
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Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai
tel. 03 772 22 61

TEGEBOOR JUBILEUMTE

uw drukwerk !

JUBILEUM

uw drukwerk !
voor al 

ANNERSB
BESTELBONS

YERSFLLYERS

HUWELIJK
TEGEBOOR

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
OMSLA

ANNERS

JUBILEUM

BESTELBONS
AKTFFAKTUREN

HUWELIJK
TE

WERFBORDEN

LEVERINGSBONS
GENOMSLA

JUBILEUM

AKTUREN

AND

el. 03 772 22 61

SPPANDOEKEN

t
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
ANDOEKEN

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !
enz...

el. 03 772 22 61
Sinaaidorp 40  -  9112 Sinaai

Alles prima kwaliteit aan de scherpste prijzen !

HHaarstudieKAPSALON

Heidi Van de Velde Op afspraak
Burmstraat 6 Tel. 03 294 93 82
9112 Sinaai GSM 0477 69 92 07

Facebookp. H. Haarstudie
Onlinebooking.vandeveldeheidi.optios.net

groenten en fruit
charcuterie

kaas
brood
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Wedstrijden eerste elftal (tweede provinciale C)
Voor speeldata en meer info: zie website www.fchsinaai.be

Activiteitenkalender seizoen 2022 - 2023

Zaterdag 03/09/2022 Start competitie

Zaterdag 10/09/2022 Fandag

Zaterdag 08/10/2022 Kwis

Vrijdag 14/10/2022 Sponsoravond

Zondag 18/12/2022 Ontbijtmanden

Zaterdag 08/04/2023 Paastornooi

Maandag 10/04/2023 Paastornooi

Footlunch seizoen 2022 - 2023

Zondag 13/11/2022 KFCH Sinaai – Kemzeke

Zondag 04/12/2022 KFCH Sinaai – KFC Vrasene

Zondag 22/01/2023 KFCH Sinaai – Sint-Gillis-Waas

Zondag 26/03/2023 KFCH Sinaai – KFC Jong Kruibeke

Zondag 23/04/2023 KFCH Sinaai – Doorslaar

Gebruik van de kantine
Voor persoonlijke evenementen kan u gebruik maken van de kantine van KFC Herleving Sinaai. 
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Dirk Volckeryck (gsm: 0497/45.48.97  
of mailen: dirk.volckeryck@telenet.be of info@fchsinaai.be)

KFC Herleving 
Sinaai
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     9112 Sinaai
T        

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
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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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Wandelgroep bij Running Team Sinaai
Bij RTS, de loopclub van Sinaai, kan je sinds enkele maanden ook terecht voor een  
leuke wandeling 2 x per week. 
Al even speelde de gedachte bij het bestuur om ook een wandelgroep te organiseren.  
Enerzijds om geblesseerde lopers de kans te bieden om toch te blijven bewegen en het  
contact met de club niet te verliezen. Anderzijds om ook mensen aan te trekken die (nog)  
niet willen lopen maar wel graag de benen willen strekken.
Wat in april 2022 begon als proefproject 1 x per week is omwille van de grote interesse  
uitgebreid naar 2 wandelingen per week, samen met de reguliere looptrainingen. 
Heb je zelf ook interesse om te komen wandelen? Hieronder alvast wat praktische info:
 Wanneer: maandag- en woensdagavond om 19u30
 Waar: start aan sporthal Ter Beke
 Afstand: ± 5 km (1 uur)

 Voor meer informatie over RTS kan je steeds terecht op www.runningteamsinaai.be  
 of via runningteamsinaai@gmail.com.  

43

Sport

Dames “Turn je fit”
 
In september 2022 start een nieuw turnseizoen. 
Een wekelijks uurtje turnsport, elke woensdagavond van 19u30 tot 20u30 in de sporthal  
ter Beke in Sinaai.
 
We nodigen graag dames, van alle leeftijden, uit om iedere week een uurtje in een ontspannen 
sfeer een sportieve kleine inspanning te leveren, wat goed is voor lichaam en geest. 
Een deskundige begeleidster zorgt voor een goed afgewisseld programma. Bovendien alles aan 
zeer democratische voorwaarden. 

Kom gerust eens kijken, of schrijf je in vanaf woensdag 14 september vóór het aanvangsuur 
(19u30). Indien het je niet lukt bij de startdag, kom dan aansluiten op een van de volgende 
woensdagavonden. Alle dames zijn zeer hartelijk welkom. 

Voor meer info kan u contact opnemen met 
Yolande De Wilde, tel: 03/772.34.32  emailadres: h.van.den.b@skynet.be                           
Rita Rombouts, tel: 03/772.39.70  emailadres: rita.rombouts@skynet.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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Schietingen Sinaai Statie
Café “Maretak”, Wijnveld 308, tel: 0476/32.34.13
 Vrijdag 07 oktober     19u30    € 25 gratis
 Vrijdag 04 november 19u30     € 25 gratis 
 Vrijdag 02 december   19u30    € 25 gratis

Koers voor inwoners
Reeds meer dan 25 jaar wordt er in Sinaai een wielerwedstrijd voor inwoners georganiseerd. 
Deze wedstrijd is veel meer dan zomaar een wielerwedstrijd. Er hangt meer spanning in de lucht. 
Ongeschoren benen, op voorhand elkaar wat uitdagen, weddenschappen afsluiten, spandoeken 
langs het parcours, namen op het wegdek geschilderd,…  
het maakt van deze wedstrijd iets bijzonders. 

Premies en natura prijzen geschonken door supporters en plaatselijke sponsors geven deze 
wedstrijd een extra dimensie. 
Dat deze wedstrijd heel wat gemoederen beroert, vertaalt zich in een massa supporters en 
kijklustigen langs het parcours en bij de aankomst. 

Zondag 10 juli 2022 werd er dan ook weer fel gestreden voor de kampioenentrui. 
Gwen Deloose toonde zich de snelste vrouw op twee wielen. Bij de mannen ging de titel naar 
Joeri Persoons. 

Zoals vermeld in het vorige nummer houden de huidige organisatoren van deze koers er mee op. 
Mochten er mensen zijn die deze rijke traditie willen verderzetten, kunnen die altijd contact  
opnemen met Benny Smet voor meer info. (GSM 0498 113 619) 

1
PERSOONS 

JOERI

2
DE PERMENTIER 

MIRANDA

2
MAES 

DIMITRI

1
DE LOOSE 

GWEN

3
CLAUS 
DIETER

3
VAN GOETHEM 

HEIDI
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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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TTC Troelant blaast 50 kaarsjes uit
Dit jaar is een groot jaar voor TTC Troelant. Niet alleen vieren we 50 jaar het bestaan van de club, 
maar ook 50 jaar competitie. Een monumentaal jaar dus. 

Dat brengt ook verandering met zich mee. Sinds kort hebben wij onze eigen website waar je alle 
informatie over onze club kan vinden nl.:  https://ttctroelant.be. Ook kan je ons op Facebook 
vinden.

Prestaties
Dit jaar heeft Benny De Bock een gedeelde 3e plaats behaald op het Provinciaal Enkel Kampi-
oenschap in de E-reeks. Daarnaast mochten Benny en Bart Van Laere aan het Federaal Enkel 
Kampioenschap deelnemen. Hier heeft Benny de kwartfinale gehaald van de E-reeks.  Bart heeft 
een welverdiende 2e plaats kunnen bemachtigen in de A-reeks. De A-ploeg, bestaande uit Bart 
Van Laere, Johan De Vlieger en Tom Avau, heeft ook een welverdiende 2e plaats behaald in de 
Bekercompetitie van Oost-Vlaanderen.

Ook in de sporta competitie hebben we goed gepresteerd. Onze A-ploeg heeft een welverdiende 
4e plaats gehaald in 1e provinciaal. Onze B- en C-ploeg doen het wellicht iets minder maar zeker 
niet slecht met beiden een 7e plaats in 2e A en 4e provinciaal respectievelijk.

Wat als ik interesse heb?
Als je interesse zou hebben in eens te komen proberen, bekijk zeker de site eens of contacteer 
ons op 0497/57.95.81

De eerste 3 trainingen kan je gratis komen proberen.
Wij spelen elke Maandag- en Donderdagavond vanaf 19u30 tot 22u in zaal De Maretak gelegen 
aan het station van Sinaai (via de zij-ingang van café De Maretak).

Op nog 50 jaar meer tafeltennis plezier en wie weet, tot snel!

50 jaar Judoclub
Judoclub Sinaai is gestart in november 1972 en bestaat dus 50 jaar. Dit 
gaan we o.a. vieren met een receptie op zaterdag 5 november van 14u30 
tot 16u00 in het ontmoetingscentrum Troelant. We nodigen ook onze 
oud-leden uit op dit gebeuren. Dit geldt zeker voor onze huidige 80 leden.
Graag een seintje vooraf, zie onderaan. De ganse geschiedenis van judo-
club Sinaai zal beschreven worden in de Sinaïek, het tijdschrift van Heem-
kring “Den Dissel” (Deze zal in november verschijnen)

Trainingen • Vanaf september starten we terug met trainen • Jeugd: woensdag en vrijdag, van 
19u00 tot 20u00 • Volwassenen: woensdag en vrijdag van 20u00 tot 21u30 • Zondag competitie 
jeugd van 10u00 tot 11u30 • Locatie: Sporthal Ter Beke • De eerste maand is gratis. Kosten voor 
een gans jaar (verzekering, les- lidgeld judofederatie-competitie) jeugd €110, volwassenen €130.

Info te verkrijgen via tel: 0496/02.57.16 of online via gerrit.van.bossche@telenet.be
Website: judoclubsinaai.weebly.com
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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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Beste bierliefhebbers
In dit artikel willen wij, met enige trots, de 13e editie van de 
bierbeurs in jeugdhuis Troelant aankondigen.  Vorig jaar waren 
we, na een periode met heel wat restricties voor evenementen, 
quasi het eerste event op Sinaai dat kon doorgaan zonder enige 
coronamaatregel. Het gaf ons als organisatie dan ook een goed 
gevoel dat jullie terug massaal van de partij waren. Ook dit jaar 
mogen jullie terug het zelfde concept verwachten. Een gezellige 
namiddag met vrienden en familie waarbij je  kan genieten van 
lekkere biertjes. Tussendoor is er ook onze tombola, waarbij we 
een 40tal bierprijen verloten! Speelplein Spenoazi die zorgt dan 
weer dat de hongerige magen gevuld kunnen worden. 

Zoals elk jaar proberen we een mix van 25 speciaalbieren aan te bieden. 
 Blond, amberkleurig, bruin, donker,…
 Pils, tripel, geuze, kriek, … 
 Fruitig, hoppig, bitter, zoet, zuur,…
 Onbekend, minder gekend of gekend

Voor ieders wat wils dus!

We hopen dat we jullie binnenkort mogen verwelkomen om samen met ons te degusteren.
Dus noteer alvast ZONDAG 2 OKTOBER in jullie agenda! We verwachten iedereen van 14u tot 
19u in jeugdhuis Troelant. Gratis inkom, bij goed weer is er een springkasteel voor de kinderen!)

Groeten en tot dan!
Het bierbeursteam

Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel.

Kon. Sport- en Feestcomité  
1000 Appels organiseert
ZATERDAG 19 NOVEMBER: Eetfestijn in zaal Toon vanaf 18.30
ZONDAG 20 NOVEMBER: Sinterklaasfeest (kinderanimatie met afsluitend  
een bezoek van de sint en zijn pieten).
Tot dan!
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

ROOMS G. BVBA
Zwaanaardestraat  49

9112 Sinaai 
Reg. nr. 061110

GSM 0476 / 25 19 06

Nieuwbouw

Verbouwing

Klinkerwerk

Riolering

Dank voor 
          hun steun

Aan het stadsbestuur 

van SINT-NIKLAAS:
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Wijnveld 227 - 9112 Sinaai
03/345 11 13 - 0484/843 211

info@aedt.be • www.aedt.be

En nu ook
zonnepanelen!

De
Tollenaere

BVBA Algemene
Elektrowerken

Nieuwbouw • Renovatie 
Parlofonie • Videofonie 
Domotica • Databekabeling

Camerasystemen 

Café

@ Sinaai
bij Catherine & Biete
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2001: 30 jaar Info-Sinaai & 25 jaar Dorpsraad – uitgave fotoboek;
Georges Tallir stelde een fotoboek samen met als titel “SINAAI een dorp in beeld tussen vroeger en 
nu”. Het fotoboek bevat een 350 foto’s samen met enige historische informatie  toont het o.a. oude 
straatbeelden die met elkaar vergeleken worden met de toestand in het uitgavejaar 2001.
Ook cultuur, onderwijs, godsdienst, sport, handel en nijverheid komen aan bod.
Daarnaast werd getracht, in een afzonderlijke publicatie, zoveel mogelijk personen te benoemen die 
op de foto’s voorkomen.
Er was een enorme belangstelling voor het boek, er werden meer dan 600 voorintekenaars genoteerd, 
een tweede druk was nodig om alle geïnteresseerden tevreden te stellen, nog steeds is er vraag naar 
deze uitgave.
In het werkjaar 2001 verliet Robert Duthoy, medewerker van het eerste uur, de redactie.
Met Werner Van Poucke kreeg Marcel Beirnaert versterking voor de bedeling.

2002: Eric Creve neemt de taak van Michel Polfliet over als nieuwe verantwoordelijke uitgever met 
redactieadres Katharinastraat nr 6, verder bleef alles bij het oude.
Eind 2004 gaat de drukker met pensioen, we gaan op zoek naar een nieuwe drukker, komen terecht 
in Waasmunster, voor het laatste nummer van 2004. De nieuwe technieken hebben ook hun invloed 
op “den info” het is het eerste nummer dat digitaal aangeleverd werd en zo zijn weg vond naar de 
drukpers.

2005: is een scharnierjaar, we stappen af van het klassieke a4 formaat (21 x 30 cm) en schakelen over 
naar een formaat 16,5 x 24 cm, druktechnisch kunnen er nu 8 blz gelijktijdig gedrukt worden. 2005 is 
het stichtingsjaar van de heemkring “Den Dissel” zij leveren de tekst voor de aanmaak van de 16 blz 
tellende middenkattern de “Sinaïek”, lezers kunnen via Info-Sinaai kennis maken met het verleden 
van hun dorp.

De volgende jaren verlopen rustig, wel krijgen we de melding dat Michel Polfliet, na meer dan 30 jaar 
(1976 – 2008), geen deel meer kon uitmaken van de redactieploeg, hij overleed in 2010. Nog een over-
lijden van een medewerker, Werner Van Poucke die instond voor de bedeling kwam te overlijden op 24 
juni 2010. Zijn taak werd overgenomen door Etienne Ringoot. 
Jonge krachten maakten hun opwachting zo verwelkomen we Stein Verschelden (2011) en Bart Van 
Poecke (2013).
De drukkerij waar we sinds 2004 met samenwerkten ging in faling, er werd op de valreep een drukkerij 
gevonden die kon instaan voor de uitgave van nummer 4 van 2012.
Zo kwamen we terecht bij onze huidige drukker, verzorgden we de opmaak (lay-out) in eigen beheer 
dan werd dat in 2013 overgenomen door de drukkerij.  De productie, lay-out, drukken en afwerken 
gebeurde nu onder één dak.

2014: terug tijd voor een nieuw voorblad en in 2016 zocht André Verschelden andere wegen op, hij 
was één van de pioniers van de dorpsraad en sinds 1976 redactielid van “Info-Sinaai”.
Ook Marcel Beirnaert vond het ook welletjes na bijna 30 jaar trouwe bezorger van “den info” en werd 
Willy Beck bereid gevonden zijn taak over te nemen.

Geschiedenis Info Sinaai
Na een terugkijk over het onstaan en de evolutie van info-Sinaai blikken we in deze bijlage 
terug op ons tijdschrift als volwassen media binnen onze gemeenschap.  
Een tijdschrift waar heel wat mensen naar uitkijken.
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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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Waterbeheersing te Sinaai
Het complex afwateringssysteem in Sinaai – Deel 2
Over pompgemalen, dijken, stuwen, terugslagkleppen en sifons

Filip Brokken
In deel 1 namen we jullie mee naar de periode van 100 jaar geleden, waar de overstromingen in 
de Hondsnest en het bezoek van het koningspaar geleid hebben tot de oprichting van de “Groote 
Watering van Sinay”. De bouw van het pompgemaal op de Stekense vaart aan het einde van de 
Aartdreef en de herinrichting van de aanvoerende waterlopen maakten een einde aan de water-
overlast. Begin jaren ’50 steekt evenwel een nieuwe problematiek de kop op.      

Vreemde waters
De watering komt begin jaren ’50 tot de vaststelling dat de werking sterk bemoeilijkt wordt door 
de zogenaamde “vreemde waters”. Hiermee wordt aangegeven dat de watering ook veel water 
van hoger gelegen gebieden buiten het ambtsgebied van de watering moet ontvangen, binnen 
de kleine dijkjes van de waterlopen moet trachten te houden en op tijd moet verpompen via het 
pompgemaal op de Stekense vaart. Er wordt geschat dat het gemaal Hondsnest water moet 
verpompen van een gebied dat dubbel zo groot is als de watering.
De heropbouw van onze regio na het einde van de 2de Wereldoorlog vergroot de verharde  
oppervlakte en brengt het water vanuit Sint-Niklaas (via Belsele) nog sneller naar het laaggelegen 
poldergebied. Nieuwe woon- en bedrijvenprojecten brengen bovendien ongezuiverd afvalwater 
aan. De gevolgen zijn ernstig: de dorpskern van Sinaai krijgt meermaals te kampen met water-
overlast, het centrum van Stekene wordt geplaagd door het sterk vervuilde afvalwater dat vanuit 
het stadscentrum van Sint-Niklaas via de Molenbeek wordt aangevoerd. Het zou nog tot in 1964 
duren eer het waterzuiveringsstation van Sint-Niklaas in dienst zou worden gesteld.
De watering besluit in 1949 om de Armentruyenbeek door middel van een betonnen blok af te 
sluiten van de Belselebeek, om aldus het vreemde water afkomstig uit Belsele en Waasmunster 
buiten de watering te houden. In 1952 moet de polderbelasting verhoogd worden met 30% om 
de stijging van de elektriciteitskosten voor de werking van het pompgemaal te kunnen dragen. 
Structurele maatregelen worden dringend.

Het saneringsplan
In 1961 worden de plannen voor een groots saneringsplan ontvouwd. De watering is dan in  
toepassing van de wet op de polders uit 1957 verveld tot de “polder van groot-Sinaai en  
omliggende gebieden”. Het plan heeft in hoofdzaak tot doel de “vreemde waters” af te koppelen 
van het “eigen water”. Hierdoor ontstaan twee watersystemen: water van de hoge landen en 
water van de lage landen. Het water van buiten het ambtsgebied van de polder (hoge landen) zal 
via ingedijkte waterlopen gravitair aangesloten worden op de Stekense vaart en de Moervaart, 
zodat het niet moet verpompt worden en de elektriciteitskosten kunnen dalen. Het eigen water 
(lage landen) zal volledig worden verpompt.

2017: 800 jaar Sinaai, om deze viering mede onder de aandacht te brengen werd “Info-Sinaai”  
in een nieuw jasje gestoken met kleurrijke kaft.
In 2018 toetreding van Christine Van Bocxlaer, ze zal in 2020 in opvolging van Eric Creve zijn werk als 
redactiesecretaris overnemen.

2019: ontslag van Annemie Bogaert sinds 1985 redactielid en verwelkoming van Claudia Baeckelandt.

Jan Meganck, onze huisillustrator, ontwierp voor 2019, ‘20 en ‘21 telkenjare een nieuw voorblad.
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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 noordelijk gebied in detail
De Molenbeek (1270) en de Grote Beek (1273), die beiden water aanvoeren vanuit het stads-
centrum van Sint-Niklaas (en Sint-Pauwels), worden ingedijkt vanop het punt dat ze de polder 
binnenkomen. Alle waterlopen en poldergrachten die erop aansluiten, worden afgekoppeld en 
worden geheroriënteerd naar de Brandakkerbeek in Stekene en de benedenloop van de Rans-
beek (1260). De bovenloop van de Ransbeek wordt vanaf de Kruisstraat ingedijkt en ter hoogte 
van de Waterstraat aangesloten op de Molenbeek. Aldus kunnen deze waterlopen zonder tus-
senkomst van het pompgemaal afvoeren naar de Stekense vaart.

Twee problemen moeten hierbij worden aangepakt. De woonkern Puivelde komt door de in-
dijkingswerken tussen dijken te liggen en moet richting het pompgemaal Hondsnest kunnen 
afwateren. Hiervoor wordt tussen de Kruisstraat en de Waterstraat een dubbele sifon gebouwd 
om het water van de lage landen onder het water van de hoge landen te kunnen verplaatsen.

Noordelijk deel van de grote saneringswerken in de jaren ’60 (archief polder Sinaai-Daknam)
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Er moet ook reeds rekening gehouden met de verwachte debiet- en peilstijging van de  
Molenbeek, dit ingevolge de versnelde bebouwing in Sint-Niklaas en de inwerkingtreding van het 
zuiveringsstation dat zijn effluent op de Molenbeek zal lozen. Om opstuwing richting Ransbeek 
te voorkomen wordt daarom besloten om een terugslagklep te plaatsen. Bij inwerkingtreding van 
de klep zal het water van de ingedijkte Ransbeek ter hoogte van de Waterstraat overstorten naar 
de benedenloop van de Ransbeek en afwateren richting pompgemaal Hondsnest.

 

In deel 3 beschrijven we het gewijzigde watersysteem in het zuidelijk deel van het saneringsplan 
met omleiding van de Belselebeek en bouw van een tweede pompgemaal.

Dubbele sifon en indijking van de Ransbeek tussen de Kruisstraat en Waterstraat (foto Filip Brokken)

Terugslagklep en overstortconstructie op de Ransbeek aan de Waterstraat (foto Filip Brokken)
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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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De Windt Chloé ........ Podologie............................... 46
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Huis Jozef................. Begrafenis-ceremoniën.......... 62
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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
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Van Lysebetten An.... Loopbaancoach......................58

Van Poucke Erwin..... Motorhomes............................34

Van Poucke Luc........ Accountancy.......................... 22
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Verpleegteam Elly De Witte - Thuisverpleging............28
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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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