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WO I
We kregen informatie van Walter Strobbe over Leon Strobbe, een Sinaainaar die
diende in ‘t Amerikaans leger. Marc Everaert bezorgde ons foto ‘s over Louis
Baeke. en  we konden documenten en foto ‘s gebruiken van Yvonne Van Poucke
over Edmond Van Poucke.

Jos Daems & Etienne Bogaert

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28   9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

WE WENSEN AL ONZE LEDEN EN DE VELE LEZERS VAN SINAIEK

EEN UITSTEKENDE GEZONDHEID

VOLDOENING IN AL WAT JE DOET

EN VEEL VRIENDSCHAP IN DE OMGANG.
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Disselingen

De nazomer van Sinaai
Tijdens het jaarmarktweekend op 24 en 25 september verraste onze heemkring meer
dan 400 bezoekers met een tentoonstelling in het Dorpshuis. Een unieke fotoverza-
meling bracht de geschiedenis van vijf schuttersmaatschappijen uitgebreid in
beeld. Tijdens hun bezoek betaalden ongeveer de helft van onze leden hun lidgeld
voor 2012. Bovendien mochten we weerom ruim 40 nieuwe leden inschrijven.
Van het nieuwe jaarboek over de schutters zijn nog slechts enkele exemplaren
verkrijgbaar.

Jaarboek 2012
Het onderwerp voor ons jaarboek 2012 lag zo voor de hand. Dan is het immers 100 jaar
geleden dat Edgar Tinel stierf en te Sinaai werd begraven. Met deze publicatie
willen we het leven en het werk van onze beroemdste dorpsgenoot vooral voor de
eigen bevolking in de actualiteit brengen. Hiervoor zullen we samen werken met
het plaatselijke Tinelcomité.

Nacht van de Geschiedenis: dinsdag 22 maart
De volgende editie staat in het teken van “drank”. Na samenspraak met de plaat-
selijke afdeling van het Davidsfonds zijn reeds enkele mogelijkheden voorop
gesteld rond de vroegere brouwerijen en herbergen in Sinaai. Ook zal Geert
Vertenten uit de Leebrugstraat zijn brouwsels toelichten en mag een degustatie van
zijn bieren niet ontbreken. Alles zal doorgaan in het jeugdhuis Troelant, de
vroegere brouwerij Lecocq. Meer inlichtingen volgen later per brief aan onze leden.

Postkaarten over Sinaai
Op voorstel van G. Tallir hebben enkele Sinaaise verzamelaars hun postkaarten ter
beschikking gesteld om in te scannen. Daardoor beschikken we momenteel over
een map met ongeveer 350 kopies van postkaarten over ons dorp. Een verrijking
voor onze heemkring.

Schenkingen door volgende personen:
Tony en Nicole De Beule – Wuytack: bidprentjes
Manuela Strobbe: documenten van de familie Strobbe
Margriet Zaman: bidprentjes en een milieustudie over ons dorp
Hugo Noens: enkele waardevolle boeken voor onze bibliotheek
Maria De Smet: enkele dozen met allerlei documenten en vooral veel krantenknipsels
Jos Andries: bidprentjes en rouwbrieven
Jacques Smet: een bruikbare computer met toebehoren
Monique De Witte – Coppens: een handgeschreven inspectienota voor de scholen
uit 1932
De erfgenamen van Martha Van de Vijvere: bidprentjes
Het bestuur van de Landelijke Gilde (via Peter Van Garsse): dozen met veel
archiefstukken

Etienne De Meester
Voorzitter heemkring
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De foto boven toont ons de herberg de “Oude Stenenmuur”. Hieronder een foto van het hoekhuis waar

herberg “In de Nieuwe Stenenmuur” was gevestigd. Beiden werden ze uitgebaat door de familie

Van Hoye - Boets.
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Het oorlogsverhaal van Roger Van Hoye

In een aantal afleveringen brengen we u het oorlogsverhaal van Roger Van Hoye,
één van de weinige nog levende getuigen die ons kunnen vertellen over hun
belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Roger was van 1943 tot 1945 ver-
plicht tewerkgesteld in Duitsland. 
Tijdens het eerste deel maken we kennis met de familie en de vooroorlogse
leefomstandigheden in het dorp.
Onze speciale dank gaat naar René Windey, die het verhaal van Roger noteerde en
het onder de aandacht van onze plaatselijke heemkring bracht. We hebben het
verder bewerkt en voorzien van de beschikbare illustraties, in de hoop u hiermee
een authentiek getuigenverhaal over deze periode te brengen.

Georges Tallir

Een kennismaking
Bij mijn geboorte op 12 april 1923 woonden mijn ouders, Cyriel Van Hoye
(° Eksaarde 20 december 1888) en Maria Boets (° Stekene 4 augustus 1890), in Sinaai
op de Stenenmuur . Mijn ouders baatten daar de herberg de “Oude Stenenmuur”
uit, op de hoek van Boseinde en de Molenstraat.
Het was een huurwoning van de brouwerij van
de gebroeders Claus van de Beek. Ik was het
tweede kind in het gezin, en het is bij twee
kinderen gebleven. De oudste, onze Victor, werd
geboren op 5 oktober 1919; hij huwde later met
Juliette Dullaert en woonde in de Molenstraat 14.
Vader was biggenkoopman, in de omgeving van
het Kruis in Boseinde bewerkte hij ook nog wat
zaailand. Hij had ook een hoeveknecht in dienst,
Frans Windey, die ongehuwd was en in de
Ransbeekstraat nr 2 woonde. Nu is dit een lan-
delijke woning, toen de dubbelwoonst van de
familie Windey.
Van kindsbeen af werkte Frans bij de familie
Boets. Na het huwelijk van mijn ouders is Frans
ons moeder gevolgd. Hij werkte voor de kost en
enkele franken in de week en werd betaald vol-
gens de dagen dat hij gewerkt had.

In 1926 kregen mijn ouders de gelegenheid de herberg “In de Nieuwe Stenenmuur”
aan de overzijde van het kruispunt te kopen voor een bedrag van 35.000 fr. Het
hoekhuis met schuur is nu nog intact.
Ons moeder gaf haar goed renderende cafédorpel, die reeds uitgebouwd was door
haar ouders, niet graag op en om financiële redenen namen zij het zekere voor het
onzekere. De herberg werd wel gekocht, maar verhuurd aan het jonggetrouwd
koppel Romain Smet en Augusta Van de Voorde. Romain (Ming) was de zoon van
bakker Leopold Smet uit de buurt en was in de volksmond beter gekend als “den
Boen”.

Maria Boets, moeder van Roger 
en uitbaatster van de beide herbergen.



1932 -  Jongens geboren in 1923

1) Roger De Wilde, 2) Roger Van Hoye, 3) Jozef De Vos, 4) Aimé Smet, 5) Amois
Van Cauteren, 6) Marcel Van Acker, 7) ..... , 8) Michel Zaman, 9) Alois Heyens,
10) Luciaan Parijs, 11) Jozef Baeke, 12) Roger Corveleyn, 13) ..... Tempels, 14) Georges
De Plukker, 15) Maurice Van Damme, 16) Roger Staessens, 17) Robert Moens,
18) Roger Coene, 19) Georges De Wolf, 20) Willy Keymolen, 21) Werner Noens,
22) Gustaaf De Cock, 23) Edward Coppens, 24) ..... Van Den Bossche, 25) ..... Van
Driessche, 26) Jozef Apers, 27) Albert Strobbe, 28) André Malschaert, 29) Achiel De
Bock, 30) Karel Merckx, 31) Jozef De Weirdt, 32) Frans Vercauteren, 33) Gilbert
Meyskens, 34) onderwijzer Karel Verschelden.

Drie klasgenoten van Roger stierven door de oorlogsomstandigheden. Aimé Smet
(4) en Albert Strobbe (27) in Duitsland, Georges De Plukker (14) in Oostenrijk.
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Na 3 jaar, in 1929, hebben zij dan hun woningen geruild. Mijn ouders kregen wat
meer mogelijkheden en moeder waagde het erop om de cafédorpels te ruilen; het
werd een schot in de roos. De verhuis was in een dag geklaard, de ene hielp de
andere en een inboedel  had nog niet de omvang van nu. Wij woonden vanaf dan
in de “ Nieuwe Stenenmuur”.

De vooroorlogse jaren
In 1933 had onze Victor de lagere school beëindigd en trad hij in de voetsporen van
ons vader. Toen het mijn beurt was om de school te verlaten, in 1937, werd ik ook
bij de zaak betrokken. De biggenhandel was voor mij immers geen totaal vreemde
wereld.
Mijn schoolverlaten was voor ons vader de gelegenheid om zich nog een koebeest
aan te schaffen, en de verzorging daarvan werd aan mij toevertrouwd. Ik moest
leren melken en het land bewerken, hierbij geholpen door onze hoeveknecht Frans.

Voor het runnen van de biggenhandel werden er twee paarden ingeschakeld: een
pony voor de koets, waarmee het lichte en dringende werk gedaan werd en een
zwaarder labeurpaard voor het trekken van de tweewielige treemkar (met dissels).
Met deze kar werd ‘s morgens het vervoer naar de markten gedaan, en ’s namid-
dags werd ze gebruikt voor het werk op het akkerland
Wij deden toen drie vaste markten: op woensdag Lokeren, donderdag Sint-Niklaas
en op zaterdag Stekene. Tussendoor namen we ook de periodieke jaarmarkten van
de omliggende gemeenten mee, die meestal op maandag vielen.

De vaste markten waren vroegmarkten, waarvoor de biggen in de vroege ochtend
bij de boeren opgehaald werden. We vertrokken thuis tussen 2 en 3 uur om aan dit
karwei te beginnen.
Was het in de omgeving van Doel en Kieldrecht, dan werd de pony van stal
gehaald, want daarmee kon gedraafd (lichte looppas) worden. 
Midden in de nacht had men toch een minimum aan verlichting nodig, ons
geleverd door een petroleumlantaarn. Het glas was vooraan helderwit en achteraan
rood geschilderd, hij werd opgehangen links achteraan het voertuig. Bij hevige
windstoten werd de lantaarn regelmatig uitgeblazen; dat betekende stoppen, aan-
maken en verder rijden over de aarde en kasseiwegen.

Tijdens de winter, als er sneeuw en ijzel lag, kwam er nog een karwei bij: de paar-
den scherp stellen. Achteraan in het hoefijzer waren holtes voorzien waarin men
twee stalen pinnen kon schroeven, zodat de paarden zich staande konden houden
op de gladde wegen. Het inschroeven van deze pinnen lukte bij het ene paard al
wat beter dan bij het andere, ze waren meestal niet zo gesteld op deze hulpmiddelen.

Ons vader had een baanfiets, en dat was z’n heilig bezit. Hiermee fietste hij naar de
vroegmarkten om de toonbakken al klaar te zetten. We hadden op iedere markt een
vaste bergplaats, meestal mochten we gebruik maken van een bergruimte in een
plaatselijke herberg. Natuurlijk konden daar na de markt nog enkele andere zaken
afgehandeld worden.

Voor de plaatselijke jaarmarkten moesten we niet zo vroeg uit de veren. De grote
wijmen manden (manden gevlochten van wilgentakken) waarin de biggen werden ten-
toongesteld, voerden we dan mee achteraan op ons gespan. 
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Na de markt was het onze taak om de verkochte biggen bij de kopers te gaan
afleveren en de afrekening te maken. En zo ging het leven rustig zijn gang.

De oorlog en eerste vlucht naar Frankrijk 
In 1938 heerste er in sommige landen van Europa al oorlogsdreiging en dit was ook
in België al voelbaar. Toen kwam de mobilisatie. 
Onze Victor moest zijn dienstplicht vervullen en werd opgeroepen voor
onbepaalde duur. Meerdere gezinshoofden werden gemobiliseerd, waardoor de
thuisactiviteiten verminderden en dit had een directe weerslag op onze handel.
Op 10 mei 1940 verklaarde Duitsland de oorlog aan België. Diezelfde ochtend, om
vijf uur, werd het vliegveld van Waasmunster al gebombardeerd. Ook Belsele,
met zijn strategische punten, was die dag een doelwit, waarbij de gekende herberg
“Den Ouden Blauwe” werd getroffen.
Op zondag 12 mei zagen we de eerste Franse troepen toekomen voor de verdediging
van Antwerpen en de Scheldeboorden.

Op donderdag 16 mei in de namiddag riep Gerard Vercauteren (de Witten), lid
van de burgerbescherming van Sinaai, in zijn functie van belleman het volgende
bericht om: 

De fiets werd klaargemaakt, met achteraan op het bagagerek een kleine reiskoffer
met wat proviand, en daarbovenop werd een deken gebonden.

Op vrijdag 17 mei in de voormiddag zijn we dan samengekomen aan onze hoek
(Stenenmuur-Molenstraat), om met een groep van 35 man richting Westhoek te
vertrekken. Eens Kortrijk gepasseerd begon de drukte van groepjes weerbare man-
nen, met daartussen al verschillende vluchtelingen, toe te nemen. We konden niet
anders dan de mensenstroom volgen. De eerste dag zijn we niet verder geraakt dan
Menen. We vonden nogal gemakkelijk slaapgelegenheid in een vlasloods.

De volgende dag moest het meegebrachte proviand eraan geloven. Onderweg had-
den we ons niet kunnen bevoorraden: de plaatselijke bakkers en handelaars waren
er niet op voorzien om zo ‘n voorbijtrekkende massa aan eten te helpen. Ons moeder
had me wel wat geld meegegeven, maar ik kon het niet gebruiken.
We trokken naar de opgegeven bestemming in Ieper, in de overtuiging dat we
daar eten zouden vinden, maar ze wisten nergens van. We werden naar Veurne
doorverwezen. Daar moesten we verzamelen in een kerk. Het was intussen zater-
dagavond en we moesten daar met zo’n twaalfhonderd man de nacht doorbrengen.
Sanitaire voorzieningen waren er niet; we deden onze behoefte dan maar op de
nabij gelegen akkers en weilanden.

Op zondagmorgen werden de kerkdiensten opgedragen, niettegenstaande onze
drukke aanwezigheid. We werden aan ons lot overgelaten en volgden een massa
lotgenoten richting Frankrijk, in de hoop op beterschap. In het dorpje Abeele sta-
ken we de grens over richting Cassel.
Maar in Frankrijk waren we als Belgen ook al niet zo welkom, en van bevoorrading 

“Alle weerbare mannen tussen 16 en 35 jaar moeten zich op eigen kracht naar Ieper
begeven, voorzien van mondvoorraad voor één dag, alsook een persoonlijk deken. Elk
zegge het voort”.
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was geen sprake. Heel uitzonderlijk was er in de streek nog een bakkerij in wer-
king, met als gevolg dat we uren moesten aanschuiven voor een hap brood. In een
dorpje op onze vluchtroute had zich, net voor wij het binnenreden, een bombarde-
ment voorgedaan. We telden een dertiental doden, burgers en Franse soldaten.
Iemand van ons gezelschap nam de maat van de schoenen van een Frans soldaat,
zag dat ze overeenstemde met zijn schoenmaat en ontdeed het slachtoffer van zijn
schoenen met de woorden: “Die heeft hij toch niet meer nodig”.

Zo gingen we op weg naar Arras, door ons gekend als losplaats bij de duivenwed-
strijden. Daar kregen we het aanbod om voor 80 frank naar Engeland te varen. We
weten niet of dit klopte, want  niemand van ons gezelschap ging op het voorstel in.
Onze enige betrachting was intussen om naar huis terug te keren.
Op een bepaald moment moesten we verzamelen op een weide voor een iden-
titeitscontrole. We werden in twee groepen verdeeld volgens leeftijd en daar bleef
het bij, we konden terug ons plan trekken. En nergens was er sprake van eten.

De volgende twee dagen en nachten hebben we ten einde raad in de bossen doorge-
bracht. Ook de burgers waren op de vlucht, wat bleek uit de vele verlaten wonin-
gen. In één daarvan vond ik een kippenhok en trof daarin een twintigtal eieren aan.
Door de grote honger at ik die voormiddag met tussenpauzen 17 rauwe eieren op
en de overige drie in de namiddag. Mijn maag heeft de twintig eieren goed ver-
teerd, ik heb er verder geen last van gehad.

In de omgeving van Fauquembergues (bij St. Omer - richting Boulogne-sur–Mer)
ontmoetten we de eerste Duitse troepen. Ze kwamen ons tegemoet. En ze maakten
indruk op ons, in tegenstelling tot het Belgisch of Frans leger. De manschappen
waren van kop tot teen bewapend, gedisciplineerd en op hun hoede. Hun gespan-
nen hadden gelijkvormige paarden en de voertuigen waren tot in de puntjes ver-
zorgd. Voor ons hadden ze geen aandacht, zolang we maar van de baan waren en
hen niet hinderden in hun bewegingen. Dat deed ons besluiten om terug naar huis
te keren.

Zo vlug mogelijk Frankrijk verlaten werd ons doel. De Belgen waren er immers niet
geliefd, omdat we te weinig tegenstand geboden hadden aan het Duitse leger.
We kregen zelfs geen water.
In de omgeving van Quiévrain gingen we over de grens en kwamen terecht in het
Waalse landsgedeelte. Onze groep bestond toen nog uit tien man.

We konden overnachten op een boerderij in een schuur tussen het stro, wat na al
de ellende van de voorbije dagen heel wat voor ons betekende. Bij het ontwaken
had de boerin voor een stevig ontbijt gezorgd, met zelfgebakken brood en alles erop
en eraan. Dit hadden we nog niet veel gezien. Wij waren toch wat voorzichtig bij
het eten van al dat voedsel: we wilden nog thuis geraken. Bij mijn weten heeft
er niemand last van gehad. We moesten de boerin wel een redelijke vergoeding
betalen, namelijk drie frank en enkele centiemen. Maar we hadden nog geld: we
hadden nog maar weinig kunnen uitgeven omdat we er nog geen gelegenheid
toe hadden gekregen.
Het was de voorlaatste nacht van onze vlucht.

Op de terugweg naar huis was het ons verboden om de grote wegen te gebruiken, 



10

die alleen voor de oprukkende Duitse troepen bestemd waren. We gingen dan
maar huiswaarts via de binnenwegen. Onderweg troffen we veel ellende aan, zoals
vernietigde bruggen, gebombardeerde steden en gemeenten. Een van onze laatste
hindernissen was de brug van Waasmunster. Deze was onbruikbaar gemaakt en er
was geen mens in de wijde omgeving te zien. In Waasmunster -St. Anna vernamen
we dat de brug in Lokeren nog intact was. Wij hadden al zoveel kilometers
afgelegd, deze omweg kon er nog wel bij.

Volgens ik mij nog kan herinneren zijn we op zondag 8 juni thuisgekomen; na een
tocht van eenentwintig dagen zijn we met 10 man terug gearriveerd op de
Stenenmuur. Het was een blijde thuiskomst. Ons moeder zei: 
“Cyriel, we hebben d’er al eenen thuis, hopelijk mag de andere vlug volgen”. 

Kort daarop is ook mijn broer Victor thuisgekomen. Na zijn krijgsgevangenschap
had hij België niet verlaten en hier zijn ontslagbrief gekregen. De Vlamingen
kregen wel een “voorkeursbehandeling” en werden vrij vlug uit krijgsgevangen-
schap ontslagen.
Bij zijn thuiskomst moest hij zijn ontslagbrief laten wettigen op het gemeentehuis.
Onze ouders hadden hun eerste beproeving doorstaan en alles was goed afgelopen.
De rest moest nog volgen.

René Windey & Georges Tallir
(Wordt vervolgd)

Roger Van Hoye in  het jaar 1943 
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Kroniek 1980

maart: Carnaval
Tijdens het weekend van 15 en 16 maart vierde de “Orde der Sinaaise Bokken”
onder leiding van voorzitter Herman Coddens weer karnaval. Op zaterdag werd de
“Raad van Elf” door het schepencollege ontvangen en ontving prins Hilaire I (Perdaen)
de sleutel uit handen van de burgemeester. ’s Avonds volgde het karnavalbal in
zaal De Kroon. Het hoogtepunt op zondag was ongetwijfeld de karnavalstoet
waarin niet minder dan 34 groepen meestapten.

april: Vlaams Nationaal Jeugdverbond
Op zaterdag 12 en zondag 13 april trad V. N. J.-Sinaai, gesticht in 1978, uit de
schaduw met enkele feestelijke activiteiten. Precies dat weekend herdacht het
Vlaams Nationaal Jeugdverbond dat Albrecht Rodenbach, de grote bezieler van de
“Blauwvoeterie”, overleed. Tijdens de mis op zaterdag werden ook de figuren prof.
Jozef De Waele en de gebroeders Van Raemdonck herdacht. Na de spelnamiddag
op zondag konden belangstellenden een kijkje nemen in de V. N. J.-hemen aan de
Kernemelkstraat. De afdeling in Sinaai telde toen 12 leiders en leidsters voor een
70-tal leden.

mei: Sibok kampioen
Zeven jaar na de stichting veroverde volleybalclub Sibok haar eerste kampioens-
titel. Bovendien kroonden ze zich tot algemeen kampioen in 4e provinciale van de
Vlaamse Volleybal Bond. De trainingen en thuiswedstrijden werkten zij af in de
sporthal van Stekene o. l. v. speler-trainer Patrick Hertegonne. Op zaterdag 31 mei
werden de kampioenen en het bestuur op het stadhuis ontvangen door burge-
meester en schepenen, waar zij een stadsschotel ontvingen.

De kampioenen van Sibok met bestuursleden en sponsors. vlnr staande: Jos Andries, Jozef
Van Loocke, Marc Van den Hende,  Arnold Van der Meulen, Johan Volckeryck,  Jo Van den Bossche,
Luc Group, Helmut Schelfaut, Jozef Van Daele, Frank De Meester en echtgenote Paulette Vercauteren.
Zittend: Patrick Van den Bossche, Stephaan Schelfaut, Karel Schack, Roland Selis, Freddy De Puysseleir
en Edwin Smet.
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juni: 50 jaar Willem Tell
Op zondag 29 juni vierde de liggende wipmaatschappij Willem Tell haar 50-jarig
bestaan. Tot de stichters behoorden schoolmeester Edmond Geldof en lokaalhoud-
er Romeo Bal. Tijdens de feestelijkheden werd Roger De Mulder gevierd als bestu-
urslid gedurende 25 jaar. Het bestuur bestond toen uit voorzitterAlbert Goossens,
secretaris Remi Haeck, schatbewaarder en koning Firmin Apers, de bestuursleden
Leopold De Jaeck en Roger De Mulder.

juli: gouden Davidsfonds Sinaai
Het kermisweekend stond deels in het teken van 50 jaar plaatselijke werking van
het Davidsfonds. Een 3-daagse tentoonstelling bracht hiervan een overzicht.
Afsluiter was de 54ste Guldensporenherdenking op maandag 14 juli.
Volkskunstgroep “Reintje Vos” uit Kemzeke opende de avond met enkele Vlaamse
dansen. In zijn 11-juli-rede koppelde Clem De Ridder, algemeen voorzitter van het
Davidsfonds, deze feestdag aan de viering van 150 jaar Vlaamse Beweging.
Bovendien bracht hij hulde aan de overleden DF-voorman Jozef Verschelden die 40
jaar bestendig zijn stempel van geloof en cultuur op de werking van DF-Sinaai
drukte. De feestzitting eindigde met de prijsuitreiking van de opstelwedstrijd
waaraan 23 leerlingen deelnamen.

augustus: volkskunstweek
Vrijdag 22 augustus waren 160 buitenlandse deelnemers aan de Sint-Niklase
Volkskunstweek in Sinaai te gast. De verschillende groepen arriveerden in de
vooravond om in vele gastgezinnen het avondmaal te gebruiken. De dorpsraad en
enkele plaatselijke verenigingen hadden hiervoor gezorgd. Daarna genoten de vele
toeschouwers op de dries van een veelzijdig en kleurrijk volksdansspectakel.

november: sporthal open
Begin de jaren ’70 besliste de gemeenteraad van Sinaai om een plan te laten opmaken
voor de oprichting van een sportcentrum. Toch zou het nog tot 1976 duren
vooraleer de offerte voor een sportschuur van 32m op 22m met berging werd uit-
geschreven. Na de fusie besloot het nieuwe bestuur om een reeks kleedkamers en
een dienstlokaal aan het bouwdossier toe te voegen. Omdat men tijdens de bouw-
werken te kampen kreeg met het faillissement van een aannemer duurde het nog
tot november 1980 vooraleer sporthal Ter Beke voor het erst in gebruik werd
genomen. 

Etienne De Meester
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De academische zitting werd bijgewoond  door:
burgemeester Paul De Vidts, schepen Theofiel
Hendrickx, Walter Uyttenhove, (gouwvoorzit-
ter, DF Oost-Vlaanderen), sche-pen Jeanine
De Boever, de gemeenteraadsleden Arthur
Baeckelandt en Jozef Van Loocke.

De feestelijkheden werden opgeluisterd door
Jan Puimège, Vlaams kleinkunstzanger, geboren
te Antwerpen op 7 augustus 1955 en er plots
overleden (hartaanval) op 22 mei 1982.
Jan was de zoon van Jozef en neef van Karel
Puimège.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1983

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
07  Rachel De Leenheer (85j), e. v. Henri De Cock, Sint-Gillis-Waas
12  Cecile Parijs (45j), e. v. Roger Van Eeghem, Kernemelkstraat
14  Edmond Vlaeminck (94j), w. v. Louise Dehaene, Sint-Niklaas

-februari
02  Gerardina Van Bossche (55j), e. v. Adolf Haemelinck, Lokeren
05  August Roels (85j), w. v. Joanna Moyens, Dendermonde
09  Cyriel D’Hondt (72j), e. v. Eveline Pijl, Sint-Niklaas
10  Emma Creve (72j), e. v. Joannes Schefaut, Sint-Niklaas
10  Gilbert Van Bocxlaer (74j), e. v. Yvonne Van den Abbeele, Sinaai
12  Jozef De Vos (73j), w. v. Henriette Corveleyn, Aalter
19  Aimé Noens (62j), e. v. Emelia De Coster, Belsele
20  Stefanie Meirte (88j), w. v. Jozef Joos, Sinaaidorp
20  Gustaaf De Baere (54j), z. v. Kamiel en Irma Behiels, Wijnveld
28  Prosper Bollaert (85j),w. v. Rosalie Van Boven, 

w. v. Gertrude Van Reynaert, Sint-Niklaas

-maart
01  Mariette De Clercq (56j), e. v. Achiel Van Aelst, Wijnveld
01  Emilie Martens (87j), w. v. Frans Van Gronckel, Moerbeke
02  Gerard D’Hooge (71j), e. v. Maria De Bock, Wachtebeke
03  Jeanne Windey (69j), w. v. Alfons Sterck, Sinaai
04  René Cornu (78j), e. v. Maria De Clercq, Sint-Niklaas
06  Oscar Nobels (60j), e. v. Paula Van Driessche, Hulstbaan
06  Martha Van de Vijvere (67j), e. v. Jozef Vercammen, Hulstbaan
07  Achiel De Vleeschouwer (77j), w. v. Palmira De Meyer,

e. v. Gerarda Van den Broeck, Sint-Niklaas
09  Zulma De Wilde (73j), e. v. Aloïs Keymolen, Leestraat
11  Clement Vermaere (63j), e. v. Lucienne Willems, Edgar Tinelstraat
12  Jonathan Coppieters (5d),
18  Idalia Braeckman (87j), Wilrijk
20  Helena Paelinck (85j), e. v. Alfons Verschraege, Klein-Sinaai
23  Arthur Van Driessche (81j), e. v. Maria Van Puyvelde, Sint-Niklaas
24  Omer Rijckaert (58j), e. v. Simonne Suy, Zwaanaardestraat
25  Alina Julia Tercken (72j), w. v. Leon Steels, e. v. Jozef Van de Vijvere, Wijnveld
28  August De Wael (64j), e. v. Elza Van Damme, Belsele

-april
08  Eduard De Beule (82j), e. v. Martha Verstocken, Weimanstraat
21  Maria De Vos (55j), e. v. Marcel Poppe, Leestraat
21  Marcel Poppe (60j), e. v. Maria De Vos, Leestraat
26  Tomas Willems (67j), broeder, Wijnveld
30  Leopold Heyndrickx (86j), w. v. Joanna Frissyn, Sinaai
30  Godelieve Vercammen (38j), Sint-Niklaas
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-mei
04  Omer Sturm (71j), e. v. Jeanne De Mulder, Hulstbaan
09  Martha Beyrens (84j), w. v .Jozef De Witte, e. v. Ludovicus Vandenplas, Mortsel
09  Martha Van de Walle (76j), e. v. Jozef Van Clapdorp, Sint-Niklaas
12  Joris Durinck (69j), e. v. Angela De Sutter, Leebrugstraat

-juni
01  Richard Vercammen (69j), e. v. Jeanne Beirnaert, Sinaaidorp
01  Leona Aerssens (57j), e. v. Remy Van Acker, Hulstbaan
04  August Coppens (81j), e. v. Maria De Plucker, Lokeren
08  Agnes Van Lyssebettens (79j), e. v. Frans Polfliet, Burmstraat
08  Juliette Hutsebaut (82j), e. v. Henri Van Raemdonck, Waasmunster
21  Alfons Hamelinck (86j), e.v. Maria Verschraeghe, Sint-Gillis-Waas
28  Joris De Witte (9j), z. v. André en Monique Coppens, Weimanstraat
29  Gerardine Strobbe (59j), e. v. René De Decker, Edgar Tinelstraat

-juli
08  Hubert Raes (56), Sint-Niklaas
12  Martha Van Lijsebettens (76j), w. v. René Smet, Zwaanaardestraat
16  Marcel De Vos (79j), e. v. Olga De Beule, Hulstbaan
16  Maria Verhelst (87j), Vrasene
16  Lea De Bock (71j), w. v. Alfons Bocklant, w. v. Henri De Plucker, Lokeren
22  Aloïs Van den Bossche (70j), e. v. Julia Meyskens, Wijnveld
23  Leo Sturm (73j), e. v. Maria Polfliet, Belsele
23  Marcel Van den Bossche (56j), e. v. Hilda De Bock, Wijnveld

-augustus
01  Aloïs Keymolen (79j), w. v. Zulma De Wilde, Leestraat
02  Gabriël Nauts (75j), e. v. Maria De Blieck, Axel
13  Celine Van Royen (87j) w. v. Cyriel Verwulgen, Gent
19  Jacobus De Vleeschauwer (87j), e. v. Margareta Maes, Vleeshouwersstraat
20  Henri Van Marcke (52j), e. v. Jacqueline Behaegel, Gent
21  Albert Van Aelst (91j), w. v. Alice Keymolen, Sint-Niklaas
22  Aloïs Heyens (60j), e. v. Lea Gaudemont, Jette
24  Joanna Smet (78j), w. v. Cyriel Baart, Sint-Niklaas
29  Julia De Maesschalck (85j), Wijnveld
29  Maria Heyens (85j), w. v. Emiel De Baere, Wijnveld
30  Ellen Van Landeghem (6j), d. v. Victor en Marie-Louise D’Hondt, Gent

-september
01  Josefina Baart (89j), w. v. Kamiel Bal, Edgar Tinelstraat
03  Cesar De Mulder (84j),e. v. Maria Everaert, Wijnveld
09  Julia Van den Broeck (84j), kloosterlinge, Heule
12  Jozef Poppe (64j), w. v. Florine Van Bossche, Zwaanaardestraat
12  Cyriel Van Hoye (94j), w. v. Maria Boets, Sint-Niklaas
15  Petrus Van Pottelberg (74j), w. v. Maria Vlaeminck, Leestraat
15  Serafien De Vleeschauwer (95j), w. v. Elodie Neyt, Klein-Sinaai
16  Irma Raes (78j), w. v. Octaaf De Plukker, e. v. Oscar Van Hoey, Lokeren
17  Maria Helena Van den Bossche (76j), w. v. Nicasius Strobbe, Edgar Tinelstraat
19  Hector Picavet (85j), Caroline Schopman, Hulst



24  Joanna Everaert (82j), w. v. Jeroom Meirte, Sint-Niklaas
26  Remi De Caluwé (62j), e. v. Elza Persijn, Zwaanaardestraat
29  Maria Everaert (84j), w. v. Cesar De Mulder, Wijnveld

-oktober
03  Jozef Creve (66j), Edgar Tinelstraat
03  Gerard De Witte (81j), e. v. Elodie Van Duyse, Stekene
04  Maria Van de Putte (77j), Sinaai
04  Elza Baeke (58j), e. v. Alfred Ongenaert, Wijnveld
07  Eduard Staessens (81j), w. v. Margaretha Huybrecht, Sinaai
18  Emma Van Waes (83j), Zwaanaardestraat
22  Maria Verschraege (84j), kloosterlinge, Drongen-Baarle
27  Hilda Maes (74j), e. v. Karel Tempels, Waasmunster

-november
03  Maria Dullaert (83j), e. v. Joseph Baetslé, Gent
14  Achiel Ott (85j), w. v. Clara Van Driessche, Leebrugstraat
17  Carolina Claus (77j), e. v. Louis Haeck, Waasmunster-Ruiter
25  Emiel Beirnaert (65j), e. v. Margaretha Inghels, Ekeren

-december
02  Edmont Van de Velde (75j), e. v. Magdalena Varewijck
14  Louise Veroocken (82j), Zwaanaardestraat
24  Coralie Persoon (87j), w. v. Frans Pijl, Sint-Gillis-Waas

André Bal en Etienne De Meester                  

De eeuweling Petrus De Wilde, geboren te Sinaai op 13 februari 1744, overleed op 13 februari 1845


