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Disselingen
Jaarboek 2009:
Het boek over de 200-jarige geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
is gedrukt en dus klaar voor verspreiding. Het is bijna volledig gebaseerd op het
archief dat we vorig jaar ontvingen. Naast een chronologische beschrijving van de
meest interessante gebeurtenissen en feiten bevat deze publicatie ook een 25-tal
kopies van documenten en het dubbel aantal foto’s van allerlei formaat.
Achteraan in het boek vind je een lange lijst van personen die lid waren van de
harmonie, meestal aangevuld met de duur van het lidmaatschap, de functie die ze
vervulden en het instrument dat zij bespeelden.
Dit jaarboek, het vijfde in de rij, is alleen te verkrijgen via lidmaatschap van de
heemkring. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom. Iedereen ontvangt
bovendien de gebundelde vier nummers van Sinaïek 2009. Dit alles voor slechts 8 €.
Fototentoonstelling (Herfstjaarmarkt):
Naast de gepubliceerde foto’s in het jaarboek beschikken we nog over een aantal
andere die zeer de moeite waard zijn om ze onder te brengen in een tentoonstelling.
Deze vindt plaats in de vroegere kapel van de zusters Reparatricen op zaterdag
26 en zondag 27 september, doorlopend van 10 u tot 18 u, in het kader van de
“Nazomer van Sinaai”. De voorstelling van ons jaarboek gaat door op zaterdagavond
tijdens van de “poëzie- en muziekavond”, eveneens in de kloosterkapel.
“CAPOEN”:
In dit laatste nummer van 2009 kan je in Sinaïek lezen hoe er vroeger in Sinaai
Capoen werd gebrouwen. Dit gebeurde tot juni 1971 onder de leiding van Herman
Coddens in de brouwerij Verstraeten aan de Dries. Een korte geschiedkundige
schets met foto kan je vinden op blz. 116 van het boek “Sinaai, een dorp in beeld
tussen vroeger en nu” van Georges Tallir.
Lustrum:
Op het einde van dit jaar bestaat onze heemkring vijf jaar. Dit betekent dat ons
tijdschrift Sinaïek twintig maal is verschenen en dat we vijf jaarboeken hebben
uitgegeven.
Tijdens WO I:
Op blz. 64 staat de affiche afgedrukt van twee toneelavonden met muziek die
ingericht werden ten voordele van de Sinaaise krijgsgevangenen in Duitsland. In de
tekst ontdekken we heel wat gegevens uit die tijd.
HERNIEUW JE LIDMAATSCHAP ( 8 € )
- tijdens de tentoonstelling in de kloosterkapel op 26 en 27 september
- of door overschrijving op rek. nr. 068-2420671-63 van Heemkring Den Dissel
(verzendingkosten: + 2€)
- op zaterdagvoormiddag tussen 10 u en 11 u in ons lokaal in het gemeentehuis
Kom je boeken zelf ophalen: je hebt ze onmiddellijk en bespaart ons heel wat tijd!
Etienne De Meester
voorzitter
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Het Lysdonckhof te Sinaai (deel 2)
Sprokkel 2: teruggave van meubelen en voorwerpen op Lysdonckhof aan
ex-religieuzen van Boudeloo.
Na 1800, tijdens het keizerrijk, voerde Napoleon Bonaparte een ander beleid. De
harde negatieve houding tegen de geestelijken en de abdijen (met inbeslagnames)
uit de beginjaren van de Franse Revolutie versoepelde wat en resulteerde in
gedeeltelijke teruggave van in beslag genomen roerende én soms ook onroerende
goederen aan de ex-geestelijken. In het Waasland leidde dit o.a. tot de regeling met
de Zusters Maricollen te Waasmunster en de zusters van “Het Sieckhuys” te
Sint-Niklaas, voorlopers van het latere psychiatrisch ziekenhuis St.-Lucia van de
Zwartzusters van de Heilige Philippe Neri te St.-Niklaas. (1) De Zwartzusters in
Lokeren hebben ook pogingen ondernomen om hun gebouw terug te mogen
betrekken maar dat werd niets, omdat het gebouw ondertussen al gebruikt werd
als kazerne voor de lokale afdeling van de ‘Gendarmerie Nationale’ te Lokeren. (2)
Als de goederen reeds verkocht waren door de republiek, werd teruggave heel
moeilijk, zoniet onmogelijk.
Op 5 fructidor jaar 11 (23 augustus 1803) schreven enkele ex-religieuzen van de
abdij van Baudeloo te Gent een petitie aan de prefect van het departement te Gent
waarin zij aantonen dat bij de opheffing van de abdij, verschillende meubelen en
voorwerpen tot hun gebruik hadden in het ‘kasteel’ Lysdonckhof. Om ze te kunnen
meenemen hebben zij die destijds bij de dokter Bouckaert en de burger Schelfhaut
te Sinaai geplaatst. Sommige voorwerpen zijn daar nog omdat de verdeling destijds
niet behoorlijk kon gebeuren.
Maar zij schrijven dat zij nu hebben vernomen dat het Bureau van de Nationale
Domeinen het voornemen heeft alles te verkopen voor de Franse Republiek en dat
daartoe reeds voorbereidingen werden getroffen.
Daarom nemen zij nu hun toevlucht tot en smeken de prefect opdat voornoemde
verkoping zou tegen gehouden worden en dat de verzoekers vrij in het bezit van
de genoemde voorwerpen kunnen komen te meer omdat zij niet tot de uitzonderingscategorie behoren van artikel 2 van voornoemde wet van 15 fructidor jaar 4 maar
behoren tot artikel 15 en 16 van dezelfde wet waarin de voorwerpen uitdrukkelijk
worden opgenoemd die aan de leden van opgeheven religieuze huizen worden
toegekend.. Aug. Bussche, N. Van Bedtsbrugghe, Ant. Van Driessche en vele
anderen wachten met vertrouwen op de beslissing van de prefect .
Volgens de notities in het linker kantwit van de bladzijden werd dit verzoekschrift
op dezelfde dag voor advies toegestuurd aan de directeur van Nationale
Domeinen. Eveneens in het kantwit schrijft ook op 6 fructidor de directeur van
de Nationale Domeinen dat hij het waardeert dat men recht zou laten wedervaren
aan de vraag van de verzoekers maar zij moeten bewijzen dat de meubelen en
voorwerpen niet aan de geëmigreerde pastoor (prelaat ?) toebehoren. De prefect
besluit 2 dagen later de petitie met de kanttekening van de Nationale Domeinen
aan de verzoekers terug te zenden om bijkomende inlichtingen te geven.
Op 11 fructidor schrijven de verzoekers reeds aan de prefect dat zij het vermoeden
kunnen weerleggen dat de meubelen zouden gediend hebben tot het persoonlijk
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gebruik van de pastoor (prelaat). Dit vermoeden is ongegrond omdat de prelaat
zelden op Lysdonckhof verbleef en als hij kwam dan bracht hij uit Gent de noodzakelijke voorwerpen mee in zijn reisbagage. De meubelen ter plaatse werden
gebruikt door de religieuzen van de gemeenschap die op Lysdonck gevestigd was.
Hun antwoord was ondertekend door Aug. Bussche en N. Van Bedtsbrugghe
voornoemd en door J. Van den Berghe in naam van de anderen.
De beslissing van de prefect laat slechts 4 dagen op zich wachten.(15 fructidor).
In een gemotiveerde beslissing, “gezien de petitie …, gezien de inventaris en de
schatting van de meubelen en voorwerpen …, gezien het advies van de directeur
van de Nationale Domeinen …, rekening houdend met de genoemde artikelen van
de wet …, rekening houdend met het rechtvaardigheidsprincipe …,”
besluit: dat “de maire van de gemeente Sinaai gemachtigd wordt de meubelen en
voorwerpen in het Lysdonckhof , alsook bij de burgers Jacques Pilaet, Pierre
Theirbroodt, Bouckaert en Schelfhaut, terug te geven.”
Uitzondering wordt gemaakt voor de schilderijen die ten gunste van de Schatkist
zullen verkocht worden.(3)
In de tekst werd er ook melding gemaakt van een schattingsverslag van 5 fructidor
jaar 11 (23 augustus1803) volgens opdracht in een besluit van de prefect de dato
16 thermidor jaar 11 (4 augustus 1803). Inderdaad, begin fructidor had Bernard
Jacques Du Naeyer, (De Maeyer ?) openbare notaris en expert van Nationale
Domeinen uit St.-Niklaas, op het Lysdonckhof vergezeld van de burger
Verberckmoes adjoint bij de burgemeester van Sinaai, een schattingsinventaris
opgesteld.
De ontvanger van de Nationale Domeinen van Lokeren was afwezig. Toch zijn zij
overgegaan tot de schatting. Zij gebruiken als basis de inventarissen van 29 september
1794 en 7 januari 1795. (zie eerder). De burger Van Waesberghe heeft de meubelen
en voorwerpen aangewezen.
Dezelfde lokalen en in dezelfde volgorde als in de oudere inventarissen komen aan
bod, maar de genoteerde voorwerpen zijn niet meer identiek of hun aantal verschilt
van de vorige opname. Een aantal meubelen of schilderijen werden verplaatst,
maar men mag niet besluiten dat er zaken verdwenen waren.
De schilderijen worden matig gewaardeerd, meestal maar 1 franc per stuk, een tafel
met tafelkleed telt voor 12 francs, gewone tafels 4 francs per stuk, een kleerkast
12 francs, de figuratieve kaart 6 francs, een stoel gemiddeld 2 francs, een beddebak
met of zonder behang (gordijnen) tot 15 à 20 francs, spiegels (afmetingen onbekend)
meestal 1 franc per spiegel(tje). De partij eiken planken 100 francs, 1 ladder uit
2 delen 6 francs enz… De schatting op het Lysdonckhof bedraagt 753 francs.
De meubelen en voorwerpen bij de citoyens Schelfhaut en Bouckaert worden
globaal genomen geschat op 45 francs bij elk, eerder weinig gezien de zilveren
voorwerpen die zich daaronder bevonden; idem de goederen bij citoyen
Waesberghe. Van de boeren Pilaet en Teirbroodt wordt geen melding (meer)
gemaakt. (4)
De schatting lijkt niet nauwgezet uitgevoerd te zijn. Was het een schatting pro
forma? Kort te voren door de prefect opgelegd in de voorbereiding van zijn
eindbesluit over de goederen op “Lysdonckhof”?
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Het is ook opvallend dat de gevoerde briefwisseling rond de teruggave in een snel
tempo verloopt.
Alex Dierick
Lokeren

Bronnen en noten:
(1) Alex DIERICK, Ziekenverzorgsters en hun huis te Lokeren. Deel 2. In De Souvereinen, 35ste jg.
(2006), p. 30 e.v. Vooral de tekst Het had anders kunnen lopen, p.36-39.
(2) Alex DIERICK, Ziekenverzorgsters en hun huis te Lokeren, Deel 1. In De Souvereinen, 35ste jg.
(2004), p. 180-181.
(3) RAG, Fonds van het Scheldedepartement, in bundel nr. 3353/15
(4) RAG, Fonds van het Scheldedepartement, in bundel nr. 3353/15

De Lysdonckhoeve omstreeks 1968.
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Zo brouwde men in Sinaai “CAPOEN”
Op basis van de gistingstemperatuur onderscheiden we voor het brouwen van bier
twee werkwijzen: lage gisting (2 à 3° C) en hoge gisting (5 à 6° C). Biergist is nodig
om het bier te doen gisten naargelang de soort die men wil brouwen.
Voor CAPOEN gebruikte men een hoge gisting.
Grondstoffen:
-water: brouwwater moet zacht zijn, m. a. w. het mag geen ijzer of kalk bevatten.
-mout: voor CAPOEN gebruikte men 380 kg bruine mout en 630 kg bleke mout.
Mout is geweekte, gekiemde en gedroogde gerst van de tweerijïge soort.
De schoonste korrel wordt lang in water geweekt om te kiemen. De temperatuur is hier van
groot belang om de enzymen niet te vernietigen.
Als de korrel wortel heeft geschoten en door het proces de vetten heeft weggenomen zal men
de gerst mouten. Dit gebeurt door te drogen onder een hoge of lage temperatuur naargelang
het bier dat men wil bekomen en volgens de wens van de brouwer.
-rijst:
100 kg die reeds voorbereid is als brouwrijst (flackes).
-hop:
2 kg golding, 3 kg styri, 3 kg hallertau origine, 3 kg hallertau replant, 4 kg saaz replant
-suiker: 50 kg glucose en 50 kg fructose.
Het brouwen: 1 dag
6u30: storten van het mout en de rijst in water van 40° C. Dit 20 minuten aanhouden voor de
omzetting van zetmeel naar suikers. Daarna in 20 minuten tijd de temperatuur opvoeren
naar 60° C. De proef nemen op de omzetting naar suikers door een druppel jodiumtinctuur
toe te voegen aan een staal wort in een schaaltje. Wordt de kleur roze dan zijn de eiwitten en
het zetmeel omgezet in suiker.
7u30: wort in de roerkuip brengen en laten rusten om daarna te purgeren. Als het wort klaar
is in de vangbak bewaren. Daarna loopt het naar de hopbak, waarin zich de helft van de hoppen bevinden, om tot de eerste extracten te komen. In de kookketel boven de hopbak worden in 20 minuten de eiwitten omgezet in suikers.
10u: nu de eerste tremp is beëindigd laat men warm water over de draf lopen en wordt er
verder gefilterd tot een volume van ongeveer 60 hl.
12u: stoppen met wassen en verder filteren tot 13u.
13u: het volume van 65 hl koken tot de dichtheid van 5° Balling, de alcoholgraden van het
bier, is bereikt.
14u: controle door de accijnzen gebeurt zeer geregeld
Wanneer er 60 hl volume is gemeten loopt het wort over naar de hopketel die terug gevuld
is met hoppen. Vandaar gaat het naar de koeler waar gist wordt toegevoegd.
17u: op het einde van het brouwen wordt de ketel gespoeld. De draf uit de filterkuip gebruikt
men in de veeteelt en is zeer melkgevend.
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De gisting: van wort naar bier in twee fasen
-1ste gisting:
Deze gebeurt de eerste nacht in een open gistkuip van 70 hl inhoud. De volgende
morgen gaat het brouwsel naar een grote tank voor een gesloten gisting op 7° C
gedurende 7 dagen. De maker van Capoen hield blijkbaar van het heilig getal 7.
Bij deze gisting ontsnapt er koolzuur of CO2 dat wordt opgevangen in een ballon
om later te gebruiken bij het laden van het bier (dit zijn de pareltjes).
-2de gisting:
Na 7 dagen pompt men het bier over naar twee kleinere tanks voor de tweede
gisting. Hier wordt een oplossing van druivensuiker met water (5 kg) toegevoegd.
Deze tweede gisting duurt eveneens 7 dagen maar nu onder 5° C.
-lagering:
Daarna komt men aan het schoonste van het brouwproces. Het bier ligt terug in
tanks van 60 hl en wordt regelmatig geproefd om de esters of smaakgegevens te
kennen. Deze afgisting is de bepaling van het karakter van het bier. De vele controles
helpen om een stabiel product op de markt te brengen. Voor het filteren van het
bier wordt nog een extract van koriander (2 cl per 30 hl) toegevoegd.
Het bier is nu klaar voor het vullen in flesjes of vaten. CAPOEN werd verkocht in
flesjes van 25 cl of 33 cl. De vaten gingen alleen naar twee grote uitbatingen aan de
Markt van Brugge.

“CAPOEN heerlijk tot de laatste drop”
Herman Coddens

←

Deze beelden in de brouwerij tonen ons van boven naar onder:
Een hoppeketel, binnenzicht in de roerkuip en de gistingtanks.
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Kroniek 1971
-februari: opgravingen Boudeloo

Op zaterdag 20 februari gingen de opgravingen naar resten van de voormalige
abdij te Klein-Sinaai officieel van start. Alfons De Belie, secretaris van het Verbond
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, nodigde de belangstellenden uit op de
Boudeloohoeve. Tijdens de zitting schetste Clement Vermaere de historiek van de
abdij. Daarna toonde erevoorzitter M. Dewulf enkele vroegere vondsten en lichtte
Alfons De Belie het doel en de werking van de opgravingen toe. Na een bezoek aan
het terrein en de ingebruikname van het mobiel werklokaal volgde een 16-eeuwse
koffietafel.

De Baudelo-abdij door Judocus Horenbaut, deze monnik trad in 1570 in het klooster en stierf in het
cisterciënklooster Maegdendaal op 15 augustus 1626.
(Baudelo - een pelgrimstocht doorheen de eeuwen door E.H. Rafaël David; pastoor van Klein-Sinaai - 1997)

-augustus: weekendwoningen
Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus bereikten de raadsleden een
definitieve oplossing over het probleem van de weekendhuisjes in de gemeente.
Elke eigenaar of vruchtgebruiker werd verplicht binnen de twee maanden aangifte
te doen aan het college van burgemeester en schepenen aan de hand van daartoe
bestemde formulieren. Bij niet-aangifte zou de verwijdering van het gebouw op
kosten van de eigenaar worden uitgevoerd. Er werd bovendien een gemeentetaks
van 1000 fr geheven op de verblijven die aan de voorwaarden voldeden.
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-zeskamp

De tweede editie van de zeskamp tussen de zes wijkploegen, georganiseerd door
de gemeentelijke sportraad op zondag 29 augustus, gaf volgende uitslag:
1- Molenhoek, 2- Dorp, 3- Klein-Sinaai, 4- Zwaanaarde, 5- Stenenmuur, 6- Duizend
Appels.

-oktober: kloosterkapel hersteld

Ruim een jaar nadat de kapel van de zusters Reparatricen door een zware brand werd
beschadigd was de herstelling in oktober voltooid. Pastoor Geilleit wijdde het nieuwe
klokje. Het kruis op het torentje is ontworpen en vervaardigd door Frans Mariman uit
Zele, die ook het dak vernieuwde.
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-woningen Papenackerwijk

In het najaar van 1971 waren de eerste huizen in de Papenackerwijk (Klokke
Roelandlaan) afgewerkt en bewoond. Op een oppervlakte van 1,4 ha bouwde de
Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting 25 woningen onder het stelsel belofte
van aankoop.

-november: bejaardentehuis
In november vond de aanbesteding plaats voor de ruwbouw van een nieuw
rusthuis op de gronden van de Commissie van Openbare Onderstand, ongeveer op
de plaats waar zich toen de wippen van de Sint-Sebastiaansgilde bevonden.
Architect Weyers uit Sint-Niklaas tekende de plannen van deze nieuwbouw die in
1974 klaar moest zijn.
-december: culturele raad
Begin december werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van een culturele raad. Elke vereniging met een culturele werking mocht twee afgevaardigden
aanduiden om te zetelen in de algemene vergadering. Daarna volgde de aanstelling
van een dagelijks bestuur.
-Nelly Maes naar de Kamer
Toen de Volksunie na de parlementsverkiezingen
Maurits Coppieters aanduidde als provinciaal senator,
nam deze ontslag als verkozen volksvertegenwoordiger. Daardoor kwam de zetel vrij voor Nelly Maes
om als eerste plaatsvervanger en eerste Wase vrouw
te zetelen in de Kamer.
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-prentenboek over Sinaai
Vóór de kerst- en nieuwjaarsperiode verscheen het boekje “Sinaai in oude
prentkaarten”. Hiervoor kozen Jozef en Karel Verschelden 39 prentkaarten met
zichten van Sinaaise straten en gebouwen uit het eerste kwart van de vorige eeuw.
Onder elke kaart staat een korte, begeleidende tekst. Dit prentenboekje werd
uitgegeven door de Europese Bibliotheek uit Zaltbommel in Nederland en kostte 210 fr.
-damesvoetbal

Bloso noemde het jaar 1971
“Sportiva ‘71, sportjaar voor
haar”. Naast de zeskamp nam
de gemeentelijke sportraad deel
aan een intergemeentenwedstrijd tegen Eksaarde en organiseerde een sportief volksfeest
op de wijkschool aan de
Leebrugstraat. De attractie hiervan was de voetbalwedstrijd
voor dames. De vrouwen van
Zwaanaarde namen het op tegen de dames uit de rest van Sinaai.
Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1990
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden,
deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.
-januari
04 André De Petter (69 j), e. v. Jeanne Vermorgen, Antwerpen
05 Daniël Van Bauwel (36 j), e. v. Rita De Beule, Neerstraat
15 Georges Strobbe (90 j), e. v. Maria Vercauteren, Stenenmuurstraat
15 Odile Poeckx (67 j), e. v. Oswald Poppe, Neerstraat
16 Irène Meirte (76 j), w. v. Jozef Van der Meulen, Wijnveld
18 Casimir Laureys (92 j), Sint-Niklaas
19 Lea Pringels (69 j), w. v. Jozef Schuurman, Rh Sint-Catharina
27 Jozef Bolsens (74 j), w. v. Ivonne Palet, Sint-Niklaas
29 Lea Laureys (77 j), w. v. Petrus Raes, Weimanstraat
-februari
02 Aloïs De Plukker (75 j), Hellestraat
05 Arthur De Vos (77 j), w. v. Martha De Backer, Zwaanaardestraat
12 Regina Goossens (89 j), w. v. Benoit Ongenaert, Eksaarde
19 Irène Polfliet (80 j), w. v. René Smet, Sint-Niklaas
21 Louis Bracke (56 j), e. v. Angèle Moors, Bellemansstraat
21 Marc Varewyck (78 j), w. v. Fernande Van Bocxlaer, Heirstraat
-maart
22 Magdalena De Wolf (82 j), w. v. Petrus Van Puyvelde, Stenenmuurstraat
-april
06 David Meersman (93 j), w. v. Irma D’Hondt, Zakstraat
06 Achiel Roels (58 j), e. v. Juliana Vlaminck, Edgar Tinelstraat
06 Diane Bostoen (45 j), e. v. Etienne Van de Voorde, Hulstbaan
08 Maria Beirnaert ( 86 j), w. v. Gustaaf D’Haese, Hulstbaan
09 Jozef De Wael (82 j), e. v. Maria Van de Steene, Sint-Niklaas
12 Alida De Coninck ( 77 j), Borgerhout
13 Clemencia Verschraege (91 j), kloosterlinge, Sint-Maria-Horebeke
14 Germaine Meirte (80 j), e. v. Achiel Annaert, Belsele
16 Oscar Notenbaert (74 j), e. v. Maria Michiels, Lokeren
25 Valentine Maes (57 j), e. v. Eduard Schelfhout, Oppuurs
26 Natalie Bruggeman (89 j), w. v. Gustaaf De Vos, Lokeren
26 Eliza Zaman (79 j), w. v. Jozef Vercauteren, Sint-Niklaas
30 Gustaaf Vercauteren (79 j), w. v. Clara De Schepper, Heirstraat
-mei
04 Helena Heirweg (66 j), e. v. Remi Raes, Luitentuitstraat
05 René Heyens (94 j), w. v. Stefanie De Schepper, Edgar Tinelstraat
05 Elza Van Daele (83 j), w. v. Georges D’Hooghe, Zwaanaardestraat
08 Firmin De Smet (77 j), e. v. Maria Raemdonck, Lokeren
09 René Seghers (69 j), e. v. Marie-José Heymans, Eksaarde
11 Corneel Van Borm (86 j), e. v. Olidia De Smet, Wijnveld
17 Petrus Heyndrickx (74 j), e. v. Marie-José Brusselmans, Dries
20 Rita Ongena (24 j), dochter v. Henri en Adriana Bocklandt, Leebrugstraat
20 Aloïs Van Remoortere (82 j), Sint-Niklaas
25 Frans Fierens (58 j), e. v. Irena Wauters, Zakstraat
25 Dirk Martens (21 j), zn v. Hubert en Marie-Theresia Boodts, Wijnveld
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25 Juliette Vercammen (63 j), w. v. Juliaan Paelinck, Lokeren
28 Karel Platzek (68 j), e. v. Ivonne Duerinck, Hulstbaan
29 Herman Goedgezelschap (82 j), e. v. Julia Van Gaever, Baasrode
-juni
09 Marguerite De Wael (87 j), kloosterlinge, Kessel-lo
16 Juliana Ryckaert (57 j), w. v. Ambroos De Maesschalck, Sinaaidorp
21 Maria Behiels (76 j), w. v. Aloïs Kesteloot, Rh Sint-Catharina
26 Norbert Van Goethem (69 j), e. v. Emilienne De Mulder, Dilbeek
-juli
04 Margaretha Vermeulen (77 j),
06 Theofiel De Plukker (68 j), e. v. Helena Van de Putte, Lokeren
14 Annie De Vijlder (45 j), e. v. Gilbert Ongena, Molenstraat
15 Wilmer Landeyt (78 j), e. v. Germaine Heirwegh, Klokke Roelandlaan
20 Irène Van Gestelen (82 j), w. v. Remi Vercauteren, Lokeren
22 John Vercauteren (66 j), e. v. Maria Meersman, Hellestraat
22 Alfons Poppe (74 j), e. v. Gerarda Poppe, Sinaaidorp
25 Achiel Ivens (69 j), Hulstbaan
-augustus
04 Bertha Schepens (81 j), Sint-Gillis-Waas
08 Julia De Weggheleire (75 j), w. v. Karel Van Goethem, Belsele
12 Etienne Mul (52 j), e. v. Fabienne Van den Bossche, Beukenlaan
16 Eduard Van Clapdurp (70 j), e. v. Leonora Haeck, Wijnveld
21 Magdalena De Witte (82 j), w. v. Desiré De Roover, Lokeren
25 Marcel Audenaert (61 j), Stekene
-september
07 Richard D’Hondt (95 j), w. v. Maria Strobbe, Edgar Tinelstraat
09 Martha Van Gucht (78 j), w. v. Reguul Van Hooste, Sint-Niklaas
16 Leo De Bock (76 j), e. v. Maria Franken, Merksem
16 Julien Smet (54 j), e. v. Marie-Jeanne Backaert, Sint-Niklaas
17 Simonne Baeyens (54 j), w. v. Marcel De Cock, Helsvuurstraat
22 Henri Leyn (77 j), e. v. Magdalena Lisabeth, Sint-Niklaas
25 Mariëtte Omen (84 j), e. v. Frans Notenbaert, Luitentuitstraat
25 Maurits De Mulder (71 j), e. v. Jozefa Hendrickx, Kapellen
28 Aloïs Verstocken (72 j), e. v. Marcella Haentjens, Zwaanaardestraat
29 André Ryckaert (70 j), e. v. Maria Vercammen, Puivelde
30 Prosper Smet (94 j), w. v. Elisa Van Poucke, Stenenmuurstraat
-oktober
19 Fidelia Sico (38 j),
19 Maria De Coster (81 j), w. v. Andreas Colman, Weimanstraat
-november
03 Pieter Van den Bossche (86 j), w. v. Angela De Wolf, Edgar Tinelstraat
19 René Raes (92 j), w. v. Irma Laheyne, Sint-Niklaas
19 Maria Van Clapdorp (80 j), w. v. Frans Thierens, Hamme
25 Silvie Bruggeman (91 j), w. v. Leon De Witte, Lokeren
-december
15 Brigitta Ivens (62 j), e. v. Karel Puimège, Sinaaidorp
20 Leonie Smet (85 j), e. v. Leon Buermans, Merksem
29 Suzanna Wolters (80 j); w. v. Willy Maes, Sinaaidorp
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