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Disselingen
75 jaar Davidsfonds
Het dubbelinitiatief, de tentoonstelling en het boek, waaraan de plaatselijke afdeling
van het Davidsfonds en de heemkring Den Dissel samenwerkten, was weerom een
succes. Naar schatting 400 à 500 belangstellenden bezochten de gevarieerde fototentoonstelling.
De publicatie “75 jaar Davidsfonds” leverde daarbij reeds meer dan 150 leden op
voor de heemkring. Geïnteresseerden kunnen nog altijd lid worden door betaling
van 6 €. In ruil daarvoor ontvang je naast het boek ook de gebundelde 4 nummers
van Sinaïek 2005.
Dialect
We ontvingen ondertussen de eerste bladen met dialectwoorden. Zet ook eens een
lijstje van Snôase woorden op papier en bezorg het ons. Voor u een kleine moeite,
voor ons een welgekomen hulp.
Kermisprogramma
“Kermis vieren” gebeurde vroeger intenser en uitgebreider dan heden. Het kermisprogramma van 1946 op blz. 48 van deze Sinaïek levert ons hiervan het bewijs en
leert ons hoe de kermisweek toen gevuld was.
Schenking Missieraad
Aangezien de Missieraad zijn werking ten voordele van onze missionarissen
beëindigd heeft, werd het archief overgedragen aan de heemkring. Het bevat tijdschriften, programmaboekjes, foto’s, dia’s, affiches en briefwisseling van de naoorlogse werking. We hopen hiermede later een publicatie te kunnen samenstellen.
Tentoonstelling Moervaartmeersen - Astgemete
Natuurpunt Zuid-Waasland hoopt volgend jaar, in samenwerking met Den Dissel,
een tentoonstelling in te richten rond de natuurreservaten “Moervaartmeersen” en
“Astgemete” en hun omgeving. Hiervoor zijn we op zoek naar oude foto’s van
beide reservaten (gelegen in de meersen langsheen de Moervaart), de Leebrug, het
Keizershof... Ook andere informatie over beide meersengebieden, zoals de historiek
of de fauna en de flora zijn zeer welkom.
Contact: Tom Neels, Hellestraat 28, tel. 03/772 59 30, tomneels@pandora.be
Beeldbank Waasland
Vanaf 17 april 2005 is een selectie uit de collecties van het beeldend erfgoed van 16 Wase
erfgoedinstellingen en -verenigingen raadpleegbaar op www.beeldbankwaasland.be.
Beeldbank Waasland is een initiatief van Biblioteca Wasiana i.s.m. het Stadsarchief
en de Stedelijke Bibliotheek van het Land van Waas. De Beeldbank zal voortdurend
worden aangevuld zodat iedereen zijn gading kan vinden. Je kan op een eenvoudige manier je weg vinden: tik gewoon een woord in (naam, straat, dorp,
gebouw, trefwoord) en de zoekmachine doet de rest. Beeldmateriaal dat tot nu toe
moest worden opgevraagd - of zelfs ontoegankelijk was - is nu voor velen toegankelijk via een virtueel medium. Een niet te onderschatten voordeel is dat het
originele document niet meer moet bovengehaald worden.
Etienne De Meester
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Den Dries-noord en zijn bewoners. - deel I
Eindigden we in het vorig nummer onze wandeling in “De Ster”, dan verkennen
we nu het eerste noordelijk deel.
Den Dries en de Tinelstraat worden verbonden door een straatje dat in de volksmond
het “pastorijstraatje” genoemd wordt. Dit straatje werd steeds bij den Dries genomen.
Als we bv. de huisnummering van 1972 nemen, dan heeft “de Ster” het nr. 74, de
kerk nr. 72, de burelen achter het parochiehuis nr. 70, het parochiehuis nr. 68, de
pastorij nr. 66 en het eerste van de rij woningen nr. 64, bewoond door Karel van
Bockxlaer. Dit gaat verder tot nr. 26, het oude kapsalon van Dirk De Witte.
Wie waren nu de bewoners van dit noordelijk deel?
19. De pastorij werd gebouwd in 1907, de pastoors en de inwonende onderpastoors
vormen een eigen verhaal dat later in een afzonderlijke bijdrage zal behandeld worden.
20. In het begin van de Katharinastraat, (aangelegd midden de jaren’70) bevindt
zich oorspronkelijk de moestuin van de aanpalende buren. Deze tuin is van de straat
gescheiden door een muur.
21. Benedict Joos heeft hier een bakkerij. In 1932 verlaten de families Elewaut-Joos
en Joos-Van Puyvelde de woning die in twee delen gesplitst wordt.
Deel a wordt betrokken door de nieuwe gemeenteontvanger, Petrus Baeten, en vervolgens door Karel van Bockxlaer en Martha Ongena, die de laatste bewoners zijn.
In deel b zetten Edmond Baeckelandt en Maria Vael de bakkerij verder, Edmond is
vooral bekend als kerkbaljuw (suisse). Eén der laatste bewoners is Freddy Cornu.
De gebouwen doen later nog dienst als gemeentelijke opslagplaats en worden tenslotte
afgebroken. De huidige woningen worden opgetrokken in 2002.
22. Omstreeks 1920 bewoond door Achiel Cole en Irma de Wilde; inwonend is ook
Joris Cole (onderwijzer). De volgende bewoners zijn Maria Willems met haar
dochters Amelie en Philomena De Bock, de laatste Lea Pauwels en Frans Frankewitz.
De oude woning verdwijnt voor een nieuwbouw, aangebouwd aan de vorige.
23. Jozef Van Vossole, afkomstig uit Waasmunster (° 1864) huwt met Marie-Louise
Nachtegael en komt zich vestigen op den Dries als handelaar in vlas en fruit. Zijn
zonen Dionis en Emiel zetten de zaak verder en blijven tot hun overlijden in het
ouderlijk huis wonen. Paul De Vos en Monique Caeldries nemen de woning over
begin jaren ‘70.
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24. De woningen 24 a, b, en c zijn één pand tot omstreeks 1925-30; Leon Paelinck
oefent er het beroep uit van beenhouwer en barbier. Nadien worden het drie woningen.
Wim Creve heeft nu alles onder één dak gebracht.
In deel a wonen Willem De Baere en Camilla Nachtegael, Gerard Van den Bossche
en Evelina Van Clapdurp, Maurice Van Laere en Augusta Van Hoey, Gustaaf De
Plukker en Irma Raes, Leopold De Jaeck en Magriet De Belie.
In deel b treffen we Leon Meirte en Martha Troch, het winkeltje van René Staessens
en Clothilde Van Damme (1938-’40), Ely Claeyé en Julia Keymolen, Aimé Stremersch
en Georgette Meirte, Eduard Vermeiren ( oud veldwachter) en Isabella De Wael,
Chris Vermeiren.
Deel c wordt betrokken door de pas aangestelde “cabinier” Edgard De Messemaeker
en Zulma De Smet, gevolgd door de familie René Vermeiren en Verenanda Van
Bockxlaer met de zonen Walter, Willy en Chris.
25. Hier heeft Florence Robijn (echtgenote Polidoor Stremersch) gedurende tientallen jaren een kruidenierswinkel; ze overlijdt in 1951 op 87-jarige leeftijd. Als jonge
weduwe stond zij in voor de opvoeding van haar kinderen René, en de tweeling
Polidoor en Madeleine Stremersch. Haar inwonende kleinzoon Aimé (zoon van
Polidoor) blijft tot 1952 hier wonen. Geruime tijd staat het pand onbewoond, een
groot reclamebord van uurwerken Moens siert de gevel. In 1971 na afbraak,
bouwen Wilfried Sys en Nele Maes de huidige woning.
26. Na zijn terugkeer uit de oorlog ‘14-’18 wonen Edmond De Vos (zoon van Kato
Robijn) en Hortence De Letter hier. Edmond is schoenmaker en één van de eerste
postbodes op het dorp. Hun kinderen zijn Gustaaf, Paul, Maria en Gerardine. Zijn
zuster Elodie De Vos en haar echtgenote Gustaaf Smet zijn de volgende bewoners
met de kinderen Maria, Edgard en Paul. Paul is architect, hij tekent enkele merkwaardige huizen in Sinaai, bijvoorbeeld Dries nrs. 15, 17, 52, 54 en Vleeshouwersstraat
nr. 41. Gustaaf Smet overlijdt in 1963. Nadien treffen we op deze plaats de electriciteitswinkel van Honoré Van Goethem en Juliette Schampelaere.
Dan neemt Emmerence De Loose (wed. Theodoor Van Grembergen) hier haar
intrek, zij overlijdt in 1977. Komen dan Cyriel Polfliet en de bloemenwinkel van
Isabelle De Waele en Benny Hoste.
27. Beenhouwerij van Karel Heynderickx en Juliette Sterck sinds 1938. Hij neemt de
woning over van zijn broer Marcel die ze enige jaren eerder had laten bouwen;
Karel blijft er wonen tot 1998. Het is nu frituur “Rudy”.
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28. Vanaf hier treffen we een rij woningen van hetzelfde type. Het zijn kleine, lage
woningen die werden verbouwd en opgetrokken in 1935. Het merkwaardige aan
deze woningen is verder nog dat er in vier van de zes woningen café wordt uitgebaat.
Onder ons volgnr. 28 vinden we als achteenvolgende bewoners: Frans Van Puyvelde en
Leonia Van den Bossche, blokmaker Petrus Van Puyvelde en Magdalena de Wolf (1920).
Café “De Welkom” wordt uitgebaat door Florent Mul en Julia De Plukker,poelier
Edmont Notenbaert, Robert Van Daele en Irena Ivens. Het wordt terug burgerswoning, bewoond door Lucien Spitaels en Maria Meite, Albert Mul en Arlette
Bocklandt (1958-’66), Achiel Strobbe en Juliette Van Hooste, Hugo Caldries,
Etienne Coppens, Hugo Schatteman en Marleen Van Raemdonck, Jacques Van
Clapdurp, de huidige bewoonster is Denise Bracke.
29. Woning van Achiel Heyens. Hij komt hier wonen in 1970 met echtgenote
Leontine Engels. Daarvoor waren het twee huisjes.
Deel a: Florence Sturm opent er een herberg (1932).
De volgende bewoners, zijn Magda de Weirdt en Jozef Wojtulewski, Julien de Witte
en Josepha Tollenaere (1961-’63), Margareta Heirweg (wed. Alfons De Wolf), Hugo
Verlinden en Marie-Jeanne De Vleeschouwer, Maurice De Smet en Monique de
Vleeschouwer.
Deel b: hier wonen Jozef-Emiel Corveleyn en Joanna Elegheer (1922), Oscar De
Bock, Clara Vercauteren (1962) wed. Frans D’Hont.
30. Omstreeks 1920 bewoond door Romain Van Craeynest en Clara Vercauteren,
later door Oscar De Bock, Juliaan Varewijck en Irène De Wilde (1958-’68), Michel
Claus en Georgette Dhooge, Marc Poppe, Eric Haeck en Greta Fierens, Achiel
Stremersch.
31. Café van Felix Maes en van Mathilde Van Puyvelde (1920), later bewoond door
Emiel en Martha Corveleyn (1960), Honoré Van Mele, André Notenbaert en Hilde
Van Mele, Michel Maertens en Monique Schelfaut, Gerarda Dhaene (1974), Erna
Wouters, Erika Strobbe, Gery Vercauteren en Marina De Plukker, Patrick De
Welde.
32. In 1890 treffen we hier schoenmaker Alois De Baere en Maria Philomena Heyens
met de kinderen Georges, Eveline (de latere uitbaatster van de café de Ster),
Emmerence, Josephine, Celestine en Cyriel. Deze laatste bllijft in het ouderlijk huis
wonen, zet het beroep van schoenmaker verder en huwt met Josephine De Wilde.
Het wordt café het “Schutterspaleis” uitgebaat door blokmaker Cesar Minnebo en
Adeline Corveleyn (1930). Aloïs Van Mele en Marie Van Bockxlaer nemen de herberg
over, op het uithangbord komt “De Sportvriend”. Sinds 1960 is het pand bewoond
door de familie Wojtulewski- De Weirdt.
Georges Tallir
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De kroniek van Bakker Geubels - deel II
In de vorige bijdrage stonden we even stil bij het Sinaai aan het eind van de 18de
eeuw. We plaatsten de gebeurtenissen in een historisch kader en gaven het feitenrelaas. Maar laat ons even kijken hoe een tijdgenoot, bakker Geubels uit Sinaaidorp,
de gebeurtenissen registreerde. Hij woonde in de schaduw van de kerk en zag
wellicht vanuit zijn winkel wat zich in het dorp afspeelde. Zonder een echte
chroniqueur te zijn, schreef hij toch ten behoeve van latere
generaties op wat hij voor zijn ogen zag. Hij gebruikte daartoe een boekje van 16 blz. (10 cm breed en 14 cm hoog) van
ongelijnd papier, genaaid in een soepele perkamenten
omslag1.
Memoire van alle t geene is voorgevallen binnen Sinay
van de jaere 1797 en geduerend den tijd van de
Vervolgingen van de Priesters, Kerk troubels en ook van
de Brigandage soo als volgt
Op de binnenzijde van het voorblad staat (zeer onduidelijk
leesbaar):
‘desen boe- behoort toe aen Bakker Geubels dorp boeks woonende tot —— fransche
schole——1797————
En dan begint het relaas van de gebeurtenissen. We geven hierna de integrale tekst weer:
1797 5 8bre
gesien den laesten goddelijken Dienst celebreren door den heer Boxstal pastor van Sinay
1797 9 8bre
overleden Gillis Oosterlinck waegemaeker begraeven sonder eenige Kerkelijke cermoniën
1797 18 8bre
gesien de Kerkelijke Effecten door het vrouwvolk plunderen en des snachts de groote
klok gestolen de ornamenten van de Kerke verborgen in huijsen en stallen2
1797 31 8bre
gesien de cruijsen van de beuken van de Kerk afwerpen
t jaer 1798 3 january
den eersten dag gewerkt aen ‘t Cruijs van den thoren den haen afgeworpen
4 january
den tweeden dag gewerkt aen ‘t Cruijs van den thoren den appel afgedaen en met
coorden daer aen getrocken sonder winst
5 dito
den derden dag aen ‘t Cruijs van den thoren gewerkt maer nul

1

Dit document is momenteel in het bezit van de familie Vermeiren.
Om de kerkelijke ornamenten te vrijwaren, haalden de parochianen ze zelf weg en verstopten ze voor
de Fransen.
2
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6-7-8 dito
geduerig aen ‘t Cruijs gewerkt
13 dito
gesien tusschen 3 a 4 uren naer middag ‘t Cruijs van den thoren met geweld sien
aftrekken en van den 3 deser daer aen gewerkt
6 february
desen dag op het Canton van Belcele de pastorij van Sinay publikelijk verhuerd aen
den borger Andries Bernardus Duerinck ten prijs van hondert Livres
12 february
desen dag gesien den heer pastoor van Swyndrecht passeren als sijnde gevangen
genomen van de fransche Gendarmerie
3 meij
desen dag gesien onsen heer pastor Boxstal den welken elf weken heeft gevlugt of
versteken geweest
16 juny
gesien onse kerk sluijten sijnde alsoo berooft van onse Bid Plaetse
17 dito
desen dag gesien sijnde Zondag een menigte van volk op het Kerkhof voor het beenderhuijs hunne gebeden storten en het lesen van den roosen krans
24 dito sijnde Zondag
veel volk in defrente huysen sien bijeen komen om hunne gebeden te storten ‘t lesen
van den roosen krans midts het belet wierd op het Kerkhof
26 julius
desen dag gesien door de gendarmen de kapellen sien schandeligeren en in stukken
kappen en den heer Van Daele priester van Steken gevangen
27 augusty sijnde maendag
by ordonantie van de weth den decadi te vieren niet mogen werken en drijcouleurige
vaentjes uyt te steken
20 8bre sijnde Zaterdag
om 9 uren en half s’avonds een menigte volk boeren en andere in het dorp komen
de Kerk geopent de klokken geluyd den adgent J. de Prijker ten bloede geslaegen sijn
huijs geplundert den vreijboom afgekapt de registers uyt het weth huys genomen
alsoo naer Belcele getrokken daer het selve gedaen en de registers verbrand
21 8bre sijnde Zondag
den troep van het volk ende boeren sien wederom in Sinay dorp komen en dan naer
Daknam gegaen om t’huijs van den Baes de Cleene op t’Veir te plunderen en om 2
uren naer middag de fransche soldaeten sien in Sinay komen de klokreepen van een
gekapt en het volk uyt de Kerk gejaegt en om 4 uren met de Boeren gevogten eenige
borgers dood gebleven3 alsook den trompetter van de gendarmen doch de franschen
sijn wederom naer St-Nicolaes getrokken

3

Volgens de kerkregisters sneuvelden vier burgers op een niet nader genoemde plaats in de gemeente.
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22 8bre maendag
gesien om seven uren smorgens de fransche soldaeten wederom in Sinay komen met
stuk canon en op den wijk Swaenenaerde gevogten tegen de boeren van Stekene en
andere plaetsen twee gendarmen dood gebleven bij ordonatie van den commandant
200 pond brood en vleesch hebben t’selve moeten verlaeten en in hun vertrekken
gevogten tegen de boeren van Hamme en Waesmunster en eenige dood gebleven4
23 dito dynsdag
binnen Sinay sien komen circa 1200 boeren en andere volkeren van vele plaetsen en
dorpen om des anderen dag te vertrekken naer St-Nicolaes
24 8bre woensdag
desen dag om 5 uren naer middag de boeren en andere volkeren sien vertrekken naer
St-Pauwels om des anderen dag St-Nicolaes te bestormen en te plunderen
25 8bre donderdag
de boeren en meer anderen met geweld binnen St-nicolaes gekomen syn van de
franschen op de vlugt gedreven veel boeren en ander sijn gedood en met veel schande
moeten vlugten tot behoudenisse van hun leven5
28 8bre zondag
gesien om 4 uren smorgens circa 1000 fransche soldaeten met canon binnen Sinay
komen, met eenen ordonantie van g’heel de prochie te verbranden en te vermoorden
maer door de voorspraeke van den Edelen heer Verberckmoes ex Meyer is gratie gegeven
midts binnen de 24 uren te geven 200 gouden louis eenige zakken terwe en kooren ook
circa 200 hemdens veel van de borgers sijn gaen vlugten in bosschen en gragten en
hebben hunne huijsen verlaeten die van de soldaeten sijn geplundert
9 november vrijdag
desen dag gesien in de Kerk van Sinay twee klokken in stukken slaegen en een ordonantie
van de geweiren in te bringen
10 dito zaterdag
desen dag gesien met gheel de weth den commandant en al de soldaeten in waegen
de borgers geprest tot het bijwonen van eenen nieuwen vrijboom te planten den
Capteijn Claude Pers6 doende eene schoone aenspraeke tot lof van de republique
daer onder gedanst en gesongen vive la republique en eene tonne bier afgedronken
12 november St-Lieven Maendag
om vier uren smorgens de stukken van twee klokken naer Gend sien voeren
20 november dinsdag
gesien desen dag met den morgenstond, den heer onderpastor van Exaerde den heer
Roggeman en twee fransche priesters als gevangenen door de gendarmen naar ‘t
Canton van Belcele sien leyden

4

Bij het gevecht op Zwaanaarde vielen zes doden: drie van Sinaai, twee van Zele en één van Stekene.
Op Kleibeke lieten twee inwoners van Sinaai het leven.
6 Aan deze Franse kapitein verbindt de overlevering het lot van het dorp en van Maria-Sophia Duerinck.
Geubels maakt hiervan geen melding.
5
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16 december zondag
desen dag gesien een menigte van borgers en boeren moeten compareren in de Kerk
van Sinay om 8 uren smorgens de kerk gesloten door den Commandant tot het
inbringen der geweiren en aldaer ingesloten geweest tot savonds 10 uren in de kerk
bier en genever gedronken tabac gerookt en van de soldaeten in het midden van de
kerke vier gestookt
18 dito dynsdag 1798
desen dag gesien door de metsers en timmermans de capellen St-Anne Rochus7 en
andere afbreken en de steenen op den hof van den adgent bringen de cruijsen van
thoren en kerke van Kleyn Sinay aftrekken het uytplacken van 32 jongheden van de
requisitie van 20 tot 21 jaeren8
1800 9 january
gesien de kerk van Sinay ontsluyten door den adgent J. de Prijcker door het vrouwvolk
geschuerd als geweest hebbende een magasijn voor hoey en stroey des avonds lof
met orgel en zang
1800 26 maert 5 germinal
tot Belcele canton sien verpachten de pastorijen in selve canton
Puijvelde
34 livres
Laureijs Buijs
Kemseke
40 livres
Gillis de Prijcker
Waesmunster
60 livres
Aelbroeck adg.t
Marollenhuijs
33 livres
Duerinck adg.t
Exaerde
110 livres
Talboom adg.t
St-Pauwels
31 livres
Carreel de Meyer
Belcele
24 livres
Heyndrick adg.t
Sinay
230 livres
Gillis de Prijcker
Dese verpagtinge is gedaen voor twee jaeren maer alle jaeren dese somme te betalen
1802 2 mey
desen dag gesien door onsen heer pastor Boxstael het H. Sacrificie celebreren publique
aen den autaer in de Kerk van Sinay waervan wij hebben berooft geweest van den
5 october 1797
3 mey 1802
gesien met veel vreugden onse groote klokke in den thoren hangen door dheer Francies
Willems en sijn broeder de welke is gestolen geweest den 18 octobre 1797 en verborgen
geweest in de aerde
17 juny 1802
gesien heden feestdag sijnde van het H. Sacrement de groote processie gaen den grooten
toer met alle solemniteyt en luyster

7 De kapel van St. Anna bevindt zich op de hoek van de Hooimanstraat en de Vleeshouwersstraat, de
kapel van St. Rochus stond oorspronkelijk waarschijnlijk op het kruispunt ZwaanaardestraatLeebrugstraat-Weimanstraat (waar nu het beeld van de schaapherder staat). Het kapelletje van St. Anna
werd in 1812 (volgens de datering in het smeedijzeren kruis) op dezelfde plaats heropgebouwd, de kapel
van St. Rochus verhuisde naar het begin van de Zwaanaardestraat (nabij de aansluiting met de
Zakstraat) en draagt boven de ingang het jaartal 1833.
8 De Fransen hadden alle jongens tussen 20 en 25 jaar soldaat verklaard. Ze hadden ze volgens geboortejaar in klassen opgedeeld en riepen ze volgens behoefte per klasse op, beginnend met de jongsten.
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11 7bre 1802
heden om 11 1/2 uren gesien het eerste cruijs op t’midden van de kerk plaetsen t welk
daer afgeweest heeft van den 31 december 1797
25 mey 1804
gesien met veel blijdschap om 10 1/2 uren voormiddag door dheren Frans Willems
en synen broeder Augustinus het groot cruijs op den thoren setten het welk daer af
geweest van den 13 january 1798
dienende voor eene memoire twelk binnen de jaeren op de prochie van Sinay is voorgevallen
P.S. tsedert den 5 8bre 1797 dat wij onsen heer Pastor Boxstal en sijnen onderpastor hebben
sien de laetste misse celebreren in onse kerk van Sinay hebben zij verstoken geweest in huijsen
en stallen ja selfs vervolgt door de fransche soldaeten en in vreemde kleederen als boeren en
aerbeyders aen de stervende menschen de heylige sacramenten gedraegen bij nachte en in het
donker, in gevaer van gevangen genomen te worden op verborgen plaetsen de kinderen
gedoopt, als ook in stilte bij nachten misse gelesen, den paesschen aen veel waere christenen
gegeven op eene stilswijgentheydt en meer ander kerkelijke ceremoniën in stilte gedaen
O God bewaert uwe kerke van noch sulke droevige gevallen
Tot zover het verhaal van onze schrijvende bakker.
Annemie Bogaert
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KRONIEK 1947
-januari: gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad vergaderde voor de eerste maal om het schepencollege
samen te stellen. Na de eedaflegging kozen de raadsleden dr. Raymond
Haelterman tot burgemeester, Edward De Beule en Jan Beirnaert (allen uittredend)
tot schepenen.
-februari: Sint-Franciscushuis
De noodkapel, gebouwd door E.P. Christophe, werd verfraaid met een prachtige
kruisweg en met twee beelden van O.-L.-Vrouw en Sint-Jozef, geschonken door al
de “Mariekes” en de “Jefs” van de wijk.
Sinaainaar E. H. Robert Weytens, onderpastoor te Gent Sint-Pieters, werd benoemd
tot pastoor van Merelbeke.
-maart - april: nieuwe baan
In het voorjaar begonnen de werken aan de nieuwe baan van de Statie naar de kaai
in de Keizerstraat. De staatstoelage hiervoor bedroeg zes miljoen Bfr.
-juni: nieuw kapelletje
In de Hooimanstraat wijdde pastoor Crombez op zondag 1 juni het nieuwe kapelletje
ter ere van O.-L.- Vrouw van Vrede in.
-juli: hoog bezoek
Op zondag 13 juli hield de eerste burger van het land, kamervoorzitter Frans Van
Cauwelaert (Minister van Staat), op de koer van het Jongenspatronaat een toespraak
over “Zoekt niet verloren, uw kracht ligt in U zelf”. Daarna volgde een ontvangst
op het gemeentehuis waar hij het gedenkboek van de gemeente tekende.
Vrijdag 25 juli werd frater Valeer (Henri Poppe) tot priester gewijd te Zandhoven
bij de Paters van de HH. Harten. Op 6 augustus droeg hij zijn eremis op in onze
parochiekerk.
-augustus: priesterjubileum
Op 18 augustus vierde E. H. Van der Massen, directeur van het klooster van Maria
Eerherstel, zijn gouden priesterjubileum. Van de 50 jaar als priester verbleef hij er
40 te Sinaai. Burgemeester Haelterman overhandigde hem de decoratie van
“Ridder in de Kroonorde”.
Zondag 31 augustus herdacht Sinaai zijn grootste kunstenaar Edgar Tinel. Het was
immers 70 jaar geleden dat hij met zijn “Klokke Roeland” de “Prijs van Rome”
behaalde, 60 jaar geleden dat zijn meesterwerk “Franciscus” voor het eerst werd
uitgevoerd en 35 jaar geleden dat hij stierf. Het Tinelmuseum, ingericht in de benedenzaal van het gemeentehuis, bevatte heel wat merkwaardigheden. Het
hoogtepunt was het groot Tinelconcert in onze parochiekerk o.l.v. Staf Nees, stadsbeiaardier van Mechelen.
44

-Om in de toekomst overstromingen te voorkomen werden in het najaar de
Moervaart en de Stekense Vaart (tot de Koebrug) grondig gekuist en uitgebaggerd.
Met het bovengehaalde slijk werd de dijk verhoogd tot 5,80 m boven de zeespiegel
en verbreed tot 6 à 7 m.
Met het doel de buitenwijken van Sinaai van elektriciteit te voorzien werden twee
nieuwe “kabienen” gebouwd: één in het Wijnveld en één op de Stenenmuur.
-november: minister Orban in Sinaai
Zondag 30 november kwam minister van landbouw Orban naar onze gemeente. Na een
inleiding over het regeringswerk van de laatste maanden i.v.m. de koningskwestie,
het vrouwenstemrecht en het vrij onderwijs, besprak de minister de toestand in zijn
eigen departement, meer bepaald de geleidelijke terugkeer naar de vrijheid in de
landbouw en de verhoging van de rentabiliteit.
Etienne De Meester

Frater Valeer (Henri Poppe)

E.H. Van der Massen
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Sinaainaren die stierven in 2003
Onder “Sinaainaren” verstaan we de personen die hier verbleven bij hun overlijden
of deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.
Gebruikte afkortingen: -e.v.: echtgenoot of echtgenote van
-w.v.: weduwnaar of weduwe van
-RH.: rusthuis
-januari
12 Laura Van Driessche (89 j), e.v. Edmond Michiels, Lokeren
15 Roger Stremersch (77 j), RH Vleeshouwersstraat
20 Ivonne Andries (78 j), e.v. Karel De Bock, Edg. Tinelstraat
20 Maria Pauwels (72 j), e.v. Walter Baert, Pater Christophestraat, Waasmunster
-februari
02 Gustaaf Joos (78 j), e.v. Ivonne Deyaert, Wijnveld
04 Louis Claus (77 j), overleden te Sint-Niklaas
06 Gerard Smet (75 j), e.v. Jeanne Stremersch, Vleeshouwersstraat
11 Johanna Van den Bossche (73 j), e.v. Guido Baert, Vleeshouwersstraat
19 Joseph Bracke (94 j), w.v. Suzanne Baeten, RH Huize Den Dries
28 Marcel Roels (75 j), e.v. Lea Maes, Belsele
-maart
05 Albert Van Puyvelde (82 j), w.v. Barbara Smet en Maria Van den Broeck, RH
06 Remi Dhondt (85 j), overleden te Sint-Niklaas
07 Carlos Magerman (67 j), e.v. Lydie Jacobs, Zwaanaardestraat
08 Florentin Dumont (78 j), e.v. Victoire Devenyn, Hooimanstraat
08 Johanna De Mulder (90 j), w.v. Omer Sturm, RH Vleeshouwersstraat
25 Wilmer Laureys (90 j), w.v. Dymphna Van de Voorde, RH Sinaai
26 Lucienne Vercauteren (79 j), w.v. André De Belie, Belsele
29 Jozef De Witte (76 j), e.v. Maria Meuleman, Stekene
-april
03 Peter Joos (42 j), e.v. Dominique Roelant, Beveren
10 Leontina Coppenolle (87 j), w.v. Camiel Thuy, Sint-Pauwels
13 Remi Van Acker (83 j), w.v. Leona Aerssens, Hulstbaan
16 Maria Van Poucke (91 j), w.v. Albert Vercauteren, Belsele-Puivelde
26 Maria Ivens (91 j), w.v. Cyriel Hoskens, Sint-Niklaas
29 Julia Van Rumst (80 j), e.v. Cyriel Stremersch, RH Huize Den Dries
30 Roger Beirnaert (70 j), Neerstraat
-mei
07 Francine Smet (68 j)
17 René Braem (71 j), e.v. Irène Laheyne, Dr. Haeltermanlaan
28 Karel D’Hondt (73 j), e.v. Mariette Leys, Neerstraat
-juni
01 Christine De Puysseleire (40 j), e.v. Patrick Annaert, Schrijbergstr., Waasmunster
02 Cyriel Stremersch (84 j), w.v. Julia Van Rumst, RH Huize Den Dries
05 Laura Vercauteren (89 j), w.v. Alfred De Smet, Lokeren
07 Anita De Meyer (52 j), e.v. Jaak Van den Berghe, Klokke Roelandlaan
07 Lea Pauwels (83 j), w.v. Frans Zakierski, overleden te Deurne
15 Karel Meul (85 j), w.v. Gerarda De Plukker, Wijnveld
22 Robert Paelinck (65 j), e.v. Maria Naudts, Leebrugstraat
25 Nelly De Wilde (72 j), e.v. Roger Van Grembergen, Godelievelaan
26 Maria Lecocq (83 j), w.v. Hubert Boelens, Belsele
30 Josette Cool (67 j)
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-juli
03 Rita Haentjens (73 j), w.v. Edgard Van den Bossche, RH Vleeshouwersstraat
15 Godelieve Van den Berghe (63 j), e.v. Hubert Raes, Eksaarde
21 Fabiaan Poppe (76 j), e.v. Cecile Parijs, Hulstbaan
21 Ivonne Joris (90 j), w.v. Jan-Baptist Verstraete, Hulstbaan
22 Renaat Schamphelaere (58 j), Dries
26 Frans Beck (77 j),w.v. Lobertina Van Bossche, Hooimanstraat
27 Marcel Van Britsom (72 j), e.v. Maria Haeck, Wijnveld
29 Lea Cornu (77 j), e.v. Robert Van Remoortere, Sint-Niklaas
-augustus
06 Suzanne Vermaere (89 j), Antwerpen
11 Maria Smet (84 j), w.v. Kamiel Inghels, Sint-Niklaas
12 Lea Poppe (82 j), w.v. Petrus De Beule, RH Vleeshouwersstraat
25 Hermine De Cock (76 j), w.v. Gerard Vercauteren, RH Vleeshouwersstraat
-september
03 Jozef Annaert (69 j), Belsele
10 Maria Beirnaert (69 j), e.v. Gerard Van Oost, Sint-Niklaas
06 Jeanne Beirnaert (81 j), w.v. Richard Vercammen, Sinaaidorp
13 Prosper Poppe (73 j), e.v. Maria Smet, Wijnveld
-oktober
02 Margareta De Vos (81 j), w.v. Eduard Aper, Sint-Niklaas
07 Denise Bruggeman (74 j), w.v. Edward Coppens, RH Huize Den Dries
08 Rachel Notenbaert (86 j), w.v. Albert Van de Wiele, Belsele
12 Ivonne Vermeire (73 j), e.v. Henri De Bock, Dr. Haeltermanlaan
13 Marc Smet (43 j), e.v. Anita Seymortier, Leestraat
17 Elisabeth Bombeke (86 j), w.v. Hendrik Jacobs, RH Vleeshouwersstraat
19 Fernanda Laureys (71 j), e.v. René Vercauteren, Hulstbaan
21 Gaston Durinck (75 j), RH Vleeshouwersstraat
29 Anna Poppe (77j), e.v. Cyriel Gyselinck, Wijnveld
29 Leonard Descamps (87 j), w.v. Clementine Van Bogaert en Marguerite Vereecken, RH
-november
05 Marcel Van Osselaer (71 j), e.v. Mariette De Fré, Wijnveld
11 Omer Drieghe (90 j), e.v. Gaby Firlefijn, Sint-Gillis-Waas
30 Leon Poppe (79 j), e.v. Gerarda Raes, Dr. Haeltermanlaan
-december
02 René Van de Vijvere (92 j), w.v. Lea De Permentier, Belsele
08 Marc De Ruysscher (54 j), e.v. Godelieve Vlyminck, Godelievelaan
12 Willy Smet (68 j), e.v. Anna Goossens, Wijnveld
14 René Van Goethem (89 j), e.v. Rachel Verschraege, Zaffelaere
29 Rachel D’Hanis (77 j), w.v. Edgard Schatteman, Edg. Tinelstraat
29 Amedeus Geers (81 j), e.v. Ivonne Van Poucke, Molenstraat
29 Willy Van Britsom (69 j), e.v. Andrea Strobbe, Belsele
31 Lutgard De Wilde (61 j), Antwerpen
Etienne De Meester
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SINAAI - KERMISPROGRAMMA - 1945
zondag 8 juli:
Na de hoogmis: prijsuitreiking aan de leerlingen van de vaktekenschool
in het jongenspatronaat en tentoonstelling van hun werken
Tentoonstelling van de Antwerpse kunstenaar Marcel Group in het
gemeentehuis, ingericht door het Davidsfonds
‘s namiddags:
wipschieting Sint - Sebastiaansgilde op de Dries
liggende wipschieting bij Hector Thuysbaert en bij Romeo Bal
prijsvlucht met duiven bij Jean De Decker
voetbalmatch op het plein in de Vleeshouwersstraat
maandag 9 juli:
wipschieting Sint - Sebastiaansgilde op de Dries
liggende wipschieting bij Hector Thuysbaert en bij Romeo Bal
puntenbolling bij Kamiel Poppe
‘s avonds concert door harmonie en vuurwerk
dinsdag 10 juli:
kermis op de wijk de Beek
schieting bij Gerard Polfliet
gaaibolling bij Cesar De Cock
velokoers voor juniors
daarna volksspelen
woensdag 11 juli:
kermis op de wijk Zwaanaarde
tweedaagse wielrennerskoers voor beroepsrenners
schieting bij Alfons Meyskens
monsterbolling bij de verenigde herbergiers
wandeling van de harmonie
donderdag 12 juli:
schieting Sint - Sebastiaansgilde op de Dries
schieting op de liggende wip bij René Noens, Achiel Annaert en Kamiel Poppe
velokoers voor beroepsrenners
pianorecital door J. Brusselmans op het gemeentehuis, ingericht door het
Davidsfonds
vrijdag 13 juli:
kermis in de Hondsnest
paling- en mosselfeest
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