Overzicht activiteiten in feestjaar 800 jaar Sinaai:
15 januari: Openingsreceptie – in de sporthal Ter Beke om 11u00.
• Bedoeling is dat tijdens deze receptie het feestjaar wordt geopend
• Het jaarprogramma zal voorgesteld worden
21 maart: nacht van de geschiedenis
• Voordracht avond, met gratis inkom, en tap naderhand tegen betaling
26 maart in de Parochie zaal: activiteit viering 60 jaar KVG Sinaai
16-17 april: voorstelling App wandel-fietstocht start thv ontmoetingscentrum Troelant
• Zwaanaarde Kadefeesten : Startevent Interactieve wandel-en fietstocht. Ridderdorp langs de
Stekense vaart thv brug
22 april: familiedag met voorstelling gezelschapsspel SINAY “het spel”
14 mei: Chiro feest
• Dit wordt een massaspel voor de jeugdbewegingen
21 mei: TV-eucharistieviering in de Catharinakerk te volgen via VRT op één om 10 uur.
25 mei: Sneukeltocht landelijke gilde
• Bedoeling is dat de mensen een fietstocht doen van locatie naar locatie, op de verschillende
plaatsen of drank, of eten krijgen
2 – 5 juni : Stenenmuurkermis
25 juni: KWB Duizend Appels Vlaamse kermis, deze zal dan toch doorgaan in zaal Toon
2 juli: festiveló: muzikale fietstocht Lokeren – Sinaai
8 juli: Sinaai kermist: 11 juli viering
• Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de stad Sint-Niklaas. Optredens van artiesten, met
verschillende verenigingen helpen mee met de opbouw en de tap (verkoop van drank)
7-13 juli: Kermis (oude affiche)
• Organisatie van de Stad Sint-Niklaas
25-26 augustus: Volkssportfeesten
• 18 straten sporten en estafetten tegen elkaar op De Dries
27 augustus: FAMILIEDAG op de Dries.
• Bedoeling is dat alle inwoners en eventueel de verschillende straten een picknick organiseren
vanaf de middag, men kan zelf zijn eten meebrengen, maar mogelijks kunnen verenigingen
aangesproken worden om vanuit kraampjes eten te verkopen
• Verder denken we nog na over een BALEINBAL met optredens (medewerking ’t Ey)
• Voor de kinderen is er kinderanimatie
• Massazang onder leiding van Gaudeamus
8, 9 en 10 & 14, 15 en 16 september: Openluchtspel toneel Baudeloo Sinay 1798
• Naar aanleiding van hun 50-jarig jubileum en het 800-jarig bestaan van Sinaai en Sint-Niklaas wil

toneelkring Baudeloo in 2017 een openluchtspel brengen op de Dries van Sinaai. Om een stukje
historiek van onze gemeente Sinaai te belichten werd gekozen voor het verhaal van Maria Sophia
Durinck, beter gekend als “ De maagd van Sinaai”, dat zich heeft afgespeeld tijdens de Boerenkrijg
aan het einde van de achttiende eeuw. Meer info en tickets op www.sinay1798.be .
10 september: open monumentendag (’t Stad )
• Werkgroep cultuur van Sint-Niklaas werkt daar aan; Bedoeling is dat een aantal gebouwen in de
kijker geplaatst worden, eventueel ook het stiltegebied
17 & 23 september: Maïsdoolhof (Dag van de landbouw)
23-24 september: Jaarmarkt, KUS, nazomer in Sinaai…
• Tentoonstelling in het dorpshuis door de Heemkring, en in de kerk, of kapel voor kunst uit Sinaai.
31 oktober: Halloween-tocht
• Men zou naar een thema kunnen werken
26 november: Kristus Koning
• jeugd komt samen
16 december: Kerstmarkt (apotheose 800 jaar Sinaai)
• Naast de normale gebruikelijke markt met kraampjes zal men extra een fotoshow presenteren
met alle voorbije activiteiten.
FEESTBIER
Er wordt een feestbier gebrouwen.
ZAAIWEDSTRIJD
Landelijke gilde zal rapenzaad uitdelen via info Sinaai in maart 2017. Iedere inwoner kan dan
deelnemen aan de wedstrijd “ de grootste raap”
BOKKENSPRONG
De leden van de Sinaaise spelletjesclub werken een gezelschapsspel uit met betrekking op Sinaai
nl:SINAY “het spel” .
GADGETS
Concept biedt voor de gelegenheid enkele gadgets aan: mokken, t-shirts en vlaggen.
FEESTGEBAK
De bakkers van Sinaai slaan de handen in elkaar om voor de viering een speciaal feestgebak aan te
bieden

