800 jaar Sinaai 1217 - 2017
In 1217 werd Sinaai losgemaakt van het kerkgebied van Waasmunster en omgevormd tot een zelfstandige
parochie. Nu, 800 jaar later, brengt ons dit een feestelijk 2017, een bijzondere verjaardag om met z’n allen te
vieren.
Sinaai, een dorp met een groene long – aan de zijde van Sint-Niklaas – waar het landelijke karakter nog
overheerst, waar men rust vindt in natuur – en stiltegebieden. De aandacht voor industrie is er beperkt
gebleven, op enkele familiebedrijven na. Doorheen al deze eeuwen primeerde de landbouw; stille getuigen
daarvan zijn de vele akkerlanden langsheen onze wegen.
Onze Dries is als centrum omgeven door verschillende wijken en gemeenschappen, waar mensen samenleven,
elkaar erkennen en respecteren. De samenhorigheid is in al deze jaren gebleven en wordt nog versterkt door
de vele verenigingen en plaatselijke kermissen. Geen weekend gaat voorbij zonder feest of actie.
Dit voedde de idee om vanuit Sinaai Leeft VZW een werkgroep 800 jaar Sinaai samen te brengen. Dankzij de
ondersteuning van stad Sint-Niklaas, die ons volmondig volgde, gingen we reeds vorig jaar van start. Op enkele
maanden tijd werkten 32 verschillende verenigingen in Sinaai een programma uit om van deze verjaardag een
feestelijk gebeuren te maken.
Gedurende het hele jaar kunnen we met z’n allen meevieren tijdens 20 verschillende activiteiten.
Een aantal feestelijke initiatieven zijn gekoppeld aan vaste waarden in het dorp, maar voor de gelegenheid in
een speciaal kleedje.
Daarnaast is er grensverleggende vernieuwing! Zo openen we op 15 januari met een nieuwjaarsreceptie voor
alle inwoners. Tegen Pasen zullen we een interactieve fiets- en wandelroute elektronisch uitrollen: zo
verbinden we moderne communicatiemedia aan ons historisch verleden. Op 21 mei is er een
eucharistieviering in de Catharinakerk die iedereen kan meevolgen via VRT op één om 10 uur. Later op het jaar
breien we een derde dag aan onze 35ste Volkssportfeesten met een familiedag op 27 augustus.
Toneelkring Baudeloo pakt na 50 jaar uit met het openlucht spektakel “SINAY 1798” waarvan zij 6 vertoningen
zullen opvoeren op ‘Den Dries’. Spellenclub ‘De Bokkensprong’ bedacht op zijn beurt een totaal nieuw
kaartspel met het bouwen van een dorp rond de Dries als doel.
Bij al deze gebeurtenissen hoort natuurlijk een feestbier: u kan het ganse jaar genieten van de speciale blonde
“Sinay 1217”. Uiteraard zijn er ook souvenirs om dit hele jaar niet zomaar te vergeten.
“800 jaar Sinaai” wordt een onvergetelijk feest voor alle inwoners, een feest dat we niet kunnen realiseren
zonder verschillende sponsors. Vandaar een welgemeende dank aan Stad Sint-Niklaas, Toneelkring Baudeloo,
Sinaai Leeft VZW, Koning Boudewijnstichting en Erfgoedcel Waasland, wetende dat zij via hun subsidie instaan
voor 75 % van ons totaalbudget van 75.000 €.
Iedere inwoner ontving een brochure die de leidraad wordt doorheen het hele jaar. Daarnaast kan u ook
terecht op www.sinaai800jaar.be of facebook.com//sinaai800jaar, waar u steeds de meest actuele info vindt.

Graag verwelkomen we u op alle feestactiviteiten.
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