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Disselingen

2012: een TINELJAAR
Met verschillende projecten heeft onze heemkring het voorbije jaar het werk en de
figuur van Edgar Tinel in de aandacht gebracht.

Ons jaarboek werd zeer goed onthaald door onze abonnees, vooral omdat we hierin
onze toondichter hebben bekeken door een Sinaaise bril. De publicatie beschrijft
ondermeer hoe Tinel de voorbije eeuw hier werd herdacht en hoe hij blijvend aan-
wezig is in zijn geboortedorp. Door omstandigheden buiten onze wil kwam het boek
pas eind oktober van de pers.

Tijdens de septemberjaarmarkt vonden weer veel bezoekers de weg naar onze
tentoonstelling in het Dorpshuis. Het was een dubbele expositie want naast een
fotoweelde over Tinel werd ook het 100-jarig bestaan van schuttersmaatschappij De
Eendracht uitgebreid in beeld gebracht. Dit alles was zoals gebruikelijk het werk
van ons bestuurslid Georges Tallir.

Onze aandacht ging eveneens uit naar de Sinaaise jeugd. Op uitnodiging heb ik in
maart (de geboortemaand) en in oktober (maand van overlijden) enkele lessen
gegeven over Tinel aan de leerlingen van de derde graad van onze twee scholen.
Speciaal daarvoor heb ik samen met ons bestuurslid Jos Daems een mooi school- of
leerboekje samengesteld. De leerkrachten zorgden daarbij voor een passende
werkbundel. Zo leerden onze 11- en 12-jarigen de toondichter beter kennen. Om dit
in de volgende jaren te kunnen herhalen hebben we een groot aantal brochures
laten drukken. Voor dit project konden we rekenen op een subsidie van de
Erfgoedcel Waasland.

Om onze acties af te ronden mochten we in de maand december in de bibliotheek
aan het Hendrik Heymanplein een vitrinekast vullen met documentatie over Tinel.
Zo konden ook onze stadsgenoten kennis maken met de componist.

Ondertussen bereikten ons nog een paar documenten in verband met Tinel die we
graag opnemen in dit nummer van Sinaïek.

Jaarboek 2013
Het onderwerp van ons 9e jaarboek zal wellicht veel Sinaainaren interesseren.
Daarvoor gaan we de geschiedenis van onze dorpsscholen opzoeken en daarna
rijkelijk geïllustreerd te boek stellen. Een hele opgave en een tijdrovend werk. Wie
ons daarbij wil helpen door een document of een foto ter beschikking te stellen om
te scannen of te kopiëren is steeds welkom in ons lokaal op de 1ste verdieping van
het gemeentehuis, elke zaterdag tussen 10u en 11u30.

Rechtzetting
In de stamboom van Petrus Van Clapdurp (Sinaïek nr. 4 - 2012) staan twee verkeerde
data vermeld. Maria Wuyts overleed niet in 1177, maar in 1777 en Anna Cornelia Van
Daele werd op 18.01.1774 geboren en niet in het jaar 1781.

Etienne De Meester
Voorzitter heemkring

Aan al onze lezers: Een goede gezondheid, veel geluk en vreugde in 2013 !
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Tinel in het Koninklijk Conservatorium te Brussel

Als hulde aan Edgar Tinel, derde directeur van het Koninklijk Conservatorium
te Brussel, siert zijn borstbeeld de inkomhal van de concertzaal. Het werd ook
vervaardigd door Arsène Matton en is bijna een kopie van het beeld dat zich in het
Tinelmuseum bevindt. Centraal opgesteld staat een beeld van de H. Cecilia.
In een publicatie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Nederlands
Conservatorium (1967-1987) schreef men: 

"Edgar Tinel (1908-1912) en zijn opvolger Leon Du Bois (1912-1925) zijn twee over-
gangsfiguren. Zij zorgden voor de langzame scheiding tussen het conservatorium
en het Brussels concertleven. Uit de korte directie van Tinel moet men de
oprichting onthouden van de vakken lyrische kunst (1909) en muziekgeschiedenis
(1912). Voor het eerst werd een beroep gedaan op de Antwerpse tenor Ernest Van
Dyck (1861-1923), die internationale bekendheid verwierf door zijn vertolkingen
van Wagner.....
Daarnaast kreeg het onderwijs een drieledige structuur met een lager, middelbaar
en hogere graad. Tinel gaf ook een nieuwe richting aan de concerten aan het
conservatorium, zijn repertoire was moderner en besteede veel aandacht aan
Brahms ".

Georges Tallir
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Uit een jaargang van Muziekwarande (1922-1931 ) - Tijdschrift voor muziekminnende Vlamingen.
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Kroniek 1984

januari: Burgemeester overleden
Op 20 januari stierf de laatste burgemeester van Sinaai, Karel Verschelden, op
79-jarige leeftijd. Van 1923 tot 1958 was hij onderwijzer aan de Vrije Gesubsidieerde
Jongensschool van Sinaai. Daarna werd hij schepen en van 1965 tot 1976 burge-
meester. Bovendien zetelde hij van 1965 tot 1968 in het parlement als senator voor
de C.V.P. Ook was hij een tijd arrondissementsvoorzitter van de Landelijke Gilde.

februari: 2e maal wereldkampioen
Na een wereldtitel in 1982 veroverde Alfred Ongenaert uit het Wijnveld in februari
1984 in het Westduitse Pirmasens weerom een wereldtitel. Hij schreef zes
spreeuwen in voor twee categorieën: voor deze van “individuele grote vogels van
Europa” en voor “de show met vier grote Europese vogels”. Het was in deze laatste
categorie dat hij het goud wegkaapte met vier spreeuwen die elk 90 punten kregen
van de jury. Hierbij was het de bedoeling vier zo goed mogelijk op elkaar lijkende
vogels te tonen.

maart: Buurthuis
Tijdens de dorpsraadvergadering van maart gaf schepen Werner Rogiers een
uiteenzetting over de visie van het stadsbestuur omtrent de inrichting van een
buurthuis. Aan de schuur van het O.C.M.W. zouden aanpassingswerken uitgevoerd
worden. Naast vergaderruimte en een keuken voorzag men ook een ingerichte
zolder. Als de werken vorderden zoals voorzien zou het buurthuis vanaf juli kunnen
gebruikt worden. Niet alleen verenigingen maar ook kaarters en andere hobby-
groepen konden er dan gebruik van maken.

april: Mannenkoor Gaudeamus
Na het succes van de zangavond “Sinaai zingt Preud’homme” in 1982 pakte het
koor Gaudeamus uit met liederen en een programma rond Emiel Hullebroeck. Het
werd weerom een geslaagd optreden voor 700 aanwezigen. Naast het mannen- en
kinderkoor Gaudeamus verleenden ook de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en
een begeleidingsensemble hun medewerking.

mei: Sibok kampioen
Volleybalclub Sibok speelde kampioen in 3e provinçiale na een zeer spannende
competitie. Met een 2-3 zege tegen Belvoc, de buren uit Belsele, viel de beslissing
over de titel pas in de laatste wedstrijd. Na 10 jaar mochten de Sinaaise bokken vol-
gend seizoen voor het eerst aantreden in 2e provinciale.
Tot de kampioenen behoorden J. Beirnaert, P. De Colvenaere, K. De Pagie, Fr. De
Puysseleir, D. Duymelinck, R. Janssens, P. Hertegonne, kapitein R. Selis, E. Smet, P.
Spaens, R. Van Damme, M. Van den Hende, H. Van Loocke, J. Van Meersche en D.
Vercammen. Trainer was Willy Keppens.
Het toenmalig bestuur bestond uit voorzitter Jozef Van Loocke, ondervoorzitter Jos
Andries, secretaris Etienne Van de Voorde, penningmeester Erwin Smet en de
leden Marc Poppe, Roland Selis, Freddy De Puysseleir, Jos De Witte en André Smet.
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juni: Belgisch kampioenschap wielrennen
Op zaterdag 23 juni konden de wielerliefhebbers getuige zijn van het Belgisch kam-
pioenschap voor nieuwelingen en dames (zie blz. 9 en 10).

augustus: “De Witte van Zichem”
Op 5 augustus wist Danny Beirnaert uit de Dr. Haeltermanlaan na een felle strijd de
begeerde titel van “De Witte van Zichem” in de wacht te slepen. Aan deze 20e uitgave
namen 44 bengels tussen 10 en 12 jaar deel. Na diverse schiftingsproeven bleven er
nog 5 over voor de finale. De grote attractie hierbij was de zoektocht naar geldstukken
in een modderpoel. Dit was echter zo moeilijk dat de inrichters de geldstukken
moesten vervangen door kleine aardappelen. Uiteindelijk won Danny de wedstrijd
tegen concurrenten uit Meeuwen, Zichem, Hoeilaart en Beveren. Op het podium werd
hij gelukgewenst door drie andere “Wittes”: Eric Clerckx uit de film, Fons Exelmans
uit de TV-serie en Koen Verlinden, de Witte van 1983 (zie blz. 11 en 12).

augustus: zeskamp
Het laatste weekend van augustus was weer een voltreffer. Het begon op
vrijdagavond toen een honderdtal volksdansers uit Ierland, Engeland,
Finland en Duitsland naar de Dries afzakten en voor een mooi spektakel
zorgden. 
Op zaterdag 25 augustus namen 10 ploegen het tegen elkaar op in de
zeskamp. Het team van het Dorp was de beste voor de Edgar Tinelstraat
en de Leebrug. De vele toeschouwers konden zelf deelnemen aan de
oude volksspelen die meerdere verenigingen aanboden. Niet minder dan
700 speelkaarten werden aan de man gebracht.

Etienne De Meester

De gevierde Danny Beirnaert “De Witte van Zichem” omringd door zijn familie en burge-

meester Paul De Vidts.
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Belgisch kampioenschap wielrennen

Op zaterdag 23 juni streden dames en nieuwelingen te Sinaai om vier
nationale truien. 

Nadat de beroepsrenners in 1982 weinig strijdlust getoond hadden, waardoor het
merendeel uit koers werd genomen, besloot het sportcomité Gemeentebelangen af
te stappen van de organisatie van profwedstrijden. Daardoor lag de weg vrij om
meer jonge renners naar Sinaai te lokken. Het binnenhalen van het Belgisch
wegkampioenschap voor nieuwelingen en dames betekende een mijlpaal want het
werd voor de eerste maal in onze gemeente georganiseerd.
Om alles vlot te laten verlopen kreeg Gemeentebelangen hulp van de bevriende
wielerclubs uit Groot- Sint-Niklaas onder leiding van Hilaire Blommaert. Ook was
er een uitstekende samenwerking met de verschillende plaatselijke sportcomités
met hun respectievelijke voorzitters: Stenenmuur (Albert Stremersch), Molenhoek
(Jaak Varewyck), Leebrug (Albert Van Rumst) en Zwaanaarde (Gust Smekens). 
De algemene leiding van dit wielergebeuren was in handen van voorzitter Achiel
Van Aelst en secretaris Jos Andries. Journalist Marc Van Landeghem verleende
eveneens zijn medewerking.
Het parcours liep over Sinaaidorp, Hulstbaan, Leestraat, Leebrugstraat,
Zwaanaardestraat en terug naar Sinaaidorp, waar de start- en aankomstlijn lagen.
De lastige kasseistrook van de Leestraat maakte er een selectieve omloop van. De
inschrijvingen en het opmaken van de uitslagen gebeurde in de kantine van voet-
balclub Herleving Sinaai. In sporthal Ter Beke waren de kleedkamers en douches
ondergebracht.
Daarmee ging een nog niet vervulde droom en wens van voorganger wijlen
Edmond Laceur in vervulling.

Op het podium stonden:

Etienne De Meester

Meisjes Nieuwelingen
34 deelneemsters

1e Van der Haegen Nadine
2e Mertens Els
3e Fleerackers Greta

Dames Internationalen
56 deelneemsters

1e D’Haene Nele
2e De Smet Jenny
3e Sierens Gerda

Meisjes Kadetten
41 deelneemsters

1e Van Steelant Rita
2e Rectem Christel
3e Cambré Vera

Jongens Nieuwelingen
130 deelnemers

1e Heuvelmans Luc
2e Van Looveren Werner
3e Pocket Peter
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Een droom wordt werkelijkheid
Danny Beirnaert wordt “De Witte ‘84”

Op 5 augustus 1984 vertrokken we met vijf auto ‘s vanuit Sinaai naar Zichem, en in
één van die auto ‘s bevond zich onze wittekop, Danny. Hij zou vandaag proberen
de fel begeerde titel “Witte van Zichem” in de wacht te  slepen.

Toen iets na twee uur de wedstrijd kon beginnen (een wolkbreuk zorgde voor wat
vertraging) zagen we vóór ons het decor met allerlei materiaal zoals palen, emmers,
een modderput enz....
Eerst werd nog een preselectie gehouden en eindelijk startte om halfvijf de
langverwachte wedstrijd met 25 deelnemers.

De eerste proef bestond erin tien vragen uit het beroemde boek van Ernest Claes te
beantwoorden. Hier scoorde Danny reeds acht punten op tien, wat meteen een
knappe start betekende. Meteen daarop werd het tweede spel ingezet: de wittes
kregen elk een bal met een stokje. Nu moesten ze met behulp van dat stokje de bal
door een autoband rollen en dan terugkomen maar het vertrekpunt. Dit moeilijke
spelletje werd met veel handigheid gewonnen door onze witte. Nu schoten ook
Danny ‘s supporters wakker, zodat hij ook in de volgende proeven hoog scoorde.
Zo moesten de deelnemers nog een aantal blikjes neergooien, een hangende banaan
zo snel mogelijk opeten en uit vijftien letters de namen halen van de vrienden van
de Witte. En  wat gebeurde er? Danny werd overwinnaar van zijn provincie! Nu
zou de finale met nog vijf kandidaten plaatsvinden. De spanning steeg...

Als eerste proef moesten de jongens met behulp van een legerschop een wittekop
van hout begraven. Hier eindigde Danny op de tweede plaats. Daarna werden de
wittes verzocht zich één voor één voor te stellen en ook hier gaf hij prachtig com-
mentaar voor zichzelf. Voor de volgende proef moesten de ouders bijspringen.
Met de mond moesten emmertjes en bekertjes gevuld worden met water. De familie
Beirnaert won hier met ruime voorsprong. Nu moesten de wittekoppen geblind-
doekt de naam van Ernest Claes leggen met lettertjes. Hier maakte Danny één
foutje omdat er een letter verkeerd stond. Dit zorgde voor nog meer spanning. het
laatste spelletje zou voor de beslissing zorgen! In een modderpoel moesten ze met
z’n vijven proberen geldstukken van twintig op te diepen. Omdat niemand daarin
slaagde, werd de proef overgedaan met kleine aardappeltjes.  Hier eindigde Danny
op de derde plaats.
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Toen naderde het grote moment waarop de winnaar zou bekendgemaakt worden.
het geduld van de supporters werd wel lang op de proef gesteld, maar uiteindelijk
riep de presentator uit: “En de Witte ‘84 is nummer acht, Danny Beirnaert!”
Vanuit alle hoekjes bestormden mensen het plein om hem te feliciteren. Er werd
druk gefotografeerd en toen mocht Danny zijn prijzen in ontvangst nemen,
waaronder een encyclopedie, een tas, twee truien, een paraplu, een beeldje en nog
veel meer.
Er werd hem ook verteld dat hij volgend jaar de eucharistieviering zou mogen
dienen (samen met twintig andere verkozen wittekoppen) ter ere van Ernest Claes,
want in 1985 zou het precies honderd jaar geleden zijn dat deze beroemde schrijver
geboren werd.

‘s Avonds zei Danny tegen ons: “Hoe is het mogelijk? Dit had ik nou werkelijk
nooit gedacht, maar het kwam wel dikwijls op in m’n dromen”.

Zo zie je maar dat een droom toch werkelijkheid kan worden.

Stephan Beirnaert

Danny met zijn ouders, Marcel Beirnaert en Margriet Coppieters
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1980

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden,
deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
03  Leo Aerssens (74j), ongehuwd, Sinaai
09  Jan Joos (75j), w. v. Augusta Van Puyvelde, Sint-Niklaas
11  Kamiel Van de Putte (72j), w. v. Maria Goeman, Sinaai
18  Cyriel Bussens (90j), overleden te Lokeren
18  Willem Van de Velde (74j), e. v. Magdalena Corveleyn, Sinaai
20  Elza Verstocken (80j), w. v. Petrus Van Huffel, Sinaai
23  Henri Van den Bossche (74j), e. v. Coralie Blommaert, Stenenmuurstraat
24  Marcel Van Pottelberg (71j), e. v. Yvonne De Craecker, Zele
29  Remi De Witte (78j), w. v. Henriette Van Osselaer, Sint-Niklaas

-februari
01  Frans Meul (74j), ongehuwd, Molenstraat
08  August Vercauteren (81j), w. v. Leontine Van Rompu, Grembergen
12  Margaretha Poppe (80j), e. v. Henri Dieleman, Sint-Gillis-Waas
12  Leonia Loir (79j),
13  August Beirens (80j), w. v. Mia Ieven &  w. v. Esther Weemaes, Sint-Niklaas
15  Maria Claus (63j), w. v. Benoit De Buyser, Moerbeke
18  Karel Windey (69j), e. v. Georgette De Visscher, Sint-Niklaas
20  Philomena Goossens (75j), w. v. Gustaaf Van Hoorde, Sint-Gillis-Waas
22  Gerard Roels (79j), w. v. Leonia De Haene, Edgar Tinelstraat
25  Aloïs Van Acker (80j), w. v. Martha Van Gucht, Sint-Niklaas
29  August Creve (80j), e. v. Martha Verlent, Sinaai

-maart
04  Adolf De Witte (84j), w. v. Zulma Verbrugge, Lokeren
05  Maria Vlaminck (67j), e. v. Petrus Van Pottelberg, Sinaai
08  Theophiel Maes (75j), e. v. Germaine De Baere, Sint-Niklaas
14  Antoinette Neyt (86j), Stekene
14  Nadine Leyns (27j), e. v. Robert Van Camp

-april
05  Maria Raemdonck (75j), w. v. Frans Van Wesenbeeck, Wijnveld
06  Marcel Van de Velde (70j), e. v. Andrea Van Laere, Hulstbaan
15  Maria De Boyer (96j), w. v. Henri Van Bocxlaer,

e. v. Jozef Notenbaert, Leebrugstraat
22  Magdalena Van Goethem (83j), w. v. Petrus Selis, Sint-Gillis-Waas
27  Hilda De Wolf (58j), e. v. Edward Adriaensens, Hoboken
28  Jozef De Vos (75j), overleden te Sint-Niklaas

-mei
02  August Meirte (66j), e. v. Paula Janssens, Sint-Niklaas
05  Gustaaf Beirens (63j), e. v. Marguerite Pieters, Sinaaidorp
19  Anna Kisteman (83j), w. v. Cyriel De Bock, Edgar Tinelstraat
20  André Colman (75j), e. v. Maria De Coster, Weimanstraat
20  René De Witte (78j), e. v. Martha Pringels, Sinaai
31  Cyriel Meuleman (75j), e. v. Eveline Van Haver, Sint-Gillis-Waas
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-juni
05  Martha Van Acker (77j), e. v. Jozef Heirwegh, Wijnveld
10  Emma Paelinck (74), ongehuwd, Zwijndrecht
16  Lea Polfliet (70j), w. v. Jozef Verbiest, Brussel
16  Clara Van Driessche (78j), e. v. Achiel Ott, Leebrugstraat
23  Leonard De Greyt (77j), w. v. Philomena Smet, Belsele
26  Suzanne Van Lyssebetten (43j), ongehuwd, Cadzandstraat
28  Cyriel Verlee (75j), w. v. Margriet Van Poucke, Molenstraat
29  Willy De Neve (45j), e. v. Jacqueline Strobbe, Sint-Niklaas
29  Romanie Van Overloop (92j), w. v. Theophiel Derweduwen, Eksaarde
30  Maria D’Hondt (80j), ongehuwd, Sint-Niklaas

-juli
01  Paula De Baere (79j), w. v. Leon Vercauteren, Lokeren
02  Martha Van Overloop (73j), w. v. André Nimmegeers, Vleeshouwersstraat
03  Jeanne Declerck (87j), w. v. Pierre Van Clapdurp, Sinaai
04  Georges Heye (70j), e. v. Adeline Pyckhout, Sint-Niklaas
10  Gerard Meyskens (70j), w. v. Rosalie Dhooghe, Edgar Tinelstraat
14  Paula Van Loo (71j), ongehuwd, Stekene
20  Juliaan Smet (84)j, e. v. Maria Bauwens, Sinaai
31  Constant Geldof (86j), w. v. Alice Bal, Stenenmuurstraat

-augustus
02  Lodewijk Elegheer (89j), w. v. Elisa Meerschaut, Lokeren
05  Edgard Van Bocxlaer (64j), e. v. Fernande Verschelden, Vleeshouwersstraat
21  Clementine Meersman (76), e. v. Jan Pauwels, Sinaaidorp
29  Maria Stremersch (68j), e. v. Gerard Smet, Sinaai
29  Albert Vansteenland (57j), e. v. Lea Leys, Leebrugstraat
30  Germaine De Clerck (50j), e. v. René Van den Bossche, Sint-Gillis-Waas

-september
10  Renilde Van Aelst (79j), w. v. August Van Hecke, 

w. v. Antonius Brusselaers, Stenenmuurstraat
10  Gentil Rooms (70j), ongehuwd, Sint-Niklaas
19  Anna De Roeck (61j), w. v. Frans Faes, Wilrijk
21  Marie-Louise Strobbe (85j), w. v. Hippoliet Van Overloop, Sinaaidorp
27  Andreas Leys (46j), e. v. Amanda Coone, Koewacht

-oktober
04  Cyriel Roegiers (77j), w. v. Emelie De Wals, Lokeren
03  Pieter Beirens (81j), broeder, Sleidinge
12  Bertha Van Waes (81j), w. v. Alfons Van Hoey, Sint-Niklaas
25  Hendrik De Backer (75j), ongehuwd, Sint-Niklaas
28  René Robijn (90j), w. v. Prudencia Beirnaert,

w. v. Maria De Poorter, Edgar Tinelstraat

-november
08  Achiel Strobbe (80j), e. v. Louise Verwulgen, Sint-Gillis-Waas
09  Petrus Van Pottelberge (87j), e. v. Maria Herbosch, Sint-Niklaas
18  Maria Brangers (88j), w. v. René Van Bocxlaer, Sint-Niklaas
18  Georges Gyselinck (55j), z. v. Alfons en Anna De Groene, Sinaai
18  Petrus Steenaert (96), ongehuwd, Klein-Sinaai
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19  Guy Leys (22j), z. v. Remi en Laura De Baere, Leestraat
23  Cyriel Vercauteren (70j), e. v. Eveline De Plukker, Edgar Tinelstraat
24  Florent Mul (73j), e. v. Julia De Plukker, Vleeshouwersstraat
24  Pieter Coumans (76j), w. v. Valerie De Letter, Sint-Gillis-Waas
25  Petrus De Wolf (72j), e. v. Paula Ongena, Zwaanaardestraat

-december
01  Blanche Moens (79j), ongehuwd, Leebrugstraat
03  Jozef Notenbaert (95j), w. v. Leonie Haentjes,

w. v. Maria De Boyer, Leebrugstraat
05  Ledy Audenaert (66j), e. v. Maurice Van Peteghem, Eksaarde
10  Domin Zaman (91j), w. v. Joanna Pringels, Lokeren
15  Oscar Dehaene (83j) e. v. Augusta d’Haese
17  Maria Van Hoey (88j), w. v. Cesar Van Goethem,

w. v. Prosper Bal, Edgar Tinelstraat
20  Maria Smet (87j), w. v. Cyriel Van Wetteren, Belsele
25  Clara Robyn (74j), w. v. Alfons Van Bocxlaer,  Wijnveld
27  Oscar Van Aerde (71j), w. v. Rachel De Vos,

e. v. Mathilde Symoens, Waasmunster
31  Gerard Vercauteren (69j), e. v. Gemma Moens, Vleeshouwersstraat

André Bal en Etienne De Meester

Dokter Honoré Seghers, schepen te Sinaai ° St-Gillis-Waas 9 januari 1847, †Sinaai 18 december 1907
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