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Disselingen
Kermis vieren
De jaarlijkse kermis staat weer voor de deur. Tot 1938 werd deze gevierd op de
tweede juli of op de zondag erna, als de tweede geen zondag was. Vanaf 1939 werd
de tweede zondag van juli als vaste datum ingevoerd. Waarschijnlijk wilde het
gemeentebestuur hierdoor vermijden dat Sinaaikermis samenviel met het sluiten
van de Sint-Niklase kermis, wat schaadde aan de publieke belangstelling (de kermis
van Sint-Niklaas begon destijds op de laatste zondag van juni). Door deze verschuiving kon de 11-juliviering meestal beter ingepast worden in de kermisweek.
Het plaatselijke Davidsfonds organiseerde deze viering jarenlang op donderdag en
later op de maandag van de kermisweek.
De laatste jaren is deze 11-juliviering uitgegroeid tot een echt volksfeest op zaterdagavond waarbij het stadsbestuur samenwerkt met de Dorpsraad, andere culturele
verenigingen (Davidsfonds, Landelijke Gilde/KVLV, Amedee Verbruggenkring,
KAV, KVG) en JOC Troelant.
Lang geleden organiseerde de Middenstandsbond van Sinaai een “Tentoonstelling
van Handel en Nijverheid” (een soort handelsbeurs) ter gelegenheid van de kermis.
Getuige hiervan is het programma uit 1925, afgebeeld op blz. 40 en 41. Het is
de moeite waard om de ambachtslieden en hun beroep uit die tijd nog eens in
herinnering te brengen. Voor de versiering zorgden de vier gekende bloemisterijen
uit ons dorp.
Bezoek koningin Fabiola
Omdat het bezoek van koningin Fabiola een belangrijke gebeurtenis was in
1978 tonen we in de “kroniek” hierover wat meer beeldmateriaal. Voor foto’s over
het kort verblijf op de hoeve van het gezin Daniël en Suzanne Van Eynde – Maes
aan de Helsvuurstraat en de ontmoetingen op de Dries doken Georges Tallir en
Walter Vermeiren in hun persoonlijk archief.
Schenkingen:
André Van der Meulen: de eerste vlag van het feestcomité van Duizend Appels
met geborduurde tekst, gemaakt door Maria Meirte
Hugo en Blanche Van den Bossche – Suy: een map met reproducties van oude
kaarten en tekeningen
Familie Bea en Lu Baeckelandt: overlijdensberichten en doodsprentjes, verzameld
door hun vader Arthur
Marc en Corry Laureys – De Beule: een kader met een politiereglement op
herbergbezoek
Mariëtte Varewyck – Van den Bossche: een schrijfboekje (mooi handschrift) over
“Huishoudkunde” uit het schooljaar 1922-23, geschreven door een van de zusters
Strobbe (hadden vroeger een winkeltje aan de Stenenmuurstraat)

Etienne De Meester
Voorzitter heemkring
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De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette
Hoek Hondsneststraat – Tinelstraat
Op 19 september 1846 verscheen O.L.-Vrouw te La Salette (een dorpje nabij
Grenoble in Frankrijk) aan twee kinderen: Melanie Calvat en Maxim Giraud,
respektievelijk 15 en 11 jaar oud. Het kapelleken in de Tinelstraat te Sinaai is
toegewijd aan O.L.-Vrouw Verzoenster (of van Verzoening) onder welke naam zij
ook te La Salette wordt vereerd.
Volgens de kadastrale gegevens werd de kapel gebouwd tussen 1844 en 1857, op
een stukje grond van 20m², uitgespaard op een groter stuk onder kadaster nr. sectie
a 875. Het was in bezit van mejuffer Rosalie Dons, rentenierster te Gent. Zij overleed in 1859 en bij verdeling van haar goederen, op 28 februari 1860, werd de kapel
eigendom van de heer Ernest Dhane-Steenhuyze. Bij het overlijden van deze laatste
komt de kapel, bij testamentuitvoering, op 29 januari 1887 in het bezit van de kerkfabriek St.-Catharina te Sinaai, die er tot op heden nog steeds eigenaar van is.
De juiste datum van de bouw is niet bekend, wel kan men door enkele data en
documenten naast elkaar te leggen een benaderend bouwjaar vaststellen
De verschijningen in La Salette hadden plaats in 1846, de verschijningen werden
pas in 1851 als geloofwaardig door het kerkelijk gezag erkend.
Het is eerst in 1852 dat een nieuw gestichte kloostercongregatie de verspreiding
van de godsvrucht tot O.L.Vr. van Salette begon.
Op de plannen van het kadaster van 1857 staat de kapel ingetekend. De mutatie zelf
(van onbebouwd naar bebouwd perceel) zal op het terrein minstens twee jaar hieraan zijn voorafgegaan en we mogen op grond van de voorhanden zijnde documenten aannemen dat de kapel reeds in 1854-’55 voltooid was.
Nog een element van datering: Pieter Verschelden, geboren Sinaainaar, heeft
de verschijning van O.L.Vr. aan de kinderen Calvat en Giraud geschilderd. Dit
doek, thans in privaat bezit, is wellicht in opdracht van juffr. Dons voor de kapel
geschilderd. Is dit zo, dan geeft het schilderij meteen de juistere benadering van
het bouwjaar, het werk bevat naast de handtekening van de schilder ook een jaartal: 1853.
Vermits het weinig waarschijnlijk is, dat reeds in 1852 de godsvrucht tot O.L.Vr.
van La Salette te Sinaai was gekend (of zelfs in Gent waar juffr. Dons woonde) en
het anderzijds weinig geloofwaardig zou lijken dat de schilder tijdens, of zelfs vóór
de oprichting van de kapel, met een opdracht werd belast, is het oprichtingsjaar
1853 veilig aanvaardbaar. (gegevens verzameld door Cl. Vermaere in 1972)
Het kapelleken werd volgens traditie opgericht aan het kruispunt van drie wegen:
1° De Wijngaardstraat (landboek Van Landeghem, 1670), de huidige Tinelstraat,
komende van het Dorp.
2° Het Quaethoekstraetken (landboek Van Landeghem, 1670), de Tinelstraat
komende van de Stenenmuur.
3° De Straete van Quathoek naar Casandt (landboek Van Landeghem, 1670), de
huidige Hondsneststraat.
Ongeveer op dezelfde plaats moet reeds lang voor de Franse Omwenteling
(1789 –1799) een kapel hebben gestaan. Teksten en kerkrekeningen (1623) verwijzen naar het bestaan van een kapel gelegen “in den Katenhouck”.
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De kapel in 1937

In de annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
(1937, Deel 49, blz 36) vinden we volgende bijdrage:
“Op de wijk Kwaadhoek en juister nog op de hoek van Tinelstraat en Hondsneststraat stond
van ouds een kapel, toegewijd aan O.L.Vr., tijdens de Franse revolutie werd ze neergehaald.
Toen de godsvrucht tot O.L.Vr. van La Salette in het Waasland opbloeide (omstreeks 1850)
rees hier onder deze naam een nieuwe bidplaats op.
’t Kon immers niet geduld worden, dat die wijk, als uitzondering van een kapel beroofd zou
blijven. Sinaai wilde de bemoedigende verschijning van O.L.Vr. in zijn midden vereeuwigen.
Een twaalftal jaar geleden (1925) werd die kapel door de huidige vervangen.
Men bouwde ze echter wat verder den akker op, de vorige stond te hinderend langs de baan.
De huidige bidplaats staat op kerkgrond. Zij is in gotische stijl opgevat.
Gelijk bijna alle kapellen van Sinaai, zijn de twee zijvensters het toelopend bovendeel van
een gotisch raam. Het grondplan meet 3 x 4m. De bouw en versieringskosten werden door
de milde giften der wijkbewoners gedragen.
Doorheen de traliedeur bemerkt men boven het plaasteren beeld van O.L.Vr. van La Salette,
staande tussen de gewone versieringen op het altaartje, een tafereel dat de verschijning
van O.L.Vrouw aan de kinderen van La Salette voorstelt. De H. Maagd verschijnt met een
kruisbeeld in de hand, geflankeerd door een nijptang en hamer. De twee kinderen luisteren
aandachtig naar de raad van der Hemelmoeder, een schilderij die wel betekenis heeft in zijn
milieu, maar evenwel geen kunstwaarde draagt.”
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De kapel anno 2011 met in het laatste gedeelte een elektriciteitscabine.
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In 1967 kreeg de kapel een opknapbeurt en op 19 september 1967 konden de
mensen van de wijk voor ’t eerst er weer samenkomen om het feest van de verschijningen te La Salette te vieren.
Een stormwind in 1985 legde de kapel in puin, er werd een nieuwe gebouwd die
op 30 april 1987 plechtig werd ingezegend door pastoor Emiel Verpoest.
De buurtbewoners staan in voor het openen en onderhoud van hun wijkkapel, zo
waren het achtereenvolgens Petrus Van den Bossche, Rachel D’Hanis, Alice Smet
en nu Godelieve Bolsens die deze zorg op zich namen.

Onze-Lieve-Vrouw van La Salette
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1978 - De coalitie van socialisten en christen-sociale mislukte, er waren onverzoenlijke tegenstellingen in de details van de constitutionele hervorming. Op 11 oktober kondigde Leo Tindemans dan ook
onverwacht en in een emotionele toespraak het ontslag van zijn regering aan. Met het gevolg dat alleen
Koningin Fabiola Sinaai bezocht, wat het programma van die dag totaal verstoorde.
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Kroniek 1978 “Jaar van het dorp”
mei: Eretekens voor landbouwers

Begin mei kwam burgemeester Paul De Vidts naar Sinaai om tijdens de algemene
vergadering enkele verdienstelijke landbouwers te decoreren.
- Alfons De Kerf: gouden palmen in de kroonorde voor 50 jaar dienst in landbouworganisaties.
- Maurits De Witte: gouden medaille in de kroonorde voor 50 jaar dienst.
Daarna kregen André Vercauteren en Petrus De Beule het landbouwteken tweede
klas opgespeld door schepen van landbouw Albert Van Rumst.

juni: Hooimanstraat

Eind juni stelde het comité Hooimanstraat, onder leiding van Walter De Caluwé,
zijn dossier tegen de toekomstplannen van hun straat aan de pers voor. Daarin
verzetten ze zich tegen die plannen om van de Hooimanstraat een brede alternatieve weg te maken. Zij wilden de kasseien behouden evenals de huidige straatbreedte van 12m. Op 28 juni werden de betrokkenen voor een onderhoud op het
gemeentehuis ontvangen.

10 jaar “Onderlinge Bedrijfshulp”

In de zomer van 1968 startte te Sinaai de “Onderlinge Bedrijfshulp” voor landbouwers in nood. De voorbije 10 jaar werd bewezen dat deze nieuwe vorm van
samenwerking nuttig was. Na de start met een zestal landbouwers bereikte men in
1978 22 aangesloten leden. In de praktijk werd er vooral hulp geboden bij hospitalisatie, ziekte, bevalling of ongeval. Tijdens deze periode werd er in totaal 404 uren
hulp geboden.

augustus: Zeskamp

De laatste zondag van augustus was het voetbalterrein van F. C. Herleving Sinaai
weerom de locatie voor de jaarlijkse zeskamp. De ploeg van Duizend Appels
toonde zich de beste, gevolgd door de Stenenmuur. Zwaanaarde en het Dorp
deelden de 3e plaats terwijl Leebrug en Molenhoek samen 5e eindigden.

september: 100 jaar stadhuis

Ter gelegenheid van “100 jaar stadhuis” organiseerde de Sint-Niklase sportraad een
zeskamp op de Grote Markt. Dat de 5 Sinaaise ploegen op een totaal van 21 toonaangevend waren bewijst volgende einduitslag: 1e A. C. Waasland, 2e Stenenmuur,
4e Zwaanaarde, 5e Dorp, 7e Troelant en 9e Duizend Appels.

oktober: Verkeersborden ontlokten hevig protest

In het tweede jaar na de fusie wilde het stadsbestuur de wandelpaden en kerkwegels verbeteren en weer open stellen voor het publiek. Het Gouden Leeuwpad
werd de eerste realisatie. Maar het was ook de bedoeling van het bestuur om het
pad “paardvrij” te maken door het aanbrengen van de nodige verbodsborden, wat
hevig protest uitlokte bij de ruiters. Op 19 oktober staken de afgevaardigden van de
ruiterclubs de koppen bij elkaar om het probleem te bespreken en aan te klagen. Zij
legden de zaak eveneens voor aan de stedelijke sportraad.
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oktober: Koningin op bezoek

Het hoogtepunt van 1978 was wellicht voor velen het bezoek van koningin Fabiola
aan ons dorp op 12 oktober. Eerst bezocht zij de boerderij van het kroostrijk gezin
Van Eynde – Maes aan de Helsvuurstraat waar ze kennis maakte met het Vlaamse
boerenleven. Op de Dries nam ze officieel afscheid van het Sint-Niklase schepencollege om daarna uitvoerig tijd te maken voor gesprekken met de bevolking.
Hierbij ontmoette ze twee van haar petekinderen: Veerle Fabiola Smekens uit
Sinaai en Fabiola Van Boven uit Lokeren. Ook praatte ze uitgebreid met de zusters
uit het klooster van de Reparatricen. Tussen spelende kinderen begaf de vorstin
zich tussen de kraampjes om zich een idee te vormen over een Vlaamse kermis.
Etienne De Meester

↑
Koningin Fabiola tijdens haar bezoek aan de boerderij.

→
Bij het afscheid van de Sinaaise bevolking begroet de koningin o.a. Walter De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1985
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
05 Alfons Verschraege (92 j), w. v. Helena Paelinck, Sinaai
06 Gabriëlle Weytens (88 j), Dries
07 Maurice De Witte (78 j), e. v. Caroline Verschelden, Lokeren
07 Maria Van Gassen (75 j), w. v. Oscar Ongena, Zwaanaardestraat
16 Petrus De Decker (73 j), e. v. Martha Ongena, Sint-Niklaas
22 Vital Van Goethem (75 j), e. v. Romanie Meuleman, Sint-Pauwels
24 Maria-Magdalena Van Royen (86 j), w. v. Jozef Sturtewagen, Eksaarde
31 Maarten Timmers (16 d), zn. v. Jacques en Monique Joos, Hemelsbreedte
-februari
01 Esther Van Grembergen (80 j), e. v. Adolf Robijn, Wijnveld
11 Pieter De Bruyne (84 j), w. v. Rosalie Coumans, Sint-Gillis
14 Christiane Strobbe (40 j), e. v. Albert Van Huffel, Destelbergen
18 Ida Mul (82 j), w. v. Georges Smet, Wijnveld
18 Leonard Poppe (88 j), Sint-Niklaas
19 Hilda Ryckaert (67 j), d. v. Louis en Sidonie Poeckx, Sint-Gillis
-maart
02 Yvonne Pieters (79 j), e. v. Romeo Bal, Sinaaidorp
02 Gustaaf Buyle (98 j), w. v. Coleta Van den Branden
w. v. Leona Roman, Lokeren
06 Martha Pauwels (79 j), e. v. Theofiel Van Britsom, Wijnveld
06 Achiel De Wolf (78 j), e. v. Hilda Robijn, Edgar Tinelstraat
09 Robert Van Daele (73 j), e. v. Irène Ivens, Edgar Tinelstraat
17 Henriëtte De Wilde (85 j), w. v. Dierckxsens, Borgerhout
22 Gerarda De Groote (80 j), w. v. Gustaaf Van den Eeden, Sint-Niklaas
23 Germana Bruggeman (73 j), w. v. Jean-Baptist De Buyst, Edegem
-april
02 Emiel Maes (88 j), e. v. Maria De Pauw, Cadzandstraat
04 Maria Speelman (82 j), e. v. Bento Ott, Eksaarde
08 Roger Haentjens (70 j), e. v. Irma Claus, Sint-Gillis
14 Achiel De Geest (78 j), e. v. Rachel De Plukker, Hulstbaan
15 Serafin Van Osselaere (83 j), w. v. Cecilia Ruythooren, Sint-Niklaas
19 Roger De Bock (60 j), Stenenmuurstraat
20 Julia Poppe (74 j), w. v. Arthur Aerts, Lippelo
29 Louis De Vleeschouwer (38 j), e. v. Lutgarde Strobbe, Bellemanstraat
30 Lucien De Mulder (52 j), e. v. Josepha Melis, Antwerpen
-mei
09 André Noens (56 j), Vleeshouwersstraat
19 Alfons Vercauteren (81 j), e. v. Romanie Polfliet , Eksaarde
22 Gerard Ringoot (75 j), e. v. Lea Meuleman, Gent
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-juni
12 Roger De Wolf (62 j), Jette
16 Frans Daenens (74 j),
19 Jeanne Verwulgen (62 j), kloosterlinge, Aalst
21 Cyriel De Plukker (82 j), Sint-Niklaas
23 Palmyre Staelens (72 j), w. v. Maurice Everaert, Belsele
25 August Platinck (66j), e. v. Maria Talboom, Eksaarde
25 Willy Van Gestelen (70 j), e. v. Lea Vrijdaghs, Hulstbaan
-juli
12 Oscar D’Hondt (82 j), Halle
18 Jules Elinck (90 j), w. v. Maria Rombaut, Rh. Sint-Katharina
18 Henri Timmers (76 j), w. v. Jeanne Sturm, Hulstbaan
18 Joannes Leyemberg (67 j),
18 René Van Pottelberge (82 j), w. v. Sophia Van Cotthem, Lokeren
19 Elisabeth De Vijlder (69 j), e. v. Kamiel De Block, Sint-Niklaas
-augustus
03 Jozef Vercauteren (82 j), e. v. Frida Pilaet, Lokeren
05 Maria Delacourt (74 j), w. v. Kamiel De Wilde, Sint-Niklaas
11 Rosalie De Plukker (86 j), w. v. Jozef Raemdonck, Belsele
11 Albert Polfliet (77 j), w. v. Rachel Ongena
e. v. Yvonne Van Eeghem, Sinaaidorp
13 Jozef Suy (76 j), e. v. Martha Coppieters, Zwaanaardestraat
15 Lucilla Bogaert (88 j), w. v. Jozef Poppe, Sint-Niklaas
16 Clementine Rollier (92 j),
22 José Thierens (60 j), w. v. Georgette Buysse
e. v. Aline Van der Stichelen, Sint-Gillis
28 Marcel Smet (72 j), e. v. Paula Boodts, Wijnveld
-september
09 René Cerpentier (72 j), e. v. Leonarda Notenbaert, Hulstbaan
17 Henriëtte Smet (76 j), Merksem
19 Martha Staessens (82 j), e. v. Leon Varewijck, Dries
21 Juliana Nimmegeers (58 j), kloosterzuster, Waasmunster
23 Edgard De Messemaeker (82 j), e. v. Zulma De Smet, Dries
24 Marie-Louise Van Daele (79 j), w. v. Kamiel Van Marcke, Zwaanaardestraat
28 Gaspard Munghen (85 j), w. v. Anna Ferket, Sint-Gillis
-oktober
13 Margaretha De Letter (74 j), w. v. Roger Van Den Branden, Nieuwkerken
15 Julia Leys (81 j), w. v. Leonard De Vos, Sint-Niklaas
22 Maria Achtergael (85 j),
23 Louisa De Pauw (81 j), w. v. Jozef Van Roeyen, Beveren
23 Maria De Mulder (75 j), w. v. Alfons Van Der Sypt, Sint-Niklaas
-november
02 Jozef Noens (63 j), e. v. Lea De Wolf, Vleeshouwersstraat
03 Elza Creve (72 j), e. v. Albert De Boeck, Waasmunster
18 Maria Bauwens (83 j), w. v. Juliaan Smet, Sint-Niklaas
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19 Frans Van Brussel (76 j), Hulstbaan
20 Joris De Bruyckere 69 j), e. v. Georgette Van Puyvelde, Puiveldestraat
21 Leo De Plukker (81 j), Sinaai
27 Albert Verhulst (77 j), w. v. Marie-Alice Wielandt, Sinaai
29 Emiel Poppe (85 j), w. v. Bertha D’Hondt, Puiveldestraat
29 Alice Van Mele (84 j), w. v. Frans Albertyn
30 Gustaaf D’Hondt (89 j), Sint-Niklaas
-december
01 Frans Van Mossevelde (76 j), w. v. Anna Synaeve, Sint-Niklaas
04 Margaretha Van Laere (81 j), e. v. Pierre Lefevre, Antwerpen
10 Robert Van Poucke (64 j), e. v. Elodie Maes, Molenstraat
11 Ronny Arryn (29 j), e. v. Ingrid Van Marcke, Waasmunster
14 Rozeken Baart (91 j), w. v. Jules Claeyé, Eksaarde
15 Leonard Michiels (72 j), w. v. Margareta Bruggeman, Wijnveld
20 Daniël Van Goethem (83 j), e. v. Maria Van Poppel, Sint-Niklaas
29 Theodoor Timmers (61 j), e. v. Lucienne De Cock, Hulstbaan
30 Edmond Geldof (88 j), e. v. Germaine Pillecyn, Sint-Niklaas
André Bal en Etienne De Meester

Joanna Francisca Verberckmoes geboren te Sinaai op 22 januari 1782, overleed in 1835 te Sint-Niklaas
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