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Disselingen
Lijkwagen
Ondertussen heeft Paul Plaquet de lijkwagen overgebracht naar zijn atelier en
volledig ontmanteld. Daarbij zijn enkele gegevens ontdekt. Zo bevond zich onder
het naamplaatje van Louis Peene uit Gent een ander plaatje met de vermelding De
Pauw - Van Achte. Op de assen van de wielen vond hij de naam Lawson & Holden
- Londen, D11. De restauratie van de onderdelen is nu volop gestart.
Harmonie Sint-Cecilia
Na overleg met de bestuursleden Ben Van Eynde, Michel Dhondt en Roger Laureys
hebben we het archief van de plaatselijke harmonie in bewaring gekregen. Dit bevat
heel wat nuttige documenten om de geschiedenis van de muziekmaatschappij samen
te stellen. Deze werd opgericht in 1809 en bestaat dus volgend jaar precies twee
eeuwen.
Vijfdorpenpunt
Op de plaats waar vijf dorpen (Stekene, Sinaai, Kemzeke, Sint-Pauwels en Belsele)
aan elkaar grenzen ter hoogte van de Molenbeek in de Waterstraat heeft heemkring
d' Euzie uit Stekene op zaterdag 19 januari een oriëntatietafel onthuld. Dit ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Deze tafel is het werk van de Stekense steenkapper
Frank Rooms.
Etienne De Meester

Onder een bewolkte hemel met de nodige regen en wind, werd de oriëntatietafel onthuld.
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Geschiedenis van de pastorij (deel 2)
In het vorig nummer lazen we dat het gemeentebestuur van de arrondissementscommissaris toestemming kreeg om onder strikte voorwaarden de aanbesteding
aan te vatten.
Op 21 mei 1908 werden op het gemeentehuis te Sinay de biedingsbrieven geopend
en werd volgend verslag neergeschreven:
Het jaar negentien honderd acht, den een en twintigste Mei, om tien en half ure
voormiddag, te Sinay in het gemeentehuis zijn wij Burgemeester en schepenen der
gemeente, bijgestaan door onzen secretaris, overgegaan tot het openen der biedingsbrieven voor de onderneming der opbouwing van eene nieuwe pastorij alhier,
ingevolge plans, lastenboek en bestek opgemaakt door den bouwmeester Goethals
te Aalst, goedgekeurd door den gemeenteraad van Sinay, in zitting van twintigsten
Augustus negentien honderd zeven, en goedgekeurd door de bestendige deputatie
van den provincieraad den tienden april negentienhonderd acht, welke aanbesteding
voldoende is bekend gemaakt bij plakbrieven en andere aankondigingen.
De biedingsbrieven ten getalle van vier hebben wij bevonden de volgende aanbiedingen in te houden:
1e Mr. Edward Goossens te Sinay, onder borg van Mr. Frans De Groote te
Lokeren, de som van (lees): vijf en twintig duizend tweehonderd en vijf frank zeven
en twintig centiemen. 25.205,27 frank.
2e Mr. Edmond Van Nieuwenhuyse, onder borg van Mr. Aloïs Van Nieuwenhuyse,
beiden te Oostakker, de som van (lees): vijf en twintig duizend zevenhonderd frank.

25.700 frank.

3e Mr. Karel Joos, onder borg van Mej. Hortence Joos, beiden te Hamme, de som
van (lees): acht en twintig duizend negenhonderd en zeventig frank vijf en tachtig
centiem. 28.970,85 frank.
4e Mr. P. Van Havermaet, onder borg van Mr. August De Bonte, beiden te SintNiklaas, de som van (lees): zes en twintig duizend negenhonderd en achttien frank.

26.918 frank.

Er blijkt ons dat de voordeligste bieding is gedaan door den heer Edward
Goossens te Sinay, onder de borg van Mr. Frans De Groote te Lokeren mits de som
van (lees): vijf en twintig duizend tweehonderd en vijf frank zeven en twintig centiemen,
(25.205,27 frank) aan wie wij de voormelde uit te voeren werken en leveringen
hebben toegewezen, onder nadere goedkeuring der hoogere overheden.
Zij hebben verklaard hun aanbod aldus te aanvaarden, en deze na voorlezing getekend te Sinay datum als in hoofde.
De aannemer (Ed. Goossens)
De borg (Frans De Groote)

De burgemeester (Van Mieghem)
De secretaris (J. Lecocq)

Dit alles werd gezien en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van den
Provincieraad te Gent op 5 juni 1908.
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Op de plaats waar de nieuwe pastorij werd
opgetrokken bevond zich de weefschool, die
moest afgebroken worden. In het gebouw
bevonden zich nog werktuigen die eigendom
waren van de Provincie. Volgende briefwisseling
werd teruggevonden:
Brugge 25 mei 1908
Heer Secretaris,

Pieter Jan Van Mieghem,
burgemeester van 1886 tot 1910.
Gedurende zijn ambtsperiode werd de
nieuwe pastorij gebouwd.

Ik zal eerstdaags de getouwen komen losmaken
en weghalen. Ik wacht enkel nog op de toestemming van den Heer Gouverneur aangaande de
verdeling van het materiaal. Verstappen Ed.,
Dhont Judocus, Vaerewyck Ed, Robijn Al. En
Beirens D. hebben mij getouwen of hulphalam
gevraagd wat ik hun niet kan toestaan dan met
bovengemelde goedkeuring.
Zeer hoogachtend, (J. van den Dael)
P.S. Wanneer gaat den aannemer aan 't werk?

Dan volgde een tweede schrijven:
Brugge 12 juni 1908
Heer Burgemeester,
Ik heb aanstonds vernomen dat de aanbesteding der Pastorij goedgekeurd is en
heb de eer U te laten weten dat ik Dinsdag aanstaande zal komen om de getouwen
weg te nemen.
Met achting, (J. van den Dael)
( De opziener der weverwerkhuizen, de Arbeidsopziener)
Het Commissariaat der Arrondissimenten Sint-Nicolaes en Dendermonde stelde
op 11 juni 1908 bijkomende vragen aan het gemeentebestuur van Sinay:
Onderwerp: bouwing Pastorij

DRINGEND !!!

Terug gezonden aan de Heeren Burgemeester en Schepenen van Sinay, als gevolg
op apostiel van 30 Mei 1908 met verzoek den ondernemer Goossens uit te nodigen
zijne hierbijgevoegde verklaring in overeenstemming te brengen met de lijst der loonen,
namelijk voor wat aangaat de halve gasten: schrijnwerkers, steenkappers, smeders,
plafonneurs, ververs en glazenmakers en de bijlagen, ter uitzondering van het bewijs
van nederlegging, vervolgens, onmiddellijk terug te sturen.
Sint-Nicolaes 11 juni 1908
De Commissaris (J. Verwilghen)
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Plan van de achtergevel
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Op 17 juni 1908 kwam dan de definitieve
toewijzing voor het bouwen van de pastorij met
volgend schrijven:
Sint-Nicolaes 17 juni 1908

DRINGEND !!!
Mijnheren,
Als gevolg op uwe apostiel van 12 dezer
maand, heb ik de eer U terug te sturen
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie, het
proces-verbaal van toewijzing voor de onderneming van het bouwen eener pastorij.
Gelief dit stuk alsmede bijgevoegde plans, bijzonder lastenboek en aanbiedingsschriften hierbij te vinden.
Jan Lecocq, °1878 - †1955
De staat der kosten van aanbesteding, ten
Gemeentesecretaris
vanaf 1906. Hij volgde
bedrage van fr. 119,40, heeft tot geene aanzijn
overleden
vader
Polydoor Lecocq op.
merkingen aanleiding gegeven.
Zoodra de werken zullen voltrokken zijn, zal mij daarvan kennis dienen gegeven
te worden. Teneinde mij in staat te staat te stellen aan den heer Minister van
Justitie voor-stellen in te zenden tot bekomen van eene toelage op de fondsen van den
staat zou mij eene kopij moeten worden overgemaakt van ieder der 4 nevengaande
plans het visa dragende van de Koninklijke Commissie van Monumenten, alsmede
eene kopij van het proces-verbaal van toewijzing.
De Commissaris (J. Verwilghen)
Aannemer Goossens vatte de werken onmiddellijk aan, na de definitieve toewijzing.
Bouwheer Goethals was regelmatig op de werf aanwezig, wat vaak leidde tot aanvaringen tussen beide heren. Getuige hiervan volgend schrijven van 25 juli 1908:
Plan van de kelders met twee voorraadkelders, een bierkelder, de
fruitkelder en de wijnkelders van
de pastoor en de twee inwonende
onderpastoors. De inplanting van
de gemakput en de citerne (regenput) is ook op dit plan getekend.
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Aalst, 25 juli 1908
Mijnheer de Burgemeester van Sinay
Mijnheer,
Gisteren heb ik op de werken aan de Pastorij menen vast te stellen dat de moortel der keldermuren niet gemaakt is in de verhouding door het lastenboek voorzien.
In plaats van de helft kalk in de mengeling zou er slechts 1/3 zijn.
Ik heb den aannemer schriftelijk mijne bemerkingen gemaakt hem zeggende dat ik
alle mijne voorbehoudingen maken moest, en ik de ontleding ervan eischte ten zijne
koste. Zoo deze vaststeld dat de moortel onvoldoende is, wordt de fondering
geweigerd, en zoo deze aannemelijk is doch van minder waarde, zal ik een aftrok
voorstellen.
Wil a.u.b. den aannemer hiervan verwittigen.
Aanvaard intusschen Mijnheer de Burgemeester mijn achtensvolle groeten.
J. Goethals.
Georges Tallir
(Wordt vervolgd)

Dwarsdoorsnede
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De Edgar Tinelstraat

Dat Edgar Tinel niet alleen in zijn geboortedorp bekend is, blijkt uit de talrijke straten
die zijn naam dragen. Bij het zoeken naar de Edgar Tinelstraat op het internet of in
het telefoonboek, komen we de naam van ons muziekwonder op diverse plaatsen
in Vlaanderen tegen. In totaal telden we 28 maal zijn naam, waarvan zelfs éénmaal
in Nederland. In totaal zijn er 18 Edgar Tinelstraten, 6 lanen, 2 plaatsen en 1 plein.
Wat ons echter wel opvalt is dat zijn naam slecht 9 maal op de juiste wijze wordt
geschreven, “Edgar”. In de andere gevallen staat er “Edgard” en zelfs in ons eigenste
Sinaai vinden we de foutieve schrijfwijze terug.
Laten we even overlopen waar we de naam Tinel zoal tegenkomen; de plaatsnamen
zijn per provincie gerangschikt en staan in alfabetische volgorde,met de schrijfwijze
zoals we ze terugvonden.
Oost Vlaanderen:
9120 Beveren-Waas
9940 Ertvelde (Evergem)
9190 Klein-Sinaai (Stekene)
9160 Lokeren
9660 Nederbrakel (Brakel)
9041 Oostakker (Gent)
9112 Sinaai (Sint-Niklaas)
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
9520 Sint-Lievens-Houtem
9140 Temse
9620 Zottegem
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Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelplaats
Edgar Tinelplein

Vóór de fusie was er ook een Edgard Tinelstraat in de stad Sint-Niklaas zelf, nl. de
huidige Dr. Verdurmenstraat. Veder vinden we in Oost-Vlaanderen twee straten
die Jef Tinel (1885-1972), neef van Edgar in herinnering brengen.
9990 Maldegem
9041 Sint-Amandsberg (Gent)

Jef Tinellaan
Jef Tinelstraat

De andere provincies waar we Tinels naam tegenkomen zijn:
West Vlaanderen:
8500 Kortrijk
8930 Menen
8200 St Andries (Brugge)
8750 Vichte (Anzegem)

Edgar Tinellaan
Edgar Tinelstraat
Edgar Tinelstraat
Edgar Tinelstraat

Antwerpen:
2630 Aartselaar
2600 Berchem (Antwerpen)
2820 Bonheiden
2850 Boom
2550 Kontich
2800 Mechelen
2627 Schelle
2900 Schoten

Edgard Tinellaan
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinellaan
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinellaan
Edgard Tinellaan
Edgar Tinelplaats
Edgar Tinellaan

In Mechelen spreekt men zelfs van een de site Tinel, deze situeert zich tussen de
Edgard Tinellaan, de Frederik de Merodestraat, de Van Hoeystraat, de Kanunnik
De Deckertsraat en de Sint-Katelijnestraat.
Vlaams Brabant:
1070 Anderlecht
1500 Halle
1800 Vilvoorde
1980 Zemst

Rue Edgar Tinel - Edgar Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat
Edgard Tinelstraat

Nederland:
Ook in Eindhoven vonden we een Tinelstraat.
We weten niet of de inwoners van al deze straten de muziek van Tinel kennen,
maar zijn naam houden ze in elk geval levend.
Jos Daems
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Kroniek 1964
-09 augustus: eremis pater Kasanda

Pater Kasanda in gesprek met pastoor Van Zandycke

Op zondag 9 augustus droeg pater
Léonard Kasanda, omringd door
Afrikaanse priesters en andere
geestelijken waaronder enkele oudpastoors van Sinaai, zijn plechtige
eremis op in onze parochiekerk. Hij
werd op 02 augustus priester gewijd
als missionaris van Scheut. Het
dorp en vooral de woning van de
juffrouwen Beirens, zijn weldoeners,
waren feestelijk versierd met
vlaggen en dennenbomen. Ontroerd
en in keurig Nederlands sprak de
pater zijn dank uit.

-15 september: uitvaart pater Raynier

Dinsdag 15 september werd pater Raynier van de Minderbroeders onder grote
belangstelling begraven. Hij werd geboren te Antwerpen op 31 maart 1916 en tot
priester gewijd op 10 augustus 1941. Door zijn toedoen en met de inzet van al zijn
krachten verrees de mooie wijkkapel in het bos aan het station. Eens zijn werk
voltooid was, werd hij ziek. Hij overleed op 12 september.

Pater Reynier

-11 oktober: gemeenteraadsverkiezingen

Op de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober behaalde de C.V.P. de elf zetels
met 2414 stemmen tegenover 372 voor de B.S.P. In de nieuwe gemeenteraad
zetelden: burgemeester Karel Verschelden, de schepenen Theodoor Van Daele en
Jozef Maes, de raadsleden Joris Bracke, Gerard Beirnaert, Gaston Keymolen, Gerard
Van Hecke, Martin Verschraege, August Van der Linden, Oswald Thuysbaert en
Walter Vermeiren.
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Kroniek 1965
-maart: E. H. Troch verlaat Sinaai

Begin maart nam onze parochie afscheid van E. H. René Troch die tot onderpastoor
van Rupelmonde werd benoemd. Na zijn priesterwijding was hij enkele jaren leraar
aan het College te Sint-Niklaas, alvorens hij onderpastoor werd te Sinaai.

-december: vier nieuwe klassen

Zaterdag 4 december werden onder ruime belangstelling in de Edgar Tinelstraat
vier nieuwe klaslokalen ingewijd door E. H. Vinck, deken van Sint-Niklaas. Onder
de aanwezigen burgemeester Karel Verschelden, geflankeerd door het voltallig
gemeentebestuur, de schoolinspecteurs Gerard Schelfaut, Trifon Boodts en Marcel
De Vos, het schoolcomité met aan het hoofd pastoor Van Zandycke, het onderwijzend
personeel en aannemer Van den Eynde uit Wachtebeke.
Schoolhoofd Remi De Caluwé dankte op passende wijze het gemeentebestuur voor
de realisatie van deze nieuwe lokalen die absoluut noodzakelijk waren. De
inspecteurs Boodts en Schelfaut prezen de goede samenwerking tussen de
geestelijke en wereldlijke overheid te Sinaai.
Etienne De Meester

Dit geedeelte van de school dateert uit 1965

Remi De Caluwé, toenmalig schoolhoofd
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2007
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
04 Ann Vermeiren (58 j), overleden te Beveren
14 Lea Malschaert (70 j), w. v. Etienne Suy, Belsele
16 Freda Derkinderen (91 j), w. v. Jozef De Puysseleir, Zwaanaardestraat
29 Mirthe Janssens (5 d), Lokeren
-februari
06 Laura Otte (76 j), w. v. Kamiel De Bock, overleden te Lokeren
12 Walter Poppe (57 j), e. v. Griet Smet, overleden te Sint-Niklaas
16 Emma De Witte (84 j), w. v. Remi De Caluwé, Sint-Niklaas
21 Coleta Janssens (93 j), w. v. Cyriel Jozef De Baere, RH Vleeshouwersstraat
23 Emelie Vercauteren (97 j), w. v. Hector De Block, overleden te Belsele
-maart
09 Yvonne De Beuf (87 j), w. v. Emiel Hoste
12 Louisa Smet (92 j), Dries
14 Petrus Heirwegh (84 j), e. v. Julia Van Goethem, Dr. Haeltermanlaan
16 Augusta Beck (88 j), w. v. Cyriel Smet, RH Huize Den Dries
31 Martha De Fré (76 j), e. v. Marcel Van Mele, Zele
-april
05 Roger Coene (71 j), w. v. Monique Rumes, Zwaanaardestraat
06 Louisa De Puysseleir (91 j), w. v. Georges Van Clapdorp, overl. te Sint-Niklaas
15 Robert Keymolen (78 j), e. v. Marie-Louise De Clercq, Waasmunster
16 Leonie Notenbaert (84 j), w. v. Alfons Smet, Belsele
18 Germaine Vercauteren (86 j), Antwerpen
20 Aimé Van Steenlandt (62 j), overleden te Sint-Niklaas
25 Godelieve De Fré (70 j), e. v. Marcel Cappens, Sint-Niklaas
-mei
04 Cyriel Joos (81 j), w. v. Anna Poppe, Sinaaidorp
07 Josepha Tollenaere (67 j), e. v. Julien De Witte, Dr. Haeltermanlaan
07 Philomena De Witte (81 j), zuster, overleden te Rumst
09 Florent De Mulder (70 j), RH Vleeshouwersstraat
10 Denise Roels (50 j), e. v. Patrick Van Hoye, Berlare
12 Willy Thienpondt (51 j), Keizerstraat
13 Georgette Verschraegen (72 j), Vleeshouwersstraat
14 Omer Smet (70 j), e. v. Monique Verbruggen, Eksaarde
15 Hubert Parijs (85 j), w. v. Paula Thibaut en e. v. Jenny Verniers, Wijnveld
16 Marijke Annaert (43 j), e. v. Rudy Cerpentier, Limietstraat
19 Freda Poppe (91 j), w. v. Roger Heye, Eksaarde
20 Elodie Van de Velde (94 j), w. v. Jan Laekeman, RH Vleeshouwersstraat
22 Aloïs Van Mele (88 j), w. v. Maria Van Bocxlaer, Sinaaidorp
23 Marie-Paul Van den Broeck (76 j), e. v. André De Backer, Brussel
31 André De Witte (70 j), e. v. Monique Coppens, Weimanstraat
31 Hilaire Borgt (79 j), e. v. Madeleine Veldeman, RH Huize Den Dries
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-juni
01 Alice Heirman (89 j), Wachtebeke
02 Fredy Poppe (60 j), e. v. Eliane Blancquaert, Moerbeke
11 Agnes Depypere (70 j), e. v. Marcel Van Cauwenberghe, Schrijberg,Belsele
11 Sam Rombaut ( 18 j), zn v. Jan Rombaut, Molenstraat
26 Alfons De Roeck (92 j), RH Vleeshouwersstraat
28 Elza Van Bocxlaer (95 j), w. v. Florent Ferket, Sint-Pauwels
29 Godelieve Van Kerckhove (82 j), w. v. Denis Malondo, RH Vleeshouwersstraat
-juli
02 Jos Van den Bergh (79 j), e. v. Maria Maes, Bellemanstraat
11 André Van de Velde (65 j), e. v. Lutgard Mels, Hellestraat
11 Maria De Bruyne (72 j), w. v. Romain Vermoens, Zwaanaardestraat
14 Augusta Van Hoey (84 j), w. v. MauriceVan Laere, Klokke Roelandlaan
16 Mark De Jonge (49 j), e. v. Maria Gede, Belsele
20 Anny De Meyer (78 j), w. v. Frans Van Bastelaere, Sint-Niklaas
22 Leonard Van Puyvelde (87 j), w. v. Lea De Baere, Hulstbaan
25 Norbert De Smet (86 j), w. v. Raymonda Bouteile
29 Elisa Coene (81 j), w. v. Florent Créve, Hulstbaan
31 Simonne De Clercq
-augustus
08 Eddy Ongena (58 j), e. v. Lieve Wauman, Vleeshouwersstraat
13 Joël Van Pottelberg (42 j), e. v. Annick Moerman, Zele
19 Julien Baes (83 j), e. v. Rachel Ryckaert, Leebrugstraat
23 Anne-Marie Raes (60 j), e. v. Victor Van Peteghem, Keizerstraat
-september
08 Etienne Cornet (73 j), e. v. Annie Van Massenhove, Bellemanstraat
14 Paul Provost (68 j), e. v. Liliane Kegels, Lokeren
26 Agnes Van Damme (68 j), RH Huize Den Dries
-oktober
02 Marcel Van Cauwenberghe (65 j), w. v. Agnes Depypere, Schrijberg, Belsele
24 Magdalena De Schepper (84 j), e. v. André Baart, Wijnveld
31 Gaston Roels (82 j), e. v. Mariëtte Smet, Wijnveld
-november
16 Edgard De Jaeck (93 j), w. v. Maria Behiels, overleden te Sint-Niklaas
19 Mariëtte Smet (79 j), w. v. Gaston Roels, Wijnveld
23 Marie-Claire Joos (62 j), e. v. Lieven Lenaerts, overleden te Brugge
25 Agnes Segaert (64 j), w. v. Georges Sanders, overleden te Belsele
28 Jozef Staessens (85 j), w. v. Mariëtte De Visscher, RH Vleeshouwerstraat
-december
01 Martha D'Hondt (86 j), Sint-Niklaas
07 Julia Schippers (76 j), w. v. Emiel Schelfaut, Belsele
20 Monique De Bruyne (64 j), w. v. Aimé Suy, Hulstbaan
25 Gaby Van Hecke (88 j), w. v. Achiel Smet, Antwerpen

André Bal & Etienne De Meester
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60 jaar geleden speelde Sporting Sinaai kampioen
Vóór, tijdens en na WO II was er reeds een voetbalclub actief te Sinaai. Eerst speelde
de ploeg in de Vlaamse Bond, daarna in het Katholiek Vlaams Sportverbond (KVS).
Er werd zelfs melding gemaakt van een supportersclub met 130 leden.
Tot het bestuur behoorden Paul De Vos, André Nimmegeers, Hector Bal en Cesar
Puimège. Het lokaal en de kleedruimte bevonden zich vooraan in de
Vleeshouwersstraat bij caféhouder "de Stien". Het terrein lag een paar honderd meter
verder in dezelfde straat, achter de huizen waar zich nu de Franciscuslaan bevindt.
Omdat Sporting tweede eindigde in de competitie 1946-47 van Tweede Klasse promoveerde de ploeg naar de Ereklasse. Daar deden de rood-witten nog beter en
speelden kampioen in 1947- 48, waardoor het elftal mocht aantreden in de interprovinciale eindronde.

De kampioenen op de foto zijn:
-staande v. l. n. r. Emiel Pringels,Werner Huys,Lucien Smolenaers, Gust De Roeck,
Robert De Wilde, Ghisleen De Martelaere en bestuurslid Paul De Vos.
-zittend v. l. n. r. Ghisleen De Prycker, Theo Nachtegael, Rik Goossens, Jef Hulin en
Achiel Raes.
Etienne De Meester
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