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Disselingen
Jaarboek:
Het boek over de jongenschiro is weerom een succes, wat ons aantal abonnees op
440 brengt. Volgend jaar brengen we het verhaal van de meisjeschiro. We zoeken
dringend de nodige info en ook nog oudere foto’s. De voorbije maanden is nogmaals
gebleken dat men bruikbaar materiaal aanreikt als het boek reeds in druk is. Jammer!

Bestuur:
In de loop van de voorbije 12 werkjaren is de samenstelling van het bestuur wel wat gewijzigd.
Daarom volgt hier de lijst van de huidige bestuursleden.
Voorzitter: Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28, 9112 Sinaai
Ondervoorzitter: Annemie Bogaert, Beukenlaan 24, 9112 Sinaai
Secretaris: Wilfried Seghers, Katharinastraat 13, 9112 Sinaai
Penningmeester: Etienne Bogaert, Dries 59, 9112 Sinaai
Aerssens Emiel, Hondsneststraat 12, 9112 Sinaai
Daems Jos, Hemelsbreedte 103, 9112 Sinaai
De Mulder Ronny, Baron D’Danisstraat 34, 9100 Sint-Niklaas
De Smedt Johan, Gouden Leeuwstraat 25, 9111 Belsele
Geerinck André, Kernemelkstraat 63, 9112 Sinaai   
Tallir Georges, Lange Veldstraat 59, 9250 Waasmunster
Van Hoydonck Alfons, Leebrugstraat 75, 9112 Sinaai
Vermeiren Walter, Dries 31, 9112 Sinaai

Schenkingen:
Peter Coddens: documenten van Driesfeesten, Missiestoet en toneelkring Boudelo
Marcel Beirnaert: bidprentjes
Herman De Beule (feestcomité Duizend Appels): een fotokader met Francesco Moser
Remi Caeldries: een fotokader met het echtpaar Omer Moens
Kris en Dirk Group: album met oude bidprentjes (met foto) en oude boeken
Christiane Polfliet: huldebrief aan jubilarissen uit 1949
Livio Van de Vijver: bierflesje van de brouwerij Lecocq
Marcel Schobijn: krantenartikel over een dodelijk ongeval te Sinaai in 1955 en van
de uitvaart van dokter Weytens
Marleen De Poortere: documentatie en archiefstukken van wijlen Clement Vermaere
Maurits Quatacker: 2 oude foto’s

Aan al onze lezers: 
Een goede gezondheid, veel geluk en vreugde in 2016 !

Etienne De Meester
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De eendenvangst in Sinaai
De Lokerse natuurdeskundige André Verstraeten bestudeerde de eendenvangst in
Vlaanderen en bundelde de resultaten in een bijzonder boek “Eendenkooien in Vlaan-
deren en Nederland en 7 andere Europese landen”, een uitgave uit 2011 van VZW Durme
en de Eendenkooistichting (Ned.), medeauteurs Karelse & Zwaenepoel.
In 2009 publiceerde André Verstraeten in de Lokerse Souvereinen een artikel over
de “Eksaardse Eendenkooi”. Beide bronnen liggen aan de basis voor het samen-
stellen van het artikel over de “Sinaaise Eendenkooi”.
Vanaf de 13e eeuw ontwikkelde er zich een jachtwijze: het lokken en vangen van een
groot aantal eenden in eendenkooien. Eendenkooien zijn vaste installaties bestaande
uit vangpijpen met grote fuiken over sloten, die aansluiten op een speciaal daarvoor
rustig gehouden waterplas, omgeven door een bos. In Vlaanderen kregen deze eeuwen-
oude besloten natuurgebieden benamingen als “entvoghelcoye”, “aendenkooije” of
“canardière”.
De “kooiman” (vanger van de eenden) oefende zijn job in alle stilte uit, hij had een
grondige kennis van zijn kooi, het omgevende landschap, de weersomstandigheden en
het wisselend gedrag van de dieren. Een grondige kennis van de natuur was onmisbaar.
Ooit zouden er 1500 eendenkooien gelegen hebben in 99 West-Europese landen: Bel-
gië, Denemarken, Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, Ierland, Duitsland, Groot-Brittannië,
en Nederland. Alleen in de laatste 3 landen zouden er nog in gebruik zijn.
In Vlaanderen beschikt men over gegevens van 25 eendenkooien. Ze bevonden zich
in de vochtige gebieden nabij de kust, het noordelijk deel van de vallei van de Schelde
en de middenloop van de Durme waar zich de huidige Moervaartdepressie vormde.
Hier bevond zich in de 18e eeuw de hoogste concentratie van eendenkooien in Vlaan-
deren: zeven over een afstand van 17 km, tussen Doornzele (Evergem) en Sinaai.
Eksaarde was de voorlaatste en Sinaai de laatste in deze rij, van beide zijn nog
restanten in het landschap aanwezig.
Voor het vangen werden de eenden in alle stilte in de vangpijp gelokt. Waarschijnlijk
gebeurde dit bij ons voor het eerst bij bestaande waterpartijen zoals veldvijvers, turf-
putten of afgesneden rivierarmen, waarbij men vangarmen aanlegde. Bij de vang-
pijpen moest de eendenvanger (kooiman), onzichtbaar voor de vogels zijn werk
kunnen doen. Er werden schermen langs de waterpartij opgesteld, meestal een riet-
constructie. Uit ervaring had men geleerd dat de eenden bij voorkeur verbleven
op een rustgevende plas omgeven door een bos, liefst opvliegen tegen de wind-
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richting en beter in een vangpijp te lokken zijn als ze dichtbij rusten.
Met deze punten hield men rekening bij de aanleg van een kunstmatige vangplaats:
een gegraven rechthoekige vijver van 0,5 tot 0,75 ha omgeven door rietschermen en
bos, en in elke hoek van de kooivijver een versmallende kromme doodlopende sloot.
Deze vier sloten werden overspannen met netten in de vorm van vaste grote fuiken.
Op deze wijze kon men bij elke windrichting goed vangen.
De vangpijp zelf was meestal vooraan ongeveer 5 m breed, 4 m hoog en eindigde op
een fuikvorming uiteinde over het land op een hoogte van ongeveer 60 cm. Daaraan
werd dan een een rond afneembaar vangfuiknet van ongeveer 4 m lengte vastge-
maakt. De kooiman nam dit losse fuiknet altijd mee naar huis om vernieling, diefstal
of het vangen door andere personen te voorkomen.
Het begin van de vangpijp bevond zich in een vrij donkere zone onder de bomen en
eindigde op een open plek in het kooibos, zodat de opvliegende eenden in die vrije
ruimte hun vluchtweg gingen zoeken. Maar daar wachtte hen het vangfuiknet en
een gewisse dood.
De half-cirkelvormige beugels waarmee men de vangpijpen construeerde waren
gemaakt uit buigzame polsdikke takken van voornamelijk wilgen, soms werd er ook
essenhout gebruikt. Over de beugels spande men met de hand gebreide netten, die
met waterafstotende “terre” (teer) werden behandeld; zo hadden ze een langere levens-
duur. Oorsponkelijk waren er ook vangpijpen volledig in wilgenvlechtwerk opge-
bouwd en in de 20e eeuw gebruikte men voor deze vangpijpen ook metalen beugels
en gaasdraad of nylonnetten.
De eendenkooi van Overmere-Donk werd zo in 2009 volledig gereconstrueerd op de
historische site, volgens het oorspronkelijk vangpijptype.

Rond de kooi  
Het bedrijfsklaar houden van een eendenkooi was arbeidsintensief, er was heel wat
onderhouds- en herstelwerk: aanvullen van door storm of verval van de beschadigde
schermen, herstellen of vervangen van netten en beugels, modder verwijderen uit
de kooiplas en de aansluitende sloten. Een goed functionerende kooi stelde heel wat
voorwaarden aan ligging, uitrusting, zorg en toezicht.
Een waterrijke omgeving was een absolute noodzaak, met meersen, graslanden en
voedselrijke gebieden. Daaruit haalden de kooien hun prooien. Elke nacht vlogen de
tamme eenden van de stal uit de kooi daarheen en keerden terug in gezelschap van
wilde soortgenoten.
Vele eendenkooien kwamen in verval door rustverstoring en ontwatering, er kwa-
men daarom niet meer voldoende wilde eenden pleisteren.
Rust en voedsel: grote groepen eenden zoeken tijdens de dag en buiten het broed-
seizoen rustige waterplassen als pleisterplaats op en 's avonds vliegen ze naar een
voedselgebied in de omgeving.
's Morgens keren ze dan terug naar hun dagrustplaats waar de nodige stilte, rust
en dekking moest zijn om de vogels massaal op de kooiplas te houden. Vanaf de
kooivijver mocht niet het minste beweging van mens gezien of een storend geluid
gehoord worden. Om deze rust te verzekeren was de kooivijver afgeboord met
rietschermen, met daarrond nog een dicht kapbos omgeven door hoge bomen. Dicht
bij de plas werd het hakhout laag gehouden om het invliegen van de eenden niet te 
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bemoeilijken.
Ook storende invloeden van buiten het kooibos werden belet, daardoor was de lig-
ging in een grootgrondbezit een grote troef. De eigenaar kon zijn pachters en andere
gebruikers verplichten de rust omheen de kooi te repescteren. In Eksaarde waren de 
gronden rond de kooi in het bezit van de Heren van Eksaarde, de kooi van Sinaai en
de omliggende gronden waren bezit van de Abdij van Baudeloo.
In Nederland was er vanaf 1807 zelfs een wettelijke bepaling waarbij rustzones van
7 tot 712 ha rond de meeste geregistreerde eendenkooien werden ingesteld.
Als men geen lokvogels of staleenden had, dan viel er niet veel te vangen. Vooreerst
waren er de tamme eenden, die het hele jaar op en nabij de kooivijver verbleven. Het
waren dikwijls bastaardeenden met kleurafwijkingen ten opzichte van de wilde eend.
In een kooi konden er wel honderd tot honderdveertig koppels verblijven. Om ze te
houden moest men deze tamme eenden dagelijks voederen met o.a. kempzaad (hen-
nepzaad) en soms boekweitzaad.
Daarnaast was er de “vliegstal” die kon bestaan uit enkele honderden tot meer dan
1000 eenden. Ze verbleven meestal vanaf juni tot het einde van de winter in de kooi.
Het waren vogels die bij een vangst uit de vangpijpen waren teruggevlogen en niet
meer in de val te konden gelokt worden, ze vonden wel een veilige dagrustplaats op
en langs de vijver.
De “Kooihond”, de hond van de kooiman, was een goed afgerichte hond die nodig
was om rond de kortschermen te lopen. De eenden op de kooivijver zagen de hond
uitsluitend lopen in de richting van het einde van een vangpijp, hij keerde telkens
terug aan de andere zijde van het kortscherm. De nieuwsgierige eenden volgden de
hond en zwommen steeds verder in de vangpijp. 
Het “Waasch Idioticon” vermeld de kooihond met volgende omschrijving:
“Hond die tot het vangen der eenden afgericht is. De kooihond moet ros van haar zijn en
zoveel mogelijk op eenen vos gelijken. Op zulken hond zijn de eenden kwaad; zij zwemmen
naar hem toe, als hij zich aan den ingang eener pijp vertoont.”
De broedkorven werden door de kooiman uitgezet in januari-februari, meestal
gevlochten met wissen of wijmen. Zo konden de eenden, relatief goed beveiligd tegen
de roofdieren broeden en kwamen er veel jonge vogels voor op de kooivijver, ideaal
voor het opbouwen van een vliegstal of voor de vangst in de zomer.
Een “kooihuisje” stond meestal in de ver afgelegen kooien. Het was de schuilplaats
van de kooiman en bergplaats voor het droog te bewaren materiaal. Met zekerheid
kunnen we stellen dat er aan de eendenkooi van Sinaai een huisje stond dat
opgetrokken was in steen. Het is in 't rood  ingekleurd op de Ferrariskaart van 1775.
Tot de “nachtelijke taken” behoorde het sneeuwvrij maken van netten over de vang-
pijpen tijdens de winter, zodat deze niet begaven onder het gewicht.
Nog een zwaar werk tijdens vriesweer was er voor te zorgen dat er open water bleef
voor en in de vangpijp, daar waar de beste vangst te verwachten was.
De kooiman kapte met een bijl stukken van ruim 1 m² uit het ijs, met een lange stok
werden de ijsschotsen onder het ijs geduwd buiten de vangpijp. Dit moest 's nachts
gebeuren, dan lag de eendenkooi leeg en waren de eenden op voedseltocht in de
omgeving.
De vogels die 's morgens terugkeerden kwamen bij voorkeur naar het open wak in
en voor de vangpijp, zo had de kooiman kans op een grotere vangst.
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“Verstorende dieren” die eieren en jonge vogels konden roven werden door de
kooiman onverbiddelijk gevangen of gedood, wat destijds wettelijk toegelaten was.
Tot het te verdelgen ongedierte hoorden bunzingen, wezels, hermelijnen en roofvo-
gels, maar vooral de otters werden als de grote boosdoeners in de eendenkooien
aanzien.

Verloop van het vangen 
Het verloop van een vangst had een algemeen gebruikte werkmethode, met vakken-
nis door de kooiman uitgeoefend.

1- Enkele honderden tot duizend eenden liggen rustig op of rond de kooiplas. De
kooiman controleert de windrichting. Hij gaat met zijn hondje naar een vangpijp
waar de wind uit blaast. Als alles rustig is kan het vangen beginnen.
2 - De kooiman werpt graan over de rietschermen in het water bij het begin van de
vangpijp. De tamme eenden komen onmiddellijk af en lokken wilde soortgenoten
mee.
3 - Op een wenk van zijn baasje loopt de hond door het hondengat, een kleine ope-
ning in het rietscherm bij het begin van de vangpijp en loopt in de pijp. Achter het
eerste of tweede kortscherm keert de hond terug aan de zijde van de kooiman. Daar
wacht hem een “beloninkje”, dat rondjes lopen herhaalt zich enkele keren.
4 - De kooiman stapt verder langs de vangpijp en werpt voedsel over de kortscher-
men in het water. De tamme eenden volgen en zowat halfweg de vangpijp loopt de
hond opnieuw enkele rondjes rond een kortscherm. Voor de nieuwsgierig geworden
wilde vogels is het alsof er verschillende honden achter elkaar naar het einde van de
vangpijp lopen. De hond jaagt de eenden niet in de pijp maar de eenden volgen
nieuwsgierig de hond.
5 - Als de wilde vogels voorbij de bocht van de vangpijp gelokt zijn, zitten ze buiten
het zicht van de eenden op de kooiplas, door een gaatje in het kortscherm schat de
kooiman hoeveel wilde vogels al vangbaar zijn. Hij kan ze onderscheiden van zijn
rustig etende tamme eenden: de wilde kijken wantrouwig en reikhalzend rond.
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6 - De kooiman loopt stil in een wijde boog terug naar het begin van de vangpijp
onzichtbaar voor de eenden in de vangpijp.
7 - Iets over halfweg de vangpijp laat de kooiman zich tussen de kortschermen zien
aan de eenden. Vanaf de kooiplas is hij onzichtbaar maar de eenden die de bocht
voorbij zijn en zich bijna op het einde van de pijp bevinden, schrikken bij het zien
van een persoon die breed met de armen zwaait en in hun richting komt. De tamme
eenden schrikken niet en eten rustig verder.
De wilde vogels vliegen verder naar het einde van de pijp, een open plek in het bos
maakt hun vluchtrichting extra aantrekkelijk. Er is tegenwind en 't is lichter dan in
het begin van de vangpijp.
8 - De eenden botsen tegen de netten, vallen neer en vluchten verder tot in het vang-
fuiknet. De kooiman maakt het net los zo kan hij de eenden er levend en on-
beschadigd uit halen. De tamme eenden zwemmen terug naar de kooiplas.
9 - De gevangen eenden worden letterlijk de nek omgedraaid. De eenden konden
nog wel eens wegspartelen door de laatste stuiptrekkingen. Een spartelhok op het
einde van elke vangpijp belette dat. De eenden kwamen uiteindelijk bij de poelier
terecht en zo op tafel van de begoede burgerij.
De eenden werden gevangen van oktober tot november, voor Sinaai zijn er geen
gegevens bekend over het aantal gevangen eenden. Voor de vergelijkbare kooi
in Eksaarde zijn er wel gegevens beschikbaar. Zo werden daar voor de periode
1772–1819 gemiddeld 500 koppels per jaar verkocht.
De vangst kon wel verschillen van jaar tot jaar, zo werden er in 1785-86 1.547 koppels
gevangen en in 1789-90 slechts 169.
Vanaf 1818 tot 1829 ging de vangst sterk achteruit: nog een maximum van 238 koppels
in 1818 en een minimum van 58 koppels in 1829. In 1825 schreef arrondisse-
mentscommissaris Van den Bogaerde over de vangsten in de eendenkooien van
Sinaai en Eksaarde: “sinds ettelijke jaren veel verminderd en bijna tot niets vervallen”.
Ook was er minder interesse van de consument, de opbrengst per koppel was sterk
gedaald (21 stuivers in 1819, 16 stuivers in 1828).
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De Sinaaise eendenkooi 
Tussen de Stekense vaart, de Aartdreef en de Liniedreef liggen de restanten van de
eendenkooi van de Abdij van Boudeloo, op de kaart van Ferraris (1775) is zij
duidelijk ingetekend. De kooi en omliggende gronden waren tot 1796 eigendom van
de abdij.

Werden de gronden tot 1578 bestuurd vanuit de adbij te Klein-Sinaai, dan gebeurde
dit na de verwoesting en het niet meer heropbouwen vanuit de heropgerichte abdij
te Gent (van 1578 tot 1796). Met de Franse revolutie kwamen de gronden in privé-
bezit.
Wanneer de kooi werd aangelegd is moeilijk te achterhalen; deden de monniken van
Boudeloo reeds aan eendenvangst voor 1578 of verpachten zij hun gronden?
Nadat zij Klein-Sinaai hadden verlaten werden de gronden zeker verpacht, dat blijkt
uit een proces van 1764 gevoerd tussen de prelaat van Boudeloo als eiser en Frans
Cole uit Sinaai als verweerder.
Deze pachter van de helft van de “voghelkoije” had immers twee jaar zijn pacht niet
betaald, die bedroeg jaarlijks “8 pond 6 schellingen 8 groten en 10 coppelen entvoghels”.
Ook de pachter van de andere helft, Jan Coene, werd vermeld in het proces. Er waren
dus 2 pachters voor dezelfde kooi, die moeten dus zeker samengewerkt hebben.
Omstreeks 1825 was de opbrengst van de vangst fel verminderd, bij het voorberei-
dend werk voor kadastrale schatting staat “Ende Kooy ingevolge aanschrijving van
12 july 1826 voor de eventuele opbrengst van den vogelvangst aan 20 f”(gulden).
In 1835 is de eendenkooi eigendom van de familie Van Waesberghe uit Hulst en
staat omschreven als: “Ende Kooij samengesteld uit Vier Pijpen staande bij een Bosch der
2e klas, zij is verhuurt, maar den huurprijs noch de opbrengst der vogelvangst is onbekend,
diens volgens heeft men zelve geschat, 1e voor de opbrengst van het water, 2e voor de eventuele
opbrengst van de Vogelvangst.”
De kooi werd toen verhuurd aan Pieter Coene; hij woonde in de Hondnest (Boude-
loostraat) en was gehuwd met Anna Goossens.

Ferrariskaart anno 1775
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Uit de kadastrale gegevens van 1865: kapbos 2,10 hec, water en kooi 0,53 hec eigen-
dom van Eugenis, Frans en Eugenia Apers uit St-Jansteen.
Als kooiman vinden we Eduard Fierens (° 1828 – † 1901) terug, wonend in de Koebrug-
straat 12 (deel Sinaai, nu Weimanstraat). Hij was cijnspachter, z'n woonst stond op cijns-
grond van den “Armen van Sinaai” en was gelegen tussen de Liniedreef en de Koebrug
aan de rechterkant richting Koebrug. (Gegevens bevolkingsreg. 1866-1880 nr. 422, blz. 59)
In de bevolkingsregisters van 1880-1890 en 1890-1900 staat Eduard Fierens steeds
vermeld als kooiman, wonend in den Hondsnest nr 3 (Boudeloostraat, nu Cadzand-
straat). Hij overlijdt op 8 september 1901.
Vermoedelijk is na het overlijden van de laatste Sinaaise kooiman de vangplaats in
verval geraakt.
In 2000 werd het “Koebos” aangekocht door de regionale natuurverening vzw
Durme als uitbreiding van het erkende natuurreservaat “De Fondatie van Boude-
loo”, met medewerking van de jachtgroep “Hondsnest-Boudelo”.
In uitvoering van het beheersplan van het reservaat werd eind 2003 het herstelbeheer
uitgevoerd. Daarbij werd een ronde gemetselde drinkwaterput bij het kooihuisje
teruggevonden en bewaard.
De populieren werden verwijderd, met uitzondering van de oude populieren op de
randen, zo bleef het visueel landschappelijk bewaard en ontstond rondom de vroegere
kooiplas een ruime open plek. Een vierde van de kooiplas en de aansluitende vang-
pijp werden uitgegraven tot de oorspronkelijke vorm en diepte.
Momenteel is de plaats een gevarieerd, ecologisch waardevol gebied met een rietveld
en open water in de vroegere kooiplas en blijven de grote lijnen van het cultuur-
historisch verleden bewaard.

Georges Tallir

Zicht op de ligging van de “Sinaaise Eendenkooi”, foto genomen vanop het kruispunt van de
Liniedreef met de Koedreef.
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Woorden uit het Sinaais dialect met “E”
Op onze reis door het Sinaais dialect zijn we bij de letter E aanbeland. Daar gaan we...
Zelfstandige naamwoorden
Ebber: inhalig, hebberig persoon - zoals in veel dialecten wordt ook bij ons de H aan
het begin van een woord niet aangeblazen.
Eegde: eg (landbouwwerktuig)
Eet: eetlust - ik ben niet in mijnen eet
Eesteling: soort vroege aardappel
Eiër:wijsje, hooghartige houding (komt van het Franse air) - die hêt nogal een eiër over heur
Eiërd: haard - klankwissel tussen lange A en EI komt veel voor
Eiërde: aarde
Eiër(e)beezen: aardbeien - komt van aardbezie
Eiërmhuis: bejaardentehuis - bejaardenzorg was zeldzaam en voraal bedoeld voor
mensen zonder kind of kraai. Werd georganiseerd door de Openbare Onderstand,
vandaar de benaming
Eiërmoe: armoede - in de zegswijze van eiërmoe kost ik terug naar huis betekent dat
ook overrichterzake
Eiërmoelijr: armoedelijder
Eiërmoezoar: armoedezaaier
Eiërpel:woerd, mannetjeseend
Eiërten: erwten
Eiërtescholp: erwtenpeul
Eigen (op zijn eigen): zelfstandig  zijn - hij is op zijn eigen gegoan
Eigengewin: zelfgekweekt
Eigenmauksel: zelfgemaakt
Eigenrechtsweiërd: familie in de 3de graad, neven en nichten
Eigenzinnigoard: eigenzinnig mens
Eileniet: kleinigheid - ze roept vur nen eileniet
Eirepijp: spiraalvormige koek van bladerdeeg, gevuld met banketbakkerscrème
Eirezuiper: een dier dat eieren uitzuipt, dikwijls van een egel gezegd
Ekken: hek
Ekspeir: veearts, deskundige (van het Franse expert)
Ekspekteur: inspecteur
Ekstreim: voorhoedespeler langs de zijlijn (voetbal)
Eletriek: elektriciteit
Eletriekdroad: stroomdraad
Eletrieker: elektricien
Eletriekkas: kast met meter en zekeringen
Eletriekstauk: verlichtingspaal
Elvendertig:willekeurig getal, veel te veel - 'k hên zeker al elvendertig keren geprobeerd
Em: hemd
Emellicht: bliksem
Empermeabel: regenjas (van het Franse imperméable: ondoordringbaar)
Ende, endeken: eind, einde, eindje
Enkelgaald: pasmunt - 'k hên allen moar wa enkelgaald bij



12

Enkelkot: hinkelbaan
Eps: hesp
Euning: honing
Eur: uier
Eurzak: valsspeler - gij zij nen eurzak
Expaur: export: een soort bier van lage gisting, dat populair was tot de jaren '70 van
de vorige eeuw en dan verdrongen werd door pils
Euzie: overstekend gedeelte van een dak
Ezelsbaunk: bank voor minder slimme kinderen
Ezelsdraucht: een langdurende zwangerschap, die tot buiten de verwachte termijn
duurt
Ezelsuuëren: ezelsoren
Ezelsvaal: ezelsvel

Werkwoorden
Eurzakken: vals spelen
Effenzetten: vereffenen
Egen: eggen, kluiten breken na het ploegen
Emelichten: bliksemen
Ekspliekeren: uitleggen - die kan't nogal ekspliekeren, zunne

Andere woorden
Echtig: echt, juist
Echtig- en –techtig: zonder twijfel
Eenders: eender, hetzelfde - da's mij allemoal eenders
Eenigte: enkele - ier, enigte noten vur au
Eenzig: gelijk
Eest-eesten: eerst, eersten 
Eevegau: even vlug
Effenaf: ronduit, werkelijk - "k was effenaf verschoten
Effenafoan: geleidelijk
Effenop: van vooraf aan
Eigesta (van eigesta): natuurlijk
Eiërg: erg
Eiërm: arm
Eiërmtierig: armoedig
Eirom: bevel aan een paard om links af te slaan jutom is naar rechts
Ekik: ik - dat ben ekik (dat ben ik)
Enderbij: trouwens
Eroan: eraan
Enzuvuuërt: enzovoort
Espres: met opzet, expres

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Emotionele nieuwjaarswens

Dit schrijven vinden we terug  in ons archief van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. 
En er staat in ons jaarboek van 2009, “Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 1809 - 2009”,
op pagina 96 een Volckerick Louis vermeld als cornetspeler. Na verder onderzoek
kunnen we de schrijver van deze brief indentifceren: het is Carolus Ludovicus
Volckerick, geboren te Sinaai op 19 juli 1816 als zoon van Guilielmus Franciscus en
Josina D’Hooge. Carolus diende als korporaal trompetter bij de reservebataljon van
de derde regiment infanterie en was ernstig ziek. Op 1 februari 1846, de maand na
zijn nieuwjaarswensen stierf Carolus in het militaire hospitaal van Antwerpen 

Jos Daems

Antwerpen  Den 5 Januarius 1846

Aan de Heere der Societyd van het geeerd Fanfare te Sinay

Mynheeren !

Aengezien wy zyn getreden in het Nieuwjaer 1846 heb ik de
eer U te wenschen een zalig en voorspoedig Nieuwjaer en veel
navolgende nu welke ik U laet weeten den staet waer in heden
ben het is nu al 3 a 4 maenden dat ik te bed lig zonder er van
te komen dan voor myne noodzaekelykhigen te doen en nu al
7 weeken Mynheeren dat ik in eenen zeer gemeenen staet ben
Ik verzeker u Mynheeren indien er iemand is van de Societyd
die de goedheyd zoude willen hebben my eens te komen bezoeken
dat U er zal van verwondert zyn verders Mynheeren hoope
ik niet dat U het zal kwalyk nemen dat ik myne ziekte niet
heb verklaerd van overlang, hier is de reden myne meyning
was dat ik er myne Ouders Zusters en broeders mede zoude
mistroost hebben als ook mynen lieven Vader die zieklijk is en
met er zelven tyd denkende dat ik in korten tyd zoude hersteld
geweest zyn maer nu ziende dat ik allen dag meer en meer
krank word heb ik voor my genomen het aen u kenbaar te
maken waer mede ik Hecgte en bleyve met Eerbied en tekens
van  vriendschap

Uwen dienstwilligen Dienaar                                                                                                

Volckerick
Caperal Cornets
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1971
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.
De Statiestraat is het huidige Wijnveld

-januari
02  Augusta Blanckaert (78 j.), e. v. Pieter Audenaert, Zwaanaarde
02  Wivina Verdurmen (83 j.), e. v. Henri De Schepper, † rusthuis Maria Eerherstel, Dorp
05  Jan Van Driessche (71 j.), e. v. Sylvia Nijs, Vleeshouwersstraat
07  Achiel Van Kerckhove (72 j.), zn. van Isidoor en Maria Blanckaert, Zwaanaarde
10  Oranda Poppe (70 j.) do. van Edward en Clementine Meuleman, † Sint-Helena, 

Sint-Gillis-Waas
14  Jozef De Vos (86 j.), w. v. Carolina Smet
19  Cyriel Baart (65 j.), e. v. Joanna Smet, Dorpsstraat.
29  Lucienne Otte (54 j.), e. v. Pierre Baeten, † Temse, Dorp.
29  Emma Thuysbaert (61 j.), do. van Theodoor en Regina Eeckman, Zwaanaarde,

† Sint-Niklaas
-februari
03  August Van Hecke (83 j.), e. v. Renilde Van Aelst, Stenenmuur
xx  Maurice De Bruyne (63 j.), e. v. Maria Laureys, Hulstbaan
-maart
02  Leon Ivens (81 j.), e. v. Leontine Van Britsom, Vleeshouwersstraat, † Sint-Niklaas,  
14  Roger Smet (38 j.), zn. van Pieter en Coleta De Bock, † Belsele
25  Theofiel Selis (91 j.), † Klein-Sinaai
-april
03  Clemence Noens (68 j.), w. v. Jozef Baert, † Sint-Niklaas
04  Gustaaf Pijl (65 j.), e. v. Odila De Decker, † Puivelde-Belsele
15  Jan-Frans De Witte (48 j.), e.v. Louisa Willems, † Ekeren
08  Eduard Vermeiren (92 j.), e. v. Charlotte De Wael, Dorp
23  Anastonia Jansen (71 j.), w. v. Brangers René, Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
28  Aline Van Goethem (82 j.), do. van Hendrik en Maria Duverger, Vleeshouwersstr.
-mei
09  Remi Rooms (47 j.), e. v. Gabrielle Polfliet, Eksaarde, † Sint-Niklaas
20  Octavie Bussens (76 j.), e. v. Gustaaf Vercauteren, Zwaanaarde
20  Rudolf Moens (60 j.), e. v. Augusta De Mulder, Heirstraat
21  Estella Berkers (65 j.), do. van Jan en Louise De Beule, Zwaanaarde, † Gent
22  Clemence Heirwegh (65 j.), w. v. Leo Van Overloop, Statiestraat, † Moerbeke-Waas
24  Clothilde Heirwegh (87 j.), kloosterzuster, do. van Frans Domin en Emerentia  

Meyskens, Dorp, † Sint-Niklaas
29  Emiel Verschraege (82 j.), w. v. Martha Audenaert
-juni
05  Leo Hoens (71 j.), e. v. Bertha Aerts,  †Wilrijk
06  Philomena Maes (73 j.), w. v. Karel Louis Matthys, Vleeshouwersstraat
09  Lodewijk Bernaert (70 j.), zn. van Augustin en Jozefina Hutsebaut, Statiestraat
10  Robert Ivens (57 j.), e. v. Leona Van de Vijvere, Statiestraat, † Sint-Niklaas 
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17  Elodie Van Overloop (85 j.), do. van Augustin en Marie Thérese Vercammen, Dorp
20  Pieter Frans De Beule (84 j.), e. v. Anna Wauman, Elversele,  † Beveren
20  Petrus Laureys (78 j.), e. v. Maria Elegheer, Kernemelkstraat
22  René Beirnaert (75 j.), zn. van Pieter en Anna Roels, Neerstraat
22  Achiel Bussens (66 j.), e. v. Margriet Varewijck, Vleeshouwersstraat
-juli
01  Gerard Haeck (73 j.), e. v. Maria Van Clapdurp, Statiestraat
02  Martha Smet (53 j.), e. v. Petrus De Mulder, Statiestraat
03  Theofiel Van Bocxlaer (56 j.), e. v. Elodie Marie Jacob, Statiestraat
06  Louise De Cock (61 j.), e. v. Cesar De Cock, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
19  Mathilde Roels (84 j.), e. v. Guillaume Beirens, Puiveldestraat
20  Emma De Wilde (85 j.), w. v. François Dierinck, Eksaarde, † Gent
21  Kamiel De Bock (88 j.), w. v. Eulalie Strobbe, Tinelstraat
22  Frans Meyskens (86 j.), e. v. Elodie Roels, Hulstbaan
27  Madeleine Meersman (68 j.), e. v. Gerard Van Mele, Hulstbaan
31  Renilde De Moor (82 j.), e. v. Alfons Keymolen, Hulstbaan
-augustus
01  René De Wolf (77 j.), w. v. Marie Leontine Van Pottelberge, Vleeshouwersstraat
02  Jozef De Weggheleire (66 j.), w. v. Leontine Van Marcke, Dorp.  
03  Magdaleine Van Bocxlaer (69 j.), w. v. Jozef De Fre, Keizerstraat, † Sint-Niklaas
10  Emiel De Wilde (59 j.), e. v. Celestine Uydenhouwen, † Sini-Niklaas  
11  Rosalie D'Hooghe (63 j.), w. v. Gerard Meyskens, Stenenmuur, † Sint-Niklaas
12  Romain Beirnaert (61 j.), e. v. Madeleine Daeninck, Zwaanaarde, † Berchem
12  Gustaaf Smet (77 j.), w. v. Stefanie De Rijcke, e. v. Elodie Vlaeminck, Eindestraat,

† Lokeren
24  Theofiel De Plukker (83 j.), zn. van Alfons en Laurentia Baart, Neerstraat, † Lokeren
-september
03  Leona Vael (50 j.), e. v. Kamiel Nys, † Gent
06  Ludovica Mechiels (78 j.), do. van Leo en Maria De Graeve, † Sint-Niklaas
14  Oscar Eyerman (70 j.), zn. van Alois en Marie Louise De Bruyne, Zwaanaardestr.

† Sint-Niklaas
20  Petrus Frans De Ruysscher (75 j.), e. v. Iréne Mijs, Molenstraat
25  Alfons Van Bocxlaer (76 j.), e. v. Maria Louise De Geest, Kernemelkstraat
-oktober
17  Romaan Verschraege (73 j.), e. v. Anna Van Hooste, Merlanstraat, † Klein-Sinaai
19  Cyriel Van Poucke (65 j.), e. v. Maria Verschaffel, Dorpstraat
27  Edmond Rijckaert (60 j.), e. v. Elisbeth De Cock, Heirstraat
27  Philomena De Waele (92 j.), w.v. Gustaaf Heirman, † Klein-Sinaai
-november
07  Gertrude Franssen (64 j.), do. van Petrus en Marie Bock,
12  Maria-Martha Van de Putte (70 j.), e. v. Louis Vercauteren, Hellestraat
12  Odila Eeraerts (85 j.), w. v.  Isidoor Van Damme, † Lokeren
14  Hector Stremersch (83 j.), z. v. Charles Louis en Maria Heyens, Dorp, † Sint-Niklaas   
15  Celine Van den Broeck (81 j.), do. van Aloïs en Henriette Seghers, Tinelstraat
16  Ignatia Smet (84 j.), e. v. Edmond Van Poucke, Molenstraat
18  Aloïs De Permentier (69 j.), e. v. Anna Van Hoey, Stenenmuur, † Sint-Niklaas 



18  Clement Haentjes (82 j.), w. v. Honorine Strobbe, Hulstbaan
25  Clothilde Van Waeyenberghe (77 j.), w. v. Jozef Van Walleghem,
27  Jozef Vercauteren (65 j.), e. v. Maria Maes, Zakstraat
28  René Poppe (72 j.), e. v. Maria Beirnaert, Leebrug 
-december
02  Margareta Amelia Ongena (76 j.), e. v. Petrus Stremersch, † Puivelde-Belsele.
06  Elodie Heirwegh (75 j.), do. van Frans Domin en Emerentia Meyskens, † Destelbergen
06  Eleonora Laureys (64 j.), e. v. Aloïs Smet, Luitentuit  
08  Augusta De Kesel (95 j.), w. v. Eduard De Beule, Dorp
09  Theofiel De Plukker (52 j.), e. v. Rachel Notenbaert, Hulstbaan
13  Martha Roels (72 j.), e. v. Karel Aerssens, Neerstraat
16  Stefanie Euphrasie Ferket (81 j.),  do. van Desiré en Mathilde Mertens, Dorp
26  Elisa De Tender (80 j.), do. van Karel en Leonie Burm, Hellestraat
27  Irma Apers (80 j.), e. v. Albert Smet, Hooimanstraat
29  Maria Van Aelst (61 j.), e. v. René Vercauteren, Belsele, † Sint-Niklaas

Georges Tallir
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