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Disselingen
Familiekunde of genealogie
“Klim in je stamboom”is niet alleen de titel van een boek maar ook een uitnodiging
om zelf uw familiegeschiedenis uit te pluizen. Het is een boeiende bezigheid waarin
we onze ouders en voorouders terugplaatsen in hun tijd en leefmilieu. Daardoor is
het meer dan een zoektocht naar namen met een zo groot mogelijke stamboom als
resultaat. Enkele bestuursleden binnen onze heemkring willen u daarbij helpen.
Contacteer ons of breng ons een bezoekje op zaterdag tussen 10 en 11 u in ons lokaal
op de bovenverdieping van het gemeentehuis. De eerste bijdrage over dit onderwerp
in dit nummer van Etienne Bogaert kan u eveneens op weg zetten.
Nacht van de Geschiedenis : dinsdag 27 maart
Zoals in het vorig nummer van Sinaïek vermeld, brengen het DF en Den Dissel een
gevarieerd programma rond het thema “Aan tafel”. Blikvanger op de tentoonstelling is ongetwijfeld de verzameling van een 60-tal oude menu’s (vanaf 1875)
van vooral Sinaaise families, samengesteld door Georges Tallir.
Je kan deze tentoonstelling bezoeken : - zat. 24 maart tussen 14 en 17 u
- zon. 25 maart tussen 10 en 12 u en tussen 14 en 17 u - di. 27 maart vanaf 19 u
Op dinsdagavond zal Lutgarde Verschelden de slijtpap koken en Marleen De
Plukker hierbij vertellen over eetgewoonten en tafelen in het Waasland. Kom jij ook
proeven en luisteren? Ook niet-leden zijn welkom.
Tentoonstelling toneelkring “Baudeloo”
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan organiseert toneelkring “Baudeloo” een
foto- en affichetentoonstelling in het gemeentehuis. Deze beelden zullen ongetwijfeld
bij de Sinaaise toneelliefhebbers, zowel spelers als kijkers, vele herinneringen
oproepen. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de lentejaarmarkt op zondag 29
en maandag 30 april 2007, telkens tussen 10 en 17 u. Iedereen is van harte welkom.
Jaarboek
In 2007 bestaat de “Katholieke Vereniging voor Gehandicapten” (KVG) uit ons dorp
50 jaar. In ons jaarboek willen we de geschiedenis, de werking en de boodschap,
afgewisseld met vele foto’s, vastleggen en daardoor bewaren voor het nageslacht.
Deze publicatie zal voorgesteld worden tijden de “Nazomer van Sinaai” ter gelegenheid van de jaarmarkt in september.
“De Laatste Show”
In de krant van 22 februari 1947 verscheen een bericht over ene Remi Vercauteren
uit Sinaai-Waas omdat hij van generaal Eisenhouwer een diploma had ontvangen
voor zijn hulp aan de geparachuteerden tijdens WO II.
Op vraag via e-mail van een redacteur van het VRT-programma “De Laatste Show”
met Frieda Van Wijck heb ik hen in contact gebracht met de zoon van de vroegere
veldwachter. Op donderdag 22 februari 2007 behandelde Marcel Vanthilt in zijn
geschiedkundige rubriek dit krantenartikel en toonde hij het ingelijste diploma.
Heb je het ook gezien?
Etienne De Meester
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Stamboom: Hoe begin ik eraan?
Als familievorser zoek je eerst in je onmiddellijke omgeving volgende zaken:
- alle gegevens over geboorte en doop, zoals de aankondiging met zoveel mogelijk
informatie bv: gewicht, lengte, doopgetuigen, enz...
- eerste en plechtige communieprentjes.
- trouwaankondigingen, telegrams, badankingen, menukaarten, trouwboekjes of
kopies daarvan.
- rouwbrieven, bidprentjes, foto’s van de zerken en plaatsaanduiding, krantenartikels
en informatie over belangrijke gebeurtenissen.
- schooluitslagen, diploma’s en getuigschriften, belastingbrieven, facturen, testamenten,
koop- en verkoopakten, foto’s van woningen, lidmaatschapkaarten.
- Eerste mis- en priesterwijdingen, intrede en professie van kloosterlingen, informatie
over begijnen, enz...
Familieonderzoek:
Belangrijk is zoveel mogelijk inlichtingen bij familie en kennissen te verzamelen. En
waar kunnen we dat beter vinden dan bij onze ouders en grootouders, beginnende
met de oudsten, die nog bij de haard verhalen hoorden over hun groot- en overgrootouders. Dit is een onmiskenbare schat aan gegevens die anders teloor zou gaan. Ook
de liederen uit die tijd, soms zelf bedacht of opgenomen op band, zijn belangrijk,
hier dient men meteen de bron van alle gegevens vast te leggen.
Achieven:
Ook kan men best eens nagaan of er reeds een onderzoek omtrent de familie werd
gedaan, bv. in bibliotheken, archieven, heemkringen, internet en op de VVF-Centra.
Natuurlijk moet men deze gegevens nog eens zelf controleren door aktes van
geboorte , huwelijk en overlijden te raadplegen in de stads- en rijksarchieven.
Voor Sint-Niklaas en deelgemeenten kan men gratis terecht op de 3de verdieping
boven de bibliotheek te St-Niklaas, telkens op woensdag- en donderdagnamiddag
van 13.30u tot 17.00u.
Het Rijksregister te Beveren is doorlopend open van dinsdag tot vrijdag van 08.30u
tot 16.30u en op zaterdag buiten de verlofperiode van 08.30u tot 16.00u. Dit archief
is één van de acht archiefbewaarplaatsen van het Rijksarchief in Vlaanderen, naast
dat te Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en Ronse .
In het Rijksarchief te Beveren is er plaats voor ruim 60 strekkende km archief. Wie
meer wil weten over zijn voorouders kan in het Rijksarchief te Beveren terecht om
volgende belangrijke bronnen te raadplegen :
Registers van burgerlijke stand vanaf 17 juni 1796 (gevolg annexatie van de
Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk):
Ze bevatten:
Geboorteakte: met naam, beroep, leeftijd, ouderdom geboorteplaats en woonplaats
van de ouders,voornamen en geslacht van de boreling, plaats, datum en uur. Van de
twee getuigen is de naam vermeld plus leeftijd,beroep en eventueel woonplaats.
Huwelijksakte: plaats, datum en uur van het huwelijk, met naam en voornaam van
beide echtgenoten, beroep en woonplaats, leeftijd, geboorteplaats, vermelding
huwelijkscontract, militiegetuigschrift, vermelding min-/en of meerderjarig.
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Naam van de ouders, leeftijd, beroep en woonplaats of plaats en datum indien
overleden, verwantschap. De huwelijksakte is de akte met de rijkste gegevens
Overlijdensakte: datum, uur en plaats van overlijden met naam overledene, beroep,
leeftijd, eventueel aangevuld met de geboortedatum en geboorteplaats, gegevens
huwelijkspartner(s), getuigen met naam en voornaam, verwantschap, ouderdom en
beroep en indien gekend, geboorte- en woonplaats.
Parochieregisters:
Deze dateren uit het Ancien Régime bepaald door het Concilie van Trente (1545-1563)
en bevatten:
Doopakten: Hierin vindt men naast de voornaam/-namen van de dopeling, de
voornamen van de ouders, peter en meter, eventueel aangevuld met afkomst.
Huwelijksakte: Hier vermeldt men naast bruid en bruidegom ook de namen van
de getuigen (voor 1752 worden de ouders weinig of niet vermeld).
Begraafakte: deze zijn over het algemeen zeer kort: vermelding familienaam, voornaam en datum begrafenis.
De jaarlijkse vergoeding voor de Rijksregisters bedraagt 20 € en geeft toegang tot alle
Rijksregisters. Tot slot doet het Rijksarchief te Beveren ook dienst als genealogisch
centrum met de grootste collectie microfilms van parochieregisters en van registers
van de burgerlijke stand van heel Vlaanderen. Het is gelegen op de
Kruibekesteenweg 39/1 9120 Beveren . E-mail: rijksarchief.beveren@arch.be
Belangstellenden kunnen ook lid worden van de “Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde” en aldus gebruik maken van hun onschatbare informatie.
Heemkring “Den Dissel” tracht ook een archief op te bouwen van namen die in
Sinaai vertrouwd waren. Eventuele gegevens of genealogisch materiaal is dan ook
ten zeerste welkom, zodat we onze nakomelingen ook in deze gemeente aan hun
trekken kunnen laten komen.
Hierna tonen we een kwartierstaat als voorbeeld van de familie Bogaert, komende uit
de Nieuwpoortstraete te Lokeren, die zich in 1856 te Sinay vestigde. Joannes-Baptiste
deed zijn eerste intrede op 26/2/1856 als landbouwer op den Baes, nadien als
jachtwachter op het Lysdonck, gevolgd door zijn zoon Polydoor en nadien door zijn
kleinzoon Julius Bogaert.
Casimirus volgde zijn broer Joannes-Baptiste, naar Sinaai op 27/6/1860 en vestigde
zich als landbouwer op de Hulstersebaan 70, zijn zoon Jan-Jozef werd later ook
jachtwachter en woonde in de Leestraat.
Om te eindigen citeren we H. de Sosa
Welke taak kan grootser en heerlijker zijn
dan het leven van zovele doden,
die herinnering aan zovele vergetenen,
en het licht aan velerlei wat in het duister
verscholen bleef,terug te geven.
Etienne Bogaert
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x Lokeren 20.11.1830

8

IV/1

x Sinay 12.11.1849

9

IV/2

x Exaerde 17.01.1840

10

IV/3

23
HenricaVan Den Brande
Dr.v. Josephus & Leocadia Van Pottelberghe

V/7

V/8

°Sinay 20.09.1838
+Sinay 11.02.1908

22

° Sinay 19.08.1831
+Sinyi 02.01.1867

V/6

Desire Pardaen
Zn.v. Petrus & Maria-Ludovica Steeman

21

V/5

° Lokeren02.06.1810
+Sinay 18.05.1898

20

Maria Angelina Corthals
Dr.v. Laurentius & Maira Van Cauter

V/4

Charles Roels
Zn.v. Maria Theresia Roels
Landbouwer
° Exaerde 02.10.1808
+Belcele 09.01.1891

19

V/3

° Sinay 12.09.1819
+Sinay 22.09.1893

18

Marie Therese Van Boxlaer
Dr.v. Josephus & Coleta Meul

Victoria De Taey
Dr.v. Josephus & Joanna Van Der Cruyssen
Bobÿnster
° Wichelen 03.04.1808
+Sinay 08.06.1895

V/2

Benignus Van Clapdurp
Zn.v. Petrus &Anna Cornelia Van Daele
Lÿnwaadwever
° Sinay 05.03.1812
+Sinay 22.04.1900

17

V/1

Augustin Bogaert
Zn.v. Joannes & Petronella Van Rompu
Wever
° Lokeren 23.07.1801
+Sinay 27.02.1870

16

x Sinay 23.04.1862

11

IV/4

Casimirus
Bogaert

Marie-Louise
Van Clapdurp

Frederickus
Roels

Maria Florentia
Pardaen

Arbeider

Huisvrouw

Landbouwer

Kantwerkster

° Lokeren 24.08.1841
+ Sinay 13.12. 1891

° Sinay 02.11.1853
+ Sinay 10.12.1933

° Sinay 27.01.1851
+ Sinay

x Sinay 06.07.1878

° Sinay 15.10.1864
+ Sinay 10.09.1894
x Sinay 16.11.1884

4

III/1

5

III/2

Jan Jozef Bogaert

Maria Valentina Roels

Landbouwer - Garde-Sas

Huisvrouw

° Sinay 08.05.1883
+ Sinaai 04.06.1944

° Sinay 07.11.1886
+ Sinay 06.06.1929
x Sinay 27.11.1906

II/1

2

Cyriel Margaretha Bogaert
1e Lader NMBS
° Sinay 12.05.1915
+ Sint-Niklaas 26.10.1981

x Sinaai 15.12.1944

I/1

1

Etienne Rene Gerarda Bogaert
Treinbestuurder N.M.B.S
° Sinaai 08.05.1947

KWARTIERSTAAT VAN: ETIENNE BOGAERT
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x Zaffelare 29.04.1972

x Sinay 14.02.1828

12

IV/1

x 1835

13

29

V/6

30

x Sinay 02.07.1856

IV/2

14

IV/3

V/7

31

V/8

Seraphina Vertenten
Dr.v. Donatus & Maria Jacoba Vermeire
Landbouwster.
°Sinay 12.03.1811
+Sinay 04.04.1890

V/5

Pieter Baart
Zn.v. Jan & Catharina De Block
Landbouwer
° Hontenisse(Nl) 14.03.1803
+Sinay 18.09.1870
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° Zuiddorpe (Nl) 31.01.1827
+Sinay 10.09.1859

V/4

Caroline Verstraete
Dr.v. Josephus & Rosalia Schobijn

27

Joannes Franciscus De Plukker
Zn.v. Pieter & Seraphina Ivens
Werkman
° Sinay 20.01.1827
+Sinay 13.04.1917

° Exaerde 21.08.1794
+Wachtebeke 17.11.1862

V/3

Barbara De Mey
Dr.v. Joannes & Anna Maria De Boom
° Baerdegem
1808
+Wachtebeke 11.04.1850
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V/2

Jacobus Pringels
Zn.v. Joannes & Joanna Catharina Devos

25

Rosalia Michiels
Dr.v. Joannes & Joanna Francisca Roels
Huishoudster
° Sinay 30.03.1804
+Sinay 08.01.1885

V/1

Pieter Joannes Poppe
Zn.v. Petrus & Isabella Pauwels
Landbouwer
° Sinay 05.10.1799
+Sinay 01.11.1873

24

x Sinay 13.01.1836

15

IV/4

Josephus
Emanuel
Poppe

Clementina
Pringels

Alfons
De Plukker

Laurentia
Baart

Landbouwer

Landbouwster

Landbouwer

Landbouwster

° Sinay 27.02.1834
+ Sinay 28.04.1915

° Wachtebeke 04.04.1850
+ Sinay 24.10.1931

° Sinay 30.12.1857
+ Sinay 24.02.1933

x Waasmunster 19.06.1872

6

° Sinay 15.04.1857
+ Sinay 21.01.1942
x Sinay 04.04.1883

III/1

7

III/2

Teofiel Poppe

Marie-Louise De Plukker

Landbouwer - Vlasbewerker

Herbergierster (Snepken)

° Sinay 21.09.1879
+ Sinay 23.01.1934

° Sinay 02.01.1887
+ Sinay 19.02.1965
x Sinay 03.01.1913

II/1

3

Maria Joanna Poppe (Maria van ‘t Snepken)
Landbouwster
° Sinay 04.11.1919
+

I/1

Godelieve Emma Raymond Mareen
Zaakvoerster
° Zaffelare 02.10.1947

Samenstelling: Etienne Bogaert
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Dialectnamen van vogels
Enkele mensen zullen misschien de dialectnamen van alle vogels uit onze streek
nog kennen, maar toenmalige vogelvangers kenden vaak alleen de soorten die ze
op de najaarstrek konden vangen. Gezien de mensen destijds veel nauwer bij de
natuur betrokken waren, was er toch een bredere waaier dan vogelvangers alleen,
die dialectnamen van vogels kenden. Denken we maar aan landbouwers, jagers en
wellicht enkelen die als hobby naar vogels keken. Degelijke vogelgidsen waren toen
amper te krijgen en de kostprijs ervan kon voor de gewone man al een belemmering
zijn om er een aan te schaffen. Toen mijn vader me rond 1950 zijn kennis begon
door te geven,kreeg ik dus enkel de dialectnamen ingelepeld. In deze bijdrage wil
ik dan ook de dialectnamen van vogels en rond de vogelvangst belichten.
Bij een aantal dialectnamen is de oorsprong vrij gemakkelijk te achterhalen. Voor
andere is dat minder duidelijk. Waar mogelijk wordt een verklaring van de dialectnaam
aangegeven. Van een aantal vogelsoorten die wel degelijk in Sinaai voorkwamen, is
geen dialectnaam bekend, vooral van deze die vrijwel nooit werden gevangen of
bejaagd, of die weinig opvielen in de natuur.

Dialectnaam

Nederlandse naam

Papmusse

Huismus

Steenmusse
Ringmus
Van de twee soorten mussen die hier voorkomen werd
de grootste (dikste) Papmusse genoemd, de kleinste
Steenmusse. Trouwens zou “steen-” nog bij andere
soorten gebruikt worden om kleine of kleinste aan te
duiden.
Meirlaen

Merel

Franse Lijster

Zanglijster

Ringmus

Djaklijster of Peirdelijster
Grote Lijster
Daar de grote lijster zeker een voorkeur toont voor kortgebeten “paardenweiden”kan
de dialectnaam daarnaar verwijzen. De roep van de soort kan de eerste dialectnaam
verklaren.
Blau Lijster of Blaukop
Kramsvogel
Kramsvogels hebben een blauwgrijze kop.
Schreejr
Koperwiek
Het geluid dat deze lijstersoort die hier enkel doortrekt, maakt, werd als “schreeuwen”
geïnterpreteerd.
Bossijsken
Goudhaantje
Dit kleinste Europese vogeltje werd als sijsje aanzien. Ze zijn zeer gebonden aan naaldhoutbossen.
Knuiter of Meuzeleir
Kneu
Meuzeleir werd enkel naar de grens met Lokeren toe gebruikt.
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Pieterkeuning
“Pieter” betekent hier klein.

Winterkoning

Blau Wintermusse
Heggemus
De blauwgrijze kop van deze soort speelde bij de
naamgeving zeker mee. Door de bruingestreepte bovendelen werd deze vogel als een mus aanzien, alhoewel er
totaal geen verwantschap is met onze echte mussen.
Luweirk

Winterkoning

Veldleeuwerik

Lieveken
Boomleeuwerik
Hier speelde zeker een klanknabootsing mee,met enige verbeelding hoort men in
de roep van deze soort “lieveken-lieveken”.
Kantluweirk
Boompieper
Door het “leeuwerikachtig”opstijgen en zingend neerdalen van de boompieper
werd hij een leeuwerik genoemd. Het vaak boven in een boom of houtkant zitten
verklaart het eerste deel van de naam.
Peirdewachtere

Witte Kwikstaart

Koewachterken of Geijle Peirdewachter Gele Kwikstaart
Beide soorten vinden we vaak rond vee en “paardevijgen”.

Witte Kwikstaart

Takkeling of Botvinke
Vink
“Takkeling” kon twee betekenissen hebben. Eerst en vooral “jonge vink” en ook
een vink die “Sinaaise zang” zong, namelijk met “suskewiet” als eindzang.
Destelvinke
Putter
Gezien de soort vaak op distels te zien is, ligt de naam voor de hand.
Gaubotter of Botter

Goudvink

Kwekker
Keep
De roep van deze soort kan als “kwééék” geïnterpreteerd worden.
Groenvinke of Vlasvinke
Groenling
Zowel de kleur van de vogel als het feit dat hij vaak op vlas te zien was, verklaren
de dialectnaam.
Tierijntjen

Sijs

Rietmusse
Rietgors
Naar de bruingestreepte bovendelen werd deze soort ook “mus” genoemd.
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Gruisseleir

Geelgors

Poverken of Pietje Pover
Roodborst
Mogelijk iets te maken met het feit dat roodborstjes
er in de winter, met het vederkleed bol opgezet bij
koude, er maar “pover” uitzien.
Groot Lipken of Kauzenpikkerken
Spotvogel
Spotvogels komen weleens aan kersen pikken en
lijken ietwat op fitis en tjiftjaf maar zijn wat groter.

Roodborst

Lipken of Ovenmaukerken
Tjiftjaf en Fitis
Gezien Tjiftjaf en Fitis twee soorten zijn die vrijwel niet van elkaar te onderscheiden
zijn in het veld, werden de geciteerde dialectnamen voor beiden gebruikt. “Lipken”
kan mogelijk een klanknabootsing zijn van de roep. Ovenmakerken wijst ongetwijfeld
op het ronde nestje met opening vooraan dat beide soorten maken.
Preutelasse
Grasmus en Bosrietzanger
De verborgen levende grasmus en bosrietzanger werden weinig duidelijk
gezien,zeker toen verrekijkers nog schaars waren,en kregen dezelfde dialectnaam.
Het gezang van beiden werd als “gepreutel” geïnterpreteerd.
Bonten Antweirpen

Grauwe Klauwier

Biestekkere
Grauwe Vliegenvanger
Het in de vlucht “stekken” van insecten door deze soort verklaart de dialectnaam.
Geijle Wiewoal
Wielewaal
Het mannetje van de wielewaal is helgeel met zwart gekleurd. “Wiewaol”is een
klanknabootsing van het geluid dat de vogel maakt.
Sprie

Spreeuw

Keeze

Mees algemeen

Koolkeeze of Dubbele Keeze
Koolmees
De Koolmees is duidelijk groter dan de andere hier voorkomende mezensoorten,
wellicht daarom “dubbele keeze”.
Blau Keeze
Pimpelmees
Deze mees heeft blauw op kop en vleugels.
Piepeling
Graspieper
De roep van deze soort is een “piep-piep-piep”.
Steenspecht
Grote en Kleine Bonte Specht
Gezien beide soorten heel wat kleiner zijn dan de groene specht, maar onderling
moeilijk uit elkaar werden gehouden, werden ze beiden steenspecht genoemd.
Steenaukstere
Klapekster
De klapekster werd gezien de kleur en de vrij lange staart als een kleine ekster
gezien. Daar de klapekster echter tot de klauwierachtigen behoort, is er van verwantschap met de Ekster geen sprake.
Zwaulm
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Boerenzwaluw

Kerkzwaulm

Gierzwaluw

Witgatjen
Huiszwaluw
“Witgatjen”werd wel niet zo courant gebruikt voor de huiszwaluw alhoewel die
dialectnaam logisch was, gezien deze soort een zeer goed zichtbare witte stuitvlek heeft.
Kwakkel

Kwartel

Wauterkieken

Waterhoen

Annewuiten

Vlaamse Gaai

Ienze of Piele (minder algemeen)

Wilde Eend

Katuil

Ransuil

Huiben

Steenuil

Klamper

Roofvogel algemeen

Mussenklamper
Sperwer, Smelleken en Torenvalk
De roofvogelsoorten waren destijds slecht gekend. Alle kleinere roofvogelsoorten
die men vogels zag slaan ter grootte van een mus werden mussenklamper
genoemd. Nochtans werd de sperwer ook wel eens sporadisch “scheirpen” genoemd.
Duivenklamper
Havik, Slechtvalk en wijfje van Sperwer
Grotere roofvogels die grotere prooien sloegen, vaak duiven, werden allen duivenklamper genoemd. Daar het wijfje van de sperwer duidelijk groter is dan het mannetje
viel ze ook in deze categorie. De Kon. Belg. Duivenbond gaf destijds een premie voor
de poot van een zogenaamde duivenklamper.
Brauwier

Buizerd

Bossneppe

Houtsnip

Zeemiene

Alle Meeuwen, vooral Kokmeeuw

Valduive
Houtduif
In baltsvlucht laten houtduiven zich als ‘t ware
vallen.
Kleine Valduive

Holenduif

Spieluiter

Wulp

Marolle
Meerkoet
Marolleken werd door sommigen ook voor dodaars
gebruikt, alhoewel dit duikertje dat sporadisch te
Sinaai voorkwam ,weinig gekend was.

Sperwer

Paul Vercauteren
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KRONIEK 1957
- april: kruishulde
Een monumentaal kruis, aan de paters geschonken, werd op Goede Vrijdag
plechtig gewijd, in stoet rondgevoerd en op een calvarie in het bos opgericht. Het
Christusbeeld van de Lokerse boetseerder Van de Vijver meet 3,25 m en is bevestigd
op een balk van bijna 5 m. Op het traject van de stoet waren op regelmatige afstanden
de staties van de kruisweg opgesteld.

De plechtigheid werd geleid door pastoor Bredael uit Waasmunster. In de processie
bemerken hier vooraan Arthur Baekelandt, de derde man achter hem is meester
Melckebeeck uit Belsele en de man naast de boom Jozef Van der Meulen.

mei: vlagwijding
Op zondag 19 mei ontving het korps van de Burgerlijke Bescherming haar vlag.
Burgemeester Haelterman en provinciechef Dauwe overhandigden op het gemeentehuis de nieuwe vlag aan vaandeldrager Petrus Vaerewijck. In de kerk wijdde pastoor
van Zandycke, bijgestaan door de onderpastoors De Naeyer en De Roover, het kleinood.
-juni: 25-jarig jubileum
Zondag 16 juni vierde de Kon. Handbooggilde Sint-Sebastiaan het zilveren jubileum
van provincieraadslid Oscar Weytens, die 25 jaar voorzitter en schrijver was.
- december: gouden priesterjubileum
Op de laatste zondag van het jaar was het dorp in feest ter gelegenheid van het
gouden priesterjubileum van E. H. Van der Massen. Hij werd geboren te Borsbeek
in 1874 en priester gewijd te Gent in 1897 door Mgr. Stillemans. Na zijn loopbaan
als professor te Geraardsbergen kwam het “directeurken” in 1909 als bestuurder
van het klooster der Eerwaarde Zusters van Eerherstel naar Sinaai.
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Kroniek 1958
- juni: 100 jaar H. Kindsheid
Op zondag 22 juni vierde gans Sinaai op schitterende wijze het 100-jarig bestaan
van het werk van de H. Kindsheid op onze parochie. De hernieuwde stoet, met o. a.
vijf praalwagens, trok door de straten van het dorp in aanwezigheid van Mgr.
Calewaert, bisschop van Gent. Juffrouw Emma Van Britsom, meer dan 40 jaar de
ziel van deze organisatie, werd passend bedankt en in de bloemen gezet.
Bij deze viering waren de
priesters Johan Geilleit,
Edgard Melchers, André
Van Coppenolle, Kamiel
Van der Massen onder
de genogdigden. Rechts
zit Emma Van Britsom
met naast haar Mevr. Lea
Verstraeten-Melchers
en burgemeester Dr.
Reimond Haelterman.

- oktober: nieuw orgel, gouden kloosterjubileum en verkiezingen
Op zondag 22 oktober beleefde Duizend Appels weerom een evenement:
de inzegening en de ingebruikname van het nieuwe orgel door de orgelisten
Verschraegen (St-Baafskathedraal te Gent) en Marc Van der Meulen.
Twee weken later vierde de wijk het gouden priesterjubileum van pater Philotheus
Van Lierde. Tijdens de H. Mis assisteerden twee neven van de jubilaris zodat drie
Van Lierdes voor het altaar stonden in een volle kerk. Tijdens zijn rijk gevulde loopbaan
bekleedde hij heel wat leidinggevende functies, predikte “missies” in vele dorpen
en steden en retraites in zowat al onze kloosters. Hij trad ook op voor het N. I. R. waar
men zijn godsdienstig halfuurtje hoog waardeerde.
Zondag 12 oktober koos Sinaai een nieuw gemeentebestuur. Lijst 1 van de C. V. P.
veroverde al de zetels met 2695 stemmen tegenover 263 voor de B. S. P. Volgende
raadsleden werden verkozen: Reimond Haelterman, Oscar Weytens, Hubert De
Weirdt, Firmin Seghers, Arnold Claus, Karel Verschelden, Theodoor Van Daele, Jan
Beirnaert, Gaston Keymolen, Alfons De Kerf en Joris Bracke.
-Dorpsgenoot onderscheiden.
In het jaar van de Expo werd onze dorpsgenoot Prof. Dr. F. J. De Waele, hoogleraar
aan de universiteit te Nijmegen, tweemaal onderscheiden. Eerst werd hij benoemd
tot eredoctor van de universiteit van Athene. Later ontving hij de mededeling van
de Italiaanse president dat hij voor zijn grote verdiensten voor de cultuur in Italië
benoemd werd tot officier in de orde “Al merito dela Republica Italiana”.
Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2006

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
02 Mia Maes (60 j), e. v. Robert Dutoy, Zwaanaardestraat
02 Willy Baert (72 j), e. v. Elza Van der Stoelen, Wijnveld
02 Jozef Raes (77 j), e. v. Maria Bruggeman, Gentbrugge
03 Oscar Vercauteren (84 j), e. v. Irène Parijs, Hulstbaan
07 Eddy Everaert (56 j), e. v. Gaby Thuysbaert, Molenstraat
11 Lucien Smet (77 j), e. v. Ivonne Van de Voorde, Stekene
19 Arthur Smet (94 j), w. v. Elisabeth Van Pottelberghe, Waasmunster
21 Maria Beeckman (86 j), w. v. Marcel Van der Stoelen
24 Maria Meersman (83 j), w. v. John Vercauteren, overleden te Sint-Niklaas
26 Valentina De Plukker (91j), w. v. Domien Van Laere, overleden te Sint-Niklaas
-februari
01 Petrus Schelfaut (83 j), e. v. Eliza De Cock, Leestraat
08 Christiane Meyskens (75 j), e. v. Roger Vispoel, E. Tinelstraat
13 Marcella Notenbaert (88 j), w. v. Juliaan De Meester, Molenstraat
16 Jozef Apers (83 j), e. v. Anny Elegeer, Wijnveld
23 Martha Van Osselaer (82 j), w. v. Roger De Cock, RH Vleeshouwersstraat
23 Xavier Gorrebeeck (21 j), Neerstraat
25 Gaby Verschraegen (79 j), e. v. Roger Van Acker, Huize Den Dries
26 Monique Tempels (63 j), e. v. Willy Quintelier, Waasmunster
27 Joanna Strobbe (79 j), w. v. Robert Van Mieghem, E. Tinelstraat
-maart
01 Alice De Volder (87 j), w. v. Fernand De Smedt, Puivelde
11 Edmond De Maesschalck (75 j), w. v. Elisabeth Hoppe, RH Den Dries
13 Lea Maes (78 j), w. v. Marcel Roels, Belsele
21 Joris Maes (91 j), w. v. Elisabeth De Cock, Klokke Roelandlaan
26 Lea Minnebo (78 j), w. v. Kamiel Wauters, Vleeshouwersstraat
28 Dorothea Van Santbergen (77 j), e. v. André Vercauteren, Puivelde
-april
02 Zulma Leys (93 j), w. v. Felicien De Hauwere, Zele
07 Joseph Maes (87 j), RH Vleeshouwersstraat
08 Gaëtan De Beule (25 j), e. v. Sofie Van de Winkel, Wachtebeke
11 Lucienne De Meester (72 j), w. v. De Roover Gustaaf, Puivelde
21 Seraphien De Smet (73 j), e. v. Lucienne Smet, Lokeren
25 Margareta Van Pottelberg (100 j), w. v. Petrus Smekens, Keizerstraat
27 Cyriel Van Driessche (84 j), w. v. Alice Geutens, Sint-Niklaas
-mei
07 Josée Van Eetvelde (77 j), e. v. Edmond Verschraege, Klein-Sinaai
09 André Maes (78 j), e. v. Margriet Verlee, Hulstbaan
12 Ivonne Van Gaever (82 j), w. v. Wuytack, Puivelde
15 Robert Moens (82 j), RH Vleeshouwersstraat
17 Agnes De Wilde (73 j), w. v. Albert Van Rumst, Sint-Niklaas
19 Julbert Verschraege (69 j), e. v. Irène Mervis, Stekene
22 Bernice Cornu (75 j), e. v. Hugo Spitaels, Puiveldestraat
25 Herman Van Osselaer (74 j), w. v. Emiliana Laureys, Belsele
-juni
05 Walter Beirnaert (63 j), Klokke Roelandlaan
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05 Gerarda Bogaert (82 j), w. v. Alfons Poppe, RH Vleeshouwersstraat
04 Roger Van Cronenburg (75 j), e. v. Paula De Backer, Moerbeke
07 Gerda Van Mieghem (59 j), e. v. Karel Smet, Sint-Gillis-Waas
09 Petrus Van Hal (74 j), w. v. Irène D’Hondt, RH Den Dries
14 Edgard Van Damme (91 j), w. v. Maria Van Mossevelde, overleden te Eksaarde
18 Nico Vael (30 j), Temse
18 Juliaan Bracke (81 j), e. v. Stephanie De Loor, Klein-Sinaai
18 Roger Van Acker (81 j), w. v. Gaby Verschraege, RH Den Dries
20 Yvonne Van Dyck (76 j), e. v. Luciaan Robijn, Beukenlaan
21 Alicia Merckx (77 j), w. v. Armand Claus, Dries
24 Remi Smet (77 j), e. v. Coralie Verwulgen, Sint-Niklaas
22 Christine Van de Velde (54 j), e. v. Antoine Verstraete, Moerbeke
25 Baaike Belis (26 j), Wijnveld
30 Norbert Van de Vijver (70 j), w. v. Irène Verschraege, Klein-Sinaai
-juli
12 Paul Timmers (58 j), e. v. Mariela Mendoza Almano, Sint-Niklaas
16 Elisabeth De Saegher (91 j), w. v. Theodoor Smet, Huize Den Dries
19 Elisa De Bock (82 j), w. v. Roger De Wilde, Huize Den Dries
19 René Michiels (59 j), e. v. Lydia De Block, Waasmunster
21 Alida Maes (79 j), e. v. John Janssens, RH Vleeshouwerstraat
24 Godelieve Seghers (72 j), w. v. André Verhelst, Wijnveld
26 Hilda Van Driessche (93 j), e. v. Clement Van Pottelberg, Leestraat
31 Marie-Rose Polfliet (90 j), “Zusters van de Jacht”, overleden te Kessel-Lo
31 Marraine Raes (85 j), w. v. Joseph Dhérinne, RH Den Dries
-augustus
04 Henri Van Eetvelde (71 j), e. v. Leona Van Cleemput, Stekene
06 Paul Everaert (86 j), e. v. Martha De Leenheer, Luitentuitstraat
08 Rachel Van Goethem (65 j), e. v. Alfons Vioen, Puiveldestraat
11 Maria Van de Vijvere (94 j), w. v. Achiel Aerssens, Hondsneststraat
17 Paula Boodts (90 j), w. v. Marcel Smet, Wijnveld
28 Margriet Raes (79 j), w. v. Alfons Van Slycken, Zele
-september
06 Jozef Baeke (83 j), e. v. Maria De Vos, Puivelde
15 Maria De Vleeschouwer (82 j), Beveren
26 Luc D’Hondt (60 j), e. v. Juliette Ongena, Edgar Tinelstraat
27 Margaretha D’Hollander (56 j), e. v. Lucien Verstocken, Zwaanaarde
-oktober
09 Robert Brabants (76 j), e. v. Simonne Verhoeven, Wilrijk
10 Maria Van Damme (75 j), e. v. Joseph Laureys, Lokeren
14 Robert Poppe (75 j), e. v. Ilona Van den Eeckhout
w. v. Simonne Stevelinck, Eksaarde
-november
09 Gabriëlla Vogels (78 j), e. v. Gerard De Mey, Belsele
11 Suzanne Corveleyn (83 j), w. v. Willy Keymolen, Huize Den Dries
13 Maria Van de Velde (87 j), w. v. Achiel Schelfhout, RH Den Dries
13 Lisette van Overloop (80 j), w. v. Jos Bollansée, Wommelgem
17 Edgar Robijn (95 j), w. v. Margriet Zaman, Hulstbaan
18 Julien Van de Putte (61 j), Sinaaidorp
24 Julia De Spiegelaere (92 j), w. v. Romain Van Pottelberge, Heusden
-december
13 Mariëtte Zaman (84 j), w. v. Leon Roels, Zwijndrecht
18 Pieter De Jaeck (75 j), w. v. Arlette Bosman, Sint-Niklaas
20 Anna Poppe (78 j), e. v. Cyriel Joos, Sinaaidorp
28 Karel Van Bockxlaer (95 j), w. v. Martha Ongena, RH Vleeshouwersstraat
28 Germaine Danis (90 j), w. v. Alfons Thuysbaert, Molenstraat
André Bal & Etienne De Meester
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“Slijtpap”
Het slijten van het vlas was een zwaar werk voor de boer; om dit karwei te kunnen
klaren moest hij beroep doen op vele werkkrachten. Die arbeidskrachten kon hij het
best vinden in de armere volksbuurten, waar de mensen blij waren om een centje
te kunnen bijverdienen. Deze mensen kenden niet het geluk om aan een rijkgevulde
tafel te zitten en waren snel tevreden als ze iets te eten hadden.
Nadat het vlas gesleten was, werd op het boerenerf het oogstfeest gevierd. Allen
die hadden meegewerkt werden uitgenodigd om aan een feestelijke tafel deze
heugelijke gebeurtenis te komen meevieren. De slijtpap werd opgediend en
iedereen kon zich tegoed doen aan dit heerlijke gerecht.

Ingrediënten voor de slijtpap:
1 liter melk, een snuifje zout, 1/2 koffielepel kaneel, 50 gr.
bij voorkeur mastellen of wit brood, 50 gr. peperkoek,
50 gr. speculoos, 12 tot 14 eetlepels kandijsiroop,
1 koffielepel puddingpoeder (vanillesmaak)
& 1 noot boerenboter.
De melk koken met het zout en de kaneel.
De mastellen of het brood, de peperkoek
en de speculoos in brokken erbij voegen.
Alles laten doorkoken, de siroop toevoegen
en de pap binden met het puddingpoeder.
De pan van het vuur nemen, de boter bijvoegen
en goed onderroeren. De pap mag niet te fijn
zijn en moet nog redelijk wat brokken bevatten.
Het gerecht kan zowel warm als koud
opgediend worden.
Smakelijk eten.
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