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Disselingen
Jaarboek 2022
Zoals eerder aangekondigd behandelen we in ons jaarboek 2022 het thema “sport”. We
bezitten reeds heel wat informatie en ook wat illustraties, maar de meeste clubverhalen
kunnen nog wel worden aangevuld. Daarom vind je hieronder een overzicht van
verdwenen en nog bestaande sportverenigingen die we willen beschrijven. We kijken
uit naar wat jij nog kan toevoegen aan onze gegevens om in de volgende publicatie
een ruim beeld over ons thema te brengen

1. Atletiek: – atletiekclub Belsi met veldlopen voor dames
– Running Team en de Finse piste

2. Autosport:  – Robert Verstraete van autostal  “Catrien”
3. Biljarten: – biljartclub Herleving
4. Hengelen: – De Linievissers in het “stiltegebied”
5. Hondensport: – De Politiehond van het Wijnveld
6. Judo: – judoclub Troelant
7. Korfbal: – Vos Reinaert als multisportvereniging
8. Mountainbike: – Fabrice Mels werd wereldkampioen
9. Tafeltennis: – TTC Troelant ontstond in het gelijknamige jeugdhuis

10. Voetbal: – SK Sinaai en Sparta Duizend Appels actief in het KVS
– F. C. Herleving Sinaai in sportcentrum Ter Beke
– Sinaai Girls ontstaan uit F. C. Wijnveld
– F. C. Luitentuit verliet zijn basis

11. Volkssporten: jaarlijkse volkssportfeesten met de zeskamp (org. Sportraad)
12. Volleybal: VC Sibok speelde met heren- en damesploeg
13. Wandelen: wandelclub De Bokkenstappers
14. Wielrennen: – sportcomité Gemeentebelangen als organisator en koepel

– sportcomité Duizend Appels ging zijn eigen weg
– andere sportcomités werkzaam in de wijken
– wielrenners: Etienne Van Vlierberghe en anderen

15. Wielertoeristen: – wielerclub Rijdt Lustig
16. Zaalvoetbal: ZVC Center Huis Jozef en andere

HEB JE HIEROVER IETS IN JE BEZIT? BEZORG HET ONS.

Foto's graag naar Jos Daems, Hemelsbreedte 103 of josdaems.sinaai@gmail.com
Info naar etienne.de.meester@skynet.be  of 03.7724164.

Schenkingen
Lu Baeckelandt: enkele Sinaaise flyers en een foto van mevrouw Bellemans bij het
kasteel op Duizend Appels.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Wat de weerbare mannen ons leren over onze naamgeving 
‘Het kind moet een naam hebben’ – een uitdrukking die vroeger net als nu ook letterlijk
genomen mag worden.  En dat voornamen onderhevig zijn aan de tijd en zijn idolen
weten we al lang. Zo was er duidelijk een Franse mode eind 19de – begin 20ste eeuw
en een Engelse/Amerikaanse tendens na de Tweede Wereldoorlog. Maar toch zijn
er ook ‘blijvertjes’: namen die al in de middeleeuwen opduiken en tot in onze tijd
doorleven. Soms vinden we ze terug als achternaam, maar evenzeer zijn ze ook nu
nog populaire voornamen, wars van alle tijds- en media-invloeden.  Daarom zijn we
als we een namenlijst uit ververvlogen tijden te pakken krijgen, altijd benieuwd welke
namen toen ‘in’ waren. In Sinaïek nr.2 van 2020 (jaargang 16) liet Luc Van Thienen u
al kennis maken met de namen uit de kerkregisters van 1617. Dank zij Robert Duthoy,
die onverdroten naar oude publicaties over Sinaai speurt, konden we nu een blik
werpen op de lijst van “Weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en
1558”. En natuurlijk willen we u dit niet onthouden. Misschien haalt u er zelf wel in-
spiratie uit!

Over de lijst
De tekst, momenteel te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren,
is een uitgave van 1861 van C.P. Serrure. De auteurs zijn enkele anonieme klerken
uit de 15de en 16de eeuw.  Constant Serrure verzorgde de uitgave op vraag van de
Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, waarvan hij één van de stichters was. Hoewel
de tekst gewoon een opsomming van namen is, vond de maatschappij die meestal
literaire teksten uitgaf, hem toch belangrijk omdat hij een nauwkeurige optelling van
de weerbare mannen geeft. Hij kon dus voor verschillende onderzoeksdoeleinden
gebruikt worden. Wij zijn vooral in de naamgeving geïnteresseerd. Serrure beschrijft
in zijn voorrede het archiefstuk als een smal langwerpig register, bestaande uit drie
rollen, geschreven in verschillende handschriften. Twee rollen (van 1480 en 1552)
vermelden de namen en voornamen, in 1558 werd alleen het aantal beschikbare man-
nen per prochie vermeld.  Serrure vermoedt dat het handschrift een kopie voor het
Hoofd-Collegie van het Land van Waes is en dat de oorspronkelijke lijst aan ’s Lands bestuer
werd overgemaakt.

Over C.P. Serrure
Constant-Philippe Serrure (Antwerpen 1805 - Moortsele 1872) was een Belgisch histo-
ricus, numismaat (= muntenverzamelaar), bibliofiel en filoloog. Hij was een aantal jaren
provinciaal archivaris van Oost-Vlaanderen en was van 1836 tot 1857 verbonden aan
de universiteit Gent als hoogleraar, decaan en zelfs 2 jaar als rector.  Maar hij is vooral
bekend als uitgever van historische literaire teksten en als één der stichters van het
Willemsfonds. Hij publiceerde honderden artikels in talloze tijdschriften en liet ons
ook een 50-tal boeken na.

De weerbare mannen
Wat zijn nu ‘weerbare mannen’? Niets meer of minder dan alle mannen tussen 18 en
70 jaar, die desgevallend onder de wapens geroepen konden worden. Dat verklaart
ook waarom de lijsten net in die specifieke jaren opgemaakt werden. Rond 1480 maakten
de Nederlanden deel uit van het Bourgondische rijk, dat voortdurend in oorlog was
met Frankrijk. In 1477 had Maria van Bourgondië het Groot Privilege ondertekend,
waardoor de gewesten een soort federale structuur kregen, met verregaande bevoegd-
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heden. Als tegenprestatie waren zij bereid om troepen te ronselen om de opmars van
de Franse koning te stuiten. En daarom werd waarschijnlijk de lijst van 1480 opgesteld.
Volgens de lijst beschikte Sinaai op dat moment over 180 weerbare mannen.
Midden 16de eeuw was het nog steeds hommeles tussen de Oostenrijkers en de Fransen.
Op 26 september 1551 verklaarde Karel V alweer de oorlog aan Frankrijk, waarop Maria
van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden, alvast troepen begon te ronselen. In
die context moeten we de lijst van 1552 zien. En in 1558 liet Karel V de Nederlanden
over aan zijn zoon Filips II, die met de Engelse kroonpretendente getrouwd was, wat
opnieuw het wantrouwen van de Fransen aanwakkerde. Bewapenen maar weer!
Voor Sinaai worden respectievelijk 224 en 126 mannen (ende daaronder XII busschieters)
geteld – een opmerkelijk verschil tussen beide jaren, dat ook in een aantal andere ge-
meenten te zien is. Op het einde van de rol van 1558 wordt als verklaring hiervoor
gegeven dat men in 1552 al een aantal manschappen moest leveren, waarvan een
groot deel (nog) niet teruggekeerd was. 

En dan nu de namen
Op de lijsten vinden we in totaal de namen van 393 weerbare mannen terug, wat niet
klopt met de vermelde aantallen. Hiervoor wordt geen verklaring gegeven, maar dit
is voor onze insteek ook van minder belang. Ons interesseert vooral welke namen er
toen aan jongens gegeven werden en welke de tand des tijds overleefden.
Veruit de populairste naam was Jan; we vinden deze maar liefst 42 maal terug in
1480 en 58 maal in 1552, samen goed voor bijna ¼ van het totaal. Ook Pieter scoort
goed: 19 maal in 1480 en 39 maal in 1552. Als je in die jaren in gezelschap dus ‘Jan’
of ‘Pieter’ riep, had je veel kans dat er reactie kwam. In 1480 vinden we 20 maal Gillijs
(afkomstig van Egidius) terug, dat in 1552 Gillis werd en toen 19 keer voorkwam.
Nog altijd populair dus. Een opmerkelijke stijger was Joos (van Judocus), dat in 1480
4 maal vermeld wordt, maar in 1552 al 17 keer.  
De andere namen komen sporadischer voor, maar we willen ze u niet onthouden
(als er verder niets bijzonder over de naam te vertellen valt, geven we tussen haakjes
het aantal vermeldingen in 1480 en in 1552):

- Adriaen (3 – 9) en Andries (3 – 4)
- Anthonis of Anthuenis: vinden we 4 maal terug in 1552, maar niet in 1480
- Arendt (van Arnoldus) en Bartholomeus: éénmaal in 1552
- Boudijn (van Balduinus) komt 6 maal voor in 1480 en vinden we in 1552 6 maal terug

als Bauwen
- Christiaen duikt slechts éénmaal op in 1552, misschien omdat oorspronkelijk deze

naam alleen aan kinderen gegeven werd die op Kerstmis geboren werden. 
- Claeys (1 – 3) 
- Cornelis: niet in 1480, tweemaal in 1552
- Daem (kan van Adam of van Damianus afkomstig zijn): éénmaal in 1480
- Daneel (van Daniël): 3 maal in 1480, tweemaal in 1552
- Dieric: vinden we 3 maal terug in 1480, maar was in 1552 blijkbaar uit de mode.
- Eloy (van Eligius): éénmaal in 1480
- Franciscus komt in 1480 éénmaal voor als Franchoys en in 1552 éénmaal als Fransoys.

Duidelijk nog geen populaire naam op dat moment.
- Gabriël: éénmaal in 1552. De aartsengelen waren niet trendy, want Michiel vinden

we slechts tweemaal in 1480 en éénmaal als Machiel in 1552.
- Goorijs (van Gregorius) komt in 1480 éénmaal voor, naast Joorijs driemaal. In 1552 
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vinden we deze naam eveneens driemaal als Jooris terug.
- Heyndric (4 – 2)
- Impijn: deze voornaam hebben we slechts éénmaal teruggevonden, in 1480. Blijkbaar 
was het een naam die in de familie doorgegeven werd, want de persoon in kwestie 
heette Impijn Impijns . Maar naar wie of wat de naam verwijst is ons een raadsel.
Als iemand een idee heeft, hoor ik dat graag!

- Jacob of Jacop (2 – 7)
- Lauwer (van Laurentius): vinden we als dusdanig 4 maal in 1480 en 4 maal in 1552.
In 1480 vonden we ook volgende varianten terug: Leys (2), Luenijs (2) en Luue (2).
Duidelijk een populaire heilige!

- Lievin (1 – 7)
- Lippijn: nog zo’n leuke verdwenen naam uit 1480. Waarschijnlijk is het een vorm van 

Filippus, die we behoorlijk wat keren als Philips terugvinden (6 – 6). Maar Lippijn
verwijst ook naar een sotternie in het abele spel Esmoreit, waaruit we kunnen afleiden
dat onze voorouders hun klassiekers kenden! 

- Marcq: vinden we éénmaal terug in 1552. Net als Dieric blijkbaar nog niet in de mode.
Dat was in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw anders!

- Martijn staat éénmaal in de lijst van 1480, Merten éénmaal in die van 1552.
- Matheeus staat 3 maal vermeld in 1480 en 4 maal in 1552 (naast tweemaal Mathijs).
- Paesschier (Paschasius) is de naam die traditioneel aan kinderen gegeven werd, die op
Pasen geboren werden. We vinden hem éénmaal in 1480 en tweemaal in 1552 terug.

- Pauwels (2 – 3)
- Raes (van Erasmus) staat éénmaal in de lijst van 1480. Is bij ons momenteel vooral een

familienaam, net zoals Maes (van Thomaes, die we éénmaal in 1552 lezen).
- Roeland vinden we éénmaal terug in 1480. Deze naam is ontleend aan de legende

rond Karel de Grote, wiens paladijnen Roelant en Olivier heetten. De afgeleide familie-
naam is Roels.

- Rogier (1 – 1) werd als naam eveneens bekend via de ridderromans. Het is een 
Germaanse naam, die letterlijk betekent: hij die met de speer roem verwierf.

- Room (Romanus) lezen we éénmaal in 1480, evenals Servaes (Servatius).
- Sander verwijst naar Alexander, de held uit de Trojaanse Oorlog. De naam duikt her 

en der op, zo ook bij ons in 1552.
- Stevin van het Griekse Stephanos is  nog een zeldzame naam; we vinden hem slechts

éénmaal terug in 1480.
- Symoen (Simon) staat 4 maal in de lijst van 1480 en éénmaal in die van 1552. Is ook

terug te vinden in de familienaam Moens.
- Vincent (Vincentius) duikt zowel met t als met dt op, éénmaal in 1480 en 3 maal in 1552.
- Nog een verdwenen naam is Voolmaer (Volmar), die we terugvinden in 1480. Ook dit

is in oorsprong een Germaanse naam en hij betekent: beroemd bij het volk. Mooi toch?
- Willemduikt 9 maal op in 1480 en slechts tweemaal in 1552 en Wouter vinden we één-

maal terug in 1480, maar niet meer in 1552. Beide namen zijn in onze tijd terug opgevist.
- Zegher (Sigerus) vinden we 4 maal terug in 1480 en éénmaal als Segher in 1552, even-

eens een Germaanse naam: beschermer van de zege.

Dit is wat de namenlijsten uit 1480 en 1552 ons vertellen over onze voornamen. In
een latere bijdrage nemen we de familienamen van onze weerbare voorvaders onder
de loep.

Annemie Bogaert
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Gedichten van Clement Vermaere
Jozef Clement Vermaere, voormalig gemeentebediende én gedreven heemkundige
(getuige hiervan zijn Sinaitica) had een grote liefde voor onze taal (zie bijdragen in
Sinaïek 2008 nr. 3 en 2021 nr. 3). Hij kroop ook vaak in zijn pen als gelegenheidsdichter
en nam daarbij graag bekende dorpsgenoten op de korrel. Zo legde hij anekdotes,
die onze toenmalige dorpsgenoten vast niet onbekend waren, vast op rijm. We laten u
hierbij proeven van twee van zijn verzen over de strapatsen van de bekende cafébaas
Jean De Decker, die wel tegen een stootje kon.

Ballade van de Melkweg Niet voor Jean

Kwart voor elven ging de wekker,
naast het bed van Jean De Decker.
“Opstaan” riep zijn vrouw “En rap !
Ge moet om melk nog voor de pap !”

Jean trok bei zijn ogen open,
liet zijn waterpot vollopen,
trok zijn onderbroeksken aan
en ging in zijn kleren staan.

’t Trapken af en gauw gegeten,
gauw zijn klaksken opgesmeten
en zijn fraksken aangedaan,
en ons Jeansken op de baan !

Voor ’t gemeentehuis gekomen,
liep hij echter al te dromen
en daar zat hij op zijn gat,
want de baan lag toch zo glad !

Recht gekropen met gesakker,
werd hij nu volledig wakker
en dacht zo : “Wel verdraaid,
’t heeft mij iemand hier gedraaid !”

Hij naar binnen met veel streken
en zijn kopken eens gesteken
door het veel te klein guichet :
daar verloor hij kan én pet !

’t Petje heeft hij vlug gegrepen,
maar zijn kan kreeg enkel nepen
op de bodem en het scheel :
slechts de stukken bleven heel.

Jeanske is dan met de brokken
naar de Kwaadhoek op getrokken.
“ ’t Geeft niet, is ‘r een gaatje in,
doe de melk er toch maar in.”
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“ ’t Vriest toch, “ dacht hij “ harde koppen,
’t melkske zal die gaten stoppen :
eer ik voetstaps wederkom,
heb ik weer een “hele bôm !”

Zo gezegd en zo verbleven :
’t melkske is wel opgesteven,
maar het drupte toch nog wat.
Heel de Kwaadhoek lag àl nat.

Toen zijn vrouw de melk wou koken,
is ze in koleir’ ontstoken :
want voor zulke dure prijs,
kreeg ze slechts een klompke ijs.

Al de rest had Jean verloren ;
heel de Kwaadhoek was vol sporen,
die nu plots en overhoopt,
in de “MELKWEG” werd herdoopt !

~~ ~~ ~~ ~~

Den Dekker met zijn lange frak,
die droeg eertijds een djaverklak,
totdat ’t malheur is voorgevallen,
dat hij eens was in ’t slaap gevallen,
bij ’ t beeld van Sint-Antoon !
Toen kwam hij met zijn kopken schoon
en met zijn haar verward,
en met de schrik in ’t hart,
al bij zijn Liza weer.
Die ging vaneigest weer te keer.
Maar of ze Djang nu kijfde of niet,
Den Djang, die vindt zijn klaksken niet.
Hij loopt nu me een potsken op
en krijgt gedurig pijn al in zijn kop.
Maar als hij eens zo lui niet was,
dan  kwam zijn klaksken van een pas,
toch bij de eigenaar terecht ?
Want ik heb ’t klaksken vastgehecht
Terwijl het maantje scheen…….
AAN SINT-ANTONIUS ZIJNEN TEEN.  
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Gelezen in de krant - GAZETTE VAN LOKEREN
Zondag 20 april 1862. - 19e Jaer N.° 919. - Pagina 4, kolom 1
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Zelfstandige naamwoorden met S – deel 3
‘Alle goede dingen bestaan uit drie’… dit gezegde verwijst niet naar de Heilige
Drievuldigheid, maar naar het oude rechtsbestel, waarbij ‘ding’ dus een afkorting is
voor gerechtsgeding. En dat duurde in principe drie dagen.  Dit weetje krijgt u cadeau
bij de derde aflevering van de zelfstandige naamwoorden die beginnen met een S. 

Soeduur: soldeersel – van het Franse soudure
Soldoat: een soldaat – een lange a wordt als oa uitgesproken voor een t
Soffroan: saffraan
Solo-slim: alle slagen halen bij kaartspel (wiezen)
Sosseteit: een vereniging, sociëteit – we hebben de uitspraak wat ‘vereenvoudigd’
Sossiesen: worsten – van het Franse saucisse
Spaal: een spel een partijtje, een speld – e verandert in a voor een l
Spaleken, spaaldeken: een speldje om te naaien
Spalekop: het bolletje aan een kopspeld
Sparadrap: kleefpleister – is het Franse woord voor pleister
Sparloet: een dennenappel
Spaugsel: braaksel
Spekuloasie: speculaas
Spender: kleine bergruimte onder een trap, het woord is verwant met spinde (provi-
siekast)
Spetploeg: een wentelploeg, keerploeg – afgeleid van spetten (spitten)
Spie: een puntig stuk (taart)
Spieëk: de spaak van een houten wiel – een ‘speek’ is een stuk hout
Spieëkbak: een spuwbak
Spieëkmadaulie: een duwtje op de borst met de duim
Spieëksel: spuugsel, speeksel
Spieëtlap: een spatlap
Spiejoen: een spion
Spietspijn: een soort hout, komt van het Engelse pitchepin (Amerikaanse den)
Spinnekop: een spin
Spinnekoppenet: een spinnenweb
Splenter: een splinter - klankwissel
Spoaë: een spade
Spons(h)anddoek: badstoffen handdoek – wie herinnert zich de ‘sponsen’ jongens-
shorts, die de nationale vakantiedracht waren?
Sprieë: een spreeuw – eeu klinkt steeds als ieë
Spriet: een gulp, herdersstaf – was oorspronkelijk de plaats waar de benen tegen het
lichaam komen en werd later gebruikt om het deel van de broek aan te duiden, dat
deze ruimte bedekt.Een oud kinderversje:

Onze Charel is ne straffe gast
Want zijne spriet goa mê ne grendel vast

Spriewaul: goedaardige deugniet, levendig kind – verwijst naar de sperwer (of klamper)
Spruitstek: spruitstengel
Stalling: alle stallen onder één dak
Stambeeld: een monument, standbeeld – klankwissel n/m en verdwijnen van d in het
midden van een woord
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Staump: een duw, stamp
Staur: veedrijver, opjager van wild
Steekvogel: vogel waar de schutter naar richt
Stekduuësken: een lucifersdoosje – een stek is een puntig stokje
Stekelbaksken: stekelbaarsje, ook bliekske genoemd
Stekelveiërken: een egel
Stekerken: opvouwbaar kinderwagentje, buggy
Steiërfput: en zinkput. Het gebruik van de put dateert uit de 18de eeuw, toen men
alle overschotten in een put gooide, in de hoop dat ze zouden afbreken.
Steiërkwauter: salpeterzuur
Stek: ijzeren pin, bijtende opmerking – ze gaf mij alkaks ne stek betekent ze maakte als
was het toevallig een giftige opmerking
Ster: een hemellichaam, kop of hoofd
Stieënezel: kleine ezel, eigenzinnig koppig mens
Stieënrat: Guinees biggetje
Stiksken: een stukje – a stiksken vlees
Stinker, stinkoard: smeerlap – ook in de uitdrukking hij vertrok mê zijne stinker in zijn
gat (hoeft wellicht geen uitleg)
Stinkerken: een afrikaantje (bloem)
Stijsel: stijfsel, zetmeelpoeder om textiel te stijven – de f verdwijnt voor s
Stoasie: spoorwegstation
Stoef: bluf, snoeverij
Stoefer: een pocher, opschepper
Stoeferken: pochet, zakdoekje in borstzakje van een vest, dikwijls assorti met de das,
a.ha.w. om ermee te pronken 
Stoefkont: een meisje dat graag pronkt
Stoepken: een stompje, een overschotje 
Stofnetten: stofdraad, ontstaan doordat stof aan oude spinnenwebben of -draden
blijft kleven 
Stokvis: gezouten en gedroogde kabeljauw

Handjes draaien, koekebakken vlaaien
Handjes draaien, koekebakken vis
Ge kunt da nie geloven hoe lekker dat da is
Stokvis 

Stoofbuis: een kachelpijp
Stoofhauk: een pook, stoofhaak
Stoofkarbonoaën: karbonade
Stoofpot: gietijzeren vuurpot
Stooksel: brandhout voor haard of kachelpijp
Stoppenaulde: een stopnaald
Stopsel: een kurk
Stopselgeweiër: een speelgoedgeweer
Storse: een gordijn – van het Franse stores
Stoverij: een stoofpotje van vlees
Stramijn: een vergiet – gaat terug op het Oudfranse estamine (zeefdoek), dat evolueerde
naar estermine en later stermijn - stremijn
Stratjee: een straathond 
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Strekevent: een opschepper, iemand met veel streken
Streiment: een woordenwisseling, discussie – strein is strijden met woorden
Streir: een betweter, iemand die altijd in discussie gaat
Strek: een strik, versiersel – klankwissel tussen i en e
Strijksoarze: een deken waarop men strijkt
Stroatluuëper: een straatloper, iemand die veel op straat te vinden is
Stroeisel: kunstmest
Strop: strik om wild te vangen, een guitig kind – oh gij klein strop
Struikbuuënen: prinsessenbonen
Struikelstieën: een struikelblok
Stuiver: een oud muntstukje
Stuik: schoven graan recht tegen elkaar gezet
Stuikgat: voet van een gevelde boom
Stut: staartbeen, stuit – monoftongering van de tweeklank ui
Struuëken, struuëtsjen: een strootje – struuëken trekken
Struuëmijt: een stromijt
Struuëper: een stroper, penser
Struuët: stro
Stuul: een stoel – klankwissel met oe
Stuulekesgaald: stoelgeld, betaald bij de collecte in de kerk
Stuulevlechter: een stoelmatter
Suikerbuuën: suikerboon, gegeven bij de geboorte van een kind
Suikerij: cichorei, verbastering van de oorspronkelijke naam
Suikerkindje: een verwend kind
Suikerstok: snoepgoed, zuurstok
Sukkelas, sukkeleiër: sukkelaarster, sukkelaar
Sukkelstroatsjen: sukkelstraatje – in’t sukkelstroatsjen zitten
Superstiesie: bijgeloof – van het Franse superstition
Supieten: kalfszwezeriken – komt in vele dialecten voor als sepieten, sipieren en alle
mogelijke varianten daarop. Zou teruggaan op het Spaanse chupar (zuigen), maar de
verklaring is niet éénduidig.
Suppozietoaër: een zetpil, poepsnoepje - van het Franse suppositoire
Swoanjuir: een verzorger – van het Franse soigneur
Swies: suisse, kerkbaljuw. Stond in voor de orde in de kerk en droeg daartoe een
imposant uniform en een hellebaard. Momenteel nog sporadisch aanwezig (als
ceremoniële functie).
Swiet: gevolg bij een plechtigheid – van het Franse suite
Swoaree: een avondfeest – van het Franse soirée
Swoareeklieëd: een avondjapon

En zo nemen we in stijl afscheid van de naamwoorden met als beginletter S. Tot in
de zomer!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 2021
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
01 Lucienne De Clercq (92 j.) w. v. Frans Everaert, †WZV “ ’t Heuverveld” Waasmunster,
begraven te Sinaai
04 Godelieve Poisson (79 j.) e. v. August Wuytack, † WZC “Sint-Jozef” Sint-Pauwels,
voorheen Neerstraat
07 Walter Van Puyvelde (78 j.) w. v. Nelly Meutermans, † WZC “De Linde” Beveren,
asverstrooiing te Sinaai, voorheen Godelievelaan
09 Gaston Notenbaert (89 j.) † WZC “ ’t Heuverveld” Waasmunster, asverstrooiing
Waasmunster- Sombeke
10 Gabriëlle Schamphelaere (88 j.) e. v. Michel Vercammen, Zwaanaardestraat
10 Elisabeth Van Wesenbeeck (91 j.) w. v. Achiel De Vos, † AZ “Niklaas” Sint-Niklaas,
voorheen Dr. R. Haeltermanlaan
12 Robert De Cock (95 j.)  † WZC “Huize Den Dries”, voorheen Burmstraat
14 Marie Louise D’hooghe (81 j.) w. v. Denis De Wilde † WZC “Grootenbosch” Beveren
15 Monique De Bruyne (75 j.) w. v. Herman Creve, † Sint-Niklaas, asverstrooiing
begraafplaats Waasmunster-Ruiter
19 Peter Mariman (64 j.), Hooimanstraat
19 Ivette De Clerck (88 j.) asverstrooiing begraafplaats Belsele
20 Marie-Josée Creve (76 j.) † WZC “Vlashof” Stekene
24 Emiel Smet (78 j.) e. v. Jacqueline Bosteels, † Sint-Niklaas.
30 Theo Verschueren (93 j.) e. v. Yvonne Poppe, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Zwaanaardestraat

-februari
02 Margriet Verschraegen (94 j.) w. v. Octaaf Maes, † Stekene, voorheen Tinelstraat
05 Marie-Hélène Messelis (96 j.) w. v. Roger De Bie, † WZC “Huize Den Dries”
12 Christine Lecocq (69 j.) l.g. van  Luc Wille, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
18 Mariette De Fré (84 j.) w. v. Marcel Van Osselaer, † Sint-Niklaas, Wijnveld
20 Anna Rooms (96 j.) w. v. Oswald De Smet, Zwaanaardestraat
25 Anni Van Damme (74 j.) w. v. Freddy Cornu, † Beveren, Puiveldestraat

-maart
04 Alice Codenie (97 j.) w. v. Marcel Hermans, † WZC “Huize Den Dries” Sinaai
05 Urbaine Buytaert (81 j.) e. v. Maurice Vertenten, † WZC “Huize Den Dries”, bij-
zetting columbarium begraafplaats Sinaai
06 David Polfliet (42 j.) † Beveren, Kernemelkstraat
06 Lydie Jacobs (81j.) w. v. Carlos Magerman, † Sint-Niklaas, uitvaart en teraardebe-
stelling Sinaai  
07 François Donders (71 j.) l.g. van Rita De Beule, † Sint-Niklaas, Neerstraat
16 Godelieve Paelinck (84 j.) w. v. Marcel Baart, † Sint-Niklaas, Sinaaidorp
17 Marcella Van De  Velde (76 j.) e. v. Jozef Berckmoes, † Sint-Niklaas, Puiveldestraat
21 Mariette De Smet (84 j.) e. v. Gentil Van Acker, † Sint-Niklaas, Edgar Tinelstraat
21 Hilde Rollier (49 j.) d. v. Marcel en Godelieve De Vos, † Sint-Niklaas, bijzetting
columbarium begraafplaats Sinaai
22 René Andries (83 j.) w. v. Florida Blondeel, † Sint-Niklaas, WZC “Huize Den Dries”
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-april
04 Liliane De Weggheleire (77 j.) e. v. Robert Vyt, † Belsele-Puivelde, asverstrooiing
begraafplaats Sinaai
15 Henny Pijpers (73 j.) w. v. Lydia Adriaenssens, † Sint-Niklaas, “Hof ter Clipsen”
Lokeren, begraven te Sinaai
21 Dimitri De Bock (33 j.), z. v. Patrick en Sandra De Fre, Wijnveld
27 André Polfliet (92 j.) w. v. Febronie Notenbaert, †WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Leestraat
30 Yvonne Poppe (90 j.) w. v. Theo Verschueren, † Sint-Niklaas, WZC “Huize Den Dries”,
voorheen Zwaanaardestraat

-mei
08 Julbert Van Hecke (90 j.) w. v. Suzanne De Jaeck, † Mechelen
13 Karel Smet (78 j.) w. v. Gerda Van Mieghem, WZC “Sint-Jozef” Sint-Gillis-Waas,
† Sint-Niklaas,  bijzetting begraafplaats Sinaai
15 Paula Van Strijdonck (99 j.) w. v. Edmond De Tender, † WZC “Huize Den Dries”
18 Hugo Vercauteren (64 j.) e. v. Myriam Zaman, † Sint-Niklaas, Tinelstraat
24 Eduard Verstraete (98 j.) w. v. Cécile Van Mieghem, † Belsele, voorheen Sinaaidorp
31 Lucien Herman Smet (68 j.) e. v. Betty Ongena, † Gent, Tinelstraat

-juni
18 Robert Bogaert (93 j.) w. v. Suzanne Ongena, † Sint-Niklaas, Kruisstraat – Belsele
26 Leon Baert (89 j.) e. v. Lucia Ruts, † Sint-Niklaas
27 Etienne Ferket (73 j.) l.g. van Godelieve Verdurmen, † Barvaux, asverstrooiing
begraafplaats Sinaai

-juli
01 Madeleine Van Acker (86 j.) w. v. Cyriel Van Cleemput, † Sint-Niklaas, voorheen
Luitentuitstraat
03 Marcel Polfliet (85 j.) e. v. Gerarda De Pauw, † Belsele, voorheen Luitentuitstraat
16 Antoine Poppe (66 j.) e. v. Carine Ilegems, † Sint-Niklaas
19 Marcel Watté (76 j.) e. v. Nelly Thuysbaert, † Sinaai, Klokke Roelandlaan
23 Martha De Bock (79 j.) † Sinaai, WZC Het Lindenhof Belsele
24 Jeanneke Maes (93 j.) w. v. Jan Bogaert, †WZC “Huize Den Dries”, voorheen Wijnveld
26 René Seghers (79 j.) e. v. Liely Eerens, † AZ Nikolaas Sint-Niklaas, Hooimanstraat
27 Irena Bruggeman (91 j.) w. v. René Carpentier, † Lokeren

-augustus
14 Viviane Nimmegeers (73 j.) w. v. Roger Maes, † Sint-Niklaas
26 Fernanda Van Osselaer (72 j.) e. v. Robert Smet, † Belsele
27 Godelieve Van Bocxlaer (90 j.) w. v. Etienne Rossaert, † Sinaai, voorheen Belsele
28 Armand Genbrugge (83 j.) e. v. Suzanne De Rycke, † WZC “Populierenhof Nieuw-
kerken, Wijnveld
30 Maria Van Britsom (80 j.) w. v. Jozef De Smet, † WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Wijnveld

-september
05 Wim Verstraeten (64 j.) e. v. Dominique Vermeulen, † Sint-Niklaas, voorheen Hels-
vuurstraat
07  Freddy D’Hollander (68 j.) z. v. Marcel en Emma Baert, † WZC “Huize Den Dries”
Sinaai
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12 André Ongena (88 j.) e. v. Lea De Vos, † WZC Sint-Jozef Sint-Pauwels, voorheen
Zwaanaardestraat
20 Guido Smet (76 j.) e. v. Regina Van Goethem, † Waasmunster

-oktober
05 Staf De Smedt (91 j.) † WZC “Huize Den Dries” Sinaai 
12 Adriana Raes (89 j.) w. v. Jozef De Windt,†WZC “Huize Den Dries” Sinaai, voorheen
Wijnveld
20 Marie-Louise Maes (90 j.) w. v. René Schelfaut, Helsvuurstraat
23 Maria Selis (96 j.) w. v. Emiel Smet,† WZC “Huize Den Dries” Sinaai, uitvaart Sint-
Pauwels
26 Jeanne Meersman (92 j.) w. v. Henri Van den Broeck, † WZC “Huize Den Dries”
Sinaai, voorheen Zwaanaardestraat
27 Adrienne Van Puyenbroeck (97 j.) w. v. Alfons De Pagie, †WZC “Huize Den Dries”
Sinaai, begraving urneveld Heimolen Sint-Niklaas

-november
02 Roger Goethals (82 j.) e. v. Ivonne Wuytack, † Waasmunster
03 Gilberta Geldof (96 j.) w. v. Frans De Permentier, l.g. van Georges Luttens, † WZC
Heilig-Hart Sint-Niklaas, uitvaart Sinaai, bijzetting Tereken Sint-Niklaas
04 Odilon Maes (78 j.) e. v. Monique De Wilde, † Aalst, Geraardsbergen-Zarlardinge
09 Greta Van Lysebetten (79 j.) e. v. Gust Thierens, † Dendermonde, voorheen Edgar
Tinelstraat
11 Denise Bracke (91 j.) w. v. Marcel De Meester en Frederik Creve, l.g. Etienne
Strobbe (†), † Lokeren, voorheen Dries
12 André De Cock (92 j.) e. v. Alice Bal, † WZC De Gerda Sint-Niklaas, Heirstraat
15 Godelieve Coppieters (68 j.) e. v. Etienne Notenbaert, Hellestraat
16 Martha Dieleman (83 j.) e. v. Valère Durinck,† Sint-Niklaas, Weimanstraat
24 Bram Smet (36 j.) e. v. Mieke Everaert, Helsvuurstraat
25 Maria Verberckmoes (69 j.) e. v. Eddy Pauwels, † Sint-Niklaas, begraving op de
begraafplaats van Sinaai
27 Godelieve Ivens (85 j.) w. v. Piet De Smedt, † WZC “Huize Den Dries” Sinaai, bij-
zetting urne op de begraafplaats Heimolen Sint-Niklaas
-december
03 Octaaf Vermariën (68 j.) e. v. Rita Merckx, † Stekene, afscheidsneming te Sinaai,
asverstrooiing Stekene
05 Arthur De Vylder (80 j.) w. v. Lea De Maesschalck, † WZC “Huize Den Dries” Sinaai,
bijzetting urne op de begraafplaats Bleekmeersstraat Lokeren
07 Marcel Meuleman (86 j.) e. v. Elisabeth D’hooghe, † Sint-Niklaas, Klein-Sinaai
10 Diana De Meester (79 j.), d. v. Cyriel en Angelique De Smet, † Sint-Niklaas
21 Marcel Minnebo (84 j.) e. v. Marie-Thèrèse De Kerf, Sinaaidorp
23 Maria Madeleine Verwulgen (96 j.) † Gent
26 Lucienne Verplaetse (91 j.) w. v. Jozef Van Hoydonck, † WZC “Ter Engelen”
Lokeren, voorheen Hulstbaan
30 Gaston Apers (91 j.) w. v. Rosa Ven, † WZC Spoele Sint-Niklaas

Georges Tallir
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