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Voorinschrijving boek 800 jaar parochie Sinaai

In september verschijnt ons jaarboek ter gelegenheid van 800 jaar Sinaai.

Onze redactieploeg werkt volop aan de boeiende geschiedenis van onze
parochie. Deze bijzondere uitgave wordt genaaid gebonden en het boek is
zoals gewoonlijk rijkelijk geïllustreerd

Hoe wordt u eigenaar van dit unieke boek?

1 - Als je het komt ophalen: een voorafbetaling van € 10 vóór 1 augustus 2017
op girorekening BE40 0682 4206 7163 t.n.v. Heemkring "Den Dissel" met vermelding Jaarboek 2017 + uw naam en adres
2 - Je kan ook € 10 betalen aan één van onze besuursleden en je naam en adres
opgeven.
3 - Als we het moeten versturen: een voorafbetaling van € 13 vóór 1 augustus
2017 op girorekening BE40 0682 4206 7163 t.n.v. Heemkring "Den Dissel"
met vermelding Jaarboek 2017 + uw naam en adres
Het boek is verkrijgbaar vanaf de nazomer van Sinaai (23 en 24 september)
tijdens de tentoonstelling in het gemeentehuis. Daarna kan je het altijd ophalen
op zaterdag tussen 10u en 11u30.

ATTENTIE!

Onze leden van de Heemkring hoeven niet in te schrijven, want
hun exemplaar ligt zoals ieder jaar vanaf die dag ter beschikking
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Vanaf nummer 9 krijgen we een andere titelplaat, de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-kerk verdwijnt en
de hoofding wordt nog alleen gedragen door de torens van het stadhuis en die van de Sint-Nicolaaskerk.
(Afb. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, cat.nr. B 105036:111)

De helden vermeld op pagina 24

Oscar Alfons Beyrens (1892-1917)

Edward Ulric Joos (1890-1917)
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Jan Alfons Bontinck (1890-1916 )

Pieter (Jan) De Clercq (1894-1915)

Antoon Hector Nobels (1888-1917 ) Jan-Baptist Van Moeseke (1882-1917)

Het Soete Waesland 1917 - 1918 (deel 2)

Oorlogsblad voor de soldaten van het “Land van Waes”

In dit nummer gaan we verder met wat er stond geschreven in de frontkrant “Het
Soete Waesland”. Vanaf het nummer 6 van november 1917 tot de laatste editie van
1918 vinden we alleen nog artikels van de E.H. Cyriel Reynaert.
In het nummer 6 erken je nog steeds dat verlangen naar Sinaai, naar de tijd dat er
vrede heerste en het snakken naar het einde van de oorlog.
We lezen op de blz. 5 en 6:

Sinay.
Wij ontvingen den volgenden brief :
Mijne brave jongens. Ik ben zeker de tolk te zijn van U allen met hier in Uw naam « 't Soete
Waesland » en in het bijzonder de stichter en hoofdopsteller M. Hendrik Heyman, hartelijk
te bedanken voor het aangename blaadje, voor al het nieuws uit de streek, voor 't plaatsken
voorbehouden voor het brave en katholieke Sinay.
Ja 't brave Sinay, wat waren wij er toch gelukkig, nietwaar voorheen in vredestijd ! Herinnert
gij U nog die gezellige avondstonden ter patronage of in onze vergaderingen der K. S. W.
Herinnert gij U nog onze concerten en feesten, de wijding en de inhuldiging van ons vaandel
! herinnert gij U nog !
Doch, neen vrienden, want die herinneringen doen ons weenen ! En toch In 't kort komt die
gelukkige tijd weder ! In 't kort trekken we te zamen naar Sinay, weder naar de geboorteplaats,
en feesten moet en zal 't er zijn, feestelijk lijk het er nooit geweest is, ter eere van U !
Jongens hoog de harten ! Nog 'n korten tijd gewerkt en ...zoo 't moet zijn geleden : « de strijd
is kort, de zege is aanstaande, de glorie zal schitterend wezen ! »...
Ziethier eenige mededeelingen :
I. Camiel Zancau (Barak 15 A, Göttingen-Hannover) doet aan al zijne vrienden uit Sinay
zijne hartelijke groeten. Hij is noch gegroeid, noch verstruischt, schrijft hij.
II. Uit Duitschland is Strobbe in Frankrijk wedergekeerd.
III. 't Schijnt dat D. de Maerschalck1, geneesheer op St. Anneke en broeder van Jufr. Marcé,
in Holland zou overleden zijn Laat ons hopen, dat dit nieuws onwaar is en dat wij den braven
dokter in volle gezondheid in 't kort mogen wederzien.
IV. De mannen, die geerne in verlof zouden gaan en 'n goeden stuiver verdienen met te
werken (fr. 4. - daags) mogen mij inlichtingen vragen.
V. Op 2e November l. l. - Allerzielen - heb ik eene plechtige H. Mis opgedragen voor de
gesneuvelde soldaten van Sinay.
En nu, dag brave jongens van Sinay ! Lijk gij weet, ben ik altijd en in alles ten Uwen dienste.
Zijt braaf ! Goeden moed ! En... leve België - leve 't Soete waesland en lang, eeuwig leve ons
duurbaar Sinay en zijne dappere soldaten.
Cyr. Reynaert, aalmoezenier, D. 149.
1
Men spreekt hier over dokter Jan-Baptist De Maesschalck °Sinaai op 8 september 1877 en overleden
te Antwerpen op 29 april 1954 en zijn zuster (Marcé ) Maria Jozefa, bestuurster van het werk der
H. Kindsheid °Sinaai op 23 maart 1872 en er overleden op 15 maart 1941.
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Emiel Smet (1889- 1975)

vlnr. is August Verstraeten de derde soldaat die recht staat.
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Alias (Elie) Strobbe (1894 - 1958)
In de tekst vermeld als Hili

Na meer dan drie jaar oorlogsgeweld zijn zij die streden niet meer dezelfde mannen
die in 1914 uit Sinaai vertrokken. Als aalmoezenier besefte Cyriel dit maar al te goed
en hij maakte zich zorgen over de gemoedstoestand van zijn dorpsgenoten. Ook hij
verlangde naar het einde, in de hoop dat in 1918 het oorlogsgeweld zou ophouden.
Dit blijkt uit de volgende tekst in “Het Soete Waesland", nummer 8 van januari-februari
1918 op pagina 7.

SINAY (WAAS)
Uit een brief — 't Is dus het vierde, en — onthoudt het — laatste jaar, dat wij overbrengen,
dat wij lijden en strijden hier, op den bloedigen en roemrijkén Ijzerstroom. Dit jaar nog, doen
wij onze triomphantelijke intrede in ons lief en schoon Sinay.
Welke eer ! Welke vreugde ! Welk geluk ! Welke geluk bijzonderlijk van dan met fierheid te
mogen zeggen aan vader en moeder, aan vrouw en kinderen of verloofde : « Ik heb gedurende
vier jaar mijn plichten goed vervuld, tegenover het Vaderland, en ook tegenover onzen Godsdienst ! Ik kom weder gelijk ik vertrokken ben ; soldaat en christen !
Welk geluk !
Ik weet dat mijne brave soldaten van Sinay dat zullen mogen en kunnen zeggen. Eere aan
hen !
En toch ik weet ook dat sommigen, eenigen, niet meer zijn wat zij vroeger waren. Ik weet
dat eenigen zich niet gedragen gelijk het behoort. En hunne brave ouders en vrienden doen
bloozen van schaamte en weenen ! Ik weet dat er zijn die 's Zondags de H. Mis niet meer bijwonen; die nooit meer bidden, die niet meer waardig zijn onder het getal gerekend te worden,
dier honderd dappere soldaten van Sinay !
En dat, dat doet mij pijn en hartszeer. Ach ! Ik weet het, 't is niet uit boosheid... 't Is, uit
menschelijk opzicht, uit vrees, uit benauwdheid laten ze zich meeslepen door slechte gezellen;
ze hebben geen karakter om te antwoorden : « Ik wil niet ! »
Wat zal ik dan aan hunne ouders of familie moeten zeggen ?
Jongens, mijne duurbare parochianen van Sinay : peinst er eens goed op ! Komt weder tot 't
geloof en de zeden van Uwe voorouders, van dezen die alle dagen voor U bidden en weenen,
die alle oogenblikken aan U denken.
En gij, mijne brave vrienden, moed en betrouwen en voldoening tot het einde ! De strijd is
kort... de zegepraal nakend... de belooning schitterend !
Blijft braaf en deugdzaam, niettegenstaande onverschilligheid en slechte voorbeelden ! Gaat
's Zondags ter kerke en ter H. Mis, Uwen Heer en God bezoeken, bedanken en aanbidden !
Gaat zelfs soms al eens te biechten en te communie ! Bidt 's morgens en 's avonds ! Zijt
voorzichtig in Uwe betrekkingen, zijt voorzichtig in zaken van zeden !
Blijft mannen van karakter en van geloof ! En komt mij maar dikwijls bezoeken ter D. 'k Zal
helpen en in alles bijstaan.
Dag, mijn brave jongens ' k Vergeet U niet in mijne dagelijksche gebeden.

Cyriel Reynaert, aalmoezenier D 147

In dit zelfde nummer lezen we verder meer droevig nieuws dan verheugende berichten:

I — Onze vrienden Emiel Smet en Hili Strobbe kregen nieuws uit Sinay. « Alles gaat er heel
wel » Alle dagen wordt er in de kerk voor ons gebeden. Groeten aan al de jongens ! » II —
Onze beste Gust Verstraeten — zoon van onzen burgemeester — is te M..- gekwetst aan 't
been. Wij wenschen hem een goede genezing.
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III — Binnen eenige dagen zend ik aan U allen een briefje. Wilt het aandachtiglijk lezen.
IV— Velen hebben reeds een goede en deftige meter ! Indien er nog zijn die er hoegenaamd
geene hebben, ze mogen het mij schrijven ! Altijd in alles ten Uwen dienste.
Cyr. Reynaert.
Cyriel eindigde in dit nummer met deze droevige lijst:

Heldenlijst — Jan De Clercq1, overleden 20e Juli 1915, begraven te Avecapelle.
Alphons Bontinck, overleden in Mei 1916, begr. te Avecapelle.
Oscar Beyrens, overleden en begraven 11 April te Beveren.
Eduard Joos, overleden 5 Oogst 1917 te Oudecapelle, begr. te Alveringhem.
Hektor Nobels, 27 Oogst te Bourbourg overl. begr. aldaar.
J. Bte Van Moerzeke2, overleden en begraven te Veurne.

In "Het Soete Waesland", nummer 9 van maart/april 1918 op de pagina 6 lezen we
gelukkig alleen positief nieuws.

SINAY-WAES
Ditmaal, goed nieuws te melden aan onze braven jongen:
1. Verschillige kaarten, uit Sinay en omstreken ontvangen, melden « dat er alles heel goed
gaat, dat er weinig of geen sterfgevallen zijn, dat de boeren en blokmakers veel geld winnen,
dat de familiën onzer soldaten goed ondersteund worden en... ons, in het kort, met open armen
zullen ontvangen »...
2. Onze goede vriend, Gust Verstraeten, is aan de beterhand ! Hij hoopt, binnen eenige
weken, alleen te kunnen gaan, en, hij doet zijne beste groeten aan al de jongens.
3. Wierden gedekoreerd, om hunnen moed en zelfopoffering: August Verstraeten, René Van
Puyvelde, Cyriel De Clercq en Alfons Vaerwijck.
Hartelijkste gelukwenschen !
4. Wie naar Lourdes in verlof wil gaan en er kosteloos geherbergd zijn, schrijve mij zoohaast
mogelijk. (Dit enkel voor de soldaten van Sinay).
5. Wilt a. u. b. mij seffens, uw nieuw adres opsturen.
Altijd ten uwen dienste, mannen van Sinay !
Kloeken moed ! Blijft braaf en deugdzaam ' Geen menschelijk opzicht!
Cyriel Reynaert, Z 72
In onze volgende Sinaïek laten we jullie kennis maken met de laatste berichten uit
deze frontkrant.

Jos Daems

1
2

Bij de burgerlijke stand en in de doopregisters staat er Pieter De Clercq , maar zijn roepnaam was Jan.
Het gaat hier over Jan Baptist Van Moeseke

Bronnen:

Het Soete Waesland nrs 6 (1917), 8 & 9 (1918) - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antw.
Klein nieuws uit den Groote Oorlog - Dirk Van Duyse
- Heemkundig Tijdschrift het land van Beveren jaargang LIX - 2016 nr. 3 blz. 179-192
Sinaaise soldaten in de “Groote Oorlog” - Jaarboek Heemkring “Den Dissel’ 2014
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Van de molenaars van Zwaanaarde tot hun
voorouders:
de Sinaaise chirurgijnen in de 18e eeuw

Ge zijt van Snoa als …. je weet waar de molen van Zwaanaarde gestaan heeft. Dit
is veel gevraagd, want enkel de wat oudere buurtbewoners zullen het nog weten.
En dan nog alleen van horen zeggen. Tot nu toe is er geen enkele foto opgedoken
van deze windmolen die al in 1909 verdween. De weg naar de molen is wel nog
zichtbaar. Hij dient nog steeds als overweg naar de achterliggende weilanden en
paalt aan het benzinestation Vercauteren. Aan de linkerkant van deze brede rijweg
staat de vroegere molenaarswoning Seghers-Heynderickx. Deze is nu gerenoveerd
maar staat nog steeds op de plaats waar ze rond 1770 op de Ferrariskaart getekend
werd.

De Zwaanaardemolen of Molen Seghers (naar de laatste windmolenaar) was een
houten korenwindmolen die al in 1535 bekend was. Hij werd toen in cijns gegeven
door de abt van Baudelo aan Gillis Braem mits 9 zakken rogge per jaar1. Uit akten
betreffende lasten en renten op het einde van de 17e eeuw blijkt dat Judocus en
Philips Sturm leningen aangingen bij de vermaarde Antwerpse handelaar in luxegoederen Franciscus Bouwens, met een hypotheek op de molen2. In de 18e eeuw was
de familie Wapenaert er molenaar.
De eigenaars na 1830 waren achtereenvolgens Petrus Ferdinand Heynderickx en
kinderen Victor Livinus, Pieter Lodewijk en Jan. In 1864 komt de molen door erving
in het bezit van Joannes Norbertus Heynderickx. In 1873 werd de molen als graanwindmolen en graanstoommolen verkocht aan Isidoor Beirnaert3 (kleinzoon van
Petrus Ferdinand Heynderickx). Hij bleef dus steeds in de familie want in 1885 werd
hij uiteindelijk verkocht aan de laatste windmolenaar Petrus Seghers († 26 december
1903). De staakmolen lag toen in puin en werd in 1887 vervangen door een stenen
windmolen. Marie Heynderickx, de weduwe van Petrus Seghers, maalde na zijn
dood met haar kinderen nog verder tot de sloop in 1909. De molen van Zwaanaarde
kan dus ook de Heynderickx-molen genoemd worden. Marie kwam trouwens uit een
molenaarsfamilie. Haar familie was in de 17e eeuw ook eigenaar van de Knaptandmolen in Sint-Niklaas (o.a. Joannes Josephus Heynderickx (° Sint-Niklaas 8 februari
1647 - † 8 maart 1699). Ook naar de Kroonmolen in Tielrode is er een link.
Vanaf 1923 tot 1977 werd op Zwaanaarde verder gewerkt met een mechanische maal25

derij door de familie De Puysseleyr. Het gebouw staat er nog steeds en is opgenomen
in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed4. In dit gebouw is nog
een eikenhouten installatie aanwezig met twee maalstenen (zie cover). Oorspronkelijk werd ze aangedreven met stoom, later elektrisch.
Bij het nakijken van de stamboom van deze Sinaaise familie Heynderickx kwam er
nog iets interessant aan het licht. De overgrootmoeder van Marie Heynderickx was
Maria Joanna Calle (° Sinaai 27 juli 1768 - † Sinaai 4 januari 1805). Diens vader Petrus
Franciscus Calle blijkt een dokter geweest te zijn. In de parochieregisters van Sinaai
vind je de begrafenisakte. Daarin staat : “22 aprilis 1781 sepultum est in templo cadaver
petro francisci calle medicine licentiati.” Deze dokter werd dus in de tempel (kerk)
begraven.

Als we dan nog een stapje verder in het verleden graven, zien we dat zijn vader Franciscus Calle (° Sinaai 23 maart 1705 - † 16 juni 1761) in Sinaai overleden is als meesterchirurgijn. Diens grootvader Joannes Baptista Parent († Sinaai 14 januari 1722) was
eveneens meester-chirurgijn.
Een meester-chirurgijn gaf opleiding aan leerling-chirurgijnen. Nu waren de chirurgijnen van die tijd niet te vergelijken met de huidige chirurgen of dokters. In de middeleeuwen waren ze vaak ook kapper ( barbier-chirurgijn) en vooral bekend voor
hun aderlatingen. De kennis van het menselijk lichaam was toen heel beperkt. Later
evolueerde dat natuurlijk. Uit processen-verbaal uit de 18e eeuw weten we dat ze
toen regelmatig gevraagd werden als lijkschouwer. Ook de genoemde meesterchirurgijnen zijn in onze kerk begraven. Samengevat kunnen we dus besluiten dat er
bij de voorouders van de laatste molenaars van Zwaanaarde minstens drie generaties
dokters of chirurgijnen waren in de 17e en 18e eeuw.
De stamboom van de hier vermelde familie Heynderickx en van nog vele andere
families is op afspraak te raadplegen in het lokaal van heemkring “Den Dissel”.
Wilfried Seghers

Bronnen

1 Studiekring

Ons Molenheem
Goosens: archief De Bergeyck
3 & 4 Molenecho’s: Verdwenen Belgische Molens
2 Carine
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Dialectwoorden met “I” en “J”

Op onze zoektocht naar de ziel van onze taal komen we bij de letter i aan; we nemen
er ook de j bij, omdat we voor allebei een beperkt aanbod hebben. Hier gaan we…

Zelfstandige naamwoorden

Voor we starten een bemerking: de i is een klinker, die dikwijls gewisseld wordt met
de e en de ei, zoals bv. in ieëd (eed), ieëk (eik), ieëkel (eikel), ieëmer (emmer), ingel
(engel) en ieër (eer). Die woorden laten we dus buiten beschouwing. We beperken
ons tot de woorden die meer afwijken van het algemeen Nederlands.

Ieëkenisse: schaamstreek, lies. Dit woord gaat terug op het Latijnse ‘inguen’ dat lies
betekent.
Ieëstelingen: vroege aardappelen, eerstelingen
Ienze: eend, specifiek gebruikt voor de tamme eend
Ienzegat (ienzepoep): wordt gezegd wanneer iemand het zitvlak achteruit steekt
Iever: ijver
Iesemo: isomo
IJsgang: gladheid bij ijzel
IJsglat: zo glad als ijs – pas op, ’t ligt doar ijsglat
IJspetet: glazige aardappel, ook ijszak genoemd
IJspikkel: stok met pin om een ijsstoel te duwen
IJsstuul: slede in de vorm van een stoel
IJzermaul: roestvlekken in linnen en in aardappelen
Impermeabel: regenjas (van het Franse woord voor ondoordringbaar)
Ingelse sjiek: kauwgom – de Engelse bevrijder introduceerde de kauwgom
Ingelse sneutel: schroefsleutel
Inkelgaald: pasmunt, ‘enkel geld’
Inseit: voorspeler bij het voetbal
Insidentsjen: ongewenste zwangerschap – een insident is een ongeluk
Int: inkt – de k wordt onderdrukt tussen n en t
Intruptuir: lichtschakelaar, van het Franse interrupteur: schakelaar
Jan-mijn -kluuëten: snoever
Janneken: aanstellerige puber
Jannekemoan: de maan (kindertaal)
Jannestreken: opschepperij – stop moar met die jannestreken
Jeugd: vleesnat
Joargetij: seizoen, jaarmis
Joaremart: jaarmarkt
Jonge dochter, jonkheid: ongehuwde vrouw
Jongenszot: meisje dat verzot is op jongens
Jonkte: jeugd, jonge leeftijd – da moet in de jonkte gebeuren
Jood: iemand die uit alles munt wil slaan
Juufra: juffrouw, onderwijzeres
Jjuuksel: jeuk
Juutepeiërd: paardje (kindertaal)
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Werkwoorden
Inbusselen: veel klederen aantrekken

Indoppen: insoppen
Infretten: invreten
Inieënfoefelen en inieënflaunsen: slordig in elkaar steken
– da’s moar ineengefoefeld zunne
Inieënsteken: samenstellen
Inieënstuiken: in elkaar storten
Inkappen: ingieten, uitstorten
Inkeven: inkorven (van duiven)
Inklappen: zich erin praten – ik heb er mij ingeklapt
Inluizen: om de tuin leiden – hij was erin geluisd
Inoasemen: inademen
Inoun: inhouden – na een lange klank en voor –en valt de d dikwijls weg
Inboun: inbouwen
Inpappen: behangpapier instrijken met lijm
Inpauren: ingieten – pauren is verwant met het Engelse to poor: gieten
Inrijven: zaad onder harken
Inriemen: de riem strak aanspannen
Inslaugen: inslaan (bv. een straat), afslaan
Instalen: instellen (bv. bij een verkoop), eerste bod doen – e voor een l verandert dikwijls
in een a
Instuiken: instorten
Introun: introuwen
Inzwaalgen: inslikken
Janken: kermen
Jonnen: gunnen – ’t is ou gejond!
Jongeren: het werpen van jongen

Andere woorden

Ieëgoaëlig: gelijk, voortdurend
Ieënhaundig: eenkennig (gezegd van een kind)
Ieënigsten: enige
Ieënsig: hetzelfde, gelijk
Ieërda: eer, voordat
Intijds: op tijd – zie da g’er intijds zijt
Ies: eens
Iet of wa: ietwat, een beetje
Iet, ietsken: iets
Ieveranst, ieverst: ergens – gaat terug op het Middelnederlands iewaars, waarin we
ook het Engelse where herkennen.
Ijl: leeg, (“nen ijle niet”, bijna niets)
Imakoar: ineen, in elkaar
Inieënekieër: ineens, plots
Inplek: in de plaats van – inplek van ’t eten, ging hij weg
In ’t passaunt: terzelfdertijd, van het Franse en passant
Ister: is het er? – ister eindelijk va gekommen?
28

Izijgieëlen: in ’t geheel
Ja-jong, ja-ja: tussenwerpsel van verwondering
Ja-wadde: verwondering
Jommer: ja maar
Juu: bevel aan een paard (vooruit)
Juutom: bevel aan een paard (rechts afslaan)

En daarmee rijden we de lente in – hop naar de k van Kermis!!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2016

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 Pierre Willaert (70 j.) e. v. Godelieve De Meester, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
03 Mariette Vandriessche (87 j.) e. v. Maurice Schaut, † Sint-Niklaas, Puiveldestraat
05 Paul Lesandré (77 j.) e. v. Christiane Beyens, † Sint-Niklaas, Neerstraat
10 Oswald Poppe (93 j.) w. v. Odile Poeckx, † Belsele RVT “Lindenhof”, voorheen
Neerstraat
15 Etienne Van Vlierberghe (79 j.) e. v. Erna De Schepper, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
31 Diana Duerinck (70 j.) e. v. Franqui Seghers, † Sint-Niklaas, Bellemansstraat
-februari
10 Ioan Mafteiu (73j.) e. v. Maria Nyika, † Sinaai, Klokke Roelandlaan
12 Piet Brak (72j.) e. v. Bea Venken, † Belsele-Puivelde, afscheidsplechtigheid te Sinaai
18 Honoré Vercauteren (86j.) w. v. Maria De Cauwer, † Beveren-Waas, Puiveldestraat
19 Suzette De Brandt (89j.) e. v. Maurice Van De Putte, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”,
voorheen Eksaarde-Doorslaar.
22 Hugo Van de Sande (61j.) w. v. Yolande Gevers, † Zele, voorheen Vleeshouwersstraat
25 Maria Haeck (80j.) w. v. Marcel Van Britsom, † Sint-Niklaas, Wijnveld
28 Alice Baeyens (86j.) w. v. Valeer Strobbe, † Sint-Niklaas, Tinelstraat
-maart
05 René Van Gucht (78j.) † Sint-Niklaas, Hulstbaan
09 Roger De Clercq (86j.) e. v. Margriet Laureys, † Lokeren, Waasmunster
11 Hilaire Van Guyse (86j.) e. v. Yvonne De Backer, † Lokeren, Zwaanaardestraat
19 Gary Ongena (70j.) e. v. Christine De Deene, † Sint-Niklaas, Mezenstraat
24 Gaston Raes (87j.) e. v. Jeannine Raes, † Sinaai RVT “Huize Den Dries”, voorheen
Sinaaistraat Lokeren
27 Wilbert Baeke (73j.) e. v. Monique Van Damme, Oude Heirweg
28 Vera Remmerie (64j.) e. v. Jo Thuysbaert, † Sinaai, Zwaanaardestraat
29 Karel Baert (65j.) e. v. Marleen Brys, † Sint-Niklaas, Burmstraat Belsele
31 Lucien Joos (90j.) w. v. Maria De Visscher, l.g. Hilda Pintens, † Sint-Niklaas,
Dr. Haeltermanlaan
-april
11 Josine Lambrechts (86j.) w.v. André Van Wolvelaer, † Sinaai RVT “Huize Den Dries”,
voorheen Wijnveld
11 Philomena Roels (79j.) w.v. Achilles Maes, † Sint-Niklaas
13 Martha Van de Voorde (90j.) w. v. Gerard Vercauteren, † Sint-Pauwels, voorheen
Luitentuitstraat
15 Juliana Vlaminck ( ) w. v. Achiel Roels, † Sinaai RVT “Huize Den Dries”, voorheen
Edgar Tinelstraat
22 Rachel Gyselinck (91j.) w. v. René Kiekeman, † Belsele RVT “Ten Berge”, voorheen
Wijnveld
24 Laurens Pieters (21j.) z. v. Gert en Christine Heyens, † Sinaai, Hooimanstraat
28 Monique De Witte (78j.) e.v. Robert Wauters, † Sint-Niklaas, uitvaart Puivelde-Belsele
30 Juliette Quintelier (87 j.) w. v. Henri Du Tré, † Lokeren, Hulstbaan
30

-mei
01 Irène Van Acker (89j.) d. v. Gustaaf en Maria Van der Sypt,† Wachtebeke, voorheen
Hulstbaan
09 Irène Parys (91j.) w.v. Oscar Vercauteren, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
16 Lily-Anne Goossens (59j.) e.v. Roger De Roeck, † Beveren, Hellestraat
18 Werner Notenbaert (76j.) e.v. Anny Van den Bossche, † Belsele
18 Irène Annaert (90j.) w.v. Raymond Claeys, † Moerbeke W.Z.C. Ter Moere
20 Willy Van de Velde (67j.) e.v. Carina De Wiest, † Zele
-juni
05 Godelieve Baeckelandt (84j.) † Sint-Niklaas, Sinaaidorp
07 Paul Smet (76j.) e.v. Annie Vandenbossche, † Sint-Niklaas
12 Firmin De Vos (80j.) e.v. Helena Van Laere, † Sint-Niklaas, Beukenlaan
23 Gilbert Minnebo (81j.) e.v. Fabienne Smet, † Sint-Niklaas
-juli
07 Etienne Van Wiele (78j.) w. v. Maria De Meester, † Sint-Niklaas, Vleeshouwersstr.
08 André Everaert (61j.) e.v. Ingrid De Keersmaeker, † Waasmunster
30 Marc De Vylder (51j.) ong. † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai
-augustus
04 Guy Everaert (85j.) e. v. Francine De Neve, † Lokeren, uitvaart Sinaai, begraven
Moerbeke
09 François Van Vlierberghe ( 77j.) w. v. Lea De Jonck, † Sint-Niklaas, begraven te Sinaai,
voorheen Bellemansstraat
10 Roger Vandervelden (78j.) e.v. Mariette Van Bosch, † Sinaai, Klokke Roelandlaan
11 Irma Polfliet (93j.) w. v. Henri Raes, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen
Zwaanaardestraat.
30 Marc De Backer (63j.) e. v. Linda Stevelinck, † Gent.
30 Ann Maes (72 j.) e. v. Ignace De Beule, † Sinaai, Dries
-september
02 Oswald Van Eynde (87j.) † Sint-Niklaas, Stenenmuurstraat
05 Marc Wauters (62j.) e. v. Berlinde Verbuyst, Lokeren, † Gent
14 Roland Marquant (71j.) e. v. Maria Ceulemans, † Sinaai, Wijnveld
15 Willy Vael (77j.) w. v. Julienne Van Wezenbeeck, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”,
voorheen Hulstbaan
16 Guido Van Vossel (77j.) e.v. Godelieve Van Hove, † Waasmunster, Luitentuitstraat
23 Hugo Schatteman (61j.) e.v. Marleen Van Raemdonck, † Sinaai, Katharinastraat
30 Bert Maes (59 j.) z. v. Joris en Elisabeth De Cock, † Gent
-oktober
01 Roger Ott (89 j.) w. v. Rachel Veelaert, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, uitvaart
Waasmunster
04 Johan Van Cleemput (60 j.) z. v. Cyriel en Madeleine Van Acker, † Lokeren, Luitentuitstraat
06 Linda Van Driessche (62 j.) e. v. Fernand Van Bocxlaer, † Sinaai, Hulstbaan
28 Guy Van Middelem (81 j.) e. v. Eliane De Wilde, † Sint-Niklaas WZC “Heilig Hart”,
voorheen Riemeersstraat
31

-november
05 Maria Zaman (96j.) w. v. René Sens en Robert De Roeck, † Sint-Niklaas, WZC “SintJozef” Sint-Pauwels
06 Petrus Notenbaert (90 j.) w. v. Irene Geldmeyer, † Belsele
10 Bertha Zaman (101 j.) w. v. Edmond De Cock, † Waasmunster WZC “ 't Heuverveld”
10 Alfons Lambrechts (93 j.) w. v. Adrienne De Ridder en Claire Bouché, † Waasmunster,
voorheen Zakstraat, begraven te Sinaai
15 Elza De Clercq (97 j.) w. v. Leo Ringoot, † Belsele WZC “Lindenhof” voorheen
Hellestraat
16 Ivonne Baeke (80 j.) w. v. Jozef De Beleyr, † Sint-Pauwels WZC “Sint-Jozef”, uitvaart Puivelde
18 Adriana Bocklandt, (84 j.) w. v. Marcel Ongena, † Sinaai, Leebrugstraat
21 Suzanna Van Bossche (84 j.), † Kemzeke, voorheen Tinelstraat, uitvaart Sinaai
22 Alice Meul (91 j.) w. v. Gilbert Cerpentier, † Sinaai, Hellestraat
22 Petrus Raes (87 j.) e. v. Fernanda Van der Sypt, † Waasmunster, voorheen Haneweestraat, uitvaart Sinaai
-december
11 Lea Strobbe (88 j.) w. v. Niklaas Van Bocxlaer, † Belsele
12 André Moens (89 j.) w.v. Marcella Aerssens, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”, voorheen Belsele
17 André Annaert (77 j.) e. v. Anna De Wilde, † Sint-Niklaas, Hulstbaan
18 Antoine Vandenbussche (87 j.) l.g. Simone Van Wiele, † Sint-Niklaas, Stekene, uitvaart Sinaai
31 Julia Ryckaert (88 j.) w. v. Maurice Van Damme, † Sinaai WZC “Huize Den Dries”,
voorheen Vleeshouwersstraat
31 Marcel Wauters (75j.) e. v. Mariette Cornu, † Sinaai, Ransbeekstraat
Georges Tallir
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