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Disselingen
Jaarboek
Ons 13e jaarboek “800 Jaar Sinaai” is een groot succes. We mochten veel nieuwe leden
inschrijven waardoor het aantal tot ver boven de 500 groeide. Toch was er een min-
puntje! Omdat we door tijdsgebrek geen proefdruk konden vragen moeten we een
paar rechtzettingen meedelen. 
1)De overgang van blz. 91 naar 92 liep totaal mis, dit was de oorspronkelijke tekst:

Zo’n visitatiebezoek verliep steeds volgens hetzelfde patroon: de bisschop werd ont-
vangen door de geestelijke en wereldlijke overheid, leidde een kerkdienst (en diende
meteen het vormsel toe), inspecteerde het kerkgebouw en het kerkhof en ondervroeg
een aantal ‘bevoorrechte getuigen’ over het parochiaal leven op basis van een vaste
vragenlijst. Dit geeft ons een vrij accuraat beeld van het leven op de parochie in
het begin van de 17de eeuw.
Sinaai behoorde sinds de herindeling van de bisdommen in 1559 tot het bisdom Gent
en het decanaat Waas; de parochie was 400 gemet  groot. De wereldlijke heer was de
aartshertog. Door het ontbreken van degelijke wegen was elke parochie een gemeen-
schap op zich, met weinig contact met buurgemeenten. De bevolking leefde quasi
volledig van de landbouw en verbouwde vooral vlas, veldvruchten en voederge-
wassen. Het was een leven van hard labeur, met alcohol als enige vlucht uit de
dagelijkse werkelijkheid. Leven was vooral overleven, de kindersterfte was hoog. En
in dit dorp komen op 13 juni 1611 de bisschop en zijn secretaris poolshoogte nemen…

2) Op blz. 125 staat er 17e eeuw wat in feite 18e eeuw moet zijn.

Je kan beide teksten gemakkelijk in handschrift toevoegen op de vermelde bladzijden
of deze pagina aan je boek toevoegen.

Schenkingen
Bino Daems: film- en diaprojector en een filmkijker.
Guido Mettepenningen: teksten van oude liederen.
Dirk en Lieve De Beule-Aerts: een Franse witsteen met de afbeelding “Halve Maan”,
afkomstig van de vroegere kapperszaak en herberg van Marcel De Witte.
Jozef Van Daele: een grote foto in kader van het mannenkoor Gaudeamus.
Marc Minnebo en familie: een oud boekje “De heldin van Sinaai”, een boekje over
de geschiedenis van Sinaai en Boudelo, programmaboekjes over werken van Tinel,
trouwboekje van Charles Baert.
Jeannine Van Wolvelaer: schriftjes uit de lagere schooltijd van haar vader André
Monique Coppens: notariële akten van de familie De Witte
Bernadette Claus: notariële akten van de familie Claus – Merckx
Landelijke Gilde: spandoek van het maïsveld i. v. m. 800 jaar Sinaai
KoninklijkeToneelkring Baudeloo Sinaai: spandoek en programmaboekjes i. v. m.
het massaspel “Sinay 1798”.
E.H. Luc Maes: een partij schilderijen, allerlei schetsen uit de vroegere missiestoet
en portretten uit het archief van zijn vader Raymond Maes.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Drie oud-strijders uit het gezin Van Ga(e)ver - Van Hove
Tijdens de voorbereidingen van ons jaarboek over Sinaaise soldaten in de "Groote
Oorlog" zei professor Luc De Vos me: "Dit werk kan en zal nooit compleet zijn." en hij had
gelijk. Want onlangs kreeg ik van ons lid Maurice Fruytier uit Moerbeke het volgende
bericht: " Volgende oud-strijder vond ik bij ons: Van Gaever Charles (Karel) - geboren
Sinaai 25-02-1894". Met de vraag naar nog wat informatie over het gezin Van Ga(e)ver
konden we aan de slag.
Op 17 april in het jaar 1880 huwen te Stekene Leonardus Van Gaever, landbouwer,
geboren te Stekene op 12 oktober 1850 en Stephania Van Hove, landbouwersdochter,
geboren te Stekene op 2 april 1859. Na hun huwelijk verhuist het jonge gezin onmid-
dellijk naar Moerbeke en  breidt in de loop der jaren uit met 14 kinderen:

Florimond Van Gaever, geboren te Moerbeke op 12 mei 1880
Elvire Marie Van Gaever, geboren te Moerbeke op 7 juni 1881
Gustaaf Van Gaver, geboren te Moerbeke op 21 augustus 1882
Marie Loïse Van Gaver, geboren te Moerbeke op 14 juni 1884
Theresia Elvira Van Gaver, geboren te Moerbeke op 8 november 1885
Marie Clémence Van Gaver, geboren te Moerbeke op 8 november 1886
Marie Cecilia Van Gaver, geboren te Moerbeke op 22 november 1887
Cyriel Van Gaver, geboren te Klein-Sinaai  op 29 november 1889
Alfons Van Gaver, geboren te Sinaai op 24 januari 1891
René Benedict Van Gaver, geboren te Klein Sinaai op 22 juli 1892
Karel Louis Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai  op 25 februari 1894
Julma Evarista Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai op 11 augustus 1895
Mauritius Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai op 9 januari 1897
Elza Maria Van Gaever, geboren te Klein-Sinaai op 17 oktober 1898

Drie jongens uit dit gezin, Gustaaf, René Benedict en Karel Louis zijn oud-strijders
van WO I. Wanneer we echter het Guldenboek van Sinaai raadplegen vinden we de
naam Van Ga(e)ver er niet in terug. Dank zij de tip van Maurice Fruytier begon het
opzoekingswerk naar de militaire informatie over deze drie mannen.

Van Gaver Gustaaf - Soldaat 2e klas bij het 7e Linieregiment,
5e bataljon, 2e compagnie met stamnummer 52411was van de
lichting 1902. Op 2 juli van dat jaar werd hij geïntegreerd in het
leger na loting van het nr. 51 en moest op 1 oktober in actieve
dienst. In zijn dossier lezen we dat hij in 1903 tweemaal een
straf oploopt. De eerste valt 6 maart, hij krijgt 2 dagen kwartier-
arrest en uitzonderlijke een gevangenhouding tot betaling van
88 centiem. De reden was dat hij door slordigheid de volledige
veiligheid (veilgheidspal) van zijn geweer was verloren. Voor zijn
tweede straf kreeg hij op 12 december 2 dagen politiekamer
omdat hij een ongepast antwoord gaf aan een onderofficier.
In 1904 werd hij op 28 september met onbeperkt verlof naar

huis gestuurd. Hij moest in 1906 van 8 juni tot 6 juli terug onder de wapens; de
ouderen onder ons hebben zeker ook meegemaakt dat ze een maand terug moesten
voor hun kamp.
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Toen de oorlog uitbrak werd Gustaaf gemobiliseerd op 1 augustus 1914 bij 7e Linie
5e Bataljon 2e Cie. Zij hadden de taak het Fort van Wijnegem (Fort I) te verdedigen.  
Na de val van Antwerpen werd het fort op 9 oktober overgedragen aan het Duitse
leger en werd Gustaaf, net als zijn 680 medestrijders, krijgsgevangen genomen en
getransporteerd naar het Kamp Parchim (Mecklenburg - Duitsland).
In 1919 op 15 januari werd hij gerepatrieerd naar het militair hospitaal van Antwerpen
en gedemobiliseerd op 1 april. Hij werd vereerd met de Herinneringsmedaille en de
Overwinningsmedaille, in 1933 kreeg hij één frontstreep toegewezen.

Van Gaver René Benedict - Van hem vonden we geen militair dossier. In het Boek
der Vuurkruisers wordt hij alleen vermeld als soldaat bij het 20e Linieregiment.
René oefende het beroep uit van landbouwer en huwde in 1926 te Moerbeke met
Irma Goethals. Hij overleed er op 8 juli 1958.

Karel Louis Van Gaever - Soldaat 2e klas bij het 3e Regiment Jagers te voet, 2e bataljon,
5e compagnie met stamnummer 56953, woonachtig te Moerbeke-Waas
Op 15 september 1914 kwam hij in actieve dienst en ging in opleiding bij C I 5e, het
onderichtingskamp te Cherbourg (FR)
Na deze opleiding werd hij op 12 februari 1915 ingelijfd bij het 3e Regiment Jagers te
voet. Datzelfde jaar op 9 juli geraakte hij gewond en moest men hem evacueren. Twee
weken later op 25 juli was hij terug op zijn post en zou gedurende gans het verloop
van de oorlog blijven strijden in zijn regiment. Karel Louis werd op 7 oktober
gedemobiliseerd en later vereerd met verschillende onderscheidingen: hij kreeg
7 Fronstrepen, 1 Kwetsuurstreep (had een invaliditeit van 20%), het Oorlogskruis
met zilveren leeuw en palm, het IJzerkruis, de Overwinningsmedaille en de Herin-
neringmedaille 1914-1918.
Karel Louis werd na de oorlog een tolbediende, die in 1920 in Sint-Jans-Molenbeek
woonde en 1933 in Laken verbleef. Bij het aanvragen van zijn vuurkaart staat hij in het
Boek der Vuurkruisers vermeld als wonende te Sint-Agatha-Berchem. Op 2 november
1971 overleed Karel Louis in het rusthuis van Baarle - Drongen. Op de overlijdensakte
lezen we dat hij gehuwd was met Irma Brandt en woonachtig was te Ganshoren.

Jos Daems
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Wie waren de “Moedige jongens van Sinaai” ?

1

2 3

4

5

7 8

9 10

6
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De foto met de “Moedige jongens van Sinaai” bereikte ons via ons lid Yvan Du-Tré.
Yvan, die volop bezig is met een boek over de oud-strijders van Waasmunster vond
dit beeld tijdens zijn opzoekingswerk bij Suzanne Joris uit Sombeke/Waasmunster.
Zij wist met zekerheid te vertellen dat de man uiterts links op de foto Josephus (Jef)
Christiaens is. Op een tweede foto die op dezelfde locatie werd genomen staat Jef
afgebeeld met August Goossens en we zien op dit beeld het cijfer 3 op zijn hoofd-
deksel, wat erop wijst dat hij soldaat was bij het 3e linieregiment.
Voor zover ik weet hebben er buiten Jef maar twee jongens gediend hebben bij het
3e linie en dat waren: Louis De Loose en Werner Polfliet. Kijken we naar de klasse
waartoe hij behoorde, namelijk 1913, dan vinden we 26 namen terug: Karel Aerssens, 
Julius Baeckelandt, Jozef Coumans, Cyriel De Bock, Jozef De Maesschalck, Zephyriaan
De Smet, Cyriel De Vos, Gustaaf De Weygeleire, Frans Geldof, Eugeen Meirte, Hector
Meirte, Pieter Noens, Alfons Paelinck, Leo Polfliet, Alfons Poppe, Livien Poppe, Frans
Pyl, René Reyns, Georges Ryckaert, René Schobyn, Petrus Selis, Achiel Smet, Eduard
Stremersch, Pieter Van de Putte, Kamiel Van Eetvelde, Oscar Van Eynde en Henri
Vercammen. 
Vandaar onze vraag: Wie waren die andere “Moedige jongens uit Sinaai”? Wie een
tip van de sluier kan oplichten, is welkom bij ondergetekende !

Jos Daems

2 3 4 5
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9 10
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Telefoonboek 1949: fragmenten van de pagina’s 876-877
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Woorden uit het Sinaais dialect met “K”– deel 2
Vorig nummer moesten we (met plezier!) even wijken voor de teksten over Marie –
Sophie en de Boerenkrijg, maar hier zijn we terug met onze dialectwoorden. En in
deze kersttijd gaan we verder met de letter K.
Kloon: clown
Kloter, kloteraar: rammelaar voor kleine kinderen – ‘kloteren’ betekent een helder
geluid geven; is ook verwant met ‘kleuter’
Klopper: naast de gewone betekenis van ‘deurklopper’ wordt hiermee ook iets boven-
maats aangeduid: da’s ne serieuzen klopper
Klopping: rammeling
Kluchtzanger: hij die grappige liedjes zingt en daarbij grappen vertelt
Kluit: geldstuk (hij hê veel kluiten), domme mens, klompje aarde – hij keek lijk nen uil
op nen kluit
Kluts: linnen zak met een kleine hoeveelheid (e klutsken petetten), de draad van een
gesprek verliezen, van zijn à propos zijn (hij is zijnen kluts kwijt)
Kluitsjen: een klontje suiker
Kluuëster: klooster
Kluuëten: teelballen, kloten
Kluuëterij: bedriegerij, pesterij
Kluuëtzak: bedrieger
Knaup: knaap, helper bij het wipschieten
Kneut, kneutebees: iemand die ontevreden is en zaagt
Kneutels: noedels
Knoebel: knobbel, gezwel
Knoeft, knoep: homp (vb. brood)
Knoesel: enkel – komt van het Middelnederlandse ‘cnoes’, dat kraakbeen betekent 
Knoot: gewricht, ook soms ‘kneut’ vb. de kneut van d’heps
Knopsgat: knoopsgat – familie van ’t zevenste knopsgat is verre familie
Knossel: kluwen, verwarde zaken of draden – da’s doar nogal ne knossel
Knosselas, knosseleiër: knoeister, knoeier
Knots: verdikking, bots tussen twee harde voorwerpen
Knuiter: verwijst naar het vogeltje (kneuter), maar als spotnaam gebruikt voor knor-
rige man 
Knuuëp: knoop
Koaë: aanlegkade
Koaëkes: kaantjes na het afsmelten van het vet bij spek
Koaës: kaas-van de lange a wordt dikwijls een tweeklank oa gemaakt
Koaëskop: scheldnaam voor Hollanders
Koaweiërk: zwaar (‘kwaad’)werk
Kodaksken: fototoestel (naar de merknaam van de eerste populaire toestellen)
Kodde: lange dunne stok, staart – den hond loddert mê zijn kodde
Koefer: koffer
Koefroaze: bekisting bij betonwerken,  van het Franse coffrage
Koefrefour: brandkast, van het Franse coffre-fort
Koekemart: markt (kindertaal)
Koeken: strafkarwei bij het leger
Koekenbak: ruzie
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Koekenbruet: krentenbrood
Koekes: ruiten in het kaartspel
Koeketien: bijzit, minnares – hij was der mê zijn koekentien
Koelas: cilinderkop van een motor, van het Franse culasse
Koeliesse: spouwmuur, van het Franse coulisse
Koeltuuëg: koelvitrine
Koep: snit, fruitschaal, van het Franse coupe
Koepong: reiskaartje, ticket, stuk stof, van het Franse coupon
Koer: speelplaats – naar de koer gaan betekent ook naar het toilet gaan
Koeroazie of kroazie: moed, van het Franse courage
Koerp: bocht, van het Franse courbe (gebogen)
Koerskemel: dommerik
Koersvielo: koersfiets
Koeruir:wielrenner, van het Franse coureur
Koeter: stalknecht, ook als scheldnaam gebruikt voor dommerik
Koeveir: bestek, van het Franse couvert
Koevert: kaft, omslag
Koks: gaskolen, van het Engelse cokes
Kol: halsboord, kleefstof,lijm
Koleiëre: hevige woede, van het Franse colère
Koleiregoard: iemand die vlug kwaad wordt
Koljee: halsketting, halssnoer, van het Franse collier
Kolleblom: klaproos – het woord ‘kolle’ verwijst er wellicht naar dat het (bedwel-
mende) sap van de bloem in ‘tovermiddelen’ gebruikt werd
Komaf: afkomst
Kombiene: samenzwering, afgesproken spel, van het Franse combine
Kombienee:machine met meerdere mogelijkheden
Kombieniezong: onderjurk, van het Franse combinaison
Kommeer: roddelaarster, verwant met het Franse commèrage: oudewijvenpraat
Kommeerderij: roddel, kwaadsprekerij
Kommersant: handelaar
Kommieniekaunt: kind dat zijn communie doet
Kommieseiër: commissaris
Kommissie: boodschap – een bescheten kommissie is een onprettige opdracht
Komplementen: groeten, maniertjes, vleierstaal – niet te veel komplementen moaken
Kompleken: een mantelpakje
Konteur: teller van elektriciteit of gasverbruik, van het Franse compteur
Konfietuurken: koek met een tussenlaag in confituur
Konijnenvalefrak: bontmantel van konijnenvellen
Konseiër: concert
Konstateur, konstatuir: tijdopnemer bij duivenvluchten
Kontentement: tevredenheid – hij wist mê zijn eigen genen blijf van kontentement
Kontienuu: kolenvuur dat aanhoudend brandt
Kontrefuuër: versterking aan de hiel van een schoen
Kontriebusie: belasting, contributie
Konzjee: verlof, vakantie, van het Franse congé
Koben of Koven: een zonderling, verwijst naar de naam Jacobus  – da’s ne raren Koben
Konkarde: kenteken, van het Franse cocarde
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Kookas: kokkin
Kooperen:mannetjesduif, duiver
Kootsjen: hokje
Koterhauk: pook
Koterij: gebouwtjes achter een woning
Kop: gemalen hoofdvlees, zijde van een muntstuk (‘kop of let’), hoofd
Kopkussen: hoofdkussen
Koppejauger: ragebol, verwijst naar ‘kobbe’ = spin
Koppenet: spinneweb
Kopsneutel: sleutel met acht openingen
Kopspelleken: kleine speld met bolletje
Kopstem: lijststem bij verkiezingen
Kopstuk: halster van een paard
Kopvalling: verkoudheid
Kornis: dakgoot, van het Franse corniche (kroonlijst)
Korsee: korset, keurslijf
Kortlet: kotelet, ribstuk
Kortier: kwartier
Kotee: buurt, van het Franse côté
Koupla: koude schotel
Kouschijter: kouwelijk persoon
Kouzebeezen, kouzen: kersen
Kouzeleiër: kerselaar
Kozzen: kozijn, neef
Krabbe: krab – zu stijf as een krabbe
Krabbekoker: onhandig persoon
Kraf: litteken na het krabben
Krak: knak, precies, een uitblinker
Kram: u-vormige nagel om draad vast te kloppen
Kramieksken: een soort brood
Krap: tros, rest van een stuk stof – ne krap goed krijgen
Kraug: kraag
Kraum: kraam
Kravver: knoeier, achterblijver
Krebbe: krib, voederbak
Krebbenbijter: gierigaard
Kreuzeneus: nieuwsgierig iemand
Kriebel-den-buik: kermisattractie
Kriebeleiër: iemand die kittelt
Kriebeling: kitteling
Kriek: (auto)krik
Krim: crème, room
Krim-o-buir: botercrème, van het Franse crème-au-beurre
Krim-foaëtee: slagroom, van het Franse crème fouettée
Krim-fris: verse room, van het Franse crème fraîche
Krimkoek: koek met crème tussen
Krimmeken: een ijsje
Krimpap: pap met vanillesmaak
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Kripsen: rusteloosheid, uitgelaten zijn – ze krijgt heur kripsen
Kristalliezee: kristalsuiker
Kroaë: kraai
Kroetekes: stukjes gebakken brood voor in de soep, van het Franse croûton
Kroezelkop: krullebol
Krokke: vogelwikke (plant)
Krop: kroep, difteritis
Krotter: knoeier – da is doar krot en cowil zeggen dat het daar armoedig is
Kruimelingen: kruimels
Kruip-in: voorlopig onderkomen
Kruiplap: knielap bij geknield werken
Kruislievenheer: kruisbeeld
Kruit: krijt
Kuising: curettage, kuising van de baarmoeder
Kuisziekte: schoonmaakwoede
Kunstlabaur of tummelabaur: tuimeling, koprol
Kurrewaugen: kruiwagen
Kurstbloas: koortsblaar
Kursen: koorts
Kurtemoand: februari
Kusflawijn: kussenovertrek
Kustjen: een korstje
Kuuël: een kool (groente)
Kuuër: koor
Kuuërde: koord
Kuuëren: koren, rogge
Kuuëreblom: korenbloem
Kwaak: grote mond
Kwabbe: krop, gezwel
Kwats: onzin, prietpraat, van het Franse quatsch
Kwebbel:mond – houd au kwebbel dicht
Kween: een vrouw op leeftijd die geen kinderen heeft gebaard, van dezelfde stam
als het Engelse Queen!
Kwelp:welgrond (grondlaag)
Kwezel: godsvruchtige roddelaarster, maar ook pannenlap
Kwiestenbiebel, kwibus: een dwaas
Kwikkelgat: onrustig persoon, iemand die niet stil kan zitten
Kwinten: een dwazerik
Kwoafeur, kwoafuir: haarkapper, van het Franse coiffeur
Kwoafuur: haartooi

En daarmee sluiten we de zelfstandige naamwoorden met een K af. En : 

Ist mê kerstdag nog nie kout
Ten verbruikt de winter nie veel hout

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1966
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
06  Alberic Raes (42 j.) e. v. Maria De Smet, Zakstraat, † Antwerpen
13  Martha Temmerman (70 j.) e. v. Leo Bal, Molenstraat
24  Kamiel Van Eetvelde (72j.) e. v. Elisa Polfliet, Klein Sinaai
-februari
09  Mathilde De Wilde (62 j.) d. v. Leo en Emma De Cock,  † Lokeren
05  Maria Stefanie Brandt (70 j.) w. v. Alfons Creve, Leestraat
12  Elza De Backer (53 j.) e. v. Aloïs Engels, †Moerbeke
16  Alice Poppe (53 j.) d. v. Jozef en Honorine Meyskens, Zwaanaardestraat, † Reet
16  Edmond Tollenaere (82 j.) e. v. Maria Varewyck, Vleeschouwersstraat
22  Leontine Schobijn (78 j.) w. v. Emiel Verplaecke, †Wachtebeke
25  Barbara Pickup (82 j.) w. v. Corneel Peeters, uitvaart in Sinaai
-maart
01 Delfine Smet (79 j.) d. v. Jozef en Maria Ludovica Dhaen, Hulstbaan
-april
09  Theodoor De Ruysscher (58 j.) e. v. Martha De Hooghe, Leebrugstraat
13  Mathilde Sorgeloos (82 j.) w. v. Petrus Verschueren, † rusthuis Vleeshouwersstraat
19  Henri Vercauteren (81 j.) e. v. Ryckaert Maria, Leestraat
29  René Brangers (70 j.) e. v. Anastasia Jansen, † Sint-Niklaas
-mei
14  Marina Ongena (6 j.) d. v. André en Lea De Vos, Zwaanaardestraat
19  Emiel Van Voorde (? j.) w. v. Emma Clarysse
24  Sidonia De Bock (? j.) w. v. August Ongena
26 Romanie Maes (84 j.) w. v. Florent De Veirman en Alfred Bracke, 

† rusthuis Vleeshouwersstraat
27  Adolf Baert (57 j.) e. v. Alice Meul, Statiestraat nu Wijnveld, † Sint-Niklaas
-juni
19  Achillus De Maesschalck (79 j.) w. v. Marie Verbeecken, e. v. Sophie Geeraert, †Melle
22  Martha Roels (62 j.) e. v. Prosper Van Goethem, Statiestraat nu Wijnveld, † Sint-Niklaas
22  Willem Schaut (61 j.) w. v. Sidonie-Maria Wilssens, †Waasmunster
23  Helena Van Wabeke (46 j.) e. v. Albert Dullaert, † Klein-Sinaai
25  Jozef Notenbaert (66 j.) e. v. Gerarda De Haene, Dorpstraat, † Sint-Niklaas
27  Leonie De Haene (65 j.) e. v. Gerard Roels, Tinelstraat
30  Emiel Sonnemans (80 j.) e. v. Augusta Van Vlierberghe, Dorpstraat
-juli
13  Honoré Speelman (57 j.) e. v. Laura Van Damme, †Waasmunster
16  Emma Robijn (80 j.) w. v. Karel Louis De Bock, Statiestraat nu Wijnveld
22  Livien Poppe (73 j.) w. v. Irma Heyse, Dorp
26  Maria De Vos (53 j.) e. v. André Beirens, Dorpstraat
-augustus
02  Lucien Vercauteren (19 j.) z. v. Albert en Irma Van Puymbroeck, Hulstbaan
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05  Karel-Louis Verstocken (89 j.) w. v. Joanna Poppe, Zwaanaardestraat
08  Leo De Cock (86 j.) w. v. Sidonie De Groote, Hooimanstraat
09  Adela De Witte (84 j.) e. v. Gustaaf Van Mossevelde, Leestraat
19  Henri Ongena (46 j.) z. v. Petrus en Maria Bogaert, Zwaanaardestraat
30  August Bogaert (79 j.) w. v. Renilde Omen, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
30  Theresia Vael (81 j.) w. v. Jozef Van Rumst, Dorpstraat
-september
03  Alfons Vlaeminck (81 j.) w. v. Josefine De Roover, Heirstraat
03  Theresia Vael (80 j.) w. v. Jozef Van Rumst
09  Emma Roels (81 j.) w. v. Ryckaert Aloïs, Leebrugstraat
13  Oswald Van Goethem (76 J.) e. v. Maria Serafina Nachtegael † Ukkel
-oktober
01  Louis Robyn (81 j.) w. v. Marie-Louise De Clercq, † Sint-Niklaas
03  Leonia De Ruysser (61 j.) e. v. Eligius Selis, † Stekene
07  Leonara Moens (78 j.) d. v. Desiré en Julia Eyermans, Zwaanaardestraat
14  Petrus Heyninck (65j.) e. v. Bertha Haeck, Statiestraat nu Wijnveld, † Sint-Niklaas
14  Leona Moens (40 j.) d. v. Cyriel en Eyerman Irma, † Sint-Niklaas
22  Karel Van Britsom (62 j.) e. v. Clemence Dhondt, Leebrugstraat
26  Joanna Mertens, (95 j.) d. v. Casimir en Rosalie Peeters, Hulstbaan
26  Leon Van Poucke (54 j.) z. v. Pieter Gustaaf en Elodie Maes, Dorpstraat
27  Maria Lorent Zs. (79 j.) d. v. Louis en Henriette Debault, † klooster Zusters Maria
Eerherstel
29  Eugenie Kiekeman (85 j.) w. v. Jozef Van Grembergen, Statiestraat nu Wijnveld
-november
03  Maria Catharina De Nijs (73 j.) d. v. Eduard en Maria Van Loo
04 Aloys Raes (77j.) e. v. Eveline Durinck, † Lokeren
07  Mathilde Bocklandt (67 j.) e. v. Petrus De Bock, †Waasmunster-Ruiter
06  Juliana De Coninck (55 j.) e. v. Leo Elegheer, Hulstbaan
09  Virginie Dreano Zs. (80 j.) d. v. Joachim en Mathurine Le May, † klooster Zusters
Maria Eerherstel
12  Maurice Poppe (38 j.) e. v. Simonne Colle, Zwaanaardestraat
27  Maria Theresia Lauwers (82 j.) d. v. Joannes Karel en Sophia Claessens, † rusthuis
Zusters Maria Eerherstel
30  Leonie De Baere (68 j.) e. v. Polydoor Vercauteren, Hulstbaan, † Sint-Niklaas
-december
02  Emilie De Prijcker (63 j.) e. v. Cesar Smet, Stenenmuurstraat
20  Cordula Meyskens (72 j.) d. v. Frans en Coleta Reyns, Dorp
21  Irma Philomena Van Poucke (71 j.) e. v. Edmond De Cock, Burmstraat
22  Louise Ringoot (93 j.) w. v. Polydoor Van de Vijver, Zwaanaardestraat
26  Sidonie Roels (80 j.) e. v. Aloïs Laceur, Molenstraat
27  Edmond Van Waes (82 j.) w. v Maria Stephania De Cock †Melle
28  Gustaaf Bussens (77 j.) w. v. Clothilde Beirens, Vleeshouwersstraat
30  Aloïs Van Overloop (87 j.) w. v. Maria Emmerence Maes

Georges Tallir
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Hoeveel steeg de gemiddelde ouderdom van de Sinaainaren?
De voorbije jaren kon je in ons tijdschrift Sinaïek de namen van de overleden
Sinaainaren lezen. Vanaf 1967, het jaar van het 750-jarig bestaan, tot en met 2016 no-
teerden we 3875 namen met daarbij hun leeftijd in volledige jaren. Die periode van
50 jaar bracht mij op het idee om daaruit enkele vaststellingen af te leiden.

1 - In 1967 bedroeg de gemiddelde ouderdom 69,80 jaar, in 2016 was deze verhoogd
tot 79,70, in 2015 zelfs tot 80,71. Hieruit blijkt dat de Sinaainaren ongeveer 10 jaar
ouder werden.

2 -Om de schommelingen tussen de verschillende jaren op te vangen heb ik gewerkt
met periodes van 5 jaar wat uiteraard een nauwkeuriger beeld geeft.

van 1967 tot en met 1971: 70,95 jaar
van 1972 tot en met 1976: 71,90 jaar
van 1977 tot en met 1981: 72,01 jaar
van 1982 tot en met 1986: 71,30 jaar
van 1987 tot en met 1991: 74,36 jaar
van 1992 tot en met 1996: 74,21 jaar
van 1997 tot en met 2001: 76,13 jaar
van 2002 tot en met 2006: 76,86 jaar
van 2007 tot en met 2011: 78,40 jaar
van 2012 tot en met 2016; 79,32 jaar

Hieruit kunnen we besluiten dat de gemiddelde leeftijd de voorbije 50 jaar ruim 8 jaar
steeg.

3 - Een ander bewijs van de stijging van de levensduur is het aantal overledenen dat
de leeftijd van 80 jaar of meer bereikte. Hiervoor heb ik gerekend met blokken van
10 jaar en het resultaat uitgedrukt in %.

van 1967 tot en met 1976: 31,40%
van 1977 tot en met 1986: 33,17%
van 1987 tot en met 1996: 43,29%
van 1997 tot en met 2006: 47,15%
van 2007 tot en met 2016: 55,30%

Een hoopvolle vaststelling hier is het feit dat de laatste 10 jaar meer dan de helft van
de Sinaainaren 80 jaar werd of ouder. Tachtig is prachtig!

Etienne De Meester
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Vol lege straten
Lege straten,
daar kwam ik voor.
Lege straten,
daar dwaal ik door.
Ze zijn zo mooi, ze zijn zo prachtig.
Ik dwaal erdoor,
ik kwam ervoor.
Ze zijn zo stil, ze zijn zo doods.
Ik kwam ervoor,
ik dwaal erdoor.
De lege straten lopen feestelijk vol.

Volle straten,
daar dwaal ik door.
Volle straten,
daar kwam ik voor.
Ze zijn zo leuk, ze zijn zo cool.
Ik kwam ervoor,
ik dwaal erdoor...
Ik ga ervoor!

Jolien Bogaert 
(Laureate Kinderstadsdichter 2017)


