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Disselingen
Een geslaagde “Nacht van de Geschiedenis”:
Onze heemkring, het Davidsfonds en onze pastoor kunnen tevreden terugblikken
op een geslaagde “Nacht van de Geschiedenis” rond het thema “Religieus textiel
uit Sinaai”. Tijdens het voorafgaande weekend bezochten een 70-tal personen de
tentoonstelling in de parochiekerk. ’s Anderendaags maakten een 80-tal schoolkinderen nader kennis met de verschillende misgewaden.
Op dinsdagavond 24 maart telden we 85 aanwezigen die geboeid luisterden naar
de voordracht en de rondleiding tussen het getoonde textiel van Annemie Van Dyck.
De avond eindigde met een gezellige babbel waarbij een drankje werd geserveerd.
Eens te meer is bewezen dat de kerk ook voor bepaalde tentoonstellingen een
geschikte plaats kan zijn.
Kermis
Het kermis vieren was oorspronkelijk een jaarlijks volksfeest ter gelegenheid van
de gedenkdag van de wijding van het kerkgebouw. Maar mensen feesten graag
waardoor het kermisgebeuren stilaan uitdeinde naar de wijken van het dorp. Het
ging zo ver dat er zelfs een kermis was op de Beek, in de Hondsnest en zelfs op de
Bezekoek aan de boskapel.
Kermis vieren is van vele tijden maar het onderging in de loop der jaren een
opvallende evolutie. Bekijk maar eens aandachtig het kermisprogramma van
Sinaai uit 1924 en vergelijk het met 2009.
Lysdonckhof
Bij opzoekingen over Eksaarde vond Alex Dierick van heemkring De Souvereinen
uit Lokeren twee teksten i. v. m. het Lysdonckhof. We gaan graag in op zijn voorstel
om deze twee sprokkels op te nemen in Sinaïek. In dit nummer vind je het eerste
deel, in volgende Sinaïek het tweede.
Spotnaam
Sinaainaars noemt men met een spotnaam de “schenkeleters”. Die bijnaam hebben
ze gekregen in de tijd dat men te Sinaai handel dreef in hoornvee en er hier veel
slachters waren. Die brachten hun geslachte dieren naar de markt van Lokeren of
Sint-Niklaas. Men beweerde dat die beestjes zo mager waren dat men ze aanzag als
een schenkel (been). Natuurlijk was dat fel overdreven en was die naam voor de
dieren zelf bedoeld. Het woord schenkel is nadien overgegaan op de veehandelaars
en uiteindelijk op gans de bevolking.
De spreuk “Mager en taai als de bokken van Sinaai” is algemeen gekend in het
Waasland maar heeft niets te maken met de spotnaam. Vroeger leefde er in ons
dorp een zekere familie De Bock. De leden ervan waren zo groot en mager dat men
er die spreuk op gevonden heeft.
Hier komt “bokken” voort van een familienaam en niet van het woord bok, een
mannelijk dier.
Etienne De Meester
voorzitter
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Het Lysdonckhof te Sinaai (deel 1)
Alex Dierick is een eminent heemkundige uit Lokeren, die vooral publiceert in het tijdschrift
De Souvereinen. Hij was echter bereid een bijdrage over het Lysdonckhof voor onze Sinaïek
te schrijven. We laten hem graag twee nummers na elkaar aan het woord. Ter informatie:
ten tijde van de Franse revolutie werd het Lysdonckhof, tot dan in het bezit van de abten van
Boudeloo, door de Franse bezetter als staatseigendom aangeslagen.
Bij opzoekingen in het Rijksarchief te Gent in verband met de gemeente Eksaarde
tijdens de woelige tijden van de Franse Revolutie 1789-1800, kreeg ik in de inventarissen ook documenten onder ogen over de buurgemeenten. Tijdsgebrek dwong
mij mijn aandacht te concentreren op Eksaarde waarover ik in het heemkundig
tijdschrift De Souvereinen vanaf juni 2002 geregeld de resultaten vertelde. (1)
Soms vroeg ik eens een veelbelovend document aan van een buurgemeente zoals
Sinaai of Moerbeke. Daarbij nam ik kort notities over de inbeslagname van de
mobilaire goederen op het Lysdonckhof. In die periode noteerde ik ook iets
dergelijks over het meubilair van de heer van Eksaarde. (2)
De sprokkel over Lysdonckhof te Sinaai. Aangeslagen goederen 1794-1795
In een begeleidende brief van 30 nivose jaar 3 (19 januari 1795) zendt Fisco,
hoofdschepen van Waas, aan het Hoofdcollege van het Land van Waas een inventaris
en een proces-verbaal in uitvoering van het besluit van 9 frimaire jaar 3 (29 november
1794) van het Hoger Centrale Bestuur betreffende het leggen van de zegels op de
mobilaire goederen van afwezigen (geëmigreerden) en hij meent dat het een
voldoende maatregel is in afwachting van verdere orders (3).
Op 18 nivose jaar 3 (7 januari 1795) hebben Joseph De Prijcker (4) en Joseph
Emmanuel Van Remoortere (5), commissarissen van het gemeentebestuur van
Sinaai, vergezeld van de burger Fisco, hoofdschepen in het HC van het Waasland,
zich om half twaalf voor de middag begeven naar het “kasteel” Lysdonckhof, dat
toebehoorde aan de abdij van Boudeloo te Gent, met het doel de zegels te leggen op
de deuren van het ”kasteel”. Daar aangekomen hebben zij vastgesteld dat de
deuren reeds verzegeld waren door het agence de Commerce opgericht te St.-Niklaas.
Zij hebben dan daarboven kruisgewijs de zegels aangebracht die Fisco had meegebracht
volgens het besluit de dato 9 frimaire jaar 3 van het Hoger Hoofdsbestuur van
België. Bovendien hebben zij de zegels aangebracht op een poort die toegang
verleent tot de kapel die zij geopend hebben door een venster te openen en hebben
ook de zegels aangebracht op de verdieping op een deur die toegang geeft tot de
zolder.
Bovendien hebben zij eerst de inventaris van de voorwerpen die zich in het
“kasteel” bevinden, weer aangeplakt. De inventaris was voordien opgesteld door
het gemeentebestuur van Sinaai; daarvan hebben zij een authentiek afschrift
gemaakt voor de genoemde Fisco.
Tenslotte hebben zij gevraagd wie de meubelen in de gebouwen moest gadeslaan.
De burger Guillaume Vander Heyden heeft zich gemeld als aangestelde verantwoordelijke en aan wie verbod was opgelegd om er iemand zonder bevelschrift
van het HC, binnen te laten. Daarop hebben zij het bovenstaande verslag getekend
“om het echtheid te geven”.
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Bij voorgaand proces-verbaal was een kopie van de bovengenoemde inventaris
gevoegd, “Inventaire des meubles trouvés tant au chateau dit Lysdonckhof que dans
quelques fermes appartenants à l’abbaye de Boudeloo” in opdracht van HC in hun brief
van 23 september 1794.
Bij de weergave van de inhoud volgen wij naast een Franstalige versie toch de
nauwgezette vertaling van de inventaris. (6)

Op het kasteel Lysdonckhof
In de grote salette (zaal)
6 tafels, 15 stoelen, 2 zetels, 21 schilderijen.
In de tweede kamer
Enige zaken van weinig waarde en prondelingen.
In de kapel
1 altaar, 2 koperen kandelaars, 1 houten kruisbeeld, 2 beelden van heiligen en
1 schilderij.
In de twee kamers bij de kapel
3 bedden met gordijnen, 11 stoelen, 1 kleerkast, 2 tafels, 7 kussens, 17 schilderijen.
In de kamer van de prelaat (7)
1 bed met toebehoorten (gordijnen), 20 schilderijen, 2 tafels, 1 knielbank (of
bidstoel), 8 stoelen.
In de eetplaats
25 schilderijen,1 kleerkast, 1 commode, 14 stoelen en 3 tafels, 1 barometer, 1
spiegelken, 4 kristallen blackers (lampen), enig porceleinwerk, een figuratieve kaart
van het Lapscheuregat.
Op de kamer van de procurator (8)
5 koperen kandelaars, 1 tafel met 12 stoelen.
In de kamer van de onder-procurator
1 bed met 2 stoelen.
In de tweede bovenkamer
1 tafel met 2 bedden en 1 stoel.
Derde bovenkamer
1 bed, 6 stoelen en 2 tafels.
Vierde bovenkamer
1 bed, 6 stoelen en 1 tafel.
Vijfde bovenkamer
3 bedden, 4 stoelen, 2 tafels, 3 schilderijen.
In de zaalkamer (la chambre du salon)
3 bedden, 1 tafel, 7 stoelen.
Op het zolderken
2000 lege flessen. salvo justo.
Op de kamer van de knechten
4 bedden.
In de keuken
2 tafels, 2 kastjes, 8 stoelen, 6 koperen caserollen, 4 marmiten, 2 ketels, 6 tangen en
branders alsmede enig keukengerief.
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In de stallen of remisen
1 disselvoiture met vier wielen, enig gezaagd hout.
In de gloriette (9)
6 stoelen.
In de hof
Enige stenen pasturen.
In de wallen van het kasteel
1 schuitje en 1 boot.
Op den hof van Jacobus Pilaet, landsman op Klein Sinaai (10)
50 voeren of karren eiken slaghout., 50 karren bratsen (racines de chènes), 30 karren
sperrefaceel (11), 3 mijten pinsen ende reesers (?) samen makende het getal van 3000.
Op den hof van landsman Pieter Teirbroot (16)
Eindelijk tot 3000 pinsen en een watermolen.
Aldus de vorenstaande inventaris bij ons wethouders van de prochie Sinaai
opgesteld 29 september 1794, in de vergadering gebracht van 23 oktober 1794,
was ondertekend P. Heynderickx (13), P.J. Verschelden, A. D’hanis (14) en J. De
Prijcker; de Franse kopie bovendien ook door Fisco. Voor akkoord met het origineel, was ondertekend door J. E .Van Remoortere.
Aansluitend werd er in de Franstalige kopie nog een stukje meer geschreven:
(in vertaling)
“Vandaag 1 brumaire jaar 3 (22 oktober 1794) in aanwezigheid van de gemeenteofficieren en de griffier van de gemeente. Dezelfde dag hebben wij ons begeven
naar Lysdonckhof … en hebben er de inventaris opgesteld van alle matrassen,
hoofdkussens, dekens, en lakens op het genoemde hof, als volgt:
18 strozakken
4 pluimen matrassen
13 pluimen hoofdkussens
3 matrassen met een wollen hoofdkussen
2 hoofdkussens met stro
13 wollen dekens
Er worden geen lakens vermeld.
De lijst werd ondertekend door P. Heynderickx, A. D’haenis, J. De Prijcker, en J.E.
Van Remoortere.
In het kantwit naast de tekst werd vermeld “De voorwerpen van deze lijst werden
vervoerd op dezelfde dag naar St.-Niklaas door 2 bedienden van het Agence de
Commerce in St.-Niklaas”.
Aansluitend bij vorige teksten gaat de kopie (zowel de Vlaamse als de Franstalige
tekst) verder met Inventaris van enige meubelen toebehoord hebbende aan de abdij van
Boudeloo tot Gent en bevonden in de remisen (les écuries) van het kasteel Lysdonckhof als
in enige huizen van particulieren binnen de prochie Sinaai …
In de remisen of stallen van het Lysdonckhof
Allereerst 2 koetsen ieder met vier wielen, groen geverfd, 2 harnassuren, een grote
hoeveelheid gezaagde eiken planken en grote stukken en een grote menigte brandhout welk daar is gebracht door Jacobus Pilaet en Pieter Teirbroot.
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In het huis van Dokter Bouckaert. (15)
14 schotels, 12 borden, 2 lampetkommen, 2 koffiekannen, 1 bierpot, al het vorige
in tin, 3 koperen komforen, 4 koperen kandelaars, een rood koperen bekken, een
ijzeren kaarsensnuiter, een rood koperen spoelbak met deksel, 3 zilveren taartschotels,
3 zilveren zeefjes, een zilveren pot met deksel, een grote en een kleine klok.
In het huis van Schelfhaut in het Dorp. (16)
Een staande horloge in een spiesse kas (spitspijn, dennenhout), 12 rood overtrokken
stoelen, 9 schilderijen, een tinnen schotel, 1 loden kom om de handen te wassen.
De laatst vermelde inventaris werd gemaakt op 7 januari 1795 en ondertekend door
J. De Prijcker en J.E. Van Remoortere.
Alex Dierick
Lokeren
Bronnen en noten:
(1) De reeks teksten Een dorp in woelige tijden met verscheidene onderdelen Eksaarde in 1787-1789,
enzovoort . De reeks werd in september 2008 voorlopig afgesloten met een bijdrage (nr. 9) in 2 delen
over De parochiekerk en de priesters van Eksaarde, 1794 tot 1802.
(2) Alex Dierick Bezittingen van politieke vluchtelingen werden aangeslagen in 1794. In: De Souvereinen, 37ste jg.
(2006), nr. 4, p. 195-196.
(3) Rijksarchief Gent, Fonds van het Scheldedepartement, in bundel nr. 2005/6.
(4) Joseph De Prijcker, eerst agent municipal in die periode, later maire of burgemeester in Sinaai, woonde in
de dorpskern , overleed op 11 augustus 1812, 64 jaar oud, was ‘particulier’ of rentenier. Geboren te
Sinaai als zoon van Jean De Prijcker en Marie Rooms. Zijn 11 jaar jongere broer Jacques was brouwer.
(5) Joseph Emmanuel (soms ook Emile) Van Remoortere, werd in februari 1796 aangesteld als secretaris
van de kantonnale ‘municipaliteit’ Belsele waartoe ook Sinaai behoorde. Hij moet later uit die functie
ontslag nemen omdat hij twee broers heeft die officier zijn in het keizerlijke Oostenrijkse leger.
Onverenigbaar ! Hij overleed te Sinaai op17 maart 1843.
(6) RAG, Fonds Scheldedepartement, bundel nr. 3355/15.
(7) prelaat, titel van geestelijken als bisschoppen, abten, priors met paarse elementen in hun liturgische kledij.
(8) procurator, administrateur, gekozen en gemachtigd beheerder van de materiële bezittingen van een
klooster of abdij
(9) gloriette, priëeltje, lusthuisje , zomerhuisje in een park of tuin
(10) Jacobus / Jacques Pilaet, landbouwer, overleed op 24 fructidor jaar 9, 62 jaar oud. Geboren te
Evergem als zoon van Livin Pilaet en Anne Marie De Kesel.
(11) faceel, facseel: samengebonden bundels gekapt hout van een bepaalde lengte, o.a. bakkersfaceel,
bundels hout voor in de bakkersoven; pinsen of spinsen hout.
(12) Pieter Teirbrood, overleed als 67-jarige landbouwer op 2 april 1821 in zijn huis op Swavenaerde te
Sinaai, zoon van Andries Teirbrood en Aldegonde De Bock.
(13) Pierre Heynderickx, overleed op 5 frimaire jaar 10, 81 jaar. Geboren te Koewacht, zoon van Jean Guillaume
Heynderickx en Marie Claps. De kroniekschrijver en bakker Jacques / Jacobus Geubels was zijn neef.
(14) Andries Dhanis, landbouwer, overleden op 26 januari 1824 in de ouderdom van 85 jaar. Hij woonde
op de wijk Kwaedhoek. Hij was de zoon van Adrianus Dhanis en Anna Schelfaut en weduwnaar van
Joanna Petronella De Smet.
(15) Over dokter Bouckaert is niets terug te vinden in de overlijdensregisters van Sinaai .
(16) … Schelfaut: aangezien de voornaam ontbreekt kunnen geen persoonsgegevens teruggevonden
worden….
(Persoonsgegevens genoteerd uit de overlijdensregisters op het Stadsarchief St.-Niklaas, Modern
Archief Sinaai, registers 335 en volgende.)
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Kroniek 1970
-februari – maart: varkensvetmesterij

Op 20 februari legde de NV COVAM het plan voor aan het gemeentebestuur
om een vetmesterij voor 4000 varkens op te richten aan de Kernemelkstraat. Het
uitgehangen bericht zette Sinaai in rep en roer. Een actiecomité werd opgericht en
startte met een grote protestactie waarbij duidelijke slogans op 125 borden
verspreid werden. Toen het schepencollege op 6 maart een advies moest uitbrengen,
verschenen noch de burgemeester noch de schepenen op de zitting in het
gemeentehuis. De vier stallen van 50 m bij 12 m kwamen er uiteindelijk niet.

-diamanten kloosterjubileum

Op donderdag 19 maart vierde zuster Clothilde Heirwegh haar diamanten kloosterjubileum met een plechtige concelebratie in de kapel van de zusters Reparatricen.
Zij trad er in het klooster in 1907 en deed haar geloften op 19 maart 1910. Bijna gans haar
kloostertijd, waarvan ze 35 jaar in Frankrijk doorbracht, was zij een optimistische
keukenzuster. Zij had nog twee zusters, Jeanette en Emilie, in de orde der Reparatricen.

-april: onderscheiding

Tijdens de Gentse Floraliën van 25 april tot 4 mei werd bloemist Jaak Verschelden
tweemaal onderscheiden met een zilveren medaille voor zijn zelfgekweekte maranta’s,
een plant met oorsprong in Brazilië die hij uitvoerde naar onze buurlanden.

-mei: oprichting gemeentelijke sportraad

In het jaar van de “Sportbiënnale ‘70” werd ook in Sinaai op advies van de gemeenteraad een sportraad opgericht. “Sport brengen tot bij de mensen” was de algemene
doelstelling. In het bestuur zetelden aanvankelijk: Arthur Baeckelandt (voorzitter),
René Van Britsom (ondervoorzitter), Etienne De Meester (secretaris en sportgangmaker Sportbiënnale ’70), Jos Andries (penningmeester), Nele Maes, Arnold Ott,
Paul De Greyt, André Stremersch, André Polfliet en André Verschelden. Bij de fusie
op 1 januari veranderde de naam sportraad in sportwerkgroep. De zeskampen,
vanaf 1983 tijdens de Volkssportfeesten, zijn al bijna 40 jaar het uithangbord van
deze raad.

-juni: harmonie naar 1ste divisie

Op 20 juni nam de harmonie Sint-Cecilia deel aan het provinciaal muziektornooi te
Hamme en bood zich aan in 2de divisie. De jury promoveerde de Sinaaise muzikanten
naar 1ste divisie voor de duur van twee jaar. Voor deze prestatie werden zij
plechtig ontvangen op het gemeentehuis.

-gemeentelijke avondleergangen

Eind juni verliet ere-inspecteur basisonderwijs Marcel De Vos als directeur de
gemeentelijke avondleergangen, in de volksmond “de tekenschool”. Hij trad er in
dienst op 1 januari 1928 en werd tot directeur benoemd in 1936. Op 1 september
volgde Etienne Van Mele hem op.

-augustus: kapelbrand

In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 augustus brak brand uit aan het dak van
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de kapel der zusters Reparatricen in de Dorpsstraat. Gelukkig merkte het echtpaar
Paul en Miet De Greyt – Thuysbaert spoedig de eerste vlammen zodat de
brandweer van Sint-Niklaas snel ter plaatse was. De schade aan de kapel was groot
maar het kloostergebouw kon gevrijwaard worden. Later werd deze kapel hersteld;
nu doet ze dienst als polyvalente ruimte.

-nieuwe bibliotheek

Op zaterdag 29 augustus opende een nieuwe bibliotheek haar deuren op de bovenverdieping van de nieuwste vleugel van het parochiehuis. Bibliothecaris Jozef
Verschelden verwelkomde de genodigden en schetste de geschiedenis van de
bibliotheek. Deze begon met een fonds van 345 boeken en groeide tot ongeveer
6000 stuks in 1970. Ondertussen is ze verhuisd naar de Edgar Tinelstraat.

Bibliothecaris Jozef Verschelden

-september: zusters Maricollen

Nadat de Mariazusters van Sint Franciscus reeds in 1963 hun zorg voor de ouderlingen
in Sinaai hadden beëindigd, verlieten ze na het schooljaar 1969-70 ook het onderwijs.
De laatste directrice, zuster Roberta, werd op 1 september opgevolgd door mevrouw
Lisette Van Meirvenne – Clippeleyr. Velen zullen nog wel herinneringen hebben aan
de vele zusters die in de meisjesschool les gaven.
43

-oktober: gemeenteraadsverkiezingen 11 oktober

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Sinaai konden de inwoners voor het
eerst kiezen tussen drie lijsten. Naast de lijst “Verschelden” verscheen de lijst
“Nieuw”, gesteund door de Volksunie, als een nieuwe concurrent in de dorpspolitiek.
Voor de derde lijst zorgde Achiel De Vijlder op zijn eentje en dit uit onvrede met de
ACW-vleugel van de lijst van uittredend burgemeester Verschelden.
De verkiezingsuitslag: “Verschelden” 1594, “Nieuw” 841, “De Vijlder” 512 stemmen.
De verkozenen:
Lijst “Verschelden”: Karel Verschelden (bleef burgemeester), Johan Verstraete,
Arthur Baeckelandt, Martin Verschraege, Albert Van Rumst (schepen), Joris Bracke,
Gerard Van Hecke en Theodoor Van Daele.
Lijst “Nieuw”: Paul Vercauteren, José Thierens (schepen), Marcella Anthuenis en
Willy Poppe.
Lijst “De Vijlder”: Achiel De Vijlder
De raad telde voor het eerst 13 leden, waaronder 8 nieuwelingen en 1 vrouw.

-november: 10 jaar “Katrienwiel”

In oktober 1960 besloot onderpastoor
De Roover om een vendeliersgilde op te
richten op de parochie. Ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan organiseerde
het bestuur een gezellige bijeenkomst
voor alle oud-vendeliers met hun
echtgenote. Hoofdman André Van
Rumst gaf een historisch overzicht
terwijl onderpastoor en proost J. Boone
de betekenis van het katrienwiel
toelichtte. Tijdens de voorbije 10 jaar
behaalden de leden vele prijzen op
diverse sportfeesten en waren zij steeds
present om met hun vendelspel de
plaatselijke feesten meer kleur te geven.
Onderpastoor Jozef Boone

-harmonie in het nieuw

Bij de viering van haar jaarlijks Sint-Ceciliafeest verscheen de harmonie in een
nieuw donkerblauw kostuum, geleverd door de kledingzaak van Paul Van Poucke
aan de Vleeshouwersstraat. Na de jubelmis volgde een plechtige ontvangst op het
gemeentehuis waar een aantal muzikanten eretekens werden opgespeld. Frans
Strobbe kreeg de zilveren medaille in de Kroonorde, terwijl de zilveren medaille in
de orde van Leopold II werd toegekend aan Julien Anthuenis, Edgard De
Messemaeker, Jan Pauwels, Edgard Smet, Achiel Van Bocxlaer, Jules Van
Lysebetten en Gerard Van Mele.
Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1991
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
02 Coleta Heyninck (80 j), e. v. Roger Heirwegh, Wijnveld
04 Domien Naudts (84 j), w. v. Bertha Ferremans, Moerbeke
05 Oscar De Wilde (76 j), e. v. José Delacourt, Belsele
09 Albert Van Puyvelde (75 j), w. v. Maria Raes, Wijnveld
16 Maria De Pauw (93 j), w. v. Emiel Maes, Cadzandstraat
17 Albert Dykers (97 j), w. v. Vincentia Van Remoortere
17 Lea Meyskens (73 j), e. v. Achiel Van Bocxlaer, Dries
18 Julia Smet (65 j), e. v. Omer Rossaert, Sint-Niklaas
24 Louis Paelinck (59 j), e. v. Irène De Smet, Leebrugstraat
-februari
02 Rachel Heye (78 j), w. v. Omer Verschaffel, Sint-Gillis
04 Kamiel Van Gucht (84 j), e. v. Louisa Van Osselaer
08 Louis Poppe (82 j), e. v. Suzanna Desaunois, Waasmunster
08 Elisa Zaman (78 j), w. v. Livien Poppe, Dr. Haeltermanlaan
10 Augusta D’Haese (96 j), w. v. Oscar De Haene, Deurne
12 Frans Van Boxelare (79 j), e. v. Rosa Thibaut, Sint-Niklaas
20 Evelina De Vos (92 j), zuster Claris, Lokeren
25 Joanna Beirens (67 j), w. v. Krakowczyk, Wijnegem
25 Alice Coumans (88 j), w. v. Cornelis Donkers, Kapellen
25 Martha De Langhe (85 j), w. v. Ernest Goossens, Beveren
-maart
01 Theofiel Raes (99 j), w. v. Victorine De Maeyer, Oude Heirweg
04 Henriëtte Schaut (82 j), w. v. Leon Bocklandt, Grembergen
05 Melania Vaal (94 j), w. v. Hilarius Hilgert, Sint-Niklaas
10 Kamiel Van Grembergen (60 j), e. v. Loraine Smekens, Katharinastraat
14 Gerard Verstocken (84 j), w. v. Anna Roelandt, Zwaanaardestraat
22 Irène Mathys (71 j), w. v. Marcel Haegeman, Brugge
23 Emma Creve (76 j), e. v. Henri Polfliet, Molenstraat
23 Peter Bracke (15 j), zoon v. Daniël en Erna Heyens, Gent
27 Camiel De Saegher (74 j), w. v. Maria De Pillecyn, Dr. Haeltermanlaan
-april
01 Alice Maes (91 j), w. v. René Bal (91 j), Heirstraat
14 Maria Brijs (83 j), w. v. Frans Varewyck, Sinaaidorp
14 Marcel Vercauteren (66 j), e. v. Joanna Franckaert, Moerbeke
15 Yvonne Van Eeghem (80 j), w. v. Jozef De Baecke en van
Albert Polfliet, Sinaaidorp
16 Rachel De Smedt (92 j), w. v. Omer Moens, Leebrugstraat
19 Alois Zaman (83 j), e. v. Alida De Geest, Sint-Niklaas
19 Martha De Meuricie (83 j), w. v. Prosper Elegeert, Zele
45

20 Albert Baeke (75 j), e. v. Emma Smet, Etterbeek
20 Romanie Creve (71 j), w. v. Leo Polfliet, Sint-Niklaas
22 Florida Van den Broeck (82 j), Edgar Tinelstraat
26 Suzanne Van der Linden (60 j), Weimanstraat
-mei
01 Edgard Schatteman (79 j), e. v. Rachel D’Hanis, Edgar Tinelstraat
10 Martha Eyerman (94 j), w. v. Jozef Van Hoye, Eksaarde
11 René Schaut (80 j), e. v. Yvonne Raes, Sint-Niklaas
11 Oscar De Ruysscher (78 j), w. v. Anna Van Gassen,Sint-Niklaas
13 Irena De Bock (65 j), e. v. Arthur Callaert, Waasmunster
17 Leontine Meuleman (57 j), e. v. René Passet, Belsele
16 Renilde De Plukker (84 j), e. v. Leo Vercauteren, Lokeren
22 Leo Van Poucke (76 j), e. v. Anna Smet, Molenstraat
28 Luc De Mits (41 j), e. v. Nadya De Clercq, Leuven
-juni
03 Marcel Waegeman (83 j), e. v. Anna Rooms, Dr. Haeltermanlaan
06 Germaine Heirwegh (74 j), w. v. Wilmer Landuyt, Sint-Niklaas
12 Julia Laureys (89 j), w. v. Gerard Van den Bossche, Wijnveld
13 Maria De Visscher (67 j), e. v. Lucien Joos, Dr. Haeltermanlaan
13 Gerard Roels (67 j), e. v. Louisa De Mey, Waasmunster
14 Frans Ryckaert (81 j), e. v. Maria Claes, Sint-Niklaas
20 Stijn Van Poeck (1 j), zoon v. Gaston en Denise Boex, Weimanstraat
26 Maria Behiels (88 j), w. v. Antoon Yzewijn, Wilrijk
-juli
01 Germaine De Cock (66 j), e. v. Achiel Schelfaut, Hulstbaan
01 Emma Aandenboom (90 j), w. v. Desiré De Witte en van
René Verschueren, Sint-Niklaas
09 Marie-Louise Rooms (48 j), e. v. Willy Roels, Waasmunster
22 Willy Van Puyvelde (55 j), e. v. Simonne Lauwers, Stenenmuurstraat
23 Maria Verbraecken (85 j), w. v. Florent Van Borm, Sint-Gillis
27 Gerry De Plukker (17 j), zoon v. Alfons en Hedwige Delanghe, Gent
-augustus
13 Magdalena De Weggheleire (81 j), w. v. Aloïs Wauters, Sint-Niklaas
16 Martha Polfliet (87 j), w. v. Jean Vrancken
18 Willem Van den Bossche (73 j), e. v. Germaine Vermeulen, Puivelde
18 Elisabeth Van Goethem (76 j), w. v. Henri Raes, Sinaaidorp
28 Aloïs Mys (82 j), e. v. Eugenie Blomme, Molenstraat
-september
08 Edwin Polfliet (27 j), zoon van Michel en Miet Verhelst, Wijnveld
15 Julia Meirte (85 j), w. v. Aloïs Van Driessche, Sint-Gillis
20 Elisabeth De Cock (76 j), e. v. Joris Maes, Vleeshouwersstraaat
22 Kamiel Varewijck (77 j),w. v. Marie Van Bossche en van
Jeanne Marckx, Franciscuslaan
23 Martha Verlent (84 j), w. v. August Creve, Sint-Niklaas
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23 Octaaf Durinck (94 j), e. v. Josepha Heyndrickx, Zwijndrecht
24 François Grobet (53 j), e. v. Blanca Van Bladel, Hulstbaan
27 Georges De Maesschalck (78 j), e. v. Zulma De Block, Sint-Niklaas
-oktober
03 Paul Van den Broeck (60 j), e. v. Marie-Rose Maes, Wijnveld
03 Marcel Smet (69 j), e. v. Katia Polerva, Puivelde
04 Jozef Verschraegen (89 j), w. v. Maria Smet, Vleeshouwersstraat
06 Leo Elegheer (83 j), w. v. Julia De Coninck, Hulstbaan
07 Magdalena Van Buynder (81 j), w. v. Petrus De Plukker, Sint-Niklaas
11 Kamiel Platinck (73 j), e. v. Celesta Van Kerckhove, Eksaarde
24 Bernadette Van Laere (86 j), w. v. Edmond Van Buyten, Sint-Niklaas
28 Martha Minnebo (91 j), w. v. Hector Moens, Aalst
29 August Schietse (73 j), w. v. Jeannine Baecke, Sinaaidorp
-november
01 Gerardine Van Overmeire (83 j),w. v. Adolf Samson, Klokke Roelandlaan
09 Frans De Block (67 j), Stenenmuurstraat
09 Paulina Sawula (80 j), w. v. Victor Van Goethem, Stekene
12 Hendrik Everaert (77 j), e. v. Maria Braeckman, Lokeren
20 Germania Platinck (85 j), w. v. August Laheyne, Lokeren
21 Robert Tevenie (75 j), pastoor van Klein-Sinaai
27 Julia De Cock (77 j), w. v. Robert Van Osselaer, Waasmunster
30 Adolf Van Osselaer (85 j), Moerbeke
-december
05 Celeste Van Bocxlaer (83 j), w. v. Josephus Rossaert,Belsele
05 Jozef Van Marcke (78 j), w. v. Rosalia Dullaert, Sint-Niklaas
09 Yvonne Gref (55 j), e. v. Leon Van Boven, Edgar Tinelstraat
09 Sidonie Van Hecke (76 j), w. v. Aloïs Maes, Wijnveld
10 André Ringoot (65 j), Hulstbaan
10 Astère Seghers (78 j), w. v. Lea Staessens, Sinaaidorp
18 Aloïs Van de Vijver (83 j), e. v. Maria Van Britsom, Heirstraat
21 Frans Notenbaert (93 j), w. v. Mariette Omen, Luitentuitstraat
22 Petrus Van Biesen (63 j), e. v. Camilla D’Haen, Sinaaidorp
22 Rudy Schatteman (24 j), zoon v. Edgard en Rachel D’Hanis, E. Tinelstraat
24 Hilda Maes (55 j), e. v. August Smekens, Zwaanaardestraat
29 Gilbert Cerpentier (70 j), e. v. Alice Meul, Hellestraat
André Bal & Etienne De Meester
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