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Disselingen

Elke jaarwisseling is een geschikt moment om even achteruit te blikken en vooruit
te kijken. Het eerste geslaagd initiatief in 2007 was de “Nacht van de Geschiedenis”
rond het thema “Aan tafel” in samenwerking met het Davidsfonds. Voor onze jaarlijkse
tentoonstelling werkten we samen met toneelkring Baudeloo. Voor ons jaarboek
deed de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) een beroep op enkele
leden van onze heemkring om hun 50-jarige geschiedenis te coördineren en uit te
geven. Deze publicatie werd zowel binnen als buiten onze dorpsgrenzen zeer positief
onthaald. Bovendien groeide onze Sinaïek verder uit tot een vaste waarde in de
berichtgeving over Sinaai.

Jaarboek 2008
Voor het vierde jaarboek besloot het bestuur een publicatie uit te geven over de vijf
verschillende bidplaatsen waar men vroeger de zondagsplicht kon vervullen. Dit
naar aanleiding van de verdere inkrimping van het aantal misvieringen tijdens het
weekend.

Nacht van de Geschiedenis
We gaan opnieuw samenwerken met het Davidsfonds om ook in Sinaai iets te
organiseren op dinsdag 18 maart rond het thema “Naar men zegt”. Meer gegevens
volgen later.

Pastorie
Honderd jaar geleden (in 1908) begonnen de bouwwerken van de huidige pastorie.
Ons bestuurslid Georges Tallir dook in de archieven en stelde het levendige verhaal
samen. Hij start dit verhaal in 1842 met de beschrijving uit het stokregister van de oude
pastorie en vertelt daarna de geschiedenis vanaf de bouwaanvraag tot aan de intrek
van pastoor Ponnet in 1909. We brengen deze historie in een vijftal afleveringen in
dit en de volgende nummers van Sinaïek.

Lidgeld
Omdat onze publicaties niet gereed waren tijdens de tentoonstelling in september
konden we toen geen lidgeld innen. Daarom hebben onze bestuursleden u per-
soonlijk bezocht en u de boeken overhandigd. Nieuwe leden zijn nog steeds
welkom en kunnen nog tijdelijk al onze uitgaven in hun bezit krijgen. 
Een overzicht: - Sinaïek 2005 + 75 Jaar Davidsfonds Sinaai 6 €

- Sinaïek 2006 + Van H. Kindsheid tot Missiestoet 6 €
- Sinaïek 2007 + 50 Jaar KVG Sinaai 6 €

Giften
Van Ghisleen De Prijcker kregen we een grote ingelijste foto met de kampioenenploeg
van Sporting Sinaai van de competitie 1947-48 in het Katholiek Vlaams Sportverbond.
De familie Piessens bezorgde ons een omvangrijke reeks dia's van Marcel De Bock.
Anna Van Goethem schonk enkele oorlogsdocumenten van haar vader.
Van Margriet Zaman ontvingen we verschillende oude documenten.

Etienne De Meester
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Geschiedenis van de pastorij (deel 1)
1842 - Uit het stok-register of slaper van de kerk van Sinay,

Het pastoreel huys en hof is van oud een pastoreel  of kerkelijk goed geweest en
wierd begrepen onder de goederen aan de pastorij toebehoorende. Dit pastoraal
huys en hof is in de fransche omwenteling als wanneer de andere pastorale goederen
verkogt zijn, niet verkogt geweest zoo dat het wederom gegeven is en heden aan de
Kerk toebehoort.

De wallen rond de pastorij liggende zijn ook teenemael en geheel aan de pastorij.
Dat deze wallen geheel aan de pastorij zijn blijkt uyt verscheyde bewijsstukken
berustende in de archieven der kerk, bij zoo verre dat er eertijds op het eynde van
de wallen in het noorden muren gebouwt zijn geweest om het slegt water te beletten
van in de wallen der pastorij te komen.

De pastorij is groot in grond 261 roeden.

Het pastoreel huys was eertijds gebouwt met een stagie (verdiep). Het was zeer
slecht en vervallen, het stond met de grote deur naar den westen en had zijne uitgang
met eene brugge over den wal langs den Westkant.

Dit huys is teenemael afgebroken en er wierd in de jaren 1787 en 1788 een teenemael
nieuw pastoraal huys gebouwt op den zelven grond maar op eeene andere plaetse
gelijk het heden bestaet. Het tegenwoordig pastoreel huys is gebouwt door den
Eerw. Pastor Boxkstal.

Het klooster Van Baudeloo en het kapittel Van Doornyk waren ten dien tijde de
thiende heffers van Sinay gezamelyk met den Pastor. Tusschen hun ontstond er
moeyelijkheden over het bouwen van eene nieuwe pastorij.

Den Pastor beweirde dat zijne mede thiende heffers elk voor hun deel moesten
vergelden in het bouwen van het pastoreel huys. De voornoemde Thiende heffers
beweirden in tegendeel dat de inkomsten van den pastor genoegsaem waren om het
pastoreel huys alleen en ten zijnen koste te moeten bouwen er heeft een langdurige
briefwisseling bestaan over deze zaak tusschen den Pastor Bockxstal, den heer Maes
secretaris van den Bisschop, den heer P.F. Zaman gebortig van Sinay en Kanonik
van het Kapittel Van Doornyk en den heer Pater Gruloos procurator van de abdije
Van Baudeloo.

Eyndelijk naar verscheyde advijsen van advocaten is den Pastor voor zekere
somme met de thiende heffers over een gekomen en heeft voor het overigde de pastor
ten Zijne koste gebouwt. Deze heeft met remise en waschhuys gekost 6074 guldens
courant. In de remise en het waschhuys heeft de abdije Van Baudeloo gecon-
tribueert voor 30 ponden courant en het kapittel van Doornyk voor 28 ponden 't
samen 58 ponden courant. Men vind niet wat de abdye Van Baudeloo en het
Kapittel Van Doornyk gegeven hebben in het pastoreel huys. Men vind eenen voorstel
die den Pastor gedaan heeft, van zelf te vergelden voor 4000 guldens courant, maar
men vind niet wat gevolg daer aan gegeven is.

In het jaar 1789 wierd aan den grond van de Pastorij gebraght eenen ceynsgrond
voortkomende van de oude kosterij groot negentien roeden, dit is den grond waar 
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over heden den uitgang is over de brugge langs den Zuydkant. 
Een behoorlijk ceynscontract wierd ten dien eynde gemaakt in het jaar 1789 voor den
termijn van vijftig jaren en dit contract is bij notariëlen act voor vijftig jaar
vernieuwd in het jaar 1839. 

In het stok-register lezen we over Pastoor Bockstal:

Hij was pastor van 't jaar 1786 tot 't jaar 1802. Dezen laatstgenoemden was gebortig
van Waesmunster, oud secretaris van Zijne hoogw. Den Bisschop van Gent. Hij
heeft de pastorij gebouwt, heeft Pastor geweest ten tijde van de fransche omwen-
telinge, heeft kloekmoediglijk den goddeloosen eed der fransche republiek
geweygert en daerom belet geweest van in zijne Kerke Dienst te doen, die gesloten
was; heeft met gevaer van zijne leven in het verdoken zijne bediening op de
parochie uytgeoeffend; heeft veel geaerbeyd aan de Registers der Kerk alle uyt te
schrijven en te bewaren voor aleer die naar het gemeente huys gezonden zijn.
Op het einde van 1802 wierd hij Pastor van St.-Jacobs te Gend.

De levensloop van E.H. Judocus Bockstal ziet er als volgt uit:

° Waasmunster 10/01/1754
23/05/1777 Priesterwijding
1777 Secretaris bisdom
03/08/1779 onderpastoor in Zaffelare
11/02/1782 deservitor in Uitbergen
05/07/1786 pastoor in Sinaai
09/10/1802 pastoor in Gent (Sint-Jacobs)
† Gent, 08/05/ 1815 

De oude pastorij ca. 1900
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Uit het kaartboek van Anthonis Van Landeghem, opgemaakt in 1670.
1. Meierhoeve Zaman (hoeve Bal), 2. Oude pastorij, 3. Wapenaerthoeve.
Het gebied tussen de Tinelstraat (1) vroeger “Wijngaerdstraat”, Tinelstraat (2) “Den
Quaethoek” en de Vleeshouwersstraat “Den heirwegh van Ghent naar Hulst” met inbegrip
van kerkhof en Dries werd “Den Papen acker” genoemd.
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1908 - Bouw van een nieuwe pastorij in Sinaai centrum:   

Architectonisch wordt de pastorij beschreven als: “Alleenstaand herenhuis in neo-
traditionele stijl van 1907 naar ontwerp van Julius Goethals (Aalst). Bakstenen lijst-
gevel met muurbanden van lichter gekleurde baksteen en voorzien van sierankers;
zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (noorden // straat, cementpan-
nen). Risalietvormende1 vierde en vijfde travee met trapgevelkroning (6 trappen en
topstuk) en natuurstenen hoekstenen. De vensters zijn voornamelijk kruiskozijnen
(eerste travee kloosterkozijn, drielicht in de laatste travee) steekbogig tot rondbogig
ontlast. Korfboogdeurtje voorafgegaan door open portiekje in de hoek met risaliet.”

De pastorij herbergt sedert een eeuw de Sinaaise pastoors en tot voor enkele decennia
ook de onderpastoors. Hoe verliep de bouw van deze imposante woning?

In het stadsarchief van Sint-Niklaas, waar het archief van de gemeente Sinaai is
ondergebracht, troffen we een bundel aan, waarmee de opbouw van de pastorij kon
gereconstrueerdt worden. Het begon met een brief van het kerkbestuur aan het college
van burgemeester en schepenen, gedateerd 3 april 1904:

1Risaliet (komt van het Italiaanse risalto) betekent uitbouw van een deel van de voorgevel,

met een uitsprong van minstens één venster breed, die over de gehele hoogte doorloopt.

De nieuwe pastorij omstreeks 1912. Ze werd gebouwd op de plaats waar zich voordien de
weefschool bevond, die in 1907 gesloten en  in 1908 afgebroken werd. Rechts achter de muur
werd de tuin uitgebreid met een moestuin, die later voor de Catharinastraat moest wijken. 



8

Aan de heren Burgemeester, schepenen en raadsleden van Sinay.

Mijnheer de Burgemeester 

Mijnheeren,

Ingezien den bouwvalligen toestand der pastoorij van 't centrum uwer
gemeente, heeft de kerkraad in algemene zitting van 3 april met algemeene
stemmen 't besluit genomen: de eerbiedige aanvraag te doen aan de heeren
Burgemeester Schepenen en raadsleden tot het bekomen eenen nieuwe pastoorij.
Hopende, mijnheeren dat deze billijke aanvraag door uw bestuur welwillend
zal aangenomen worden, hebben wij de eer u onze hoogachting aan te
bieden.

Namens 't Kerkbestuur.

J. Verstraeten (De Schrijver)       Em. Baert (De Voorzitter)

De oude pastorij in de Tinelstraat, (toen Wijngaerdstraat) bevond zich tegenover de jongens- school.

Nadat de pastoor en onderpastoors hun intrek genomen hadden in de nieuwe pastorij werd de oude

verbouwd en konden er vier families een onderkomen vinden.
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In de zitting van de gemeenteraad van 7 april 1904 werd het voorstel met alge-
meenheid van stemmen aanvaard. De Heer Julius Goethals uit Aalst werd als
ontwerper aangesteld. Op 10 juli 1907 was zijn ontwerp klaar. 
In de zitting van 11 juni 1907 werd beslist de weefschool af te schaffen, wegens
gebrek aan leerlingen en op die plaats de nieuwe pastorij te bouwen.
In een schrijven van 28 december 1907 vraagt de provinciale dienst van Oost-
Vlaanderen (dienst gebouwen) hierover nadere uitleg.

Mijnheer de Burgemeester,

Ik heb de eer u te verzoeken mij te willen laten weten:
1e wat de gemeente voornemens is te doen met de huidige pastorij na de

opbouwing der nieuwe;
2e aan wie den grond behoort bestemd voor nieuwe pastorij.

Aanvaard, Mijnheer de Burgemeester, 
met dank de verzekering mijner hoogachting.

De provinciale bouwkundige (S. Mortier)

Het ‘commissariaat der arrondissementen St. Nikolaas en Dendermonde, dienst
werken der gebouwen van den eredienst’, keurde de plans en het bijzonder lastenboek
goed. Op 21 april 1908 werd volgende brief aan het College van Burgemeester en
schepenen van Sinay verstuurd.

Mijnheeren,

Als gevolg op uw schrijven van 4 dezer maand nr 1030, heb ik de eer U te doen
geworden goedgekeurd door de bestendige Deputatie, de plans rakende het bouwen
van een pastorij, alsmede het bijzonder lastenboek.

Gelief deze stuks, alsmede bijgevoegde omstandige raming aan het belanghebbend
bestuur over te maken, met uitnodiging tot de aanbesteding  over te gaan en mij
vervolgens zoo spoedig mogelijk onder terugzending van gemelde stuks, het proces-
verbaal van toewijzing te doen geworden, vergezeld van de aanbiedingsschriften
waarbij de het postmerk dragende omslagen behoren gevoegd te zijn.

Verder zal het schriftbundel behooren volledigd te worden door het voorbrengen van:

1e eene kopij op ongezegeld papier, van het aanbiedingsscrift des aangenomen
ondernemers en dezens verklaring nopens het aan zijne werklieden te betalen minimum
van dagloon.
2e eenen staat met de daarbij behoorende bewijsstukken, der kosten door de
aanbesteding veroorzaakt;
3e eenen staat van inlichtingen in dubbel;
4e opgaven, insgelijks in dubbel, van den geldelijken toestand der kerkfabriek in
dubbel;
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Ontwerp van J. Goethals
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Nevensgaande gedrukte formulieren mogen tot het opmaken der onder nrs 3 en 4
vermelde stuks benuttigd worden.
De modellen van aanbiedingsschrift en van verklaring aangaande het door den
ondernemer te betalen minimum van dagloon zullen op een zeker getal exemplaren
(ten minste 25) moeten worden gedrukt of gesteendrukt, ten einde aan de mededingende
ondernemers, die er zich zullen van te bedienen hebben, te worden ter hand gesteld

Ten hoofde dezer modellen zal het volgend bericht op eene in't oog springende
wijze dienen voor te komen:
"Bericht. Vooraleer onderteekend te worden zal de voorhandige formuul met den
buitengewonen zegel of met het visa voor zegel moeten worden bekleed ter benaar-
steging en ten koste des aanbieders."
De drukproef zal met de grootste zorg behooren nagezien te worden ten einde te ver-
mijden dat daarin onnauwkeurigheden voorkomen.
De nota der loonen welke gewoonlijk in de gemeente worden betaald zal met het
ontwerp ter inzage moeten worden gelegd.

Het gemeentebestuur zal niet mogen uit het oog verliezen dat ingevolge art. 20 der
wet van 22 frimaire VII, het proces-verbaal van toewijzing der onderneming binnen
de twintig dagen zijner dagteekening aan de registreering moet onderworpen worden.
Bovengemelde plans en bijzonder lastenboek zullen behooren voor zegel geviseerd

en geregistreerd te worden ten laatste op het ogenblik dat neergemeld proces-verbaal
ter registreering wordt aangeboden. (zie ministeriële omzendbrief dd. 10 juni 1891.
Best. Mem. Deel 150 blz. 392, laatste alinea.

De commissaris.

Ondernemer Edmond Van Nieuwenhuyse uit Oostakker had wat laat vernomen dat de
aanbesteding  met aanplakbrieven was kenbaar gemaakt en verstuurt op 18 mei
1908 volgende brief:

Aan de Burgemeester en Schepenen te Sinay:

Deze om u te zeggen dat ik mijn aanbieding voor de onderneming der nieuwe
Pastorij heden heb gestuurt. Ik heb nu maar kennis genomen dat er plakbrieven
aangekondigd waren, waarvan wij geen kennis gehad hebben. 
Dat de aanbiedingen op 17 dezer moesten postmerk dragen. Art. 8 van bijzonder
lastcohier doet ons wenden volgens artikel 11 van het Algemeen Lastcohier dat aan
de onderneming toepasselijk is.
Ik ben dus wel bijtijds en twijfel geenzins of dat gij in de openbare zitting lezing zult
geven, dat de afiesen niet overeenkomen met het gezegd Lastcohier.

Aanvaard mijne beleefde groeten
Edmond Van Nieuwenhuyze

Georges Tallir

(Wordt vervolgd)
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Kroniek 1963

-25 augustus: jubileum jongenschiro
Zondag 25 augustus vierden de chirojongens hun 20-jarig bestaan. Na de stichting
in 1943 door onderpastoor Van de Velde organiseerden zij hun activiteiten in het
jongenspatronaat. De pioniers bij de start waren Hugo en Hendrik Group, Firmin
Seghers, Lucien Heyninck en André Bal.
De nacht vóór de feesten sliepen alle chirojongens in tien tenten op de Dries.
De zondag begon met een dankmis, gevolgd door een feestelijk ontbijt. Daarna
trokken alle afdelingen met de muziekkapel op kop naar de voetbalwedstrijd
tussen de leiders en de oud-leiders. Na het feestmaal 's middags volgde een
ouderfeest waarbij op het einde 700 ballonnetjes de lucht invlogen. De feestdag
eindigde met een slotformatie.

-15 september: Tinelhulde
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het overlijden van toondichter
Edgar Tinel was Sinaai op 15 september in feest. Na een plechtigheid aan zijn praal-
graf met o. a. een toespraak door oud-minister Verbist volgde in de parochiekerk
een symfonisch concert met werken van Tinel. 's Avonds vonden muziekuitvoerin-
gen plaats op de kiosk en bracht de Vlaamse Televisie een korte bijdrage over deze
hulde tijdens de nieuwsberichten.

Van links naar rechts Hendrik Group, Hugo Group, pater Van de Velde, Lucien Heyninck en Firmin
Seghers.
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-28 oktober: einde bejaardenzorg
Na ruim 120 jaar beëindigden de zusters Maricolen op 28 oktober hun zorg voor de
bejaarden in het "godshuis" aan de Vleeshouwersstraat. In 1842 kwamen twee
zusters uit Waasmunster en begonnen hun werk in een klein en primitief tehuis.
Een nieuw "hospitaal" werd gebouwd in 1854-55 toen juffrouw Sloor uit Lokeren,
maar geboren in Sinaai, haar bezit voor een waarde van 40.000 fr wegschonk.
Bovendien begiftigde Frans Verberckmoes dit “gesticht” met de omliggende
landerijen. De kapel werd ingezegend door deken De Groote van Lokeren in 1896.
Pastoor De Wolf droeg er de eerste H. Mis op. Twee oversten, zuster Leonarda en
zuster Dominica, stonden elk meer dan 50 jaar aan het hoofd van het bejaarden-
tehuis.

Etienne De Meester

Zr. Dominica in het gezelschap van burgemeester Haelterman
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1995
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
01 Achiel Cornu (84 j), e. v. Elza Van Driessche, Ransbeekstraat
06 Martha Staessens (92 j),w. v. Josephus Wellens, RH Vleeshouwersstraat
12 Elza De Decker (75 j), w. v. Albert Dullaert, Edgar Tinelstraat
15 Antoon Dierick (96 j), e. v. Martha Van de Vijver, Edgar Tinelstraat
16 Aloys Meersman (89 j), w. v. Elisa Janssens, Stabroek
18 Elisabeth Bruggeman (78 j), e. v. Gerard Raes, Hulstbaan
22 Bertha Inghels (90 j), w. v. Eduard De Hooghe
25 Jules Van Lysebetten (87 j), e. v. Joanna Brijs, overleden te Sint-Pauwels

-februari
02 Blanche Parijs (89 j), w. v. René Paesschierssens, RH Vleeshouwersstraat
06 Martha De Plukker (90 j), Jozef De Meyer en Oscar Naudts, Lokeren
05 Georgette Beirens (54 j), e. v. Michel De Block, Puivelde
08 Achiel Aerssens (87 j), e. v. Maria Van de Vijvere, Hondsneststraat
09 Emma De Decker (85 j), w. v. Jozef De Vos, Zwaanaardestraat
12 Alfons De Permentier (54 j), RH Vleeshouwersstraat
18 Maria Lodewyckx (93 j), w. v. Franciscus Maes, RH Vleeshouwersstraat
19 Roger De Smedt (75 j)
22 Marcel Briessinck (80 j), w. v. Mariëtte Strobbe, Wijnveld
23 Robert Meyskens (60 j), e. v. Margareta Van Pottelberg, Klokke Roelandlaan
26 Monique De Vleeschouwer (51 j), e. v. Maurice De Smet, Eksaarde

-maart
13 Polidoor Van Gucht (86 j), e. v. Maria Polfliet, Hulstbaan
23 Maria De Clercq (86 j), w. v. René Cornu, overleden te Sint-Niklaas
24 Laura Vlaeminck (74 j), e. v. Albert Van Rumst, Heirstraat
25 Bjorn Vercauteren (17 j), zoon van Marijke Van Poucke

-april
01 Euphrasia Leys (83 j), e. v. Roger De Brant, Sint-Niklaas
06 Omer Marquenie (81 j), e. v. Marie-José Coumans, Sint-Niklaas
09 Clara Verstuyft (78 j), w. v. Marcel Elegheer, overleden te Stekene
17 Alice Maebe (83 j), w. v. Frans Daenens, RH Vleeshouwersstraat
19 Albert Thibaut (79 j), e. v. Ivonne Van Damme, Sint-Niklaas
21 Alfons Poppe (70 j), e. v. Clotilde Temmerman, Waasmunster
21 Van Lombergen Alice (79 j)
22 Lieven Aerssens (24 j), zn v.Renaat en Margareta Van Osselaer, Hooimanstraat
26 Roger De Mulder (66 j), w. v. Alice Meul, Wijnveld

-mei
03 Maria Staessens (75 j), w. v. Gustaaf Lerno, Sint-Niklaas
06 René Vercauteren (72 j), e. v. Magdalena Verdonck, Gent
06 Paula Smet (74 j), e. v. Hubert Permentier, Sint-Niklaas 
11 Achiel De Permentier (87 j), RH Vleeshouwersstraat
14 Maria De Cock (67 j), e. v. Norbert Van Peteghem, Puivelde
16 Marcel De Witte (88 j), e. v. Maria Vermeiren, Vleeshouwersstraat
18 Armand De Maesschalck (87 j), e. v. Elisabeth Poppe, Zwaanaardestraat
27 Juliette Van Wiele (59 j)
28 Louise Van de Sompel (89 j), w. v. Raymond Van Hecke, RH Vleeshouwersstraat
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-juni
06 Zulma Smet (69 j), e. v. Roger Conserière, Eksaarde
10 Frans Rotthier (69 j), e. v. Maria De Roeck, Vleeshouwersstraat
14 Henriëtte Vercauteren (64 j), e. v. Aloïs Van Goethem, Godelievelaan
22 Marie-Louise Troch (63 j), e. v. Gilbert Van den Broeck, Zele

-juli
02 Nadine Heynderickx (33 j), e. v. Johan Beijnsters, Hooimanstraat
05 Martha De Gols (81 j), w. v. Maurice Lombaert, RH Vleeshouwersstraat
10 Georgette Van Puyvelde (72 j), w. v. Joris De Bruyckere, Puiveldestraat
11 Ivonne Notenbaert (86 j), w. v. Cesar Smet, Sint-Pauwels
14 Rafaël Smet (57 j), e. v. Maria Van Rossem, Sint-Niklaas
18 Godelieve De Caluwé (67 j), e. v. Willy Matysen, Sint-Niklaas
19 Hectoor Van Bocxlaer (81 j), e. v. Elisa Van Eetvelde, Sint-Niklaas
22 Frédien Raes (43 j), e. v. Erna De Geest
31 Irené Beirnaert (88 j), e. v. Anna Van Hoey, Waasmunster

-augustus
05 Yvonne Dessy (78 j), w. v. Benoit De Bock, Hoei
07 Magdalena Drieghe (97 j), w. v. Cyriel Corveleyn, RH Vleeshouwersstraat
08 Frans De Greyt (87 j), e. v. Alma Beirens, Puiveldestraat
08 René Vermeiren (84 j), w. v. Leona Van Bocxlaer, RH Vleeshouwersstraat
17 Lucienne Moens (73 j), Leebrugstraat
18 René Van Puyvelde (75 j), e. v. Juliëtte Staessens, Wijnveld
24 Maria De Weirdt (90 j), kloosterzuster, Brussel
26 Luc Van Achte (34 j), e. v. Pascale Cneuvels

-september
07 Werner Van Driessche (64 j), e. v. Suzanne Verhelst, Hulstbaan
13 Karel De Vleeschauwer (73 j), e. v. Angèle Bauwens, Dendermonde

-oktober
07 Sidonie De Permentier (87 j), w. v. Albert Cornu, Puiveldestraat
07 Yvonne Moens (83 j), Sint-Niklaas
09 Augusta Braeckman (90 j), w. v. Hector Van der Linden
16 Blanche Strobbe (86 j), w. v. Leopold Smet, RH Vleeshouwersstraat
25 Elisa Verlee (67 j), w. v. Leon Pletinck

-november
19 Irène Raes (70 j), e. v. Omer Van Brussel, Sint-Niklaas
28 René Jacobs (91 j), w. v. Maria Smet, overleden te Sint-Pauwels
30 Joanna Brijs (87 j), w. v. Jules Van Lysebetten, overleden te Sint-Pauwels

-december
04 Urbain De Witte (52 j), Klein-Sinaai
05 Edgard Cerpentier (83 j), e. v. Caroline Ivens, Hulstbaan
12 Henri Corveleyn (66 j), e. v. Georgette De Coster, Puivelde
15 René Van Bocxlaer (82 j), e. v. Ivonne Van de Sompel, Wijnveld
17 Josephine Herman (87 j), w. v. Oscar Minnebo, Sinaaidorp
24 Armand Claus (76 j), e. v. Alice Merckx, Dries
28 Mariëtte De Wilde (80 j), w. v. Jan Van Muylem, Antwerpen

André Bal & Etienne De Meester
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Historische lijkwagen wordt gerestaureerd

Tijdens de vergadering van september 2007 besloot het bestuur van Den Dissel gevolg
te geven aan de projectoproep i. v. m. de restauratie en herstelprojecten rollend - rijdend
- vliegend erfgoed. Onze secretaris André Verschelden stelde een gefundeerd
dossier over de lijkwagen uit 1902 op en diende het vóór 15 oktober in. 
Eind november bereikte ons vanuit het VCM - Contactforum voor
Erfgoedverenigingen het heuglijke nieuws dat minister Dirk Van Mechelen de
beoordeling van de jury volledig volgde en ons project goedkeurde. Hierdoor
verwerven we een aanzienlijke subsidie (tot 80%) die ons toelaat om de wagen
professioneel te restaureren. Een voorwaarde is dat het erfgoed een duidelijke link
heeft met beschermde of historisch waardevolle, onroerende infrastructuur. Zo
vraagt de jury om het project nog een extra dimensie te geven door bijvoorbeeld
een link te leggen naar het kerkhof Ook het feit dat hierbij andere actoren, o. a. vzw
“Sinaai Leeft”betrokken zijn, heeft wellicht bijgedragen tot de goedkeuring.
In de komende nummers van Sinaïek zullen we u op de hoogte houden van het
verloop van de  werkzaamheden. Het is alleszins de bedoeling dat de restauratie in
september voltooid is zodat de lijkwagen aan het publiek kan voorgesteld worden
in het weekend van 27 en 28 /09. Dit naar aanleiding van de 25ste editie van “Kunst
uit Sinaai”.

Etienne De Meester


