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Aanpassing straatnamen na de fusie in 1977

Het Wijnveld
Na de fusie van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai met Sint-Niklaas veranderde
het nieuw gemeentebestuur de naam Stationsstraat (nog vroeger Statiestraat) in
Wijnveld. Deze straat loopt van de Hulstbaan tot aan het spoorwegstation van
Sinaai. De eigenlijke Wijnveldstraat, die sedert de volkstelling van 1970 onder
die naam te boek stond, werd gewijzigd tot Limietstraat. De verbindingsweg
Hulstbaan – Wijnveld doorheen de eerste woonwijk van ons dorp veranderde van
Guido Gezellelaan in Dr. Haeltermanlaan.

Van waar komt de naam Wijnveld?
Wie Sinaai een beetje beter kent weet dat onder die benaming vooral de streek rond
het  huidige Wijnveld, de Wilgenstraat en de Limietstraat werd verstaan. Op het
einde van het Ancien Regime, d. w. z. juist voor de Franse troepen aan hun lange
tochten door Europa begonnen, noteerde de Sinaaise griffier (gemeentesecretaris)
in de resolutieboeken de namen van de “heerlijkheden” die op het grondgebied
van de parochie bestonden of er hun invloed konden laten gelden. Naast o. m.
Cooleghem, Voorde, Zwaanaarde, het hospitaal van Rijsel en Cauwenburg, vinden
we daar ook de naam Wijnveldt.
Een “heerlijkheid” – men ziet er het woord “heer” in – is gewoonlijk een grondge-
bied waarop iemand (een heer dus) bepaalde rechten mocht uitoefenen. Dat  gebied
kon zich uitstrekken over meerdere parochies en was niet noodzakelijk een
onverdeelde eenheid van percelen, maar doorgaans samengesteld uit ver uit elkaar
liggende stukken. Volgens de aard van de uitgeoefende rechten voor de heer,
spreekt men van eigenlijke heerlijkheden (recht om belastingen te heffen,
ambtenaren aan te stellen) of van oneigenlijke heerlijkheden (bv. enkel jacht- en vis-
recht). Het Wijnveldt was een oneigenlijke heerlijkheid en een achterleen van de
graaf van Vlaanderen. Uit geraadpleegde bronnen weten we alleen dat in de 17e

eeuw een zekere Charlie de Voocht “heer” was van Wijnveldt.
De naam werd bij de eerste kadastrale in kaartstelling van Sinaai in 1668 opgetekend
voor de streek die zich uitstrekt van de Luitentuitstraat (tussen Haneweestraat en
Kouterstraat, nu Riemeersstraat) tot aan het Pottelbergwijksken, dat vanaf de
Populierenstraat tot aan de Wilgenstraat door de vroegere Stationsstraat wordt
doorsneden. De naam Wijnveldt of Winevelt bestond reeds lang voordien: in
1399 vinden we “Wynvelde” en in 1260 “Winevelde”.
Deze namen, bestaande uit Wine en Veld hadden in de Middeleeuwen een
duidelijke en duidende zin. Wine betekent schapen of schapenkudde en veld is een
streek gelegen tussen woonkernen van dorpen waar nog geen actieve landbouw
werd bedreven. Bovendien was zij niet moerassig of niet dicht bebost zodat de
natuurlijke begroeiing door de schapen kon worden benut. Welke percelen precies
tot de heerlijkheid van het Wijnveld behoorden, hebben we niet kunnen achter-
halen.
Wijnveld is dus een volkse benaming voor een streek binnen onze parochiegrenzen
maar heeft niets te maken met het begrip “wijn”.

De Hondsnest
Met “Hondsnest” bedoelt men te Sinaai een uitgestrekt agrarisch gebied dat ook tot
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buiten de dorpsgrenzen bekendheid verwierf als passief recreatiegebied. De weekend-
huisjes zijn ondertussen verdwenen, maar het blijft een ideale plek voor wandelen
en fietsen. Momenteel kreeg het zelfs de naam van “stiltegebied”.

De Hondsnest, ten noorden begrensd door de Stekense vaart, bestaat uit land-
bouwgrond, meersen en bos. Hij strekt zich uit aan weerszijden van de
Fondatiegracht die eeuwen geleden “Baudeloosche Leede” werd genoemd omdat
ze voor en door de voormalige abdij werd gegraven.
Het is pas in de 19de eeuw, meer bepaald vanaf 1820, dat er van eigenlijke bewo-
ning sprake is. Ook sedert die tijd komt de naam voor in officiële stukken van het
gemeentebestuur: als naam voor de streek, voor de herberg aldaar en als straat-
naam. Naar het einde van de 19de eeuw, we menen 1890, werd deze straatbenaming
officieel in de bevolkingsregisters opgenomen.
Tot bij de volkstelling van 1970 sloeg deze naam niet alleen op de huidige
Hondsneststraat, maar ook op de huidige Cadzandstraat (gedeeltelijk), de
Ettingstraat en de Aartdreef. Ook de Liniedreef, met slechts één weekendwoning,
werd in de doorlopende huisnummering van de Hondsnest opgenomen. In de
huidige Cadzandstraat was het, naar Boseinde toe, niet duidelijk waar de
Hondsnest overging in de Stenenmuurstraat. Het gedeelte tussen de
Hondsneststraat en het Kruis (hoek Stenenmuurstraat en Waterstraat) heette
vroeger volgens kadastrale documenten uit de 1840 – 44 zelfs Boudelostraat.

Wat betekent de naam Hondsnest?
Buiten Sinaai hebben we die naam slechts drie keer gevonden: te Schriek (Heist-op-
den-Berg), te Kaaskerke (Frans Vlaanderen) en te Stekene, telkens als naam van een
herberg. Ook hier was het ooit de naam van een herberg nabij de Fondatiebeek,
alhoewel hij in de loop der decennia aan verschillende gevels kan hebben
gehangen.
De volkse uitleg voor de naam is eenvoudig, wat blijkt uit de plastische uitbeelding
waarop een nest hondjes te zien is. Maar zo simpel is het niet. De naam bestaat
duidelijk uit twee woorden met meerdere betekenissen: hond en nest. In onderling
verband geven zij weer wat de bewoners van Sinaai en de omgeving dachten van
deze afgelegen streek en hoe zij de uitgestrektheid van bos en zompige grond
beoordeelden. Het is niet met zekerheid vast te stellen wat de bewoners er toe
bracht om juist die benaming te geven. Maar heel veel goeds zullen zij waarschijn-
lijk niet hebben gedacht van deze streek want ze bleef eeuwenlang niet of zeer
schaars bewoond.
Die minder gunstige beoordeling wordt wel bevestigd door het eerste deel want
“hond” heeft dikwijls een ongunstige betekenis in plaatsnamen. Ook in andere
talen komen talrijke uitdrukkingen en plaatsnamen voor met “hond” als de ver-
wijzing naar iets minderwaardigs, te minachten of te verwaarlozen. Een mogelijke
betekenis zou het oud-Nederlandse “hûn” kunnen zijn, wat zoveel zou betekenen
als “bruin” (vandaar Hunnen). Ook een landmaat heette in sommige streken
“hond” en sloeg meestal, bijna uitsluitend op moerland. Al deze woordverklaringen
komen wel hierin overeen, dat ze iets minderwaardig bedoelen, iets van mindere
kwaliteit.
Met “nest” wordt het woord hond niet zo dikwijls gecombineerd. Sommigen
zagen in “nes”, “nis”, “nesse” en “nisse” een vervorming van het woord “nest” een
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verwijzing naar vochtige, modderige gronden. Dergelijke gronden zijn hier inder-
daad aanwezig zoals elders in het Waasland. Het woord zou dan een synoniem zijn
van aangeslibde grond. Maar de “t” staat er zowel in schrijf- als in spreektaal en
“nes” is geen “nest”. Het is zelfs zo duidelijk dat men u te Sinaai wel zal begrijpen
als ge naar “de Nest” vraagt.
Het woord is vooral bekend als woonplaats van allerlei dieren, vooral van vogels.
Maar men kan er ook een stadje, een onaanzienlijke plaats, een verlaten dorp of
streek mee bedoelen. Iets dat wegens zijn aard of ligging niet in aanzien is en
daarom minder of helemaal niet gewaardeerd. Als het gaat om een aanwijsbaar
landschap kan het ook betekenen dat het voor bewoning of nederzetting weinig in
aanmerking komt.
“Hondsnest” zou aldus betekenen: een onaanzienlijke strook grond van mindere
kwaliteit, afgelegen en voor bewoning minder of helemaal niet geschikt.

Etienne De Meester

Cafe't Snepken, gelegen in den Hondsnest ca 1917/18 

Deze foto werd genomen om Teophiel Poppe te laten zien dat er goed gezorgd werd voor zijn vrouw
en beesten. Teophiel werd weggevoerd naar Duitsland wegens het smokkelen van brieven voor
Belgische soldaten die in Nederland verbleven.
Van links naar rechts: Bernard Poppe met zoon Louis, Petrus Van de Vijver, achter de koe Honoré
Poppe met Rene Poppe, de oudste zoon van Teophiel, Romaan De Plukker, Jan De Plukker en in het
deurgat Celesta De Plukker (vrouw van Honoré Poppe) en haar zuster Marie-Louise De Plukker (uit-
baatster en vrouw van Teophiel) met haar tweede zoon, Alfons Poppe.
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Disselingen

Nacht van de Geschiedenis
Tijdens de voorbije “Nacht van de Geschiedenis” over het thema “Feesten” werden
vijf stoeten uit de vorige eeuw in de kijker gezet. Bestuurslid Georges Tallir lichtte
de beelden toe op de twee avondvoorstellingen en de tentoonstelling verraste velen
met ongekende tijdstaferelen. Van elke stoet was ook een kopie van de aankondiging
te bezichtigen. De oudste hiervan, over de inhuldiging van burgemeester Jozef
Verstraeten in 1910 (100 jaar geleden), hebben we in dit nummer van Sinaïek
opgenomen. Voor de overige vier komen er wellicht later nog gelegenheden.

Wijziging straatnamen
Bij de fusie van gemeenten moesten er ook in Sinaai straatnamen worden gewijzigd
wegens dubbel gebruik. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ver-
klaringen van “Wijnveld” en “Hondsnest” die destijds door Clement Vermaere
werden verwoord in dit artikel op te nemen.

Familiekunde
Uit toevallige gesprekken blijkt dat heel wat mensen bezig zijn met het opmaken
van hun stamboom. Wellicht kunnen we u daarbij helpen. In het bestand van de
computer van ons bestuurslid Etienne Bogaert zitten momenteel ongeveer 60 000 na-
men, vooral van personen uit volgende families:

- Baert (Baart) - Beirnaert - Bogaert
- Bruggeman - Claus - De Block
- De Meester - De Plukker (Plucker) - De Vos
- Dhondt (D’Hondt) - Maes - Notenbaert
- Pardaen - Polfliet - Poppe
- Raes - Roels - Schelfaut
- Smet - Van Clapdorp (Clapdurp)            - Van den Bossche
- Van Peteghem - Van Poucke - Van Puyvelde
- Verberckmoes - Vercauteren - Zaman

Verder beschikken we over het steekkaartenbestand van Jozef De Wael, dat duizen-
den familienamen bevat en kan geraadpleegd worden in ons lokaal.

We ontvingen schenkingen van volgende personen
Maria De  Jaeck: bidprentjes, Michel en Gariëlle Vercammen – Schamphelaere:
bidprentjes, Bea en Marc, Lu en François: allerlei documenten uit het uitgebreide
archief van hun vader wijlen Arthur Baeckelandt, Werner  en  Lieve De Block  –
Maes: prentjes, diploma en documenten i. v. m. onderwijs, Etienne Meul: bidprentjes,
André Vandermeulen: medaille van de paardenwijding Duizend Appels, Walter
Vermeiren: bidprentjes, Anny Van de Voorde - De Sy: documenten over de werking
van K. A. V.

Etienne De Meester
Voorzitter



23



24

Kroniek 1977

Januari: “Groen Sinaai”
Bij het begin van het nieuwe jaar, vlak na de fusie, kregen de
Sinaainaren de brochure “Groen Sinaai” in hun bus. Deze
kwam er op initiatief van de werkgroep Leefmilieu die al
geruime tijd ijverde voor het behoud van de Sinaaise natuur.
Tot die werkgroep behoorden Paul Vercauteren, Emiel Aerssens,
Jean Van Nieuwenhuyze, Johan Verstraete, Georges Tallir, Johan
De Smedt en Norbert Martens.
Het boekje van 32 blz. leert ons wat Sinaai te bieden heeft op
het gebied van bomen, struiken, kruiden, vogelbestand, wan-
delpaden, een tuin zonder vergif en enkele nuttige adressen.

Verdeling bevoegdheden gekozenen
Tijdens de eerste gemeenteraadszitting werden de samenstelling van de bijzondere
commissies en de verdeling van de taken goedgekeurd. Volgende verkozen Sinaainaren
maakten er deel van uit:
1. Commissie van algemene zaken, financiën en economie.
Voorzitter: burgemeester P. De Vidts. Leden: Jozef Van Loocke en Arthur Baeckelandt

2. Commissie van gemeentelijke instellingen, ruimtelijke ordening en personeel.
Voorzitter: schepen E. Vergauwen. Lid: Nelly Maes

3. Commissie van openbare werken en beplantingen.
Voorzitter: schepen H. Mertens. Lid: Achiel De Vijlder

4. Commissie van sociale zaken en volksgezondheid.
Voorzitter: schepen V. Foubert. Leden: Achiel De Vijlder en Maria De Jaeck

5. Commissie van landbouw.
Voorzitter: schepen A. Van Rumst. Leden: Achiel De Vijlder, Jozef Van Loocke, Nelly
Maes en Daan Anthuenis

6. Commissie van onderwijs en sport.
Voorzitter: schepen F. Willockx. Leden : Jozef Van Loocke en Daan Anthuenis

7. Commissie van huisvesting en toerisme.
Voorzitter schepen J. De Boever. Leden: Maria De Jaeck, Jozef Van Loocke, Arthur
Baeckelandt en Daan Anthuenis.

8. Commissie van cultuur en jeugd.
Voorzitter: schepen Heynderickx. Lid: Daan Anthuenis

Februari: 50 jaar doctor
Op 7 februari vierde F. J. De Waele, professor emeritus van de Universiteit te
Nijmegen, zijn gouden doctorsjubileum. De Waele studeerde tussen 1914 en 1921
klassieke filologie, archeologie en oude geschiedenis in Gent, Würzburg, Bonn en
Utrecht. Hij promoveerde in 1927 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 'The
magic staff or rod in Graeco-Italian Antiquity'. In datzelfde jaar werd hij aldaar lector
in de klassieke archeologie. In 1931 werd het lectoraat omgezet in een buitengewone 
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leerstoel, die in 1937 werd omgezet in een gewoon hoogleraarschap, uitgebreid met
de vakgebieden oude geschiedenis en Nieuwgrieks. In 1955 werd hij tevens
buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent. In 1966 ging hij met
emeritaat. In zijn wetenschappelijke loopbaan publiceerde hij meer dan 300 artikelen
over Grieks-Romeinse kunst, architectuur, geschiedenis, filologie en numismatiek.
Ook wijdde hij verschillende studies aan de stad Nijmegen, waar hij ook woonde.

Maart: nieuw rusthuis
Eindelijk konden op 5 maart de nieuwe gebouwen van de Commissie van
Openbare Onderstand (C.O.O.) worden ingehuldigd door minister P. D’Hoore. Dit
in aanwezigheid van burgemeester De Vidts en meerdere schepenen. De eerste
steenlegging gebeurde op 25 augustus 1972 door volksvertegenwoordiger O. De Mey.
Het nieuwe rusthuis bood plaats aan een 50-tal bejaarden.
De minister knipte het lint door en pastoor Verpoest zegende het kruis. Na de open-
stelling ontving C.O.O.-voorzitter Gaston Keymolen het ereteken  “Gouden Palm”
voor zijn verdiensten op sociaal vlak: 20 jaar lid van de commissie, waarvan 12 als
voorzitter.

Carnavalstoet
Ter gelegenheid van “halfvasten” werd er te Sinaai een gans weekend carnaval
gevierd. Het begon met een groot bal op zaterdagavond. Op zondagvoormiddag
werden prins Jos I ( De Witte) en de Raad van Elf op het stadhuis ontvangen.

We zien hier o.a. Gaston Keymolen, Paul De Vidts en Paul D’Hoore
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De academische zitting van het 10-jarig bestaan had plaats in 1977. Op de foto drie acteurs, Walter
Vermeiren, Stefaan Van Pottelberghe en Paul De Greyt
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’s Namiddags ging alle aandacht naar de cavalcade en de publiciteitsstoet waaraan
ook drie muziekcorpsen deelnamen. De groep majorettes en enkele Nederlandse
groepen met prachtige wagens stalen eveneens de show.

Mei: Belgisch kampioen herenkappen
Te Gent veroverde Dirk De Witte met overweldigend succes de Belgische titel
herenkappen. Zowel in haarstuk als in modern en klassiek kapsel bleef hij
ongeslagen. Alleen in kinderkapsel was hij niet de beste.

Opening eigen atelier
Ter gelegenheid van de kermis op de wijk Zwaanaarde opende schilderes Lea
Laureys een eigen atelier op haar hoeve aan de Weimanstraat. Ze noemde haar ten-
toonstellingsruimte “Koestal” omdat hij ondergebracht was in de vroegere koeien-
stal en voederruimte. Bestendig afgevaardigde van het provinciebestuur Etienne
De Cuyper sprak zijn bewondering uit voor deze realisatie, waarna schepen Albert
Van Rumst het atelier plechtig mocht openen.

Augustus: zeskamp
In de eerste zeskamp na de fusie, dus zonder de ploeg uit Klein-Sinaai, toonde het
team van de Stenenmuur zich de beste. Verdere uitslag: 2de Dorp, 3de Wijnveld, 4de

Molenhoek, 5de Zwaanaarde-Leebrug, 6de Duizend Appels.

September: 120ste missiestoet
Op zondag 4 september trok de missiestoet voor de 120ste maal door de straten van
het dorp. Met als thema “Kristus, Koning van het heelal” hield deze stoet de
missiegedachte levendig. De opbouw van de stoet was gebaseerd op de apostolische
aansporing “Evangelii Nuntianti” van paus Paulus de VI. Bovendien steunde men
de Sinaaise missionarissen die nog actief waren: Marie-Rose en Martha Polfliet,
Maria Onbekent, Emilie Heirwegh, Theoduul De Witte, Frans De Weirdt en pater
Kasanda.

10 jaar toneelkring Baudeloo
Zaterdag 10 september vierde toneelkring Baudeloo het 10-jarig bestaan met een
academische zitting. Voorzitter Herman Coddens gaf een overzicht van het
ontstaan en de groei van het amateurtoneel in Sinaai. Toen de parochie het 750-jarig
bestaan vierde, werden er verschillende hobbyclubs opgericht, o. a. de toneelbond.
Hoogtepunten uit die 10 jaar zijn ongetwijfeld “Mevrouw Pilatus” en “Paradijsvogels”.
Namens het stadsbestuur wenste schepen Th. Heyndrickx de kringleden geluk.
Bovendien overhandigde hij een aandenken van het stadsbestuur aan Herman
Coddens, Karel Puimège, Paul De Greyt, Stefaan Van Pottelberghe en Beatrijs Van
der Haegen-Rigaux voor hun inzet.

Ook Paul De Vos exposeerde
Tijdens de septemberjaarmarkt toonde schilder Paul De Vos zijn artistieke kunnen.
Niet minder dan 28 schilderijen vulden de parochiezaal. Landschappen van het dorp,
kerken en  oude huisjes waren zijn favoriete onderwerpen, maar ook stillevens en
bloemen getuigden van zijn veelzijdigheid. Zelfs zijn vier kleinkinderen had hij
levensecht op doek gebracht.
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Eerste B.S.P.-vaandel te Sinaai
Op zondag 18 september kwam niemand minder dan toenmalig minister van
economische zaken Willy Claes naar Sinaai om het nieuwe vaandel van de pas
gestichte B.S.P.-afdeling plechtig te overhandigen. Aan de wieg van die afdeling
stonden voorzitter Lucien Robijn, secretaris René De Clercq en penningmeester
Marcel Van de Kerckhoven. Eveneens op deze dag werd het “Volkshuis” aan de
Vleeshouwersstraat als lokaal ingehuldigd. Naast minister Claes stapten ook sena-
tor Bernard Van Hoeylandt, volksvertegenwoordiger Aimé Van Lent en bestendig
afgevaardigde Pros Matthys mee in de optocht.

November – december: prof. F. J. De Waele
Op 3 november 1977 stierf op 81-jarige leeftijd professor F. J. De Waele in zijn woon-
plaats Nijmegen in Nederland.
Op zaterdag 10 december werd op initiatief van de oudleerlingenbond van het
St-Jozef-Klein-Seminarie en van de bibliotheek Wasiana in de collegekerk een
plechtige mis met Requiem opgedragen te zijner gedachtenis. Oud-superior
Mgr. Daem, bisschop van Antwerpen, ging hierin voor. Met hem concelebreerden de
oud-superiors Kamiel Vinck (pastoor-deken), Georges De Langhe (vicaris-generaal
van het bisdom Gent), toenmalig superior Daan De Smedt en dichter-leraar Cyriel
Coupé (Anton Van Wilderode). Tal van andere prominenten woonden de herden-
king bij.

Etienne De Meester

Ferdinand Jozef Maria De Waele
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2010
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  Leon Verbraeken (90 j), w. v. Godelieve De Witte, Huize Den Dries
11  Julienne Van Wezenbeeck (70 j), e. v. Willy Vael, Hulstbaan
12  Anna De Witte (83 j), w. v. Ghislain Lemme, Stekene
13  Laura De Vleeschouwer (96 j), w. v. Theo Van Bockxlaer, Rh. St-Catharina
18  Roger De Roos (79 j), w. v. Simonne Van Puymbroeck, Huize Den Dries
22  Marie-Claire De Vos (83 j), w. v. Gerard Van Hecke, overleden te Zeveneken
28  Elza De Cock (82 j),w. v. Petrus Schelfaut, Leestraat
30  Herman Gijsel (78 j), w. v. Elisabeth Coppens, Edgar Tinelstraat

-februari
14  Werner Noens (87 j), e. v. Lydia Staes, Antwerpen
15  Theo Van Clapdurp (87 j), e. v. Angèle Janssens, Hulstbaan
18  Albertine Bogaert (61 j), gez. v. Antoon De Plukker, Vleeshouwersstraat
19  Lea De Wolf (82 j), w. v. Jozef Noens, Vleeshouwersstraat
20  Simonne Van den Branden (72 j), e. v. Jozef Mul, Hulstbaan
23  Juliana Van Hecke (95 j), w. v. Camiel Koppen, Rh St-Catharina
25  Brigitte Van Peteghem (79 j), w. v. Hugo Heuninckx, Vleeshouwersstraat

-maart
28  Godelieve Maes (84 j), w. v. Cyriel De Schepper, Sint-Niklaas

-april
01  Polidoor Beirnaert (99 j), Stekene
02  Jozef Puimège (83 j), e. v. Sofke Van Esbroeck, Antwerpen
03  Gustave De Lava (83 j), w. v. Maria Haerinck, Sinaai
18  Madeleine Bauwelinck (90 j), w. v. Jaak Van Camp, Sinaai
30  Willy Van Acker (71 j), e. v. Lucienne De Mulder, Rh St-Catharina

-mei
03  William Van Ranst (60 j), Vleeshouwersstraat
08  Roger Coppens (85 j), e. v. Bertha Selis, Huize Den Dries
08  Romain De Witte (65 j), Sint-Niklaas
10  Aimé Van Poucke (81 j), e. v. Yvonne D’Hooghe, Leestraat
11  Omer De Wolf (72 j), e. v. Gisela Baert, Belsele
13  Mariette De Cock (89 j), w. v. Michel Derkinderen, Leebrugstraat
18  Philip Beirnaert (47 j), e. v. Martine Danneel, Gent
21  Gabriëlle Couplez (85 j), e. v. Gaby Jolie, Hooimanstraat
23  Triphon De Bruyne (75 j), e. v. Denise De Munck, Stenenmuurstraat

-juni
23  Karel D’Hondt (75 j), e. v. Simonne Van Driessche, Dr. Haeltermanlaan
24  Werner Van Poucke (69 j), e. v. Liliane Metdepenningen, Stenenmuurstraat

-juli
06  Gilbert Corveleyn (77 j), e. v. Maria Cerpentier, Hulstbaan
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08  Marcel Baert (80 j), w. v. Denise Van Goethem, Beveren
12  Omer Bruggeman (82 j), e. v. Mariette Baeke, Lokeren
16  Alfons De Permentier (81 j), e. v. Irène D’ Hollander, Klokke Roelandlaan
21  Elza De Bock (90 j), Pamel
23  Leonora Vermeiren (97 j), w. v. Edward Coppieters, Lokeren
28  Vera Baeke Van Peteghem (82 j), w. v. Oscar Matthys, Sint-Niklaas

-augustus
04  Emma Smet (86 j), w. v. Albert Baeke, Wezenbeek-Oppem
05  Julien Wuytack (75 j), e. v. Astrid Van Overloop, Huize Den Dries
11  Godelieve Nimmegeers (80 j), e. v. Alfons Ringoot, Vleeshouwersstraat
19  René Carpentier (82 j), e. v. Irena Bruggeman, Waasmunster
26  Jeanne De Meester (74 j), w. v. Lucien Bocklandt,

gez. v. André Polfliet, Lokeren
28  Elisabeth De Wilde (95 j), w. v. Leopold De Wilde, Sinaaidorp
28  Hugo Spitaels (79 j), w. v. Bernice Cornu, Puiveldestraat

-september
05  Mariette Maes (75 j), e. v. Luciaan De Cock, Sint-Niklaas
14 Omer Corveleyn (86 j), e. v. Lea Rossaert, Edgar Tinelstraat
14  Georgette Colman (71 j), e. v. Hilaire Vermeersch, Lokeren
25  Paula Van Hoey (74 j), e. v. André Wauters, Sint-Niklaas

-oktober
02  Maria De Block (82 j), w. v. Ren. Boets, Sinaai

Maria Van Gestelen (   j ), w. v. Roger De Wolf, Sint-Agatha- Berchem
05  Alfons Geerinck (81 j), w. v. Leonia D’Hoey, Kernemelkstraat
08  Achiel Heyens (83 j), w. v. Leontine Engels, Dries
15  Ivo Van Acker (94 j), Rh Sint-Catharina  
16  André Poppe (81 j), e. v. Cecile Van Hooste, Stekene
18  Elza Verlinden (97 j), w. v. Aloïs Smet, Sint-Niklaas
20  Petrus Van Haute (78 j), w. v. Margareta Smet, Belsele
22  Julia Esselé (85 j), w. v. Julien Feusels, Huize Den Dries
23  Arthur Baeckelandt (86 j), w. v. Maria Meirte, Wijnveld
24  Florent De Vos (80 j), e. v. Ivonne Van Boets, Stekene
24  Constant De Winne (84 j), Rh St-Catharina
27  Firmin Dierick (83 j), w. v. Elza Van der Ha, Sint-Niklaas

-november
03  Christiane De Mulder (67), Wijnveld
08  Etienne Strobbe (76 j), w. v. Diane Parijs,

levensgezel van Denise Bracke, Dries
08  Elza Poppe (92 j), w. v. Reguul Poppe,

en w. v. Roger Vermeulen, Belsele
08  Rosalie Grimmaux (88 j), w. v. Thomas Beck, Huize Den Dries
11  John Janssens (84 j), w. v. Alida Maes, Rh St-Catharina
15  Alice Vercauteren (89 j), w. v. Charel Van Hoye, Puivelde
22  Laura De Mey (78 j), e. v. André Verschraege, Zwaanaardestraat
23  Petrus De Witte (82 j), e. v. Denise Janssens, Lokeren
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30  Jerome Masto (86 j), e. v. Irena Van Raemdonck, Stenenmuurstraat

-december
01  Luciaan Robyn (79 j), Beukenlaan  
05  Martha Van de Vijver (96 j), w. v. Antoon Dierick, Edgar Tinelstraat
13  Etienne Van Pottelberg (71 j), e. v. Monique Van Gucht, Sombeke
16  Lucien Varewijck (82 j), e. v. Mariette Van den Bossche, Vleeshouwersstraat
16  Henri Marcel Ongena (81 j), e. v. Adrienne Bockland, Leebrug
16  Maria De Bock (95 j), w. v. Leopold Meul, e. v. Aimé De Mulder, Wijnveld
16  Angèle Roelandts (89 j), w. v. Frans Van Hende, Huize Den Dries
19  Maria De Plukker (83 j), e. v. Emiel Gijsel, Hulstbaan
20  Ferdinand Van den Bossche (68 j), e. v. Juliette Van Buynder, Kemzeke
20  André Cerpentier (86 j), e.v. Maria Van den Bussche, Sinaaidorp
24  Marcel D’Hondt (89 j), e. v. Virginie De Vos, Belsele
26  Luciaan Keppens (73 j), Bornem
31  Margriet De Belie (100 j), w. v. Leopold De Jaeck, Sint-Niklaas

André Bal en Etienne De Meester

Het oudste gedachtenisprentje in ons archief dateert van 1833
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Wie zijn ze ? 

De vijf achterblijvers van Sinaai. Wij vermoeden dat deze foto dateert van het jaar
1914, maar wie kan ons hierover meer vertellen en wie zijn deze mannen?

Als je ons kan helpen, geef dan een seintje aan:
Jos Daems 
Hemelsbreedte 103
Tel. 03/772 52 46 of GSM 0496 04 38 35


