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Disselingen

Rubriek “overledenen”
In dit nummer van Sinaïek verschijnt voor het eerst de nieuwe rubriek “overlede-
nen”. We beginnen met het jaar 2004, gaan in elk volgend nummer één jaar
achteruit of brengen de overledenen van het voorbije jaar. De lijst bevat de
Sinaainaren die kerkelijk of burgerlijk werden begraven. Niet alleen de gegevens
uit het parochieblad maar ook de doodsprentjes uit de verzameling van André Bal
waren onze bronnen. Personen die in de lijst ontbreken kunnen steeds gemeld worden.

Ons dialect
Als we het Sinaaise dialect willen bewaren voor het nageslacht is het hoog tijd om
er aan te beginnen. Daarvoor vragen we de medewerking van de echte Sinaainaren.
Noteer de typisch “Snôase woorden” die je nog kent op een blad en schrijf het
Nederlandse woord ernaast. Bezorg de resultaten aan één van onze redactieleden.
We hopen nog dit jaar te starten met de publicatie van de woorden die beginnen
met de letter A.

Bijeenkomst 50-jarigen
Ter gelegenheid van hun bijeenkomst als 50-jarigen hebben de initiatiefnemers
samen met onze heemkring o.l.v. Georges Tallir een tentoonstelling opgesteld. Een
60-tal foto’s riepen bij de aanwezigen op 27 januari heel wat herinneringen op,
vooral aan de schooltijd.

75 jaar Davidsfonds
De plaatselijke afdeling van het Davidsfonds bestaat 75 jaar. Om dit met de nodige
luister te vieren is er een samenwerking ontstaan met onze heemkring “Den Dissel”,
met een dubbel doel: enerzijds een archieftentoonstelling op maken, anderzijds een
verjaardagsbrochure samenstellen.
De tentoonstelling  kan in de periode van de lentejaarmarkt drie weekends (16-17
april, 23-24-25 april, 30 april en 1 mei) worden bezocht. Openingsuren: zat. 14 u tot
18 u, zo. 10 u tot 12 u en 14 u tot 16 u, ma. 10u tot 13 u (Jaarmarkt).
Georges Tallir stelde de publicatie over de geschiedenis van de vereniging samen
en illustreerde het geheel met foto’s uit de “oude doos”. Deze brochure zal tijdens
de officiële opening op vrijdag 22 april om 19 u worden voorgesteld.

De abdij van Boudelo
Tijdens de komende meimaand zal vzw “Den Lesten Stuyver” uit Klein-Sinaai het
massaspel “De poort van Boudelo” opvoeren. Het vertelt het verhaal van de laatste
vierentwintig uur van de abdij. De opvoeringen gaan door op 13, 14, 20, 21, 27 en
28 mei.
Aangezien deze abdij en het hof van Lysdonck een belangrijke rol hebben gespeeld
in de geschiedenis van ons vroeger dorp zullen ongetwijfeld een aantal inwoners
dit Boudelospel willen zien. Alle info op het nummer 09/326.01.43.

Schenkingen
Jos Andries bezorgde ons een doos met allerlei documenten en geschriften uit het
persoonlijk archief van wijlen Clement Vermaere.
Van Robert Moens ontvingen we twee prijsboeken die Karel Heyens (° 15.11.1835
en + 15.10.1918 te Sinaai) ontving in 1848 en 1849 als leerling aan het “St.-Joseph
Pensionnat”. Hij werd later schepen, voorzitter van het “Armbestuur” en van het
“Godshuis” en was ook koster te Sinaai. 
Hartelijk dank hiervoor.                                 

Etienne De Meester                                                       
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Den Dries-west en zijn bewoners.

We zetten onze wandeling rond den Dries verder en bekijken nu de blikvanger
van het dorpsplein, het gemeentehuis met aanpalende woningen. Het volledige
complex, zijnde het gemeentehuis en de vijf woningen, werd in twee fasen ver-
wezenlijkt. Het eerste gedeelte omvat het gemeentehuis (de nrs. 84 en 82) en vier
aanpalende woningen, drie langs de zuidkant (de nrs. 90, 88 en 86) en één langs de
noordkant (het nr. 80). Ze werden opgetrokken in 1870 (zie aanbestedingsaanplak-
biljet op pag. 22), op de plaats waar de oude kantschool en het oud “prochiehuis”
zich bevonden. 

Het tweede deel, de huidige taverne “De Ster”, werd twee jaar later voltooid;
daarvoor diende eerst een stuk grond van 150 m² gekocht te worden van de kerk-
fabriek. De aankoop geschiedde op 01.06.1871 voor de prijs van 43,60 frank, zijnde
20 maal de cijnspacht van 2,18 frank.

13. In dit pand wonen eind 19de eeuw Modest Hemelaer en Catho Willems, die
er een kruidenierswinkeltje uitbaat. Ze hebben 5 kinderen: Hector, Achiel, Albert,
Henriette en Maria. Hector Hemelaer wordt onderwijzer, later hoofdonderwijzer.
Hij blijft in het ouderlijk huis wonen  tot aan zijn overlijden in 1947. De vrijgekomen
woning wordt ingenomen door postmeester Floribert Group, die er de post in
onderbrengt. Hij blijft in functie tot 1958. De volgende bewoners zijn Achiel Raes
en Augusta Van Overloop, op hun beurt opgevolgd door Leon Meirte en Martha
Troch. In 1995 verhuist Louisa Smet, na 80 jaar in “ De  Ster” gewoond te hebben naar
deze hoekwoning; ze woont nu reeds 90 jaar op den Dries.

14. Deze woning kunnen we beschouwen als de woning van de champetter.
Achtereenvolgens wonen er de veldwachters Petrus De Maesschalck, Remi
Vercauteren en Livinus Poppe. Ook Leontine Van Goethem (wed. Floribert Group)
woont er een tijd lang. Yvonne Derkinderen is de laatste bewoonster; in 2002 verlaat
zij het pand.

15. Na Alfons Nijs en Victorine Van Mele vindt de fam. Edgard De Messemaeker-
De Smet in 1938 onderkomen in deze woning; ze verhuizen nadien naar nr. 80.
Achiel Engels en Marie Vercauteren betrekken de vrijgekomen woning. Marie is
concierge op het gemeentehuis, een taak die later overgenomen wordt door haar
dochter Leontine. De laatste bewoners zijn Karel Van Bockxlaer en Martha Ongena.  
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16. Het gemeentehuis (in neo-classicistische stijl) wordt in 1870 samen met vier

woningen gebouwd voor de prijs van 45.444 frank door Vermeulen Ferdinand, aan-
nemer van openbare werken te Lokeren. Kenes Jozef, meesterschrijnwerker  en
Paelinck Jan, winkelier, eveneens uit Lokeren, staan borg voor de aannemer. In
totaal doen 5 aannemers mee aan de aanbesteding, waarvan 2 uit Sinaai,
Augustinus Van Goethem en Joannes Willems, die samen een bod indienen.

Alle gemeentediensten worden in het nieuwe gebouw ondergebracht; tot op
heden vervult het de functie van deelgemeentehuis en heeft het huisnr. 82.

In 1897 mag de post een kantoor openen te Sinaai; het wordt ondergebracht op
de bovenste verdieping van het gemeentehuis, niet echt comfortabel. Slechts enige
maanden blijft het kantoor op het gemeentehuis gevestigd, maar het keert in 1978
terug. We vinden het terug onder het huisnr. 84.

17. Florence Van Mele woont aanvankelijk in nr. 80; zij voorziet in haar onder-
houd door het maken en herstellen van kleren. Haar zuster, Clemence Van Mele, is
de volgende bewoonster. Het gezin  Edgard De Messemaeker - Zulma De Smet (uit
nr. 86) verhuist in 1947 naar nr. 80. Edgard is van beroep “cabinier” in dienst van
EBES en verantwoordelijk voor de electriciteitsvoorziening in de gemeenten
Eksaarde, Daknam, Moerbeke en Sinaai. Hij overlijdt in 1986, zijn echtgenote
Zulma verlaat het pand in 1993 en overlijdt een jaar later. Zij zijn de laatste bewoners
van nr. 80.

18. De westzijde van den Dries  krijgt zijn definitief uitzicht in 1872: de grond is
aangekocht van de kerkfabriek, de herberg “De  Ster” kan opgetrokken worden. Bij
de aanbesteding blijkt er slecht één aanbieding te zijn om de werken uit te voeren;
het bod is van Isidoor Buys, aannemer van openbare werken, en Hendrik De Waele,
broodbakker, beiden uit Sinaai. De som van de aanbesteding bedraagt 15.975 frank. 

In 1911 nemen Jozef Smet en Eveline De Baere de herberg over van de grootou-
ders van Eveline (fam. De Baere - Heyens). Er worden drie dochters geboren: Elza,
Louisa en Magriet, ze zetten de zaak van hun ouders verder.
Het werk wordt mooi onder elkaar verdeeld: Elza treffen we meestal aan in het
café, Magriet heeft boven de herberg een naaiatelier en Louisa runt het huishouden.
Is het druk in de herberg dan treffen we ze alle drie achter de tapkast. In maart 1976
sluiten ze de herberg, maar blijven er wonen. Elza overlijdt in 1980, Magriet in 1990.
Louisa verlaat het ouderlijk huis in 1995 en neemt haar intrek in nr. 90, waar zij nu
nog woont.

Na 21 jaar krijgt “De Ster” op 3 maart 1997  haar vertrouwde functie terug; we
kunnen er terug een pint pakken, meer zelfs, we kunnen er ook onze honger stillen
dank zij Philippe Van Genechten en Gwen Mesot.

Georges Tallir
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De kroniek van Bakker Geubels - deel I

In het vorige nummer van Sinaïek konden we kennis maken met de familie
Geubels. We hebben toen al opgemerkt dat sommige familieleden, naast  hun
dagelijkse activiteiten, ook literaire ambities hadden. De eerste bij wie we even 
stilstaan is ‘bakker’ Jacobus Geubels (1766 - 1826). Hij had eind van de 18de eeuw
de familiale bakkerij overgenomen, die in de schaduw van de kerk lag. En daar
hield hij een soort dagboek bij. Ooggetuigenverslagen uit die tijd zijn zeldzaam,
zeker uit de pen van een ‘gewone’ man, en daarom is deze kroniek zo interessant.
Maar om het document te kunnen begrijpen, is het nodig het in een tijdskader te
plaatsen. Daarom willen we in deze bijdrage even stilstaan bij de geschiedenis van 
onze streken aan het eind van de 18de eeuw. 

Het waren woelige tijden. Aanvankelijk betekende de Oostenrijkse tijd (vanaf 1714)
een ware verademing na de oorlogen met Frankrijk, die de hele 17de eeuw teister-
den. Maar de ‘verlichte’ Jozef II stuitte in onze behoudsgezinde gewesten op veel
weerstand, wat aanleiding gaf tot de Brabantse omwenteling. De Verenigde Belgische
Staten waren echter geen lang leven beschoren: na nog geen jaar onafhankelijkheid
viel Brussel terug voor de Oostenrijkse troepen. In 1794 maakte de slag bij Fleurus
echter definitief een eind aan de Oostenrijkse overheersing en op 1 oktober 1795
lijfde de Franse republiek de Zuidelijke Nederlanden in als Belgische departe-
menten. Meteen voerde de bezetter de Franse wetgeving en instellingen in en hief
evenredige (zware) belastingen op het inkomen, organiseerde de militaire dienst-

plicht voor alle mannen tussen 16 en 25 jaar (de zgn. Conscriptiewet)1 en plantte
overal vrijbomen als uiterlijk symbool van de nieuwe vrijheid. Wat voor de bevol-
king aanvankelijk een bevrijding had geleken, mondde al vlug uit in censuur en ter-
reur. De ontevredenheid groeide en toen ook de katholieke eredienst werd opge-
heven en vervangen door de ‘eredienst van de rede’, was dit voor de diepgelovige
plattelandsbevolking de spreekwoordelijke druppel. Groepen uitgeweken

‘Brabantse patriotten’2 bereidden een opstand voor en stelden daarvoor de datum
van 25 oktober 1798 voorop. Een eerder toevallig incident zorgde er echter voor, dat
de Boerenkrijg twee weken vroeger begon: enkele jongemannen uit Overmere
weigerden hun legerdienst te vervullen, verstopten zich in de bossen en begingen
van daaruit enige ‘ongeregeldheden’. Gecombineerd met de zoveelste
inbeslagname voor achterstallige belasting leidde dit in het anders zo rustige dorp
op 12 oktober tot een spontane uitbarsting van volkswoede. Als een lopend vuur
verspreidde de strijd ‘voor outer en heerd’ zich over het hele Vlaamse land. 

1 De Conscriptiewet van 24 september 1798 bepaalde dat alle mannen tussen 16 en 25 jaar zich ver-
plicht dienden in te schrijven voor een dienstplicht in het Franse leger van 5 jaar in vredestijd en van
onbepaalde duur in oorlogstijd.
2 De Brabantse Patriotten waren edellieden, ambtenaren, priesters en kloosterlingen uit de Brabantse
en Vlaamse staten, die naar het Noorden waren uitgeweken en zich vooral in Gelderland en Noord-
Brabant ophielden. Van daar uit bemiddelden ze tussen de eigenlijke aanvoerders van de opstand en
de grote mogendheden Engeland, Pruisen en Oostenrijk. Sleutelfiguur was Willem V van Oranje, die
het herstel van de Verenigde Nederlanden wilde. 
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Frankrijk beschikte op dat moment echter over het machtigste en best gestruc-

tureerde leger van Europa, de brigands 3 waren slechts gewapend met pieken, knup-
pels en jachtgeweren. De boeren waren niet militair geschoold, hadden geen kanon-
nen of ruiterij en waren dan ook geen partij voor de Franse overmacht, hoewel ze
de bezetter tijdelijk heel wat last bezorgden. Op 5 december werd de opstand in
Hasselt definitief beëindigd. Balans: vijftienduizend doden , tientallen 
executies en duizenden opsluitingen.

Ook in Sinaai ging de Boerenkrijg niet ongemerkt voorbij. Het Lysdonckhof, dat in
1296 door de gezusters Tincke aan de Boudeloabdij geschonken was, werd in 1795
als Frans staatseigendom aangeslagen. Vanaf oktober 1797 waren kerkelijke ere-
diensten verboden; pastoor L.-J. Bocxstael dook in februari 1798 onder en op 16 juni
1798 werd de St. Catharinakerk gesloten. Ze zou gedurende twee jaar als magazijn
voor het hooi en stro van de Franse troepen dienen. Net als in de andere Wase
gemeenten was de pastorij verhuurd aan burgers. De diepgelovige inwoners verza-
melden aanvankelijk op het kerkhof en, wanneer dit verboden werd, bij parti-
culieren thuis om te bidden en de kerkelijke feesten te vieren. Intussen brandde de
strijd in Overmere los en op 20 oktober bereikte hij Sinaai: een groep opstandige
boeren en burgers viel het dorp binnen, opende de kerk, hakte de vrijheidsboom
om en haalde de gehate registers uit het gemeentehuis om ze te verbranden. In de
daaropvolgende dagen kwam het geregeld tot schermutselingen tussen de bri-
gands en de Franse soldaten, met verliezen langs beide kanten. Op 21 oktober 1798
sneuvelden in Sinaai Anna Maria Cornu, 22 of 23 jaar oud, afkomstig van Sint-
Pauwels maar inwonende dienstbode bij J. Zaman, herbergier in Boseinde;
Ferdinand Frans De Prycker, 23 jaar, zoon van de plaatselijke veldwachter; Pieter
Augustinus Laureys, 63 jaar en Augustinus Verstraeten, afkomstig van Waasmunster.
Jozef De Cock, 29 jaar, werd zwaar gewond en overleed op 24 oktober aan zijn ver-
wondingen. Op 22 oktober lieten ook Joannes Bekaert (76 jaar), Joannes Meert (48
jaar), Petrus Vossaert (51 jaar), Gillis Appeloose uit Stekene (28 jaar) en Arens en
Jacquemyns, beiden afkomstig uit Zele, hier het leven. Dan verplaatste de strijd zich
naar de omliggende gemeenten, maar enkele inwoners trokken mee. Op 25 oktober
stierven Judocus Verberckmoes (33 jaar) en Franciscus Emmanuel Steenaert (24 jaar) in

Sint-Niklaas, op 26 oktober sneuvelde Marinus De Clercq (20 jaar) in Stekene.4

Maar ook in Sinaai was het nog niet gedaan: op 28 oktober om 4 uur ‘s morgens
kwam een Frans garnizoen het dorp binnengemarcheerd, met de opdracht om het
plat te branden en alle parochianen te vermoorden. Door voorspraak van oud-
meier Verberckmoes én de betaling van 200 gouden louis, enkele zakken koren en 
tarwe en 200 hemden kon het gevaar afgewend worden. 
Dit gebeuren gaf ook aanleiding tot de Legende van Sinaai: het verhaal van de negen-
tienjarige Marie Sofie Duerinck, die zichzelf als gijzelares aan de Franse kapitein  

3 Brigand is Bargoens voor struikrover, baanstroper, schurk.
4 Deze gegevens zijn terug te vinden in het kerkregister van overlijdens van 1798, waarin pastoor
Bockstael als doodsoorzaak telkens ‘occisus a gallis (= gedood door de Fransen)’vermeldt.
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Claude Pers aanbood, als hij het dorp spaarde. De kapitein was hierdoor zozeer

geroerd, dat hij haar ten huwelijk vroeg.5 Over dit voorval vinden we echter niets
terug in het dagboek van bakker Geubels. Toch vermeldt A. Siret in zijn “Het Land
van Waas” het huwelijk op 29 mei 1799 van Claudius Pers, kapitein der 8ste com-
pagnie van het 2de krijgsbataillon, 48ste halve brigade linievolk, gestationeerd te
Sinaai, geboren te Masillac (Ardèche) in 1766, met Maria-Sophia Duerinckx,

geboren op 17 september 1779. Het paar kreeg 11 kinderen.6

Opmerkelijk is dat in de literatuur rond de Boerenkrijg dit soort anekdotes wel
vaker optreedt: zo werd ook St. Amands gespaard omwille van een (uitgetreden)

kloosterzuster, die een gekwetste generaal liefdevol had verzorgd.7 En in het na-
bijgelegen Stekene was het Amelberga Truyman, die met “hare prachtige blonde
haarlokken” genade voor haar medeburgers verkreeg. Zij trouwde met de zoon

van de generaal.8 Blijkbaar danken meerdere Vlaamse dorpen hun voortbestaan 
aan het legendarische zwak van de Fransen voor vrouwelijk schoon! 

Hoe dan ook, Sinaai werd in ieder
geval gespaard, maar op 10 novem-
ber 1799 werden de dorpelingen
gedwongen om de planting van een
nieuwe vrijheidsboom bij te wonen
en op 16 december moesten ze al
hun wapens in de kerk inleveren.
Op 9 januari 1800 kon agent Jozef
De Prycker eindelijk de kerk
ontsluiten, maar het duurde nog tot
2 mei 1802 vooraleer pastoor
Bockstal, na het concordaat van
Napoleon in 1801 met de paus, weer
de eerste mis mocht opdragen in de
kerk. Daarmee was de periode der
Kerk troubles voorbij en keerde de
godsdienstige rust terug op het
platteland. De Sinaaise opstandelin-
gen die het leven lieten, kregen in
1973 op initiatief van het
Davidsfonds en het gemeente-
bestuur een gedenksteen aan het 
gemeentehuis.

Het is deze periode die Jacobus Geubels vanuit zijn bakkerij beschrijft. In het vol-
gende nummer laten we hem dan ook aan het woord.

5 In de reeks ‘Histoflash’ verscheen hierover een verhaal voor kinderen van de hand van de auteurs
Rob Baetens en Frank Pollet onder de titel: ‘De boeren krijg je zomaar niet klein!’ (Overmere, 1998)
6 A. Siret, Het Land van Waas, Sint-Niklaas, 1870, p.254
7 W. Boom, Klein-Brabant Land van de Boerenkrijg, Leuven, 1998, p. 21
8 A. Siret, Het Land van Waas, p. 272 e.v.
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Het ongeluks- of gedachteniskruisje van een Lokeraar in
de Leestraat (bijdrage Marcel Pieters in De Souvereinen)

In De Souvereinen (tijdschrift van de heemkring Lokeren) verscheen in septem-
ber 1997 een bijdrage van Marcel Pieters over het gedachteniskruis in de Leestraat
ter hoogte van huisnr. 29. We willen u dit verhaal niet onthouden.

Ongeveer halfweg de Leestraat te Sinaai bevindt zich langsheen de kasseiweg
een goed bewaard gebleven, hardstenen kruis. Ooit werd het er piëteitsvol
opgericht ter nagedachtenis van Joannes- Ambrosius Coppieters die er - zoals de
inscriptie in de hoge sokkel duidelijk maakt - op 7 april 1816 in de ouderdom van
64 jaar cebit overleden is.

Bij het bekijken en ontcijferen van de tekst op de steen rijzen spontaan een aan-
tal vragen zoals: wie zou die J.A. Coppieters nu toch geweest zijn, vanwaar was hij
afkomstig, en op welke wijze was hij cebit gestorven? Vermoedelijk was het antwoord
te vinden in zijn overlijdensakte en werkelijk, deze akte gaf (met de hulp van de
toenmalige, ijverige ambtenaar van dienst) heel wat ophelderingen.

Laten we even de gebeurtenissen van die bewuste dag onder de loep nemen aan
de hand van de gegevens, opgetekend in bovengenoemd, in het frans opgesteld
document, dat zich bevindt in het Stadsarchief van Sint-Niklaas, Modern Archief
Sinaai, overlijdensregister 1813-1822, inv.nr. 337.

In de namiddag van 7 april 1816 -om precies te zijn om 15 uur- werd Dominicus-Benoit
Verbeke, adjunct-meier en officier van politie van de gemeente Sinaai, door de been-
houwer Jan Ongena op de hoogte gebracht dat hij om 11 uur in de voormiddag, in een sloot
in de Leestraat in Sinaai, het lijk had aangetroffen van een man.

Vergezeld van Jacques-Joseph Lebacq en diens zoon Antoon Lebacq, beiden chirurgijnen
in genoemde gemeente, begaf de adjunct-meier zich zo vlug mogelijk naar de aangeduide
plaats. Daar aangekomen troffen zij inderdaad een door nieuwsgierigen omringd levenloos
lichaam aan. Volgens de verklaringen van de  omstaanders zou de overledene de 64-jarige 
Joannes- Ambrosius Coppieters zijn uit Lokeren, weduwnaar van Catherine-Françoise de
Vleesschouwer en zoon van Ambrosius Coppieters en Elisabeth de Bock.

Nadat zij het stoffelijk overschot hadden onderzocht verklaarden vader en zoon Lebacq
dat de man door verdrinking om het leven was gekomen. Aangezien er dus niet de minste
twijfel bestond aangaande de doodsoorzaak en er blijkbaar geen sprake was van enig mis-
dadig opzet, besloot men dat verder onderzoek overbodig was. 

Nadat het door D.B. Verbeke  opgemaakte proces-verbaal was voorgelezen, hebben de
chirurgijnen samen met de adjunct-meier het desbetreffend stuk ondertekend en werd er toe-
lating gegeven tot de begrafenis.

Ingeschreven in den tegenwoordige register voor copie conforme, den negensten april
18zestien. (J. Vergauwen)

Tot hier het verhaal van het arduinen kruis in de Leestraat. 

Georges Tallir
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Kroniek 1946

-januari: nieuwe onderpastoor
Ter vervanging van pater Van de Velde (scheutist), die naar Philadelphia in de V. S.
vertrok, benoemde de bisschop Hilaire De Paepe tot onderpastoor van onze
parochie.

Paterke Van de Velde

-03 februari: 325 Catharinabeeldjes gewijd
Om de viering van de heilige Catharina van Alexandrië, patrones van onze
parochie, tot in de huiskamer te brengen liet onderpastoor Johan Geilleit door
Robert Van de Velde een Catharinabeeldje ontwerpen. Op zondag 3 februari wer-
den de 325 beelden gewijd en uitgereikt aan de deelnemende gezinnen.

-18 juli: koningshulde
Op donderdag 18 juli bracht Sinaai, als eerste gemeente van het arrondissement,
hulde aan koning Leopold III. Met een stoet door de feestelijk bevlagde straten, een
bloemenhulde en tal van toespraken op de Dries uitte de bevolking haar trouw aan
en erkentelijkheid voor de vorst.
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-september: inzegening eerste grote Vlaamse kermis
In het park rond het Franciscushuis aan het station (vroeger eigendom van mevr.
Bellemans) organiseerden de paters op 8, 9 en 15 september hun eerste grote
Vlaamse kermis. Heel wat prominenten, waaronder Minister van Staat De Schrijver,
vereerden de inrichters met een bezoek. Ook Monseigneur Stappaert bezocht met
interesse de plaats waar missionarissen, na jarenlange activiteit in Congo, kwamen
verpozen. Het domein werd ook voor heel wat jeugdverenigingen een geliefde
kampeerplaats waar zij midden de prachtige natuur konden genieten van de
gastvrijheid van pater Christophe.

-november: gemeenteraadsverkiezingen
Met 3000 stemmen veroverde de C.V.P. alle zetels van de nieuwe gemeenteraad. De
elf verkozen raadsleden waren: Dr. Raymond Haelterman, Eduard De Beule, Jan
Beirnaert, Arnold Claus, Frans Van den Bossche, Joris Bracke, Hubert De Weirdt,
August Seys, Jan Verstraete, Théodoor Van Daele en Ferdinand De Smedt.

Etienne De Meester

De 325 Catharinabeeldjes voor het altaar
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Sinaainaren die stierven in 2004

Onder “Sinaainaren” verstaan we de personen die hier verbleven bij hun overlijden
of deze die er lange tijd hebben gewoond.
Gebruikte afkortingen: -e.v.: echtgenoot of echtgenote van

-w.v.: weduwnaar of weduwe van
-RH.: rusthuis

-januari
06 Irma Claus (80 j),w.v. Roger Haentjens, Vleeshouwersstraat
13 Caroline De Maesschalck (91 j), e.v. Omer Vercauteren, RH Vleeshouwersstraat
18 Leonie Van Goethem (76 j), w.v. André Malschaert, Vleeshouwersstraat
18 Maria Van Lyssebettens (72 j), e.v. Roger Schatteman, Zakstraat

-februari
03 Liliana De Wolf (71 j), e.v. Paul Braeckman, Schrijberg, Belsele
07 Patrick Ongena (43 j), e.v. Monique Mels, Wijnveld
10 Maria Rombaut (93 j), w.v. Frans Stoop, Wijnveld
15 Victoire Devenijn (80 j), w.v. Florentin Dumont, Hooimanstraat
25 Julia Ongena (87 j), w.v. Oswald Thuysbaert, Zwaanaardestraat
28 André Poppe (75 j), e.v. Godelieve Creve, Hulstbaan

-maart
09 Ivonne Derkinderen (83 j), w.v. Romain Verstraeten, Huize Den Dries
19 Frans Van Eynde (78 j), e v. Maria Aerssens, Stenenmuurstraat
22 Augusta Van den Broeck (94 j), w.v. Kamiel Buytaert, RH Vleeshouwersstraat
23 Laura Mariette Landuyt (86 j), w.v. Achiel De Mulder, RH Vleeshouwersstraat
26 Alice Smet (73 j), Edgar Tinelstraat
27 Josée Dhondt (87 j), Sint-Niklaas

-april
03 Julia Lemmen (85 j), e.v. Gerard De Weggheleire, Stenenmuurstraat
18 Elisabeth Koevoets (93 j), w.v. William Smet, RH Vleeshouwersstraat
22 Cyriel Van Rysselberghe (81 j), w.v. Renata Lecocq, Hulstbaan
27 Clotilde Windey (87 j), overleden te Sint-Niklaas
30 Els Verdonck (23 j), dochter v. Guido en Linda Van Duyse, Katharinastraat

-mei
13 Bob Claus (48 j), e.v. Mieke Blockel, Hemelsbreedte 
25 Madeleine Anthuenis (93 j), e.v. Cesar Maes, RH Belsele
30 André Verlee (78 j), e.v. Georgette Maes, Sinaaidorp

-juni
12 Suzanne Wyndaele (78 j), w.v. Florent Uytdenhouwen, Hooimanstraat
20 Elodie Van Pottelberghe (90 j), w.v. Albert Smet, Oude Heerweg
28 Elisa Caeldries (92 j), e.v. Reguul Durinck, overleden te Sint-Niklaas
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-juli
06 Edmont Smet (65 j), Sinaaidorp
07 Maria De Bock (90 j), overleden te Assenede
12 Roger Heirwegh (88 j), w.v. Coleta Heyninck, RH Vleeshouwersstraat
12 Maria Bruggeman (86 j), w.v. Leon Ongena, Puiveldestraat
18 Angela De Sutter (88 j), w.v. Georges Durinck, Leebrugstraat

-augustus
06 Augusta Mul (98 j), w.v. August Baert, RH Vleeshouwersstraat

-september
09 Herman Verdurmen (52 j), e.v. Ingrid De Block, Populierenstraat
16 Yvonne Van de Sompel (84 j), w.v. René Van Bocxlaer, RH Vleeshouwersstraat
28 Willy Ivens (82 j), e.v. Jenny Van Callenberghe, Belsele
28 Julien Van den Broeck (81 j), e.v. Leonie Van Hoye, Godelievelaan

-oktober
19 René Bayens (74 j), e.v. Anny Meirte, Neerstraat
23 Emilienne De Greef (79 j), w.v. August Goossens, RH Vleeshouwersstraat
27 Hubert Martens (63 j), e.v. Marie-Therèse Boodts, Wijnveld

-november
11 Marcel Pijl (77 j), e.v. Suzanne Sterckx, Vleeshouwersstraat
14 Adrienne Thyssen (75 j), w.v. Willy Van Gysel, RH Vleeshouwersstraat
17 Hilda Staessens (79 j), w.v. Jozef De Wolf, overleden te Sint-Niklaas
18 Eleonora Haeck (86 j), w.v. Armand Mels en Eduard Van Clapdurp, RH
23 Agnes De Backer (81j), w.v. René Polfliet, Edgar Tinelstraat
26 Cyriel De Wilde (69 j), Huize Den Dries
29 Angela Van Remoortere (79 j), w.v. Joris Poppe, RH Vleeshouwersstraat

-december
02 Augusta De Mulder (93 j), w.v. Rudolf  Moens, RH Vleeshouwersstraat
13 Paul Vercauteren (67 j), e.v. Marcella De Caluwé, Edgar Tinelstraat
24 Maria Verhulst (59 j), e.v. Remi Caeldries, Leestraat
24 Hugo Heuninckx (76 j), e.v. Brigitte Van Peteghem, Vleeshouwersstraat
26 Alfons Fonteune (77 j), w.v. Elodie Dhindt, Huize Den Dries

Etienne De Meester
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