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Disselingen

Tentoonstelling Leebrug
Heemkring Den Dissel werkt mee aan de tentoonstelling bij de “Happening
Moervaartmeersen - Astgemete” die doorgaat in de ontmoetingsruimte naast het
kerkje aan de Leebrugstraat. Voor meer inlichtingen: zie tekst in Info Sinaai.

Missiestoet: laatste oproep
De voorbereidingen voor ons jaarboek over de verdwenen Missiestoet zijn volop
aan de gang.Wie bezorgt ons nog meer bruikbare, vooral oudere foto’s van de stoet
om op te nemen in het boek? Deze foto’s krijg je zeker terug.                    

Etienne De Meester

Processie der 
H. Kindsheid,

groep 7 Weeën,
Wereldbol en

Zegepraal van het
H. Kruis

(1911)

Processie der 
H. Kindsheid,
Verheerlijking
van ‘t Kindje

Jezus
(1931)
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Dries-oost en zijn bewoners - deel II

43. Dit is in 1910 de woning van één der laatste Sinaaise thuiswevers, Frans
Goeminne. De volgende bewoners zijn Pieter Aloïs Staessens en Blondine Van
Overloop. Hun dochter Martha huwt met Leon Varewyck en zij zijn de laatste uit-
baters van café “De Balkon” tot 1969. Honoré Van Goethem vestigt er aansluitend
zijn elektriciteitswinkel. Nadien wordt het pand verbouwd tot burgerhuis en dan
nemen Petrus Heynderickx en Maria Brusselmans er hun intrek.

44. In 1920 vinden we hier de textielwinkel van Palmyre Bogaert en Elodie
Heirwegh. In 1959 verlaten Ernest De Vos en Angelique Vermeiren hun schoenwinkel
en nemen in de aanpalende woning hun intrek. Na het overlijden van Ernest in 1973
en Angelique in 1978 wordt de woning bij de winkel gevoegd en krijgen we
“Schoenen De Vos” zoals we het nu kennen.

45. In 1895 is hier Katharina Van Damme, uurwerkmaakster en weduwe van Jan
Stefan Moens, ingeschreven met haar kinderen Desiré, Karel en Victor. Desiré
wordt onderwijzer, Victor start later aan de overkant een uurwerkzaak (zie Dries-
zuid nr.5). In 1920 kopen Ernest De Vos en Angelique Vermeiren deze woning en
leggen er de basis van de winkelketen “Schoenen De Vos”. Dochter Marie-Claire
huwt in 1958 met Gerard Van Hecke en zij bouwen “Schoenen De Vos” verder uit.
Hun kinderen Cathérine en Christophe zijn de huidige zaakvoerders.

46. Op deze plaats stond de woning van Polidoor Raemdonck en Marie-Silvia
Schelfaut. De textielwinkel van Fernanda De Nijs en de meubelwinkel Van Goethem
vinden er nadien een onderkomen. De oude gebouwen worden eind jaren ‘50 gesloopt
door Armand Claus, die er een nieuwe dokterswoning laat optrekken.

47a. De afbraak van de woningen met nr. 47, 48, 49 is begonnen begin jaren ‘70. Het
huis met nr. 47 was decennialang in het bezit van de familie De Beule. In 1880
wonen oliefabrikant Pieter De Beule en Louise Christine Volkeryck hier, vervolgens
treffen we er Eugenie De Beule en Prosper Van Goethem - Marie De Beule aan.
Marie en Eugenie zijn zusters van burgemeester Eduard De Beule. Als laatste telgen
van de familie baten André De Beule en Diana Van Gestelen er een kruidenierswinkel
uit. Onderwijzeres Clothilde Windey en haar broer Emiel zijn de laatste bewoners
van de oude woning, tot zij onder de sloophamer verdwijnt en plaats maakt voor
een bankkantoor. 
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47b. Hier woont Honoré De Smedt (Réken Toria), jarenlang bediende op het
gemeentehuis. Hij deelt het huis met herenkapper Jan Ongena (Den John) en diens
echtgenote Josephine François. Hun zoon Lucien begint in 1945 in hetzelfde pand
een kapperszaak voor dames en heren. Bij het overlijden van Honoré De Smet in
1954 start Lucien Ongena een nieuw kapsalon op de Hulstbaan, enkele huizen
verder. De kapperszaak maakt plaats voor een groentewinkel, achtereenvolgens
uitgebaat door André Joos-De Petter en Michel Staessens.
Na de sloop wordt de ruimte bij het bankgebouw gevoegd.

48. In 1899 huwen Gustaaf Vlaminck en Julia Van Weymersch en vestigen zich hier.
Er worden drie kinderen geboren: Martha, Oscar en Omer. De gebroeders
Vlaminck runnen reeds in de jaren ‘30 een auto-taxibedrijf. Met het overlijden van
Martha in 1974 verdwijnt de laatste telg van de familie Van Weymersch uit ons
dorp. De woning staat geruime tijd leeg tot de familie Missine ze betrekt en er een
veeartsenpraktijk opstart. Na de sloop bouwt het gezin  Frans Buyle-De Block er
een nieuwe woning.

49. In 1910 vinden we hier de veehandel van Pieter Augustien De Cock, gehuwd
met Nathalie Verlee. Zoon Kamiel trouwt met Bertha Van Goethem en zet de zaak
verder. Ze houden er ook café onder de welluidende naam “In de Hollandse koe”.
Inwonend is ook landarbeider Benjamin de Vos.
Na het overlijden van Kamiel De Cock in 1964 verwerft Monique Van Grembergen
haar huidige woning.

Opmerking: de woningen onder de nrs.  48 en 49 behoorden vroeger tot den Dries
en hadden respectievelijk huisnummer 2 en 4. Nu zijn ze opgenomen onder de
nummering van de Hulstbaan als nr. 3 en 5.

Georges Tallir  

Honoré De Smedt (Réken Toria)
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Prutske Scheppers

Als je de oudere inwoners van ons dorp naar Prutske Scheppers vraagt, krijg je of
een gevleugelde uitspraak of een straf verhaal te horen. Allen hebben ze hetzelfde
thema: de schelmenstreken van een kleine man, die bij voorkeur de spot dreef met
de meer begoede burgers en boeren. Prutske groeide in de dorpsgeschiedenis uit
tot een soort Uilenspiegel, die soms wel eens over de schreef ging, maar het toch
meestal op de betere klasse gemunt had en mede daardoor vaak met het gerecht in
aanraking kwam.  Dat gebeurde zelfs zo vaak, dat de rechter geen tijd meer stak in
aanklacht en verdediging, maar hem bij verschijnen onmiddellijk tot 8 dagen
gevangenis veroordeelde.  ‘Boeken toe, Schepper acht dagen’ is dan ook een lokaal
gezegde, dat het einde van de discussie aangeeft. 
Maar wie was Prutske Scheppers in werkelijkheid? En was hij wel de schelm, die
de overlevering van hem maakte? 

Prutske werd geboren op 1 januari 1822 ‘om 1 ure voormiddag’ als Eduardus De
Schepper, tweede zoon in het gezin van Judocus De Schepper (1770 - 1835) en Angelina
Geerinck (1790 - 1834). Het echtpaar was in 1819 getrouwd en  kreeg 6 kinderen,
waarvan we weten dat er 3 in Sinaai getrouwd zijn. Eduard niet: hij bleef ‘jonkman’.
Vader De Schepper was wever, moeder huisvrouw. De kinderen waren tussen 15 en
7 jaar oud toen ze  wees werden. Wellicht werden ze zoals toen gebruikelijk was bij
familie ondergebracht, want ons Prutske leerde de stiel van kleermaker bij een oom
langs vaderszijde. In de militielijst van de lichting 18421 vinden we een persoons-
beschrijving van Eduard: hij had een ovaal gezicht, een rond voorhoofd, grijze
ogen, blond haar en was 1,60 m groot (de gemiddelde lengte van een jongeman
bedroeg toen 1,50m). Of hij effectief soldaat geworden is, weten we niet.

Niet lang daarna begon echter zijn ‘openbaar leven’. Van 1844 tot 1861 vinden we
in de processen-verbaal van de toenmalige veldwachters De Schepper dikwijls
terug2. Opvallend is dat ook de naam van Domien Geubels (herinner u onze vorige
jaargang), eveneens kleermaker in Sinaai, in veel processen voorkomt; meestal
begint het verhaal met een uit de hand gelopen herbergbezoek. We leggen u enkele
van de wapenfeiten voor:

- 21 juni 1846: Petrus De Schepper, wever en oudere broer van Eduard, legt
klacht neer tegen Domien Geubels wegens mishandeling van zijn broer Eduard
waarbij een ‘heelmeester’ gehaald moest worden. Alles begon in een herberg, met
verwijten en beschimpingen van Eduard aan het adres van Geubels.

- 18 augustus 1846: de knecht van Geubels legt klacht neer tegen De
Schepper wegens het uitlokken van een vechtpartij. De Schepper wordt wegens
ruststooring en baldadigheid veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. 

- Op 31 augustus komen daar nog eens 5 dagen bij na een klacht van
Petronella De Schepper, winkelierster en zijn tante langs vaderszijde, bij wie hij op
dat moment inwoont. Hij heeft het gepresteerd om ‘s nachts dronken thuis te
komen en, wanneer hij de deur gesloten vindt, samen met zijn vrienden het huis
met stenen te bekogelen. 

1 Alfabetische lijsten der voor de nationale militie ingeschrevenen, lichting 1835-1853 (Stadsarchief:

archief van Sinaai, bundel 1539). 
2 Register van veroordelingen 1844-1887 en dagvaardingen en briefwisseling in verband met ver-

oordelingen enz. 1819-1963 (Stadsarchief: archief van Sinaai, bundel 2582 en 2584).
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- Ook in 1847 wordt Prutske diverse malen voor 1 maand of 6 weken opgesloten
wegens rustverstoring. Zo gaat hij in de nacht van 3 mei blijkbaar met 2 vrienden op
strooptocht. Eerst breken ze binnen bij Joseph Varewijck in de Serpentstraat (huidige
Tinelstraat). Prutske wordt door de winkelier echter herkend (al ontkent hij dat hij
het is). Daarna gaan ze langs bij Pieter Moors omdat hij een stuk lijnwaad wil
terughalen dat Moors van hem gestolen zou hebben. Aan zijn bijgehaalde broer
vertelt hij dat hij het recht in eigen handen neemt, omdat hij noch in Dendermonde,
noch op ‘t gemeentehuis gehoord wordt.  Resultaat: 6 weken effectief.

- Op 14 september 1847 onderneemt Prutske opnieuw een poging om bij
Moors zijn lijnwaad terug te halen. Maar ook deze poging mislukt: Prutske brak
steeds met zoveel lawaai in, dat de bewoners onmiddellijk wakker waren en wisten
wat er aan de hand was.

En zo gaat het maar door: tussen juni 1848 en oktober 1856 wordt hij zesmaal ver-
oordeeld wegens mishandeling, wederspannigheid,  slagen en verwondingen,
telkens met meerdere maanden gevangenisstraf tot gevolg. Maar dat hield hem
blijkbaar niet op het juiste pad, zoals blijkt uit een brief van de toenmalige burge-
meester, baron Van der Gracht de Rommerswael, aan de procureur van
Dendermonde van 15 oktober 1849 3: ‘...dit individu gedraagt zich op zo’n buitensporige
wijze, dat wij de inwoners niet langer kunnen beveiligen tegen zijn pesterijen. Dagelijks
komt één of ander slachtoffer onze hulp inroepen en nauwelijks hebben wij de rug gekeerd of
hij begint elders hetzelfde nefaste spel. Kwaadwillig, doorslecht en verdorven als hij is, kan
hij geen vreedzaam burger ontmoeten zonder hem te overladen met beledigingen, verwijten
enz. Zijn gedrag is afschuwelijk en schandalig in de volle betekenis van het woord. Soms
brengt hij zijn dagen door met drank en deugnieterij en ‘s nachts is hij vaak betrokken bij
vechtpartijen en openbare rustverstoring. Hij is dermate een gevaar voor de medeburgers,
dat menigeen zich niet durft te beklagen over zijn handelswijze, uit vrees nog erger te worden
getreiterd. Hij is in waarheid een bron van tweedracht, een zwart beest voor ieder vreedzaam
burger van mijn gemeente...een individu dat onwaardig is om te leven in een maatschappij,
waarvan hij het uitschot is.’ Of hoe lyrisch een moegetergde burgemeester kan worden! 

Volgens de verslagen komt het tot  een hoogtepunt in 1858: dan wordt Prutske
veroordeeld tot 2 jaar en een boete van 50,00 florijnen wegens ‘bedreigingen, opstand,
verwijtingen, lasteringen en vernieling van sloten’, allemaal begaan op 14, 15, 26 en 27
maart. Wellicht wordt hij daarna veilig opgeborgen, want de volgende jaren vinden
we zijn naam niet meer terug. Tot in 1861: dan wordt hij op 12 juli betrapt op ‘diefte’
en op 23 augustus wordt hij opgepakt wegens ‘slag en wonde.’ Telkens wordt hij
veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf. Zijn deze laatste vergrijpen misschien de
aanleiding tot het lokale gezegde? Zij vormen in elk geval het sluitstuk van de reeks
systematische veroordelingen in de gerechtelijke annalen.

Prutske stierf op 2 augustus 1886 om 10u in het armenhuis, met achterlating van kind
noch kraai. Wellicht slaakte menig burger een zucht van opluchting. Maar het feit dat
hij in het collectief geheugen blijft voortleven als een soort vrijbuiter, ontdaan van al
zijn scherpe kanten, wil toch zeggen dat hij binnen het dorp ook op sympathie kon
rekenen. Misschien omdat hij durfde zeggen wat menig ander dacht? 

Annemie Bogaert

3 Dit citaat is een vertaling van de oorspronkelijk Franse brief door Clement Vermaere en werd reeds

gepubliceerd in een artikel in Info Sinaai in 1975.
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Schatten in de parochiekerk

Wie geïnteresseerd is in de kunstschatten van de Sint-Catharinakerk van Sinaai
moet zeker eens een kijkje nemen op www.kikirpa.be, de website van het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium (°1948). Klik op “fototheek on-line”, open het
zoekformulier, geef ‘Sinaai’ in bij het vakje ‘gemeente’ en surf doorheen ons rijke kunstpatri-
monium.

Het K.I.K. heeft als federale wetenschappelijke instelling de opdracht het Belgische
kunstpatrimonium (vnl. religieus erfgoed) te bestuderen en te conserveren door
o.a. het opstellen van een fotografische inventaris.
Een aantal van deze kerkschatten werden eerder reeds beschreven in “10 maal Kunst
Uit Sinaai” (Dorpsraad Sinaai 1993, p. 31-32) door Dr. R. Duthoy, aan de hand van
een uiteenzetting die Dr. F.J. De Waele daarover op 27 april 1940 hield voor de
Koninklijke Vlaamse Academie te Brussel. Deze rede werd voor het nageslacht
bewaard in “Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België” (Brussel, jaargang 1940 n° 1,
32 pag.)

Ronny De Mulder

Beide biechtstoelen
in eik dateren uit
1680 en worden

toegeschreven aan
Hendrik Frans

Verbruggen
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Geschreven document over de bijleg bij de bezoldiging
van de onderpastoor van de Parochie Sinaai.

Alfons De Belie, die reeds decennia lang gepassioneerd bezig is met de geschiede-
nis van Belsele en van de abdij van Boudelo, bezorgde ons onderstaand tekst, die
in Belsele teruggevonden is maar over Sinaai gaat. Hij handelt namelijk over een
dispuut tussen de pastoor van Sinaai en de abt van Boudelo. De tekst bevindt zich
in het kerkarchief van de Sint-Andreasparochie van Belsele, in het Rijksarchief te Gent.
Het document bevat een Nederlandse en een Latijnse tekst. Deze laatste wordt
gebruikt als argument voor de gevraagde tussenkomst in de bezoldiging. Van deze
Latijnse tekst wordt hier maar weinig gepubliceerd, omdat hij geen relaas geeft van
de gebeurtenissen die hierin verhaald worden.
Het document diende als argumentatie van de pastoor bij de rechtbank die moest
oordelen over het geschil tussen de pastoor en de abt van Boudelo.
(Los document, zes bladzijden in folio)

Gaende over den geschil tusschen de abdij van Baudelo en de onderpastoor van Sinaai.

1. Dat hij pastoor niet belast is met den bylegh voor den onderpastor by proces versocht ende
geobtineert in desen raede, maer alleenelijck de groote thiendeheffers. Waer uyt ten minsten
te sien doet dat hy geenen overschot en is hebbende, welcken overschot ofte abondante nochtans
hy naer alle recht en reden behoorde te hebben tot zyne behoorelycke ende ghenoeghsaeme com-
petentie geconsidereert de naervolghende.

2. Amplitudo parochie die haer uytstreckt een myle en alf van de parochiekercke

3. Den nomber van de communicanten der selve parochie bestaende in .....

4. Datter seer veel aerme menschen sijn op den gemeenen aermen levende ende datter noch
andere aermen sijn soo eerlyck van herten wesende dat hy pastor door secrete aelmoeysen de
selve dickwils moet bystaen, om te beletten dat sy uyt schaemte soude, beswycken bij aldie,
sy door den armmeesters moesten geholpen worden.

5. De moeyelijcke en inpracticabele weghen liydende naer het gehucht geseyt “ cleen-sinay”
maeckende een merckelijck deel van de selve parochie, twelck sigh bestreckt een myle en alf
van de parochiekercke op welck quartier verscheydene ongerieven sijn voorvallende soo in
het geestelyck als tijdelyck spruytende niet alleenlyck uyt de verte van den wegh, maer oock
ende besonderlyck uyt het overvloeden ende abondantie van water waerdoor den toeganck te
voet van wedersyts dickwils belet wort aen een ieder.

6. Hoogweerdigheid den Bisschop De Hornes, piae memoriae, sijne bisschoppelycke visite
doende op de parochie van Sinay ende groote onwetendtheyt bevonden hebbende in de jonck-
heyd van het voorseyde “ Cleyn-sinay” raeckende den Catechismus aen den pastor ende
onderpastor bevolen heeft aldaer te gaen catechiseren waer op den pastor antwoorde dat sij
bereyt waeren het selfste te doen en oock hadden gedaen, maer dat dickwyls niet mogelyck
en was sigh te transporteren tot het selfste gehucht te weten te voet tot het doen soo van dese
als van andere pastoreele functien door dien dat de weghen daer toe Ieydende het selve beletten
door overvloet van water.
(deze bisschop oefende zijn ambt uit van 1681 tot 1694, hij is reeds overleden als dit
geschrift opgesteld wordt) .
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7. Dese en veele andere ongemacken de voorseyde sijn hooghweerdighheyd vernomen
hebbende ende door synen loftelycken iever de selve ter herten nemende, heeft, om in de selfste
te voorsien van Gendt aen den pastor toegesonden de regte alhier geëxhibeert.

8. Ende niet teghenstaende alle redelijckheyt, rechtveerdigheyt ende nootsaeckelyckheyt van
den inhoudt der selve, soo ist gebeurt dat de heeren van Baudeloo, de welcke het is raeckende
ter oorsaecke van hunne fundatie goederen, tegen het executeren der voorgemelde regte in
oppositie sijn gecomen, welck proces ongedecideert tot nu toe is blijven hanghen tot groote
schaede ende achterdeel soo van pastor, onderpastor, als van het geheel gemeynte, midtsgaeders
van alle die aldaer passeren en repasseren.

9. Voor pastor ende onderpastor dewelcke daer dikwils niet en konnen geraecken sonder
dienst van peert ‘twelcke dikwils niet ter handt en is, ende oock voor hun te kostelyck valt.

10. De oorsaecke dat hy pastor oock andere ziellast hebbende priesters accest hebbende tot de
selfste plaetse, is genootsaeckt te wercke te stellen, om het selve gemeynte te dienen, ende
selfste daer over te beloonen soo onder andere bliyckt uyt twee quitantiën van den pastor
ende onderpastor van Moerbeke, alhier voorgeleyt.

11. Eenighe persoonen aldaer gestorven sijnde, heeft hy pastor de lycken moeten laeten
begraeven ende de uytvaerden daer over celebreren op andere naestgelegen plaetsen te weten
Moerbeke ende Coewacht.

12. Het beletsel van desen wegh is oock seer schadelijck voor het gemeynte namentlijck van
dat van cleyn-Sinay voor hun als sij menighmael soo om hunnen geesteliycke als
lichaemeliycke noodtwendigheden te voet niet en comen konnen tot hunne parochie kercke
tot het biywonen van de goddelijcke diensten, het hooren van het woort Godts, van kerckge-
boden etc.

13. Den pastor is bereyt daer en boven te verclaeren dat hy ter oorsaecke van sijn pastoreele
functie met het Viaticum in peryckel is geweest van sijn leven te verliezen, passerende oock
te peerde door eene plaetse van den voorseyden wegh door welcke plaetse acht ruytters, die
achter hem quamen gereden om een aelmoese te ontfanghen, niet en hebben derven met
hunne peerden daer door ryden siende dat yj pastor met syn peert van synen gront was.

14. Boven alle het gene voorschreven, is hij bereyt bij eet te affirmeren dies noodt zynde, dat
hy seer wel weet dat verscheydene van sijn parochiaenen soo van groot als kleyn-Sinay
hunne gesontheyt ende ( naer dien dat hy het langh en veel bespreeckt hadden) hun leven
self verloren hebben door dien dat sy langhs dien wegh door het water hebben moeten gaen
en dat op diversche plaetsen, tyden en stonden, nu met caussens en schoenen, dan sonder
die ofte baervoets.

15. Alle dese en noch meer andere ongemacken voortcomende uyt dien voorseyden wegh wel
overleyt zijnde, en sal den rechter daer recht en reden in het tauxereren van de behoorelijcke
competentie van den pastor van Sinay oock rekenen en stellen het houden van een peert hetwelck
oock eenen knecht vereischt, namentlyck voor eenen pastor van eene parochie van soo groote
extendie ende nomber van de communicanten genoeghsaem soude wesen raeckende de pastoreele
competentie, het selfste soude te weynich sijn ten opzichte van de parochie van Sinay om de
redenen voorseyt, ut rectoris et parochiae necessitati de center susticiat et cura animarum
laudabiter exerceatur volgens het versoeck van het concilie van Trenten, voornamentlijck
daer de thienden alleen der selve prochie soo overvloedigh sijn, andersints souden den pastor
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van Sinay sig mogen naer reden beklaegen met de woorden van Sint Ivo carnotensis schrijvende
tot Urbanus den tweeden epis. 12. multa inordinata fieri in domo dei quam torqueant, maximé
quod apud nos, qui altari non serviunt de altari vivant. Van Espen par. 2 tit. 32 nr. 18.
Men magh seggen dat het concili van Trenten de behoorelycke en loftelycke competentie van
de pastoors eenigsins gedetermineert heeft met te seggen dat sy sullen hebben het derde deel
van de vruchten, aut majori aut minori partione, nu daer en syn ten opzichte van den pastor
van Sinay geen de minste redenen, pro minori, maer wel meer als genoegh saeme pro majori

(volgende zin is doorstreept:) gevergentlyck dat hem maer alleen van de groote thiende-
heffers beloopende ter somme van .....)
ut secundum iden concilium animarum laudabiliter exercere valeat.
(de rest van het document bestaat uit latijnse teksten die als argument moeten
dienen voor het betoog van de pastoor).

U ziet het, pastoor zijn in Sinaai in de tweede helft van de 17e eeuw, was geen pretje:
de parochie was ontzettend groot, de wegen waren dikwijls onberijdbaar (wateroverlast!)
en dan kreeg je nog onder je voeten omdat de parochianen hun catechismus niet kenden.
En dat allemaal tegen een hongerloon!

Alfons De Belie
(bew. Annemie Bogaert)

De Boudelohoeve
dateert uit 1660 en

werd gebouwd met
het puin van de abdij. 

In het jaar 1636
werd een eerste
kerkje in Klein-

Sinaai gebouwd,
dat in 1822 werd
afgebroken en in
1853 vervangen

door deze huidige
driebeukige kerk.
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Kroniek 1950

- 19 maart: referendum
Op zondag 19 maart moesten alle kiezers naar de stembus voor het referendum
over de terugkeer van koning Leopold III.

-1 juni: identiteitskaarten
Vanaf 1 juni reikte het gemeentebestuur van Sinaai de nieuwe identiteitskaarten uit
aan alle inwoners vanaf 15 jaar.

-2 juli: gewestdag Middenstand
Op zondag 2 juli organiseerde het Gewestelijk Verbond der Wase Middenstand zijn
gewestdag te Sinaai. Naast de nationale voorzitter, senator Santens, waren heel wat
prominenten aanwezig. Onder hen minister van staat Heyman, de volksvertegen-
woordigers Struyvelt en Van Goey, de senatoren Van Gerven en Van Peteghem, de
gewestelijke secretaris Boets.
Raymond Maes, plaatselijk secretaris, bracht verslag uit over de 25-jarige werking
van de afdeling. Tijdens de openluchtvergadering op de koer van het patronaat
werd hulde gebracht aan Edward De Beule, stichter en 25 jaar voorzitter van de
Middenstandsbond Sinaai.

Edward De Beule   

-23 juli: koningshulde
Ter gelegenheid van zijn terugkeer in het land en op de troon bracht Sinaai hulde
aan Leopold III. Naast een plechtige hoogmis met Te Deum bestond de viering uit
een stoet, een bloemenhulde en enkele toespraken tijdens de bijeenkomst op de
Dries.

-september: varkensprijskamp
Landbouwer Daniël De Witte uit Klein-Sinaai haalde de kranten door op de 7de
nationale varkensprijskamp de eerste en de derde prijs in de categorie zeugen te
veroveren. Tevens ontving hij de medaille van de kampioenenzeug en de prijs van
het beste zwijn.

-december: afscheid
De parochie en de bonden namen afscheid van onderpastoor Hilaire De Paepe, die
na 5 jaar Sinaai ruilde voor Grembergen.  
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Kroniek 1951

-februari - maart: ‘t Soldaatje
De parochiepriesters organiseerden jaarlijks, tijdens de “week van de soldaat” in
februari, een voorlichtingsvergadering voor de dienstplichtigen. Aan de kerkdeur
verkocht het Milaccomité het soldatenblad “Marsch”.
Om de jongens van de klasse ‘50 en ‘51, die respectievelijk 18 en 24 maand moesten
dienen, te steunen en wat nieuws uit hun dorp te brengen, stuurde men hen het
“Soldaatje”, een tweemaandelijks soldatenblaadje. Wellicht hebben de oudsten
onder u ook nog wikkels van chocoladerepen gespaard om de soldaten te verrassen
met een pakje. Wie heeft nog een exemplaar van het “Soldaatje”? 

-mei: voetbalseizoen 1950-51
Tijdens het voetbalseizoen 1950-51 telde Sinaai twee voetbalclubs die in het KVS
(Katholiek Vlaams Sportverbond) speelden. Het terrein van  Sportkring, geleid
door o. a. Paul De Vos, André Nimmegeers en Hector Bal, lag aan de
Vleeshouwersstraat. Sparta, bestuurd door o.a. Jozef Van der Meulen, A. Thuysbaert
en Moens, speelde op een terrein op de wijk Duizend Appels. Sportkring won beide
derby’s: thuis met 3-0 en aan het station verloren de mannen van trainer Ghislain
De Prijcker met 1-3. Sportkring verloor op de laatste speeldag de titel tegen
Doornzele. Zij begonnen niet meer aan de volgende competitie en ook Sparta stopte
na een forfait bij gebrek aan spelers.

Etienne De Meester

Sparta, de ploeg van trainer Ghislain De Prijcker
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Sinaainaren die stierven in 2005

Onder “Sinaainaren” verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden,
deze die er een lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
15 Willy Keymolen (81 j), e. v. Suzanne Corveleyn, Vleeshouwersstraat
15 Cecilia Parijs (77 j), w. v. Fabiaan Poppe, Hulstbaan
17 Henri Van den Bossche (84 j), w. v. Maria Verschraege, overleden te Sint-Niklaas

-februari
05 Gilbert Ongena (66 j), w. v. Annie De Vijlder, Molenstraat
06 Cyriel Poppe (80 j), e. v. Mafalda Haentjens, Dr. Haeltermanlaan
07 Maria Tollenaere (74 j), e. v. Joseph De Coene, overleden te Sint-Niklaas
12 Joanna Smet (78 j), w. v. Gerard Jaspers, RH Huize Den Dries
14 Florent Creve (78 j), e. v. Elisa Coene, Hulstbaan
18 Roger Van Bossche (79 j), w. v. Suzanne Van Mullem, RH Vleeshouwersstraat
20 Willy Van Damme (79 j), e. v. Yvonne Durinck, Keizerstraat
22 Emiel Brijs (75 j), e. v. Irena Keersmaeker, Rupelmonde
26 Marie-Josée Robijn (70 j), w. v. André Heyndricx, overleden te Hechtel
26 Willy Schatteman (54 j), e. v. Christiane Van Brussel, overleden te Lokeren

-maart
01 Willy Smet (56 j), zn. v. René en Martha Van Pottelberghe, Wijnveld
02 Albert Van Rumst (85 j), w. v. Laura Vlaminck, e. v. Agnes De Wilde, Heirstraat
08 Juliaan De Wolf (75 j), e. v. Yvonne Rombaut, overleden te Temse
10 Francine Robijn (78 j), e. v. Roger Van Hoye, Stenenmuurstraat
19 André Van Wolvelaere (78 j), e. v. Josine Lambrechts, Wijnveld

-april
02 Clement Van Kerckhove (69 j), e. v. Godelieve Dierick, Klokke Roelandlaan
27 Kamiel Seghers (80 j), e. v. Irène Van Overloop, RH Huize Den Dries

-mei
08 Emilie Smet (95 j), w. v. Karel Van Osselaer, RH Huize Den Dries
15 Augusta De Bock (85 j), w. v. Achiel De Mulder, RH Vleeshouwersstraat
20 Oscar Strobbe (67 j), e. v. Bérénice Bogaert, overleden te Gent
21 Marcel Van Overloop (71 j), e. v. Simonne Van Hoornyck, Zwaanaardestraat
22 Roger Elegeert (73 j), e. v. Simonne D’Hooghe, Puiveldestraat
25 Reguul Durinck (100 j), w. v. Elisa Caeldries, overleden te Sint-Niklaas

-juni
03 Martha De Hooghe (95 j), w. v. Theodoor De Ruysscher, overleden te Sint-Niklaas
05 Omer Vercauteren (94 j), w. v. Caroline De Maesschalck, Vleeshouwersstraat
15 Hilda Lindekens (81 j), w. v. August De Belder, overleden te Sint-Pauwels
22 Lucien Schamphelaere (60 j), e. v. Gaby Behiels, Zwaanaardestraat
25 Maria Leys (91 j), w. v. Clement Van de Voorde, overleden te Waregem
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-juli
05 Jeanne Schippers (71 j), w. v. Henri Smekens, overleden te Sint-Niklaas
09 Paul Braeckman (74 j), w. v. Liliane De Wolf, Schrijbergstraat, Belsele
09 Maria Braeckman (83 j), w. v. Hendrik Everaert, RH Vleeshouwersstraat
19 Roger De Plukker (62 j), e. v. Anny Van Hecke, overleden te Stekene
27 André Meuleman (73 j), zn. v. August en Anna Ferket, Klein-Sinaai

pleegzoon v. Coralie Van Marcke

-augustus
04 Paul Rossaert (43 j), e. v. Kristel De Ruysscher, Hulstbaan
06 Jeanne De Keersmaeker (91 j), w. v. Georges Vlyminck en Achiel De Vijlder
13 Virginie Ongena (83 j), w. v. Jozef Schelfaut, Neerstraat
18 Olga Elewaut (78 j), w. v. Henri De Bock, RH Huize Den Dries
23 Omer Vlaminck (83 j), w. v. Irène Van Remoortere, RH Vleeshouwersstraat
28 Suzanne De Coninck (83 j), w. v. Emiel Janssens, overleden te Sint-Niklaas

-september
05 Anna De Weirdt (79 j), w. v. Jozef Schout, Stenenmuurstraat
09 Anna De Bock (81 j), e. v. Albert Van de Vijvere, Heirstraat
18 Lea De Baere (83 j), e. v. Leonard Van Puyvelde, Hulstbaan
23 Joris Audenaert (79 j), zn. v. René en Maria De Letter

-oktober
11 Leon Van Gremberghen (84 j), e. v. Miet Van Hoorde, E. Tinelstraat
11 Joke Strobbe (...), e. v. Eli Verheyen, overleden te Beveren
13 Jan De Weirdt (83 j), missionaris v. Scheut, overleden te Antwerpen
17 André Verhelst (72 j), e. v. Godelieve Seghers, Wijnveld
20 Gabriëlle Thuysbaert (89 j), overleden te Sint-Pauwels
24 Maria De Roeck (92 j), w. v. Gustaaf De Plukker, Kernemelkstraat

-november
15 Magdalena Munghen (82 j), e. v. Charles Van Rumste, overleden te Moerbeke
24 Karel De Bock (81 j), w. v. Ivonne Andries, E. Tinelstraat
24 Albert Van de Vijvere (89 j), w. v. Anna De Bock, Heirstraat

-december
01 Gerard De Weggheleire (91 j), w. v. Julia Lemmens, Stenenmuurstraat
01 Maria Van Gucht (84 j), w. v. Albert Van Osselaer, overleden te Sint-Niklaas
02 Roger D’Haese (77 j), e. v. Yvonne Dias, Hulstbaan
03 Lea Leys (80 j), w. v. Albert Van Steenlandt, overleden te Belsele
07 Jeaninne Verdurmen (59 j), e.v. Alberic De Mulder, Burmstraat



32


