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Disselingen
Rechtzetting:
Bij de lijst van overledenen in vorig nummer van Sinaïek (5de jaargang nr 1) werd
het jaartal in de titel niet aangepast. Het betreft hier de lijst van 1992 en niet van
1993.
Oproep:
Voor ons geplande jaarboek van 2014 zoeken we gegevens over soldaten en weerstanders uit de Eerste Wereldoorlog. Gelieve deze te bezorgen aan Jos Daems,
Hemelsbreedte 103 of aan een ander bestuurslid.
Giften:
De broers Walter, Willy en Chris Vermeiren schonken ons het dagboekje van
bakker Geubels, opgetekend tijdens de Boerenkrijg (Franse revolutie). Het bevat
aantekeningen uit de periode tussen 1797 en 1804.
Via Michel Dhondt kregen we een unieke houten ladenkast die vroeger werd
gebruikt in het OCMW van Sinaai.
Luc Van Damme bezorgde ons foto’s van voetbalploegen van F. C. Luitentuit.
Herman Coddens gaf ons twee reclameborden van de vroegere brouwerij Capoen.
We kwamen ook in het bezit van twee zilveren medailles uitgereikt door de
"Teekenschool van Sinay" op het einde van de schooljaren 1899 - 1900 en 1901 - 1902.
F. C. Herleving Sinaai viert gouden jubileum en wordt "koninklijk".
Enkele hoogtepunten uit de 50-jarige geschiedenis:
- 1959: de start. F. C. Herleving werd lid van de KBVB en startte de competitie
1959 - 60 in derde provinciale op het toenmalige chiroplein. Dokter August
Schietse aanvaardde het voorzitterschap, Etienne De Meester werd secretaris en
Gilbert Van den Broeck penningmeester. Het nieuwe terrein werd pas op zondag 27
december ingehuldigd door burgemeester Haelterman en pastoor Van Zandycke.
- 1972: eerste promotie. Na de memorabele wedstrijd op Sparta Waasmunster (0-0)
moest Herleving de titel aan Sparta laten. Als tweede in de eindstand veroverde de
ploeg, met Bernard Van Hoornyck als trainer, toch de eerste promotie via de eindronde.
- 1975: nieuw terrein. Het bestuur bouwde eigenhandig en met eigen middelen
kleedkamers en een ruime kantine. Burgemeester Karel Verschelden en pastoor
Verpoest huldigden het mooie terrein in op zondag 28 september. Herleving won
met 2-0 van Sint-Kruis-Winkel.
- 1979: eerste titel. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan veroverde de club met
Willy Daneel als oefenmeester haar eerste kampioenstitel in vierde provinciale.
- 2007: tweede titel. Met trainer Johan Mervaille (oud-speler) kroonde Herleving zich
voor de tweede keer tot kampioen tijdens de competitie 2006 - 2007 en promoveerde
weer naar derde.
- 2008: tweede nieuwbouw. In het tussenseizoen verrees een nieuwe moderne accommodatie bestaande uit praktische kleedkamers, een prachtige en ruime kantine en
een overdekte publiekszone uit de grond.

Etienne De Meester
voorzitter
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De Ruiterbedevaart
Het was pater Reinier van den Acker, een man van duizend ideeën, die in 1957 het
initiatief nam om op Duizend Appels een paardenommegang te organiseren. De
bedoeling van het hele gebeuren was het zegenen van de boerenpaarden. De eerste
zondag van de maand mei was de datum dat het feest zou doorgaan. En twee jaar
na de eerste steenlegging van de Sint-Franciscuskerk kwam de eerste ommegang
op gang, onder de inwoners van Duizend Appels gekend als de "natte ommegang"
en dit met reden. Op 5 mei 1957 was Duizend Appels in feeststemming met
wapperende vlaggen, luidende klokken, feestmuziek en... striemende regen met
hagelstenen. De plechtigheden gingen door, de eerste geplande openluchtmis
moest echter plaatsvinden in de nieuwe kerk. Na de dienst stonden er 73 paarden
te trappelen "in den hof" en te luisteren naar Pater Provinciaal die vanuit een raam
op de eerste verdieping van het kasteel de zegeningformule bad. Na dit gebed
defileerden de paarden vóór de kerk en kregen ieder afzonderlijk de zegen. Het
eerste defilé duurde minuten onder een striemende regen, maar zowel ruiters als
publiek bleven paraat. Het jaar daarop in 1958 werd het defilé voorgegaan door de
plaatselijke jeugdbewegingen, de Scouts en Chiromeisjes die al zingend de
ommegang begeleidden.
In 1965 veranderde het concept: leden van de Sint-Antoniuskring met Arthur
Baeckelandt en August Smet namen de organisatie in handen, en men betrok er de
Landelijke Ruiterij van Duizend Appels (Sinaai - Waasmunster) bij. Het was op
voorstel van August Smet, dat in 1970 de benaming veranderde van Ommegang
naar Ruiterbedevaart. Later werd de bedevaart uitgebreid met ruiterverenigingen
van buiten Duizend Appels. Na het vertrek van de paters uit Sinaai in het jaar
1993 hield het bestaan van de Sint-Antoniuskring op en namen de leden van het
sport- en feestcomité Duizend Appels de fakkel over en blijft tot op vandaag de
organisatie in hun handen.
Dit jaar heeft de tweeënvijftigste Ruiterbedevaart plaats, omdat het in de jaren
negentig één jaar verboden was om met de dieren op straat te komen.

1957 - De eerste uitnodiging voor de paardenzegening.

1988 - Pater Toon zegent de paarden
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Het bedevaartvaantje was een ontwerp van Pater Trudo, hij schreef ook de tekst en het werd uitgewerkt door architect Jozef Blindeman. Het werd gedrukt bij Manta te Waasmunster door Prosper
Blindeman, broer van Jozef. De tekst is opgedragen aan Sint-Antonius. De grondkleur van het eerste
vaantje is geel met een rode kerk en groene bomen. Het tweede vaantje heeft een witte ondergrond, de
kerk is nu wit met een rood dak. Het vaantje dat we nu kennen, werd terecht opgedragen aan de
Heilige Franciscus van Assisi. De opmaak werd verzorgd door de nv. Decorte graphics in Gent en
gedrukt op de persen van drukkerij Vanhoutte te Waregem.Op de witte achtergrond staat een roze kerk.
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Ieder jaar schrijft de organisatie ongeveer een tachtig personen en verenigingen aan
om deel te nemen aan deze prachtige gebeurtenis die nog steeds begint met een
openluchtmis in "den hof", het patersbos. De ruiters die in een halve cirkel rond het
altaar staan, worden met alle aanwezigen gezegend met de relikwie van de grote
dierenvriend Sint-Franciscus. Na de mis start de ommegang rond de kerk, vroeger
kon men op korte tijd alle straten bereiken. Vandaag heeft men Duizend Appels in
drie delen verdeeld (over de Statie, Hemelsbreedte en Beukenlaan) zodat men elke
drie jaar elke wijk aandoet. De paarden worden nu in de optocht voorafgegaan
door het muziekkorps, de jeugdbewegingen die er van in het prille begin bij waren,
zijn er door omstandigheden helaas niet meer bij. Op het einde van de bedevaart
passeert de processie de kerk en worden de paarden één voor één gezegend.
Vroeger gebeurde dit door de paters, vandaag door de priester van de parochie. Na
de zegening is er verzameling in het park voor de uitreiking der prijzen, gratis
tombola voor de ruiters, de grootste groep, verste deelnemers enz… worden
beloond. Jaarlijks zijn er tussen vijfenzestig en honderd deelnemers, met als
hoogtepunt het getal honderdentien. Laten we hopen dat de belangstelling voor
deze gebeurtenis blijft zodat ze nooit verloren gaat.
Jos Daems

1993 - Eredienst in het Patersbos.
Bronnen:
- Stockregister van de Minderbroeders Duizend Appels (Kloosterarchief te Sint-Truiden)
- B. Moens-Lambrechts: Sinaai - Duizend Appels. - Paardenommegang. Vaantje. Naamgeving
“Dienst voor Volkskundige Opzoekingen - Overdruk Oostvlaamsche Zanten 44e jg. nrs 5-6, 1969”
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Een heemkundige naam voor Sinaaise hoeven
Ter gelegenheid van het gouden jubileum lanceerde de Boerengilde het
heemkundig initiatief om Sinaaise boerderijen een passende naam te geven. Deze
namen werden oordeelkundig gekozen. Het bestuur deed hiervoor een beroep op
dr. Jozef Weyns, conservator te Bokrijk en voorzitter van het Verbond voor
heemkunde. Hij was er voorstander van om hierbij oude plaats- of kadasternamen
te gebruiken. Namen die o.a. voorkomen op de kadasterkaart "Caerte Figurative
van de Prochie van Sinay" uit 1670 en vervaardigd werd door Antonis van
Landeghem, landmeter van het Land van Waas.
Negen namen, met oorkonde, werden toegekend bij het 50-jarig bestaan van de
Boerengilde (1929 - 1969), vijf werden er aan toegevoegd bij het jubileum van de
Boerinnenbond, opgericht in1922 (thans KVLV).
Volgende eigenaars ontvingen een hoevenaam:
- René De Bock, Eindeken

Wapenaerthoeve

- Roger De Bock,Stenenmuurstraat

Ruyffelaerhoeve

- Alfons Ongena, Hondsnest

Hondsnesthoeve

- Alfons Stremersch, Neerstraat

Fondatiehoeve

- Albert Van de Vijver, Heirstraat

Heirlandhoeve

- Daniël Van Eynde, Helsvuurstraat

Thelfuur

- Frans Van Poucke, Stenenmuurstraat

Acxlandhoeve

- Albert Van Rumst, Heirstraat

De Veerhoeve

- Paul Vercauteren, Edgar Tinelstraat

Papenackerhoeve

- Marcel De Vos, Zwaanaardestraat

Zwaanveldhoeve

- Jozef Schelfaut, Neerstraat

Sompelhoeve

- Renaat Aerssens, Hooimanstraat

Beekhoeve

- Aimé Van Poucke, Leestraat

Hof ter Lee

- Jozef Van der Sypt, Hulstbaan

Gasthof
Etienne De Meester
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De Ruyffelaerhoeve

De Acxlandhoeve
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Oorkonde van de Wapenaerthoeve
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Kroniek 1969
-februari: opening 't Kelderke

Na enkele maanden hard werken kon het Jong
Davidsfonds op 1 februari een eigen lokaal
openen. Vooral werkleider Willy Poppe, Emiel
Aerssens, Fred Maes, Marc Poppe, Karel Maes
en gelegenheidsmetser Julien Anthuenis
hebben alles zelf gerealiseerd. In de vloer zijn de
initialen J D ingewerkt. In zijn openingswoord
noemde Stefaan Van Pottelberg het nieuwe
lokaal het jubileumgeschenk na 10 jaar culturele
werking. Tijdens het openingsweekend stelden
Jong Davidsfondsleden en oud-leden de resultaten van hun hobby's aan het publiek ten toon.
Het Kelderken was daarmee de eerste stap in de
ontwikkeling van het jeugdhuis.

-maart: afbraak kiosk

In het voorjaar van 1969 veranderde het dorpsplein van uitzicht. De kiosk, alhoewel
niet bouwvallig, werd op aandringen van de dienst Stedenbouw na ongeveer 40
jaar dienst afgebroken. Vóór 1928 bezat de gemeente een houten kiosk die elk jaar
opnieuw opgebouwd en afgebroken werd.
De firma Scheerders - Van Kerckhove (SVK) bouwde de achthoekige zware
betonnen constructie. Hiervoor leende de muziekmaatschappij 40 000 fr, die
daarna met gemeentesubsidies en andere financiële steun werden afbetaald.
Door deze ingreep is het gemeentehuis van op de Dries beter zichtbaar.

De kiosk in 1943
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-16 maart: gezusters Moens overleden

Op zondagmorgen 16 maart verspreidde zich het nieuws dat de twee gepensioneerde onderwijzeressen Maria en Margriet Moens door verstikking in hun
woning aan de Zwaanaardestraat om het leven kwamen. Margriet was jarenlang
kleuteronderwijzeres in de wijkschool aan de Leebrugstraat. Maria werkte eerst als
onderwijzeres te Moerbeke en daarna te Zelzate.

Voor het huis staan van links naar rechts Judith, Maria-Catharina en Maria-Margriet;
in de deuropening bemerken we Omer en vader Desiré
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-mei: 20 jaar KAV

Meer dan 200 katholieke arbeidersvrouwen van Sinaai vierden op zondag 4 mei het
20-jarig bestaan van hun vereniging. Tijdens de plechtige mis hield hun proost Raf
Vekeman het gelegenheidssermoen. Het hoogtepunt van de dag was de feestzitting
's namiddags waarin Magda Keymolen - Speelman verslag uitbracht van 20 jaar
intense werking. Ook werden drie verdienstelijke bestuursleden gehuldigd:
voorzitster Madeleine Van Mele - Meersman, ondervoorzitster Julia Elewaut - Van
Lysebetten en schrijfster Lucienne Vermaere - Willems. Het koor "Hartjes op maat"
uit Kruibeke zorgde voor een passend stemmingsgedeelte.

-7 september: vernieuwde missiestoet

Na de stoet van 1968 werd na een grondige evaluatie besloten dat de stoet van de
H. Kindsheid niet mocht verdwijnen maar dat vernieuwing zich wel opdrong. De
missieraad werd uitgebreid en besliste om de stoet elk jaar te bouwen rond een
ander thema. Zo trok op zondag 7 september de vernieuwde missiestoet door de
straten met als thema "Uw boodschap dragen wij door de wereld wijd".

-27 september: opening jeugdhuis Troelant

Aangezien de jeugd van Sinaai dringend behoefte had aan een ontmoetingslokaal
werden begin 1969 de mogelijkheden en de plannen hiervoor onderzocht. Het
gemeentebestuur stelde de oude brouwerij aan de Stationsstraat ( nu Wijnveld) ter
beschikking. Vanaf april werd ijverig gewerkt aan de verbouwing en de verfraaiing
van het gebouw. Ter gelegenheid van de Jaarmarkt opende het jeugdhuis Troelant
zijn deuren tijdens het weekend van 26, 27 en 28 september.

-oktober: hofsteden kregen een heemnaam

Zondag 19 oktober vierde de Boerengilde haar 50-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid ontvingen negen Sinaaise boerderijen een mooie oorkonde met daarop een
passende naam.
Meer informatie vind je op een andere plaats in dit nummer van Sinaïek.

-december: ruilverkaveling

In de maand december stak het begrip "ruilverkaveling" voor het eerst de kop op te
Sinaai. Tijdens verschillende vergaderingen werden de landbouwers over de
plannen ingelicht.
Etienne De Meester
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De bestuursleden van KAV op het einde van de jaren ‘50 ten tijde van onderpastoor Eugène De
Naeyer. In het midden met bril bemerken we Madeleine Meersman en naast haar zien we het hoofd
van Lucienne Willems. Julia Elewaut is in het zwart gekleed en onder haar met witte blouze is Magda
Speelman.

Uitreiking van de oorkonden aan de eigenaars van de Sinaaise hoeven.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2008
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 Guido Baert (76 j), w. v. Joanna Van den Bossche, Vleeshouwersstraat
04 Jozef De Plukker (86 j), e. v. Leona Impens, Hulstbaan
05 Mathilde De Meyer (87 j), w. v. Willy Metsers, RH Vleeshouwersstraat
07 Raymond Vercauteren (80 j), w. v. Yvonne Van Goethem, Huize Den Dries
12 Joanne Zaman (82 j), e. v. Michel Van den Hove, Gent
13 Emilienne Smet (58 j), e. v. Paul De Beleyr, Sint-Pauwels
14 Regina Bracke (94 j), w. v. Jan Verflieren, RH Vleeshouwersstraat
17 Joris Beirnaert (75 j), e. v. Maria Van Poucke, Stenenmuurstraat
18 Elisabeth Smet (90 j), w. v. Karel Vercauteren, Huize Den Dries
20 Robert Durinck (79 j), e. v. Krystyna Placek, Hulstbaan
26 Gaston Keymolen (83 j), e. v. Magda Speelman, Klokke Roelandlaan
27 Anna Smet (85 j), w. v. Leon Van Poucke, Huize Den Dries
31 Cecilia De Coster (86 j), Vleeshouwersstraat
-februari
03 Maria Meuleman (97 j), w. v. Emiel en Albert De Block, RH Vleeshouwersstraat
04 Maria Baeyens (82 j), w. v. Kamiel De Witte, Klein-Sinaai
14 Josephina Peeters (88 j), w. v. August Geens, Huize Den Dries
14 Rita Heirbaut (43 j), e. v. Theo De Jaegher, Leebrugstraat
15 Leon Staessens (71 j), e. v. Denise Stremersch, Vleeshouwersstraat
17 Frans Van Hende (87 j), e. v. Angèle Roelandt, Zwaanaardestraat
21 Guido Wuytack (56 j), e. v. Agnes Van Esbroeck, Antwerpen
28 Adrienne De Block (84 j), w. v. Albert Van Nauw
-maart
06 Jeaninne Van Poucke (56 j), e. v. Dirk De Rocker, Wijnveld
10 Frida Meuleman (93 j), w. v. Alfons Van Assche, overleden te Sint-Niklaas
10 Margareta Smet (76 j), e. v. Petrus Van Haute, Belsele
13 Ria Kraan (83 j), w. v. Leonard Pieters, Huize Den Dries
17 Sofia Smet (91 j), w. v. Alphons De Picker, Sint-Pauwels
24 Robert De Witte (76 j), w. v. Rosa Verlee, e. v. Maria Heyde, Klein-Sinaai
25 René Beirens (83 j), e. v. Olga Van Wolvelaer, Hulstbaan
27 Maria Notenbaert (88 j), w. v. Julius Van Hese, Waasmunster
-april
02 Danny Vercauteren (48 j), e. v. Martine De Maesschalck, Keizerstraat
04 Achiel De Vos (80 j), e. v. Elisabeth Van Wezenbeeck, Dr. Haeltermanlaan
04 Hugo Jacobs (74 j), e. v. Angèle Poppe, Sint-Pauwels
09 Eveline De Clerck (76 j), w. v. Christiaan Lemmen, Waasmunster
10 Irène Minnebo (65 j), e. v. Frans De Clercq, Zwaanaaardestraat
12 Paul Ongena (68 j), w. v. Greta De Vijlder, Neerstraat
14 Ivonne Nicque (91 j), w. v. Gerard Ryckaert, overleden te Wachtebeke
20 Lucien Van der Jeugd (67 j), e. v. Adrienne De Boey, Sint-Gillis-Waas
-mei
10 Frans Beeckman (90 j), w. v. Julia Verschueren, RH Vleeshouwersstraat
10 Andre De Meester (76 j), e. v. Denise Van Driessche, Sint-Niklaas
14 Emiel Verpoest (92 j), pastoor 1974-1989, Sint-Gillis-Waas
16 Emma Ongena (81 j), w. v. Robert De Backer, overleden te Waasmunster
24 Els Vervoort (28 j), dochter van Ludo en Dani Meeusen, overleden te Oostende
27 Theo Burm,(81 j), e. v. Maria Van Haegenbergh, Huize Den Dries
-juni
09 Leopold Elegeer (80 j), e. v. Maria Van Hove, Puiveldestraat
10 Edgard Polfliet (97 j), w. v. Julia Verlee, Helsvuurstraat
30

28 Urbain Wille (58 j), e. v. Rita Everaert, Stenenmuurstraat
29 Maria Van Acker (91 j), Lokeren
-juli
04 Maria De Smet (81 j), w. v. Joseph D'Hondt, Lokeren
15 Elisabeth De Cock (90 j), w. v. Edmond Ryckaert, Heirstraat
22 Frans Buysrogge (65 j), e. v. Karine De Neve, Beukenlaan
30 Annie Smet (66 j), e. v. Etienne Vervaecke, Klokke Roelandlaan
-augustus
11 Omer De Plukker (82 j), e. v. Maria De Wolf, Hellestraat
27 Lydia Adriaenssens (59 j), e. v. Henny Pijpers, Neerstraat
-september
03 Albert Robyn (92 j), e. v. Elza De Coninck, Leebrugstraat
09 Irma Broeckaert (89 j), w. v. Marcel Van Driessche, Lokeren
16 Martha Laheyne (69 j), e. v. André Raes, Dr. Haeltermanlaan
18 Julia Moens (96 j), w. v. Alfons Geerinck, Sint-Niklaas
20 Remi Roels (81 j), e. v. Maria Schobyn, Klein-Sinaai
26 Remi Raes (86 j), w. v. Helena Heirwegh, Luitentuitstraat
26 Anna Smet (84 j), w. v. Luciaan Bryssinck, Huize Den Dries
29 Willem Raes (81 j), Riemeerstraat
-oktober
01 Gustaaf Durinck (86 j), Vleeshouwersstraat
03 Petrus De Beule (88 j), w. v. Marie-Louise Van Damme, Sint-Pauwels
03 Lea Van der Sypt (82 j), w. v. Marcel Blancquaert, RH Vleeshouwersstraat
05 Rosa Annaert (87 j), w. v. Alfons De Keyser, Steendorp
05 Tom Waterschoot (24 j), zn van Tony en Katrien De Scheemaecker, Zakstraat
08 Joseph Reynaerts (82 j), e. v. Elisa Van der Molen, Hulstbaan
09 Christiane Baeke (61 j), e. v. André Brandt, Zwaanaardestraat
13 Martha De Bakker (94 j), w. v. Aloïs Van de Voorde, overleden te Sint-Niklaas
25 Henri De Coen (91 j), RH Vleeshouwersstraat
27 Maria Van Haegenbergh (78 j), w. v. Theo Burm, Huize Den Dries
28 Marcel Van den Bossche (80 j), e. v. Lea Poppe, overleden te Beveren
31 Elisabeth van Gucht (92 j), w. v. Jozef Polfliet, overleden te Waasmunster
-november
08 Hedwig Van Mieghem (55 j), levensgezellin van Hilaire Rooms, Belsele
12 André Van Britsom (72 j), e. v. Alixa De Bruyne, Waasmunster
13 Gaston Bruggeman (88 j), w. v. Yvonne De Vos, Huize Den Dries
15 Simonne Heye (85 j), w. v. Albert Stevens, Klein-Sinaai
17 Gilbert Beirens (70 j), w. v. Annie Coulier, Jabbeke
19 Hector Raes (77 j), e. v. Maria Bruggeman, Lokeren
27 Clara Van Eynde (80 j), w. v. August Vercammen, Belsele
-december
01 Agnes Braem (63 j), w. v. Willy Pauwels, RH Vleeshouwersstraat
03 Suzanne Sterckx (80 j), w. v. Marcel Pijl, Vleeshouwersstraat
05 Jeannine Creve (52 j), e. v. Robert Van Croonenburg, Beveren
06 Jeanne Schelfaut (90 j), w. v. Karel Roels, overleden te Sint-Niklaas
08 René Polfliet (91 j), e. v. Maria Vercauteren, Huize Den Dries
11 Margareta Smet (80 j), e. v. Maurice Van der Henst, Belsele
18 Margriet Truyens (86 j), overleden te Sint-Niklaas
18 Ronny Brys (54 j), voorheen Godelievelaan
16 Georgette Durinck (76 j), e. v. Lucien Jacob, Hellestraat
21 Leon Ongena (89 j), w. v. Maria Bruggeman, Huize Den Dries
26 Georges Beernaert (77 j), e. v. Lisette Smet, Hooimanstraat
30 Dirk Moortgat (39 j), zn v. Oscar en Rachel Goffin, Stekene
31 Nele Maes (66 j), e. v. Wilfried Sys, Dries
André Bal & Etienne De Meester
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