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Disselingen
Wapenschild van Sinaai
Wie ons dorp momenteel binnenrijdt kan niet naast de geelblauwe driehoekige
vlaggetjes kijken die aan de verlichtingspalen in het centrum en langs de invalswegen
zijn aangebracht. Op deze wimpels staat het wapenschild van Sinaai afgebeeld en
dat vraagt toch om een woordje uitleg.
In 1694 stelde het zegel van de parochie Sinaai de H. Catharina voor, steunend op een
zwaard en vergezeld van een getand wiel. In zijn besluit van 30 december 1820 heeft de
Nederlandse regering de beeltenis van deze heilige van dat zegel verwijderd en het embleem
aangebracht welke de H. Catharina in de gewijde iconografie vergezelt: het puntig rad
waarop zij gefolterd werd en dat daarna door goddelijke macht werd gebroken. De raap van het
Land van Waas werd bij dit rad gevoegd en het koninklijk besluit van 23 december 1840 heeft
deze samengestelde wapens bekrachtigd. ("Het Vrije Waasland " nummer 21 van 1967)
De raap was in die tijd synoniem van vruchtbaarheid en levenskracht in het
Waasland. Zij gedijde elk jaar op dezelfde grond zonder die te verarmen, was in
staat te overwinteren en zorgde er dus voor dat de boer genoeg wintervoer kon
opdoen voor zijn vee.
Restauratie lijkwagen
De bewerking van de verschillende onderdelen van de corbillard is volop bezig.
Het betreft houten, metalen, lederen en stoffen elementen die elk een specifieke
behandeling nodig hebben maar ook het vervaardigen van een nieuw kruis en vier
nieuwe lantaarns. Daarna wordt alles terug gemonteerd. Het resultaat kan je
bewonderen ter gelegenheid van de 25ste editie van "Kunst uit Sinaai", gespreid
over de weekends 27 en 28 september en 4 en 5 oktober.
Tijdens beide weekends kunnen onze leden hun lidmaatschap verlengen en in ruil
daarvoor ontvangen zij onze twee publicaties: het jaarboek over de Sinaaise kerken
en kloosterkapellen en de gebundelde Sinaïek 2008.
Giften
Ronny De Mulder schonk ons het eerste nummer van jaargang 1940 van de
"Mededelingen van de Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België". In heel dit nummer handelt professor F. J. De Waele over
de kunstschatten van de 17de en 18de eeuw in de St.-Catharinakerk van Sinaai.
Willy Vermeiren bezorgde ons een gedicht geschreven door Clement Vermaere.
We hebben het voor de Sinaainaren afgedrukt op blz. 48 van dit nummer.
Van Koen Van Loocke, student geschiedenis, ontvingen we een exemplaar van zijn
werk: "Onderzoek naar huwelijkspatronen binnen de parochie Sinaai voor de
periode 1655-1784".
Elk document over onze gemeente aanvaarden wij met dank of wij nemen een
fotokopie zodat je het zelf verder kan bewaren.
Etienne De Meester
voorzitter
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Op het gelijkvloers is voorzien:
Het grote salon, de eetplaats, een
vestibuul (inkomhal), een studieplaats, de auvent (luifel, afdak), een
spreekplaats, de keuken en het
schotelhuis, twee W.C. ‘s en piscine,
het washuis, de houillestal (koolstal), twee houtvoorraadplaatsen en
een remise (opbergplaats).
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Geschiedenis van de pastorij (deel 3)
In de vorige Sinaïek kon u lezen dat architect Goethals niet tevreden was over de
mortel die de aannemer gebruikte voor de bouw van de nieuwe pastorij. Ook
over de stenen had de bouwheer opmerkingen; hij keurde ze af en vroeg aan de
burgemeester zijn bemerkingen over te brengen aan de leverancier van de stenen. We lezen dit in een nota van 8 augustus 1908.
Mijnheer,
Op last van de bouwkundige Goethals wordt de thans in gebruik zijnde steen aan
de nieuwe pastorij geweigerd uit reden van slechte hoedanigheid.
De gevelmuur, tegen de bevelen in, met gezegde steen opgemetseld moet afgebroken
worden.
De werken worden stil gelegd tot wanneer er een voorraad zal zijn van goeden steen.
Op bevel: De Secretaris

De Burgemeester,

De stoomsteenbakkerij van de Gebroeders De Bruyn, leverancier van de stenen,
verdedigde zich en vroeg de burgemeester tussen te komen op 9 augustus 1908.
Stekene den 9 augustus 1908,
Achtbare Heer Burgemeester,
Ik kom daar even de tijding te krijgen van Mr. Ed. Goossens ondernemer der
nieuwe pastorij van sibiet bij hem te komen en hij zegt mij als dat Mijnheer de
bouwkundige den steen afkeurd, door ons geleverd, aan de nieuwe pastorij. Wij zijn
te samen naar de pastorij gegaan waar Mijnheer de bouwkundge was en daar zegt
hij mij zelf dat hij den steen afkeurd.
Waarom hij hem afkeurd Mijnheer de Burgemeester dat weet ik niet, zoo min als
Ed. Goossens den ondernemer het weet. Vermeld, ik heb gevraagd aan Goossens of
hij hem ieverst beter zag te krijgen en hij heeft mij gezegd van neen.
Zodus Mijnheer de Burgemeester Uwe dien toch ook wel iets van steen en bouwwerk
kent ziet daar zelf eens naar het werk dat daar al staat of er schoonder kan
gemaakt worden en dan zal Uwe zelf wel overtuigd zijn als dat er van geenen steenbakker beteren of schoonderen steen kan geleverd worden.
Wij leveren te Sinay Mijnheer de Burgemeester zoo als Uwe wel weet vele stenen
zoo als bijv. bij de Heeren Claus, Mijnheer Verstraeten, Mad. Lecocq, F. Smet, I.
Nachtegael en meer andere en wij krijgen daar nooit geen reclameer over den steen,
dat hij niet deugd.
Opende Mijnheer de Burgemeester als dat Uwe het eens zult zien blijven wij
Uw dieners (Gebr. De Bruyn)
De reactie van bouwkundige Goethals op 11 augustus 1908 luidt als volgt:
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Mijnheeren,
Ik ontvang u geeerd schrijven van 10 dezer.
Geloof mij, hier is geen bemiddeling nodig.
Want er is geen onverschil.
De in levering gebrachte steen, is slecht;
daarover is het de aannemer met mij volkomen
eens. Wat wil men dan?
Ik vraag goede steen en dat is alles, en zoo deze
er is, kunnen de werken voortgaan.
Nu wat de jeremiaaden aangaat van den aannemer, ik begijp hem niet! Wat wil hij?
Na dat hij zelf zegt en schrijft dat de steen niet
deugt, wil hij er mede voortwerken, dat is
immers ongerijmd!!
Wat komt ruineren, fortuin, en arme werklieden, en zoo al te pas?
Charel Heyens,
Overigens hij kan zelf niet voort, hij heeft noch
Was koster te Sinaai en tevens schepen facade steen, blauwen hardsteen of witten
tijdens de opbouw van de pastorij.
hardsteen.
Mijnheren, wij zijn een weinig aan al die comedie gewoon.
Ziehier wat er dient gedaan te worden en meer vraag ik niet.
Goede aanneembare steen om een deugdelijk werk te hebben, dat is alles.
Aanvaard Mijnheeren mijne oprechte gevoelens van achting.
J. Goethals
De werken lagen bijna vier dagen stil. Werden er nieuwe stenen geleverd of
werden de vorige toch gebruikt, daarover zijn er er geen geschreven documenten
teruggevonden.
Op 14 augustus 1908 vraagt aannemer Goossens aan het schepencollege om de
meerwerken te mogen in rekening brengen:
De ondergetekende Edward Goossens aannemer van openbare werken te Sinaai
maakt bij deze bekend en aanzoekt de gemeenteraadsleden der gemeente Sinay de
volgende toenaderende meerderwerken in acht te nemen en onder toezicht van de
heer Julius Goethals bouwkundige der werken van de Pastorij ijs waaraan de
meerderwerken zullen uitgevoerd worden en reeds uitgevoerd te onderwerpen.
1e Minder ouden steen van de afbraak gekomen en dus meer nieuwen steen moeten
verwerken als voorzien.
2e Boven de kelder onder grooten salon eike ribben voorzien van 0.06/0.07 en er
moeten leggen uit hoofde dat ze te licht voorzien waren van 0.15/0.07.
3e afbreken van een gedeelte van de pompput en meerwerken moeten maken uit
hoofde dat de pompput te dicht lag, volgens de bouwkundige, tegen de put van de
W.C. nog aan dezelve, poutrellen in den grond moeten leggen, voor versterking.
4e Op teekening staan poutrellen geteekend die in den begrotingstaat niet voorzien staan
aan den achtergevel.
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5e Poutrellen die in den begrootingstaat nr. 46 voorzien staan, per meter 22,750 kg
te wegen, wegen 26,750 kg per meter.
Ingeval er nog iets moest voorkomen van meerderwerken gedurende de uitvoering
der werken, zal ik de eerbiedige vrijheid nemen het onmiddellijk aan de heeren van
het gemeentebestuur kenbaar te maken.
Aanvaard, Mijnheeren Burgemeester en schepenen,
intusschen de verzekering mijner bijzondere hoogachting
Ed. Goossens
Sinaai 14-8-1908
Daarbij zat een overzicht van de werkuren ingesloten die de metsers en dienders
verloren zagen gaan door de polemiek omtrent de "slechte steen"
Staat der werkuren die verlet zijn geworden door onderstaande werklieden:

Naam

Dagen van verlet Totaal
Za

ma di woe

uren Cen/u

Totaal

Van Havermaet Karel metser
Van Haverrmaet Georges metser
De Boute Karel metser
Van Moeseke metser
De Bock Frans metser
Stremus Edward metser
Van Havermaet Camiel diener
Wauman Alois diener
De Prijcker Alois diener
De Prijcker Petrus diener
Nobels Camiel diener
D'Hondt Louis diender

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5

13,12
13,12
13,12
13,12
13,12
13,12
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

35
35
35
35
35
35
25
25
25
25
25
25

Bedrag Franken 134,94
Ik zeg: Honderd en vier en dertig franken 94 c/m
Gedaan te Sinaai op 14 augustus 1908
Ed. Goossens
Daarna werkte men verder, voorlopig zonder grote menigsverschillen. Alleen een
achterbouw eiste enige aandacht, zoals blijkt uit een brief van 14 september 1908:
Aalst, 14 september 1908
Mijnheer de Secretaris,
Als gevolg op uw geeërd schrijven van 10 dezer, ben ik Zaterdag verleden, het
achterbouwken aan de Pastorij gaan bekijken.
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Hetzelve is zeer slecht en moet bijna gansch vernieuwd worden, zoodra ik de
noodige inlichtingen heb zal ik de kosten voor laten kennen.
Intusschen kunt gij den aannemer zoo mogelijk de toelating voor de uitvoering
geven.
Aanvaard Mijnheer de Secretaris
Mijne oprechte groeten (J. Goethals)
Op 2 oktober 1908 is het bestek voor de achterbouw klaar:
Aalst, 2 oktober 1908
Mijnheer de Burgemeester
Ik kom het bestek te eindigen der werken van vernieuwing der aanhorigheden aan
de nieuwe pastorij, dit beloopt tot de som van 906,16 frank.
Wil zoo goed zijn hiervan nota te nemen en de verzekering mijner volkomen
hoogachting te aanvaarden.
J. Goethals
Op 14 december 1908 was de bouwkundige Julius Goethals akkoord om de aannemer 15.120 frank uit te betalen:
De ondergeteekende Bouwkundige toezichter der werken aan de Pastorij van
Sinay, verklaard bij deze dat aan den aannemer volgens art. 7 van het lastenboek
de som mag uitbetaald worden van vijftienduizend honderd twintig franken, zijnde
het beloop van 6/10en (15.120).
Natuurlijk moeten voorgaande betalingen van deze som afgetrokken worden.
Aalst, 14 december 1908
J. Goethals
Het gemeentebestuur van Sinaai wou een overzicht van de werken en de financiële
toestand kennen. Op 25 maart 1909 ontvingen zij het volgende:
Aalst 25 maart 1909
Mijnheer de Burgemeester,
Zoals ik u gisteren beloofde laat ik U en de Uwen hierinvolgen, hoe wij den toestand
der werken aan de Pastorij moeten inzien:
1e de aanneming beloopt tot
2e er is op rekening betaald

25205,27
16500,00

blijft:
3e vermoedelijke som voor bijgevoegde werken

8705,27

totaal:
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1894,73

10600,00

4e af te houden som voor waarborg op de uitvoering

2520,00

zou te ontvangen blijven:
5e volgens mijne oprekening is er nog nodig voor
uit te voeren werken

8079,50

Zou voor het ogenblik nog te betalen zijn

6479,50

1600,00

In mijn berekening voor nog uit te voeren werken is ook de schrijnwerkerij der
deuren begrepen welke bij den aannemer ten huize voltrokken staan.
Ik ben dan van gevoelen dat gerust hem tweeduizend franken mogen terstond uitbetaald worden, daar de borg van 2520,50 altijd toch daar is om alle eventualiteiten
te weren.
Belofte mag hem ook gedaan worden van betaling, eens dat de bezet, vloer en schrijnwerken goed vooruitgaan.
Aannvaard, mijnheer de burgemeester de verzekering mijner bijzondere hoogachting,
J. Goethals.
Eind augustus 1909 is er weer een aanvaring tussen de bouwheer en de aannemer.
De bouwheer verwoordde het in volgende brief van 29 augustus 1909:
Aalst, 28 augustus 1909
Geachte Heer Burgemeester,
Niettegenstaande mijn herhaalde aandringen en dreigen van allerlei aard, kan ik
maar niet bekomen dat den heer Goossens zijne werken aan de Pastorij eindige.
In tegenstelling met mijne beste raadgevingen, heeft hij zelf de marmeren vloer der
Vestibule gelegd, en deze is dusdanig dat hij zoals hij thans ligt, niet aanvaard kan
worden.
Ik heb hem thans geschreven dat wij genoodzaakt zijn, de boeten voorzien voor
retard in de werken strengelijk zullen toepassen.
Ik kom U en de Uwen thans verzoeken hem dit schrijven vanwege het bestuur ook
te schrijven, want anders komt er geen einde aan.
Aanvaard, mijnheer de Burgemeester,
de verzekering mijner bijzondere hoogachting
J. Goethals
De regelmatig terugkerende conflicten krijgen meestal vlug een oplossing. En
intussen naderen de werken hun einde. Wat het uiteindelijke kostenplaatje was,
vertellen we u volgende keer.
Georges Tallir
(Wordt vervolgd)
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Kroniek 1966
-maart: priester gewijd

Op zondag 20 maart werd Willy De Witte, missionaris van het H. Hart te Heverlee,
priester gewijd. Hij droeg zijn eerste mis op in de parochiekerk van Klein-Sinaai op
zondag 17 april.

-aanstelling nieuwe pastoor

Op zondag 27 maart werd Johan Geilleit feestelijk onthaald als nieuwe pastoor van
Sinaai, in opvolging van A. Van
Zandycke.
Burgemeester
Karel
Verschelden begroette de nieuwe herder
aan de grens van de gemeente aan het
station. Vanuit de Guido Gezellelaan
(nu Dr. Haeltermanlaan) trok men in
stoet naar het gemeentehuis. Daarna
volgde de aanstelling in de parochiekerk
door deken Vinck van Sint-Niklaas. Na
de receptie maakte pastoor Geilleit een
rondrit door alle wijken van het dorp.

-mei: inwijding gerestaureerde
kapel

Op zaterdag 14 mei werd de kapel op
de hoek van de Puiveldestraat en de
Ransbeekstraat, toegewijd aan O.- L. Vrouw van Zeven Smarten, na restauratie
opnieuw ingewijd. Onder de stuwende
kracht van pastoor Geilleit werd de
leiding van de werken toevertrouwd
aan onderpastoor Boone en aan
Fernand De Smedt, wiens overgrootPastoor Johan Geilleit
vader de kapel liet bouwen. Velen uit
de wijk staken een handje toe maar vooral Achiel Cornu, Michel Goethals en Marcel
Wauters dienen gefeliciteerd te worden voor de vele uren onbaatzuchtig werk.

-nieuwe standaard

In 1963 verenigden 11 Sinaaise ruiters zich in een eigen rijvereniging: de
Lysdonkruiters. Om hen moreel te steunen schonk burgemeester Verschelden aan
de jonge ruitervereniging een prachtige standaard. Op zondag 22 mei kwam
kanunnik De Mey, stichter en bezieler van de ruiterschool in Oud- Heverlee, naar
Sinaai om de zegening bij te wonen en de homilie uit te spreken tijdens de
hoogmis. Tijdens de feestzitting sprak kapitein Frans Maes namens al de ruiters het
dankwoord uit.
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De kapel op de hoek van de Puiveldestraat en de Ransbeekstraat, toegewijd aan O.- L. -Vrouw van
Zeven Smarten, na de restauratie.
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-juni: gouden kloosterjubileum

Zondag 12 juni vierden de paters Minderbroeders aan het station te Sinaai feest
naar aanleiding van het gouden kloosterjubileum van hun overste (sedert 1962)
pater Vincent Arens. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 10 april 1896 en tot
priester gewijd op 19 augustus 1923. In zijn gelegenheidstoespraak sprak pater
provinciaal Bruno Vijdt met lof over de vele prestaties van de jubilaris in de voorbije
50 jaar.

Van links naar rechts: Pater Bruno Vijdt, pater Trudo en Vincent Arens

-juli: dag van de roepingen

Op zondag 3 juli werden alle kloosterlingen en geestelijken van onze parochie die
in België of in de missielanden werkten te Sinaai verwacht. Op die manier wilde
gans de gemeentelijke en geestelijke overheid hen huldigen voor het werk dat zij
dagelijks verrichtten in dienst van de medemens. Na de nodige opzoekingen kwam
men tot de vaststelling dat onze parochie toen 73 kloosterzusters, 3 broeders,
4 paters, 5 diocesane priesters en 3 seminaristen telde. Hiervan waren er ongeveer
60 aanwezig. De eucharistieviering werd gecelebreerd door de priesters Thuysbaert
(pastoor te Gent), Van Britsom (pastoor te Boechout) en Weyn (pastoor te
Waarschoot). Pastoor Geilleit hield het gelegenheidssermoen.
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-nieuwe kapel ingezegend

Toen men vaststelde dat restauratie onbegonnen werk was werd besloten een
nieuwe kapel te bouwen op de hoek van de Hellestraat en de Zakstraat.
Onderpastoor Vekeman zocht en vond genoeg bereidwillige wijkbewoners om
samen met de kerk- en gemeenteraad de kapel, toegewijd aan O. -L. -Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, op te richten. Alles was klaar ter gelegenheid van
Molenhoekkermis. In een biddende stoet werd het beeld van de H. Maagd vanuit
de kerk naar de kapel gedragen en uitgestald. Daar dankte de pastoor alle
medewerkers en wijdde onder grote belangstelling de nieuwe kapel.

Van links naar rechts Pastoor Johan Geileit, de misdienaars Marc Ringoot en
François Parijs en twee van de vrijwilligers Arthur Poppe en Hubert Polfiet.

-september: spaarvarken "Kuus"

Ter gelegenheid van de septemberjaarmarkt trok pastoor Geilleit op zaterdag 24
september met een levend varken op een wagen door de straten van de gemeente
om met een tombola geld in te zamelen voor een moderne kerkverwarming. "Kuus"
werd verloot door Tony Corsari tijdens de modeshow van de kledingzaken Paul
Van Poucke en Maria Meirte in zaal Dorpspaleis op maandagavond.

-oktober: meester Leon begraven

Onder grote volkstoeloop werd meester Leon Van Poucke op 31 oktober naar zijn
laatste rustplaats gedragen. Een week voordien stond hij nog voor de klas tot hij
onverwacht overleed op 26 oktober. In zijn lijkrede benadrukte schoolhoofd Remi
De Caluwé twee eigenschappen van de overledene: zijn ijver en stiptheid voor zijn
klas en daarnaast zijn ongewone eenvoud.

-november: de vlam erin!

Eindelijk was het zover. Ter gelegenheid van het feest van de patrones, de H.
Catharina, brandde de nieuwe kerkverwarming voor het eerst op 25 november.
Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1994
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 Anja Lenaerts (23 j), dochter van Lieven en Claire Joos, Hooimanstraat
05 Marie Van de Velde (77 j), e. v. André Arens, Hooimanstraat
08 Cyriel Van Goethem (49 j), e. v. Marleen De Geest, Hulstbaan
12 Maria Beirnaert (84 j), w. v. Achiel Vael, Zwaanaardestraat
17 Juliette Burms (67 j), e. v. Georges Verschelden, Wijnveld
24 Willy Joos (63 j), e. v. Georgette Cools, Dr. Haeltermanlaan
29 Aloïs Van Bossche (72 j), e. v. Ivonne De Bruyne, Belsele
-februari
02 Jacques Vercauteren (51 j), e. v. Monique Van Damme, Zwaanaardestraat
06 Julia Ongena (86 j), w. v. René Moens, RH Vleeshouwersstraat
10 Lea Bogaert (66 j), w. v. Karel David, Eksaarde
11 Bernard Poppe (81 j), w. v. Marie Tollenaere, Gent
16 Elza Michiels (58 j), e. v. René De Beule, Dendermonde
17 Karel De Bock (44 j), e. v. Maria De Weirdt, Katharinastraat
28 Mariëtta Beirnaert (54 j), e. v. Gustaaf Van Greveling
-maart
04 Achiel Raes (67 j), e.v. Augusta Van Overloop, Edgar Tinelstraat
11 Coleta Van Eynde (92 j), w. v. Joseph Maes, Sint-Niklaas
26 Lea Moens (66 j), Zwaanaardestraat
-april
02 Martha Schepens (90 j), w. v. Jozef Verschelden, Sinaaidorp
03 Marcel Bal (74 j), e. v. Maria Boel, Hoboken
04 Jozef Poppe (80 j), e. v. Maria De Clerck, Sint-Gillis
07 Gaston Verniers (72 j), e. v. Mariëtte Van Damme, Lokeren
08 Maria Van Osselaer (74 j), e. v. Albert Creve, Sint-Niklaas
10 Gaston Poppe (72 j), e. v. Maria Anastasiou, Antwerpen
12 Elza De Geest (85 j), w. v. Jozef Zaman, Beveren
14 Paul De Clercq (67 j), e. v. Fernanda De Mulder, Wijnveld
16 Remi De Baere (76 j), e. v. Elodia Creve, Luitentuitstraat
16 Maria Van Clapdorp (81 j), w. v. Gerard Haeck, Sint-Niklaas
30 Elisabeth Coppens (73 j), e. v. Herman Gijsel, Edgar Tinelstraat
-mei
03 Jimmy Clarisse (21 j), zn v. Luc en Jenny Vercauteren, Mezenstraat
11 Alfons Laureys (83 j), w. v. Clara De Schepper, Belsele
16 Kamiel De Coster (82 j), e. v. Maria Smet, Wapenaarteinde
19 Hector De Block (87 j), e. v. Emelie Vercauteren, Hulstbaan
-juni
19 Maria Van Poucke (86 j), w. v. Hendrik Wulteputte, Dendermonde
23 Rafaël Windey (58 j), e. v. Sonia Van Acker, Eksaarde
23 Maria Poppe (89 j), w. v. Desiré Van Damme, Hamme
27 Amand Vermeiren (77 j), e. v. Gerardine De Vos, Edgar Tinelstraat
29 Albert Bracke (56 j), e. v. Suzette Wauters, Puivelde
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-juli
11 Gabriëlla Van Waes (88 j), e. v. Emile Vanderha, Eksaarde
18 Alfons De Kerf (84 j), e. v. Romanie Van de Vijver, Vleeshouwersstraat
26 Julien Baert (70 j), e. v. Godelieve Vlaminck, Sint-Niklaas
30 Lucien Aerssens (52 j), Neerstraat
31 Geert Haeck (25 j), e. v. Christiane De Schrijver, Waasmunster
-augustus
05 Hector Burms (92 j), w. v. Margareta Van den Bossche, Wijnveld
18 Albert Dullaert (78 j), e. v. Elza De Decker, Edgar Tinelstraat
21 Gerard Vercauteren (74 j), e. v. Martha Van de Voorde, Luitentuitstraat
23 Bertrand Meuleman (26 j), verl. v. Katleen Van Esbroeck
29 Martha Ongena (80 j), w. v. Petrus De Decker, Neerstraat
-september
02 Rachel Goffin (57 j), w. v. Oscar Moortgat, Cadzandstraat
03 Marita Vercammen (48 j), e. v. André Verschelden, Populierenstraat
07 Luc Van Damme (41 j), e. v. Lutgarde Van Bel, Hemelsbreedte
10 Romain Van Pottelberge (83 j), e. v. Julia De Spiegelaere
10 André Deleu (67 j), Hulstbaan
17 Coralie Blommaert (88 j), w. v. Henri Van den Bossche, Stenenmuurstraat
28 Romain Keymolen (74 j), e. v. Bertha Speelman, Hulstbaan
30 Gerard Smet (86 j), w. v. Maria Stremersch, Hulstbaan
-oktober
02 Leonie Van de Wiele (95 j), w. v. Jean Mets
09 Roger Pringels (72 j), Hooimanstraat
13 Elisa Van Puyvelde (86 j), w. v. Marcel De Schepper, Sint-Niklaas
15 Ivona Alexander (64 j), e. v. Ceriel Hemelsoet, Wijnveld
16 Gerarda Van der Sijpt (71 j), e. v. Gustaaf De Cock, Edgar Tinelstraat
18 Monique De Jonghe (47 j), e. v. Marc De Block, Hulstbaan
20 Willy Durinck (51 j), e. v. Brigitte Batens, Leestraat
29 René Kiekeman (69 j), e. v. Rachel Gyselinck, Wijnveld
-november
03 Joeri De Decker (22 j), zn v. Fredy en Noëlla De Vylder, Mezenstraat
11 Alida De Geest (90 j), w. v. Aloïs Zaman, Sint-Niklaas
14 Albert Rossaert (67 j), e. v. Godelieve Raemdonck, Belsele
20 Rita Smet (42 j), e. v. Frans Klomp, Roeselare
29 Julia Van Acker (78 j), w. v. Amedé De Witte
29 Godelieve Weytens (80 j), w. v. Jan Eysermans, Wijnveld
29 Margareta Moens (95 j),
29 Margareta Maes (95 j), w. v. Jacobus De Vleeschouwer, Vleeshouwersstraat
30 Frans Maes (91 j), w. v. Irma De Grave, Sint-Niklaas
-december
01 Theofiel Van Laere (79 j), e. v. Margaretha Janssens, Klokke Roelandlaan
02 Silveer Baeke (89 j), e. v. Rachel Willaerts, Hamme
08 Marcel Laureys (60 j), e. v. Maria De Wreede, Belsele
09 Maria Van den Broeck (69 j), e. v. Albert Van Puyvelde, Wijnveld
11 Maria Bauwens (87 j), w. v. Aloïs Van Bogaert
13 Valeer Strobbe (67 j), e. v. Alice Baeyens, Edgar Tinelstraat
20 Zulma De Smet (91 j), w. v. Edgard De Messemaeker, Dries
21 Jozef De Mulder (81 j), e. v. Anna Verdurmen, Lokeren
André Bal & Etienne De Meester
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SINAAI
dat ‘t halven land van Waas zo stil te dromen ligt,
daar ziede of hoorde nooit iets gebeuren als voor Tinel die daar begraven ligt.
Van tijd tot tijd een maleur dat rap vergeten wordt,
of een schandaal dat van commeren voor en na de mis besproken wordt.
Ons mensenleven traag en algemeen gerust,
hoe zount, wij hebben trein noch tram, er wordt alleen gebust.
Geen zwemkom of havens, twee vaarten dat is al,
waar de moor kan liggen stinken gelijk ne varkenstal.
Eén melkerij en één fabrieksken, een kleine weverij,
twee kerken en veel boeren, de rest is burgerij.
In Belsele en Gesoarde daar lachen ze mee Sinaai,
maar liever als ‘n Sint Nilkase stoefer, heb ik nog een Snoase gaai.
Waarom hebt g’al gehoord stukken van Tinel,
d’er is niets in geheel België dat ik er boven stel.
En komt waar ge wilt, de Snoanaars allemaal,
in Brussel of in Gent ge kent ze aan hun taal.

Clement Vermaere
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