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Disselingen
Volgende personen deden een schenking:
Roger Beirnaert: een doos met oude boeken
mevr. Tom Van Dorpe – Vercauteren: een belangrijk deel van het archief van haar
grootvader Jozef De Wael  i. v. m. familiekunde.

Hartelijk dank

Etienne De Meester

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
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Het oorlogsverhaal van Roger Van Hoye (deel II)

Het eerste deel bracht een beeld van de periode voor de Tweede Wereldoorlog
tot het begin en de eerste weken van de oorlog.
In deze bijdrage komt de oorlogsperiode tot mei 1944 aan bod.

De eerste oorlogsjaren
De bezetter begon meerdere maatregelen op te leggen en beperkte onze vrijheid. Zo
was er het verbod op openbare markten, waardoor we zwaar getroffen werden in
onze biggenhandel. De markten vielen weg en er was alleen nog de thuisverkoop.
Ons vader is dan maar overgeschakeld op de landbouw. Onze pony werd van de
hand gedaan en er werd een tweede koe gekocht. Ons verhuurland begonnen we
zelf te bewerken.

Was het daarbij gebleven, we hadden het wel kunnen klaren, maar eind 1942 begon
de bezetter opeisingen te doen. We herinneren ons uit deze periode ook het weghalen
van de klokken en de monstering van paarden. De vrijwillige arbeiders voor
Duitsland werden minder talrijk en men begon aan de verplichte opeising.
Mijn broer Victor en ik waren bij de slachtoffers; via de gemeentediensten kregen
we het bevel om ons te melden bij het Arbeidsambt in Sint-Niklaas, gevestigd in de
Onze-Lieve-Vrouwstraat (waar later het politiebureau kwam).

Eind 1942 moesten we ons een eerste keer ter keuring aanbieden. Ik werd direct
goedgekeurd, maar onze Victor had enige dagen voor de keurig een beenbreuk
opgelopen en werd voorlopig op een reservelijst geplaatst, wat een geluk bij een
ongeluk was. Om aan de tewerkstelling te ontsnappen moest men echt spitsvondig
zijn. Onze buurman Karel Merkx, die zich samen met ons moest aanbieden had het
volgende bedacht: zijn vader was overleden en zijn moeder hertrouwd, maar Karel
nam het trouwboekje van het eerste huwelijk mee. Daarmee bewees hij dat zijn
vader overleden was en mocht hij als steun van het gezin thuis blijven.

Het bleef verder rustig tot maart 1943, en toen werd ik voor een tweede keer opge-
roepen. De vertrekdatum naar Duitsland werd vastgelegd op 21 april 1943. Enkele
dagen voor het vertrek kreeg ik op het Arbeidsambt mijn werkkledij: een paar
werkschoenen en een overall.
De dag voor het vertrek heb ik nog vlug een bezoek gebracht aan het gemeentehuis
om een nieuw paspoort af te halen en mijn beroep te laten wijzigen in dat van land-
bouwer. Het gerucht deed de ronde dat dit zou helpen om tewerkgesteld te worden
bij Duitse boeren. Bij mij is het echter niet gelukt.
Veel tijd om de reis voor te bereiden was er niet; er werden twee rieten reiskoffers
gekocht, voorzien van twee beugels met ijzeren staaf en hangslot en er kon
ingepakt worden.

Naar Duitsland
Op vrijdag 21 april 1943, toevallig Goede Vrijdag, bracht vader Cyriel mij samen
met René Van Eynde uit Boseinde met het paardenspan naar het station van
Sinaai. We vertrokken om 7 uur ’s morgens naar ons eerste bestemmingspunt,  
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In de slaapbarak, zie boven links de van thuis meegebrachte reiskoffers.
Op de foto: staand Roger Van Hoye (Sinaai), middelste rij: Gustaaf De Smet (Leestraat Sinaai),
Willem De Smet (Leestraat Sinaai), ... Van den Bossche (Melsele) en, Jozef Muyssers (Beveren).
Onderaan: Jan De Clercq (Kruibeke), René Staut (Melsele) en Edward Van Osselaer (Melsele).

Voor de houten slaapbarakken: staande van links naar rechts Alfons D'hooge (Stekene), Omer
Verschoren (Belsele), Jozef Muyssers (Beveren), Roger Van Hoye (Sinaai).
Zittend: Florent Brauns en Robert Vermeir (Vrasene).
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het station van Schaarbeek. Het gezelschap bestond verder nog uit volgende
Sinaainaren: de gebroeders Willem en Gustaaf De Smet, Roger Polfliet uit de
Leestraat, Gustaaf Heyens en Marcel De Coninck uit de Leebrugstraat en Roger
Pringels uit de Zakstraat.
In Schaarbeek werden we opgevangen door Belgische mannen en vrouwen in
dienst van de Duitse bezetter, herkenbaar aan het uniform. Zij begeleidden ons
naar een trein richting Duitsland.

Als haringen in een ton zaten we in de trein. Na enkele uren sporen bereikten wij
de eerste halte in Duitsland, het station van Aken. Daar kregen wij een kleinigheid
te eten. Tijdens de nacht moesten we overstappen op de trein naar Leipzig. Vandaar
ging het te voet verder naar een ander station en met een volgende trein naar Böhlen.
Hier werd onze groep Sinaainaren gesplitst. René Van Eynde en de gebroeders
Smet bleven bij mij. Een soort bus bracht ons naar Lippendörf, naar ons eerste
verblijf. Met veel goede wil kon men het een zaal noemen.

Al bij al was onze reis goed verlopen, zonder bombardementen of aanslagen. We
konden kennismaken met onze nieuwe werkgever: K.S.G., beheerder van een grote
elektriciteitscentrale, die stroom leverde voor de driehoek Berlijn - Leipzig - Dresden.
In totaal zorgden vijftien ketels op gas of bruinkool voor de productie. De
bruinkool werd ter plaatse ontgonnen uit een open mijn met een grandioze opper-
vlakte. Het ganse complex werd beschermd door drie à vier gordels ballonnen op
verschillende hoogte. De leiding was in handen van Duitsers; de meesten hadden
kwetsuren opgelopen en waren niet meer geschikt als frontsoldaat. Daarom wer-
den ze tewerkgesteld als leidinggevende in de centrale.
Wij werden opgedeeld en ik kwam terecht in een groep van een honderdtal
mannen van verschillende nationaliteiten.

De centrale bestreek een oppervlakte van 75 ha. Er waren twee hoofdgebouwen
met elk vijftien stoomketels. De ovens werden automatisch gevoed via een loop-
band. Vanuit de open mijn werd de bruinkool (briketten) per spoor en met kapwa-
gentjes naar de voedingsruimte van de ovens getransporteerd. In de omgeving van
de ovens stonden twee grote schoorstenen, een van zevenennegentig en een andere
van honderd en vier meter hoog. Onze opdracht bestond erin om ketel vijftien, wel
zes verdiepingen hoog en onbruikbaar verklaard, te ontmantelen. Het was vuil en
gevaarlijk werk. Het afbreken heeft wel een jaar in beslag genomen.

Ons eerste nachtverblijf was een Lager in Lippendörf, dat uit houten barakken van
elk zes kamers bestond. In iedere kamer werd twintig man gehuisvest in stapelbed-
den van twee hoog met elk een hangkastje, dat werd afgesloten met een hangslot.
Dat slot behoorde tot de basisuitrusting die we van thuis hadden moeten meebren-
gen. De vrijwillige arbeidskrachten hadden voor ons van de logementen gebruik
gemaakt. Er was voldoende beddengoed om de nacht comfortabel door te brengen
en we verbleven niet te ver van ons werkterrein.

Onze dagtaak begon om zes uur ’s morgens en duurde tot achttien uur ’s avonds,
’s middags kregen we een half uur schaftijd. Daartussen hadden we nog even de 
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Enkele noodzakelijk documenten waren: een metalen indentificatieplaat, die altijd moest gedragen

worden en bij overlijden of sneuvelen in twee delen gebroken werd. Eén deel werd in de mond van het

slachtoffer gestopt het andere deel werd aan de familie bezorgd.

Een Duitse werkvergunning geldig tot 1.1.1945

Een toelatingsbewijs voor het vinden van onderkomen in de betonnen bunker bij bombardementen. In

zo'n bunker was er plaats voor 700 man.
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tijd om te eten, als we tenminste iets hadden.

Wekelijks moesten we, tegen betaling, onze eetbonnen halen. Hiermee konden we
dan ’s avonds ons rantsoen voor de volgende dag afhalen. We kregen een zuur
donker broodje, waar we twee dagen mee moesten rondkomen, en de rest van het
eten werd in een stenen schotel gedaan.

Het logement moesten we zelf proper houden, iedereen zorgde mee voor de
netheid. Soms was er controle door een legeroverste. In onze slaapgelegenheid
werden we vanaf de eerste dag geplaagd door weekluizen (vlooien). Ik had er niet
zoveel last van, ze kwamen mij wel gezelschap houden, maar lusten blijkbaar mijn
bloed niet. Voor sommige jongens was het minder prettig, met als gevolg een
slechte nachtrust en jeuk, en ontstekingen tot bloedens toe.

Ons eerste jaar verliep, achteraf bekeken, nogal menselijk. De briefwisseling met
thuis verliep normaal en af en toe ontvingen we een pakje met een kleinigheid. De
leden van de B.J.B. op het thuisfront waren ons niet vergeten en droegen ook hun
steentje bij. Ons loon bedroeg ¾ Duitse mark, ongeveer 9 Belgische frank per uur.
Volgens de lonen in België werden we redelijk goed betaald. Voor een werkdag
werd 11 uur per dag geteld, ’s zaterdags werd er gewerkt tot veertien uur (zeven
werkuren) en ’s zondags tot zestien uur (negen werkuren). Om de drie weken
hadden we een zondag vrij. Als we ’s zondags vrij waren, verzuimden we onze
zondagsplicht niet, al moesten we daarvoor wel een eindje sporen naar een zaal
waar de mis werd opgedragen.

Onze verdiensten konden we tot ongeveer driehonderd mark naar huis opsturen.
Tijdens de schaarse vrije uren kwamen de vooraf aangekondigde bedienden of
functionarissen onze stortingen in ontvangst nemen, en dan was het aanschuiven
in de rij. De bedragen werden overgemaakt aan de belanghebbenden op het thuis-
front. Volgens de briefwisseling met thuis verliep alles correct.

Bevrijding in zicht
Tot mei 1944 hadden wij nog geen last gehad van geallieerde vliegtuigen, maar
daar kwam later verandering in. Op 10 mei werden we voor de eerste maal gebom-
bardeerd; tot april 1945 zouden er nog een zeventiental aanvallen volgen.
De komst van de vliegtuigen werd aangekondigd door verschillende sirenege-
luiden. Een uur voor de aanval werd er verwittigd, een halfuur nadien moesten wij
de schuilkelder in. Een kwartier voor de aanval werd er kunstmatige mist ver-
spreid. Bij deze operatie was mijn buurman René Van Eynde betrokken. Hij was
tewerkgesteld in de kelders van de centrale als hulp van een Duitse arbeidskracht.
Uit ijzeren vaten moest hij een product, dat in aanraking met de lucht een nevel
vormde, langzaam lozen. In het begin was het zeer hinderlijk voor de adem, maar
eens de nevel op wat hoogte kwam was dit euvel voorbij. We bleven in de
schuilkelders tot het alarm werd opgeheven.

Waar wij tewerkgesteld waren, bevonden zich meerdere schuilkelders. Voor de
aanvallen waren er al verschillende oefeningen geweest om zo vlug mogelijk
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Het begaan van overtredingen werd bestraft met boetes. Een overtreding tegen de “verduisterings-
verplichting”: een geldboete van 25 Reichsmark voor het niet afdichten van de vensters.
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onderkomen te vinden in de schuilplaatsen. Bij het eerste bombardement van 10 mei
1944 werd onze centrale getroffen, evenals het Lager met de slaapgelegenheden. Er
ontstonden meerdere brandhaarden. We waren nog bij de gelukkigen en konden
onze reiskoffers met persoonlijke inboedel nog redden.
Na deze verwoesting kregen wij in de gemeente Peres een nieuw Lager
aangewezen als slaapgelegenheid. We moesten nu wel ¾ uur stappen om ons werk
te bereiken. Na de dagtaak kregen we de gelegenheid om een (gemeenschappelijk)
stortbad te nemen. Voor ons, boeren van den buiten, was met dertig blote mannen
onder de douche even wennen. 

Vanuit onze nieuwe verblijfplaats was er geen briefwisseling meer met het thuis-
front, er werden nog enkele brieven opgestuurd, maar ze kwamen terug naar
afzender. Zo bleven we verstoken van nieuws tot onze thuiskomst in 1945.

René Windey & Georges Tallir
(Wordt vervolgd)

Duitse overschrijving; regelmatig werd naar het thuisfront een deel van het verdiende loon opge-
stuurd. Hier een overschrijving van 300 Reichsmark op datum van 5.6.1944
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Kroniek 1981

28 en 29 maart: Carnaval
Tijdens het laatste weekend van maart 1981, ook halfvasten, zorgde “De Orde
der Sinaaise Bokken” voor een feestelijke carnavalviering. Het traditioneel bal op
zaterdagavond lokte veel carnavalisten naar zaal Dorpspaleis waar Staf Van Daele
als voorzitter van “De Zwarte Pieten”de “Ridderorde” kreeg aangeboden voor zijn
verdiensten voor het carnaval. 
Op zondagvoormiddag werd prins Marcel I, tevens prins van Groot-Sint-Niklaas,
met zijn gevolg feestelijk ontvangen op het stadhuis door burgemeester De Vidts
en talrijke prominenten. De burgervader overhandigde daarbij de stadssleutel
aan Marcel I, vergezeld door zijn eredames Marie-Claire en Manuella. 
Als dank brachten voorzitter Herman Coddens en zijn comitéleden een uitvoering
van het Bokkenlied. De stoet in de namiddag werd een voltreffer. Niet minder dan
36 groepen trokken, onder een stralende zon, door de straten van het dorp. Onder
hen de majoretten uit Hulst en Koewacht en de reus Raf met de reuzenkinderen
Janneke en Mieke uit Sint-Niklaas. Prins Marcel I (Vercauteren) en zijn eredames
sloten in een open wagen de stoet af.

16 mei: Nieuwe klaslokalen
Zaterdag 16 mei werden de nieuwe klaslokalen van de Vrije Lagere Meisjesschool
aan de Vleeshouwersstraat feestelijk ingewijd. Hierbij mocht directrice Lisette
Van Meirvenne – Clippeleyr heel wat prominenten verwelkomen: 
burgemeester De Vidts en schepenen, senator De Bondt, volksvertegenwoordiger
Lenaerts, rijkshoofdinspecteur Mels, vicaris-generaal De Langhe en deken Lebacq.
In haar toespraak loofde zij de dynamische aanpak van pastoor Verpoest bij de
moeilijkheden die zich ophoopten, vooral de kostprijs van 12 miljoen frank.
Na de plechtige inzegening van de nieuwbouw werden ouders, grootouders,
familieleden, sympathisanten en belangstellenden vanaf 15u30 verwacht op een
gezellig schoolfeest. Kinderen voerden dansjes uit, er was een ballonwedstrijd,
voor groot en klein de gelegenheid om iets te eten en te drinken en in de klassen
werden werkjes van de leerlingen tentoongesteld.
Ondertussen bestonden er reeds plannen voor de tweede fase van het bouwproject:
nl. een eigen turnzaal.

20 juni: de 1e Boerenmarkt
Op de historische en beschermde Dries van Sinaai vond op zaterdag 20 juni de
eerste boerenmarkt plaats. Dit tussen 14 en 18u en voor een proefperiode van
6 maanden. Land- en tuinbouwers konden er hun produkten rechtstreeks aan de
verbruiker verkopen. Het stadsbestuur hoopte zo de Dries een bijkomende functie
te geven en het contact tussen producent en verbruiker te stimuleren. Het tarief
voor deze markt bedroeg toen 10fr/m², evenveel als de Sint-Niklase donderdag-
markt.
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Bij de welkomstwoorden bemerken we vlnr: Arnold Claus, Jozef Van Loocke, pastoor Verpoest,
deken Johan Geilleit, burgemeester Paul De Vidts ? , Werner Rogiers en inspecteur Mels die met
aandacht luisteren naar directrice Lisette Van Meirvenne-De Clippeleyr.(Foto inzet)

Bij deze gelegenheid stelden enkele omwonenden een standje op voor hun zaak of herberg. We

bemerken Lisa De Decker-Van Puyvelde, Greta Vermeiren-De Wilde, Christiane Arrijn-Van Goethem,

Germaine De Wilde-Van Bossche en Brigitte Heuninckx-Van Peteghem.
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4 juli: priesterwijding
Na zijn opleiding aan het Groot-Seminarie te Gent werd Patrick D’Haenens op 4 juli
door Mgr. Van Peteghem tot priester gewijd in de Sint-Baafskathedraal. Tijdens zijn
seminarieopleiding volgde hij één jaar filosofie, twee jaar regentaat en vier jaar
theologie. De dankmis in onze parochiekerk volgde op zondag 5 juli te 11u. Daarna
ontmoette de nieuwe priester de aanwezigen tijdens de receptie in de parochiezaal.

11-juliviering:
Op zaterdag 11 juli organiseerde de stad Sint-Niklaas de Guldensporenherdenking
in  sporthal Ter Beke in de deelgemeente Sinaai. Het werd een succesvol Vlaams
feest met ruim 400 aanwezigen, waaronder heel wat prominenten. Gastspreker was
professor dr. Piet De Somer, rector magnificus van de K.U.L. Nadat hij de
geschiedenis had geschetst van de eeuwenlange miskenning door de Belgische 
Staat van het onderwijs in het Nederlands, sprak hij over zelfbestuur als enig middel
voor de ontplooiing van Vlaanderen. Het optreden van de kunstgroep Alkuone uit
Aalst en een muziekband was knap. Presentator en voorzitter van het Sinaaise
Davidsfonds Emiel Aerssens ontving achteraf dan ook niets dan lof over het
progamma.

Oktober: 10 jaar Info-Sinaai
Om 10 jaar Info-Sinaai van de dorpsraad in de kijker te zetten kwam de redactie-
raad op het idee om een ets aan te bieden. Jan Meganck, illustrator van het tijd-
schrift, was bereid deze ets te ontwerpen. Het werden er uiteindelijk twee die onze
Dries voorstellen. Van elke ets werden slechts 100 exemplaren afgedrukt. Kostprijs:
750fr per stuk, kader inbegrepen. 

Etienne De Meester

Dankmis vlnr: Onderpastoor André Bracke, Godfried Rooms, deken van Lokeren, pastoor Emiel
Verpoest, Patrick d’Haenens en Piet De Nil, pastoor van Puivelde.
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Ken je ze nog?

Gemeentebestuur en personeel 50 jaar geleden

Van links naar rechts:

Veldwachter Louis Monsieur (° 18.02.1935 Herdersem, † 26.05.1996 Leuven)

Bediende Clement Vermaere (° 26.08.1919 Sinaai, † 11.03.1983 Sinaai)

Secretaris Frans Coppens (° 09.03.1926)

Ontvanger Petrus Baeten (° 25.07.1911 Heldergem, † 03.08.1981)

Bediende Leon Van Grembergen (° 06.07.1921 Sinaai, † 11.10.2005 Sinaai)

Veldwachter Livien Poppe (° 17.04.1909 Sinaai, † 06.09.1978 Sinaai)

Schepen Oscar Weytens (° 13.01.1901 Sinaai, † 25.07.1968 Sinaai)

Burgemeester Raymond Haelterman (° 09.11.1881 Eichem,  † 09.07.1962 Sinaai)

Schepen Karel Verschelden (° 24.07.1904 Sinaai, † 20.01.1984 Sinaai)

Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 2011

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
O6  Juliëtte Vercauteren (81j), e. v. Lucien Michiels, Wijnveld
07  Valerie Ryon (37j), e. v. Stefaan Van Pottelberg, Dr. Haeltermanlaan
09  Paul Bal (79j), e. v. Louisa Group, Gentbrugge
13  Aloïs Marquenie (85j), e. v. Denise Apere, Moerbeke
22  Marcel Van De Putte (67j), e. v. Maria D’Hooghe, Hellestraat

-februari
02  Simonne Carmeliet (88j), Rh Vleeshouwersstraat
05  Marie-Antoinette Van Goethem (88j), kloosterlinge, Gent
11  Raymond Van Goethem (94j), e. v. Celestine Van Hoye, Klein-Sinaai
12  Alfonsine Moens (77j), e. v. Gilbert Van Damme, Lokeren
14  Aimé Stremersch (84j), e. v. Georgette Meirte, Belsele
20  Marie Louise Peeraer (82j), w. v. René Bruyninckx, Sint-Niklaas
27  Marcel Van Mele (81j), e. v. Angèle De Plukker, Lokeren

-maart
01  Hilde De Witte (48j), e. v. Jan Group, Hemelsbreedte

03  Lea Van Mieghem (99j), w. v. Albert Pieyns, Evergem
03  Charles Demeuricy (83j), e. v. Lucette Smet, Rh Vleeshouwersstraat
16  Jozef Moens (66j), e. v. Denise Piessens, Hellestraat
19  Magdalena Tavernier (84j), w. v. Lucien Ferket, Huize Den Dries
23  Etienne Bogaert (84j), e. v. Willy Zaman, Eksaarde
26  Magda Verschelden (73j), Leuven

-april
04  Rosa Van Vlierberghe (82j), e. v. Amedé Mels, Huize Den Dries
05  Godelieve De Plukker(77j), w. v. Gerard Ongena, Neerstraat
06  François Veldeman (66j), e. v. Diane Smet, Wijnveld
13  Elza Strijbol (87j), w. v. Theofiel Suy, Huize Den Dries
13  Albert Aper (70j), w. v. Elza Hillaert, levensgezel v. Monique Burm, Gent
17  Cecile De Rudder (64j), e. v. Paul Ongena, Puiveldestraat
21  Jozef Beirnaert (67j), e. v. Irène Van Meirvenne, Edgar  Tinelstraat
22  Nelly Claeyé (78j), w. v. Rafaël Ferket, Hulstbaan
24  Irène D’Hollander (84j), w. v. Alfons De Permentier, Klokke Roelandlaan

-mei
03  Frans Suy (84j), e. v. Clara De Wolf, Wijnveld
06  Elza Persyn (90j), w. v. Remi De Caluwé, Zwaanaardestraat
09  August Dullaert (100j), w. v. Martha Buysse, Ransbeekstraat
11  Bernadette Zaman (77j), e. v. René Windey, Puiveldestraat
13  Else Lührmann (89j), w. v. Edmond De Cock, Rh Vleeshouwersstraat
16  Maria Govaert (78j), w. v. Leon De Pauw, Rh Vleeshouwersstraat
22  René Anthuenis (97j), priester, Huize Den Dries
26  Lucette Smet (80j), w. v. Charles Demeuricy, Rh Vleeshouwersstraat
26  Martha Bussens (80j), e. v. Ernest Kurek, Vleeshouwersstraat
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26  Georgette Haentjes (83j), w. v. Nestor Dubois, Hemelsbreedte
26  Maria Van Goethem (88j), Lokeren

-juni
03  Yvonne Schelfaut (88j), w. v. Marcel Van Hecke, w. v. Valeer Van de Vijver, Sinaai
09  Alfons De Vylder (74j), e. v. Helena Verlee, Hulstbaan
13  Martha Heirman (90j), w. v. Leon De Maesschalck, Wijnveld
14  Raymond Beirens (97j), pater missionaris, Zuun
25  Luc De Roeck (60j), levensgezel v. Nadine Verbeeck, Belsele
28  Maria Maes (91j), w. v. Frans De Vogel, Rh Vleeshouwersstraat

-juli
07  Florent Beck (90j), w. v. Julia Buytaert, Huize Den Dries
08  Albert Van Osselaer (74j), e. v. Juliëtte Goossens, Lokeren
09  Bernadette Wellekens (53j), levensgezellin v. Houttequit, Luitentuit
16  Ivonne Verstocken (99j), w. v. Oswald Beirnaert, Huize Den Dries
20  Jozef Verschraege (88j), w. v. Romanie Vervaet, w. v. Agnes Laheyne, Beveren
22  Irène Notenbaert (90j), kloosterlinge, Heverlee
25  Martien Smet (84j), Zakstraat
27  Lea Meuleman (95j), w. v. Gerard Ringoot, overleden te Eksaarde
31  Hubert Smet (67j), e. v. Jenny De Wilde, Dries

-augustus
06  Anna Baeke (87j), w. v. Edmond Van Acker, Gent
09  Petrus Rollier (79j), e. v. Jeannot Peters, Merelbeke
10  Alice Gabriël (80j), w. v. René De Bock, Huize Den Dries
15  Paul De Meester (77j ), Vleeshouwersstraat
22  Petrus De Clercq (81j), w. v. Luciana D’Haese, Wijnveld
25  Simonne Vercauteren (77j), w. v. Emiel Verbeeck, Stekene
26  Ronny De Witte (52j), e. v. Conny Smet, Stekene

-september
05  Marcel Vercauteren (80j), w. v. Maria De Weggheleire, Huize Den Dries
11  Margaretha Gysel (84j), zuster Pia, Maricollen Waasmunster
13  Kurt Notenbaert (42j), e. v. Annick Boon, Hulstbaan
17  Marcel Baart (79j), e. v. Godelieve Paelinck, Sinaaidorp
17  Frebonia Notenbaert (80j), e. v. André Polfliet, Edgar Tinelstraat
19  Patrick Goethals (59j), e. v. Monique Van Loey, Molenstraat
21  Michel Raes (74j), e. v. Godelieve De Mulder, Dr. Haeltermanlaan
22  Andre Vercauteren (70j), w. v. Dorothea Van Santbergen, Huize Den Dries
27  René Van Pottelberg (77j), w. v. Jeannine Meirte, 

levensgezel v. Elvira Pensaert, Zele
-oktober
01  Jozef Verstraete (73j), e. v. Hetty Poppe, Waasmunster
02  José Leys (87j), w. v. Alfons Varewyck, Edgar Tinelstraat
07  Ivonne Smet (80j), w. v. Robert De Geest, Populierenstraat
14  Georgette Braeckman (72j), w. v. Julien De Schrijver, P. Christophestraat
14  Etienne Heirweg (61j), e. v. Chris De Veirman, Eksaarde
16  Herman Van Mele (78j), Belsele
18  Rafaël Poppe (78j), e. v. Livina Van Gaever, Waasmunster
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23  Willy Van Hooste (73j), e. v. Maria Mortier, Stekene
24  Maurice Verbraeken (90j), e. v. Agnes Wylock, w. v. Juliëtte De Witte, Moerbeke
28  Emilie Raes (93j), e. v. Maurice De Bock, Berlare

-november
03  Hendrik Piessens (75j), e. v. Mariëtte Vael, Bellemanstraat
07  Irène Schatteman (93j), w. v. Albert Van Vossel, Huize Den Dries
08  Juliana Raes (83j), Huize Den Dries
10  Claire Bouché (57j), e. v. Alfons Lambrechts, Zakstraat
15  Lea De Jonck (75j), e. v. François Van Vlierbergen, Sint-Niklaas
17  Fernanda Maes (93j), w. v. Cesar Troch, Sint-Pauwels
21  Maria Smet (82j), w. v. Kamiel De Coster
22  Annie Scheerlinckx (87j), w. v. Gerard De Jaegher, Neerstraat 
27  Werner De Block (75j), e. v. Godelieve Maes, overleden te Gent
30  Willy Van Rumst (69j), e. v. Jacqueline Maras, Sint-Niklaas

-december
04  Joanna Van Pottelberge (90j), w. v. Albert Hamelinck, Sint-Niklaas
22  Julia Vermeulen (96j) w. v. Edward De Jaeck
23  Leon Dierick (87j), e. v. Godelieve Smet, Hulstbaan
23  Bertha Cornu (81j), e. v. Frans Vermeulen, Sint-Niklaas
24  Cesar Meuleman (98j), Rh Vleeshouwersstraat
28  Fabienne De Plukker (83j), e. v. Gaston Vermeulen, Hulstbaan
31  Roger Vispoel (81), w. v. Christiane Meyskens, Rh Belsele 

André Bal en Etienne De Meester                

E.H. Marcus Ongenae, pastoor te Sinaai, geboren te Zaffelare in 1765, overleed hier op 28 maart  1830


