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6  -  ACTIVITEITENVERSLAG AFGELOPEN VIJF JAAR 
 

2014 werd een bijzonder jaar voor De Sinfra’s. 

De Sinfra Kidz gingen enigszins de andere toer op van wat zij gewoon waren de laatste jaren. 

Er werd gekozen voor het avonturenverhaal “Alice” naar “Alice in Wonderland”. Eigen lid 

Maaike Van Gerrewey nam de regie op zich. 

De volwassenen brachten de sterke komedie “Gouwe Handjes” van Haye van der Heyden in 

een regie van Dirk Meul op de planken. 

Onmiddellijk na deze productie, met een onderbreking eind mei voor het 18de 

Parktheaterfestival, werd er gestart met de voorbereidingen van de najaarsproductie waarbij 

de volwassenen en de Sinfra Kidz de handen in elkaar sloegen om een groots familiespektakel 

op het getouw te zetten in het najaar. Het verhaal “Les Misérables” van Victor Hugo werd 

overgebracht naar Lokeren tijdens de oorlogsjaren 1940-1945, “Miserabele Jaren”. Heel 

herkenbare scènes uit “Les Misérables” gemixed met Lokerse oorlogsverhalen zorgden voor 

een boeiend en tevens aangrijpende productie. De stijlvolle choreografieën van Marianne 

De Beul waren een meerwaarde voor deze productie. Marianne schreef ook het verhaal en 

stond in voor de regie. Livemuziek werd gebracht door het Jongerenkoor Malaika uit 

Lokeren. Zes uitverkochte voorstellingen brachten meer dan 2.600 toeschouwers naar het 

cultuurcentrum Van Lokeren. Voor de voorstellingen kon men genieten van een heerlijke 

Lokerse maaltijd en tijdens de pauze was er koffie met een stukje miserable-taart. 

“Miserabele Jaren” bleef nog lang hangen bij de toeschouwers. De Sinfra’s namen met 

“Miserabele Jaren” deel aan de Gulden Spot van OPENDOEK Oost-Vlaanderen. Er waren 

nominaties voor beste jongere (Lola Philippart) en beste regie (Marianne De Beul). 

Uiteindelijk sleepten De Sinfra’s de Gulden Spot voor beste groepsprestatie in de wacht. Een 

terechte erkenning voor wat de ganse vereniging gerealiseerd had. 

Nog even terugkeren jaar het 18de Parktheaterfestival. Het tweejaarlijks multi-cultureel 

stadsfestival Loka.Tierra, een organisatie van het CC en de dienst Inburgering van de stad 

Lokeren, was op sterven na dood. Door het dit jaar te organiseren op dezelfde dag als het 

Parktheaterfestival kreeg het stadsfestival een nieuwe drive. De locaties van beide festivals 

liggen maar een goede straatbreedte van elkaar. 

 

In het voorjaar van 2015 was het eventjes uitblazen bij de Sinfra Kidz want zij hadden heel 

veel energie gestoken in “Miserabele Jaren”. 

De volwassenen pikten wel terug de draad op met de komedie “Martha en Mathilda” onder 

leiding van regisseur Ludwig Ponnet. 

Het 19de Parktheaterfestival op de laatste zondag van mei sloot een mooi toneelseizoen af. 



Eind 2015 hadden De Sinfra’s wat te vieren. Tijdens de voorstelling van de klucht “Loves 

begins @ 50” van Raymond Hopkins (regie Luk Baeyens en Luc Van den Durpel) werden 

verdienstelijke leden gehuldigd die 25 jaar of langer lid waren van De Sinfravrienden/De 

Sinfra’s: Jeannine Bracke, Marcel De Belie, Irène Van Helsland, Emiel De Keyser, Nadya 

D’Hooge, Gilberte Stremersch, René Van Laere, Mariette Veelaert en Freddy Van Wiele. 

In het najaar 2015 startten de Sinfra Kidz voor hun productie in het voorjaar 2016 een project 

op i.s.m. jeugdhuis T-Klub (Lucifer Art Project), Make Music vzw, Kinderkoor Lokeren, 

Villa Vief vzw en peter-acteur Ronny Waterschoot. Het werd een hele ervaring met de 

toneeltalenten van de Sinfra Kidz, de creativiteit van jeugdhuis T-Klub en de muzikale 

inbreng van Make-Music vzw. Dit alles resulteerde in een wel heel bijzondere, niet eigen aan 

de Sinfra Kidz, toneelproductie “Lucifer”, geschreven door Ruben Bouillon, Kristel De 

Vreese en Maaike Van Gerrewey. Deze twee laatste regisseerden dit theaterproject. 

 

“Moeder, waarom vrijen wij?” stond in het voorjaar 2016 op het programma van de 

volwassenen. De Sinfra’s doopten het als “Vrij-spel”, een reeks eenakters rond liefde, verliefd 

zijn, afgestoten worden,... 

Het 20ste Parktheaterfestival in 2016 werd voor de zoveelste maal een schot in de roos. De 

organisatie gebeurde nog altijd i.s.m. Infopunt Toerisme en de Raad voor Toerisme 

(voormalige V.V.V.-Toerisme). 

Deze 20ste editie werd voor de tweede maal samen georganiseerd met het tweejaarlijks multi-

cultureel stadsfestival Loka.Tierra 

“De vrek” van Molière stond in najaar 2016 op het programma van de volwassenen. In een 

regie van Ronny Waterschoot en gespeeld in een sober maar functioneel decor werd het een 

sterke productie met eveneens sterke acteerprestaties. 

 

2017 werd geopend door de Sinfra Kidz met “Goudlokje en de drie beren”, een creatie van 

Kristel De Vreese en het Kinderkoor Lokeren. Kristel stond samen met Jolien De Clercq in 

voor de regie. Professionele ondersteuning kregen zij van de peter van de Sinfra Kidz, Ronny 

Waterschoot. 

As er wat te vieren valt, zijn de Sinfra’s er bij. Tijdens de productie van het voorjaar “Genaaid 

zonder voorschrift” (“Tailleur pour dames” – Georges Feydeau) werd een nieuwe lichting 

verdienstelijke leden gehuldigd, 40 jaar of meer actief lid: Christa De Beule (tevens 

penningmeester), Etienne Tempels, Jeannine Bracke en Marleen Tempels. 

Met deze productie klasseerden De Sinfra’s zich in de 3de categorie van het Provinciaal 

Klasseringstornooi Oost-Vlaanderen. Voor de laatste maal trouwens want vanaf 1/1/2018 

wordt o.a. Cultuur overgedragen naar de Vlaamse Overheid. 

 

Het Parktheaterfestival heeft al jaren lang een bellenman, Etienne Tempels. Etienne geeft aan 

dat het misschien tijd wordt om aan een nieuwe bellenman te denken. Het idee ontsproot om 

een verkiezing te organiseren voor een stadsbelleman. De stad Lokeren ging hiermee akkoord 

en samen met Infopunt Toerisme wordt deze verkiezing georganiseerd. Men opteerde om 

twee bellenmannen te kiezen. Zes kandidaten schreven zich in en de week voor het 

Parktheaterfestival werd aan het Durmeterras met de beeldengroep ‘Hazen’ de wedstrijd 

georganiseerd. 

Eerste bellenman werd Bjorn Haegeman, tweede bellenman werd Ben(ny) Philips. Meteen 

had de stad ook een duo Bjorn en Benny in zijn gelederen, maar dus niet die van ABBA. 

Een week later tijdens het 21ste Parktheaterfestival (laatste zondag van mei) werd 

afscheidnemend bellenman Etienne Tempels uitgebreid in de bloemetjes gezet en het duo 

Bjorn en Ben officieel in functie van bellenmannen Stad Lokeren aangesteld. 



TG Horzel, een toneelgroep voornamelijk met jongeren en jong-volwassenen, kwam met veel 

enthousiasme de organisatie van het Parktheaterfestival versterken. Een welgekomen 

verjonging, die zich trouwens stilaan begon op te dringen. 

Het 21ste Parktheaterfestival van eind mei was hun vuurdoop. 

Cindy De Coninck en Gilbert De Coninck werden tijdens “Pygmalion” van George Bernard 

Shaw (regie Dirk Crommelinck) in het najaar 2017 gehuldigd voor hun zilveren 

toneeljubileum. Hun mama/echtgenote werd postuum gehuldigd. 

 

Het toneelspel “Boem! Wakadoem” van Mieke Verbelen en in een regie van Ronny 

Waterschoot werd in het voorjaar 2018 de volgende uitdaging voor de Sinfra Kidz. Het werd 

een kleurrijk en heerlijk schouwspel met een choreografie van Lotte Celi en Kristel 

De Vreese. 

De volwassenen brachten hierna “De klusjesman”, een komedie van Eric Assous in een regie 

van Tjen De Munck. 

Einde mei 2018 werd het 22ste Parktheaterfestival georganiseerd en voor de derde maal samen 

met het tweejaarlijks multi-cultureel stadsfestival Loka.Tierra. 

Met “Wordt u al geholpen” van Jeremy Lloyd en David Croft werd 2018 afgesloten. Ronny 

Waterschoot begeleidde het allegaartje van personages. 

Er werden terug enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet: Rita De Wolf en Rony 

Van de Vyver voor hun 25 jaar lidmaatschap, Werner Hillaert – voorzitter en Christa De 

Beule – penningmeester die beiden de fakkel doorgaven. 

Rita De Wolf en Ria Beaumont, beiden toneelmeesters, gaven eveneens de fakkel door. 

 

Voor de volwassenen werd 2019 het jaar van de kat. In het voorjaar werd “Als de kat van huis 

is”, een komedie van Johnnie Mortimer en Brian Cooke in een regie van Tjen De Munck 

gespeeld, en in het najaar werd “De kat in de kelder”, een komedie van Pol Anrys op de 

planken gebracht. Regisseur van dienst was Saskia Van Kerckhove. 

Ook bij deze productie werd er gehuldigd: Marianne Tempels, Clement Van Laere en Gilberte 

Stremersch voor hun 40 jaar lidmaatschap. 

Tussendoor brachten de Sinfra Kidz het gekende “De tovenaar van Oz” in een regie van 

Lander Depoortere. 

Het 23ste Parktheaterfestival op de laatste zondag van mei werd een topeditie. Sterke 

wereldacts afgewisseld met plaatselijk jong talent brachten volgens de media 10.000 

bezoekers naar Lokeren. Het werd weerom een familiefestijn voor groot en klein. 

Het zomerverlof werd gestart met een teambuildingactiviteit voor de Sinfra Kidz en een 

barbecue voor alle leden op de laatste zaterdag van juni. 

 

Na het zomerverlof startten de repetities en voorbereidingen voor de twee producties in het 

voorjaar van 2020: 

- De Sinfra Kidz met “Herakles – A Hugh Life”, geschreven en geregisseerd door Tom 

Bruynooghe. De choreografie wordt geleid door Lotte Celi. 

- De volwassenen met “Het kerkhofclubje”, een tragikomedie van Ivan Menchell in een regie 

van Jacques Van Avermaet. 

Op zondag 24 mei 2020 zullen De Sinfra’s deelnemen aan de tienjaarlijkse Ros Beiaard 

Ommegang in Dendermonde. 

Een week later, op zondag 31 mei, gaat het 24ste Parktheaterfestival door. Dit jaar ook samen 

met Loka.Tierra. 

 

 



EXTRA’S NAAST DE JAARLIJKSE TONEELPRODUCTIES EN DE ORGANISATIE 

VAN HET PARKTHEATERFESTIVAL 

 

VORMING- EN TEAMBUILDINGWEEKENDS SINFRA KIDZ 

 

17 t.e.m. 19 april 2015 (productie “Lucifer”) 

De Ceder te Deinze. 

 

1 t.e.m. 3 september 2017 (productie “Boem! Wakadoem”) 

De Ceder te Deinze. 

 

7 t.e.m. 9 september 2018 (productie “De Tovenaar van Oz”) 

Jeugdverblijf de Axlandhoeve in Sinaai. 

 

 

DEELNAME TIENJAARLIJKS ROS BEIAARD OMMEGANG IN DENDERMONDE 

Bevolken praalwagens en voetvolk in diverse taferelen op de laatste zondag van mei in 1990 – 

2000 – 2010 – 2020. 

 

 

JAARLIJKSE DEELNAME REUZENOMMEGANG (KATUIT) IN DENDERMONDE 

Op de laatste donderdag van augustus 

 

 

JAARLIJKSE DEELNAME VRIJETIJDSMARKT CULTUURCENTRUM LOKEREN 

Tweede of derde zaterdag van september: 

start van het nieuw cultureel seizoen in Lokeren. Deelname met infostand en animatie. 

 

 

DEELNAME CITY TRAIL LOKEREN (animatie) 

Tijdens weekend kerstmarkt 2017 en 2018 in het centrum Lokeren. 

 

 

THEATERCURSUSSEN ROND THEATER ORGANISEREN OF VOLGEN 

 

 a) EIGEN ORGANISATIE 

 

 WORKSHOP “BEGINNERS/SEMI-GEVORDERDEN”: 

 8 deelnemende leden 

 Data: dinsdagen 17 april - 24 april - 15 mei - 22 mei - 29 mei 2018, 

 telkens van 20u tot 22u 

 

 WORKSHOP “GEVORDERDEN”: 

 10 deelnemende leden 

 Data: donderdagen 19 april - 26 april - 17 mei - 24 mei - 31 mei 2018, 

 telkens van 20u tot 22u 

 

 Lesgever voor beide workshops: Dirk Meul 

 

 



 b) GEVOLGDE CURSUSSEN/WORKSHOPS DOOR LEDEN/BESTUUR 

 

 Meest recent gevolgde opleidingen: 

 

  2014  cursus scenografie bij Opendoek vzw 

  2014  cursus media Opendoek bij Opendoek vzw 

  2015  basiscursus regie bij Opendoek vzw 

  2016  cursus begeleiding jongerengroepen 

 

  Deze opleidingen werden gevolgd door Kristel De Vreese, huidig mede- 

  voorzitter en voorzitter Sinfra Kidz. 

  Kristel is momenteel eveneens regiomedewerker Waas en Dender van  

  Opendoek vzw. 

 

 

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DERDEN 

Zoals Cultuurraad Lokeren, Toerisme Lokeren, en de reeds vermelde Ros Beiaard Ommegang 

en Reuzenommegang (Katuit) in Dendermonde, de Vrijetijdsmarkt en de City Trail in 

Lokeren. 


