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Disselingen
OPROEP “NU LID WORDEN”
In september zullen de leden van onze heemkring DEN DISSEL een brief ontvangen
met daarin het verzoek om hun lidmaatschap te hernieuwen. Het bedrag hiervoor
van 10€ blijft ongewijzigd maar uitzonderlijk dit jaar ontvangt elk lid hiervoor vol-
gende drie boeken:

1. Het jaarboek over de ontsluiting van Sinaai op economisch vlak met de kaai, 
de brug naar Eksaarde, de tram die nooit kwam en het treinstation.

2. De vier gebundelde nummers van ons tijdschrift Sinaïek 2018.
3. Een fotoboek met sfeerbeelden uit het feestjaar 2017

Wie nog geen lid is van DEN DISSEL geven we de kans om deze drie uitgaven te
ontvangen door in te tekenen bij één van onze medewerkers voor 25 augustus 2018.
Dit om de oplage te kunnen bepalen.

Bestuursleden: Aerssens Emiel, Blancquaert Joanna, Bogaert Annemie, Bogaert
Etienne, Daems Jos, De Meester Etienne, De Mulder Ronny, De Smedt Johan, Geerinck
André, Seghers Wilfried, Tallir Georges, Van Hoydonck Alfons en Vermeiren Walter.

Schenkingen
Paul De Wael: een oude kiezerslijst
Walter Vermeiren: een toestel om de dikte van een draad te bepalen
Erna Vercauteren: bidprentjes en rouwbrieven
Werner Heymans: bidprentjes en rouwbrieven
Gonda Baes: een oorlogsmedaille van Omer Meuleman
Gaston Van Brussel: bidprentjes
Ilse Coddens: een reeks dia’s over de missiestoet
Luc Heyens: de volledige uitrusting van zijn vader Achiel als lid van de Civiele
Bescherming Sinaai
Abdon Van Bogaert: boek “Geschiedkundige schets der Abdij van Boudelo (PF Vyncke,
pastoor)
Roland en Miet Lombaert – Vermeiren: een doos bidprentjes

Dankwoord:
Een speciaal woordje van dank aan de heren Bino en Sam Daems voor de hulp bij
een lastige karwei.

Etienne De Meester
Voorzitter

Sinaïek nr 3 2018_Opmaak 1  30/05/2018  14:18  Pagina 3



36

Ludovicus (Louis) Van POUCKE 
Pastoor te Velm (Limburg)
Politiek gevangene in 1944

° Sinay 02-11-1863                                           + Esterwegen (Duitsland) 02-01-1944
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Josephus
Van Poucke

° Belcele 27-02-1787 
+ Sinay 19-09-1860 

Cathérine
Vercauteren 

° Belcele 07-11-1790 
+ Sinay 28-03-1822 

Vitalis Seraphinus 
Van Kerckhove

° Lokeren 11-01-1787 
+ Lokeren 07-02-1859 

Rosalia Josepha 
Dierick

° Lokeren 04-07-1788  
+ Lokeren 14-09-1831 

x Lokeren 12-04-1848 

x Lokeren 01-09-1819 x Sinay 31-12-1813  

Gillis Donatus Van Poucke
Landbouwer

° Sinay 07-09-1818 
+ Sinay 28-06-1896 

Virginia Van Kerckhove
Huisvrouw

° Lokeren 23-11-1824 
+ Sinay 12-11-1906 

IV/1 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7 IV/8

III/1 III/2 III/3 III/4
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IV/2
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E.H. Ludovicus (Louis) Van Poucke priester, martelaar

Ludovicus zag het licht te Sinaai op 2 november 1863 als negende telg in het land-
bouwersgezin van Gillis Van Poucke en Virginia Van Kerckhove.

Vijfentwintig jaar later, op 14 september 1888,  werd hij aangesteld als leraar aan het
Sint-Gregoriuspatronaat te Ledeberg. Diezelfde maand werd hij op de tweeën-
twintigste in het bisdom Gent gewijd tot priester en werd hij toezichter van datzelfde
patronaat.

Op 15 maart 1893 werd hij onderpastoor en medestichter van de parochie Sint-
Michiels en Sint-Pieter te Antwerpen. Het is in deze periode dat hij ook werd be-
noemd tot vicaris te Antwerpen.

In 1898 brengt zijn roeping hem naar het Limburgse Velm, bij Sint-Truiden. Hij werd
er op 13 september aangesteld als aalmoezenier in de parochie Sint-Martinus  en
werd rector in het klooster van de Zusters van Liefde te Velm.

Vanaf 1902 werd hij pastoor in de Sint-Niklaaskerk van Wimmertingen, bij Hasselt.
Deze taak volbracht hij tot januari 1909 en werd toen overgeplaatst en aangesteld als
pastoor van de Sint-Martinuskerk te Velm. Dat hij leefde voor deze parochie be-
merken we bij een bezoek aan deze kerk. Op het middenste koorglasraam, een cen-
trale Golgothavoorstelling met twee heiligen tegen een veelkleurige achtergrond,
vinden we een inscriptie die aantoont dat dit een schenking in 1912 is van pastoor
L. Van Poucke. Hij liet niet alleen de kerk vergroten en verfraaien, maar bouwde ook
een prachtige zaal voor de jeugd.

Na 34 jaar priesterschap komt er bruusk een einde aan zijn loopbaan. Op 11 januari
1943, midden in de winter stopt een auto voor de pastorij en wordt hij door twee
Duitse soldaten en  een Gestapoman opgepakt. Niemand in de parochie wist toen
waarom dit gebeurde. E.H. Louis Van Poucke werd beschuldigd van het houden van
een wapenopslagplaats. Hij had namelijk wapens in het orgel van de kerk verborgen.

Louis werd eerst opgesloten te Hasselt en later overgebracht naar Sint-Gillis. Uitein-
delijk belandde hij in het concentratiekamp van Esterwegen - bij Papenborg. Dat  was
een strafkamp en van hieruit vertrokken sommigen naar de zwaarste dwangarbeid
en anderen naar een vernietigingskamp. Men noemde dit ‘het kamp van de waanzin’.

Het werk in dit kamp was niet de oorzaak, maar zijn zwakke gezondheid werd hem
fataal. Louis overleed op 81-jarige leeftijd, iets minder dan een jaar na zijn arrestatie,
op 2 januari 1944 ten gevolge van een longontsteking. De verzorging  liet te wensen
over, amper een drietal dagen werd hij medisch behandeld.

In het kamp verbleef nog een priester aan wie hij een afscheidsbrief kon meegeven
voor zijn parochianen. Het identificeren van zijn lichaam liep vrij vlot. Het waren de
overlevenden van het kamp die met zekerheid konden vertellen welk lichaam hem
toebehoorde omdat Louis één van de laatste was die omkwam in dit kamp.

Zijn lichaam werd eind november 1947 gerepatrieerd naar Velm. Op zondag 30 novem-
ber konden de Velmenaren van 10u tot 16u een laatste hulde brengen aan hun
geliefde pastoor. Op maandag 1 december was er onder grote belangstelling een
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plechtige teraardebestelling.

In Velm word E.H. Van Poucke nooit vergeten, zij hebben er namelijk de Louis Van
Pouckestraat.

Jos Daems

Bronnen:
De ODIS-databank - http://www.odis.be/
"Het belang van Limburg", 05/06/1945, p. 3 - 24/08/1945, p. 1 - 30/11/1947, p. 5 en  02/12/1947, p. 1.
Stamboominformatie van Geert Hoste en Etienne Bogaert

Het stoffelijk overschot van E.H. Louis Van Poucke
juist vóór de teraardebestelling. (Het belang van Limburg)
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Vakantieregeling tijdens WO 1
Het is weer grote vakantie, twee maanden niet naar school.

Maar waarom is de zomervakantie ingevoerd?
Hierover lopen de meningen wel wat uiteen. Sommigen menen dat het te maken had
met de landbouw want er waren toen veel landbouwersgezinnen. Veel kinderen
bleven in juli en augustus thuis om mee te helpen met de oogst op het land. Omdat
de klassen dan toch grotendeels leeg waren besloot men 100 jaar geleden de school
te sluiten van half juli tot half augustus. Tijdens en rond de christelijke feestdagen
bleven de scholen ook reeds gesloten.

Andere historici zijn het daarmee niet eens en denken eerder aan het klimaat, vooral
de hitte in landen met een extreem zomers klimaat waardoor het in de klassen te
warm was. Bovendien bood  de invoering van een zomervakantie de kinderen de
gelegenheid om eens uit te rusten terwijl de leerkrachten de kans kregen om zich
voor te bereiden op een nieuw schooljaar. 

Duurt de huidige “grote vakantie” van twee maanden te lang?
Het is een vraag die al tot veel discussie heeft geleid. Volgens sommigen heeft een
lange vakantie een negatieve invloed op de leerresultaten van kinderen. Hoe langer
de vakantie, hoe meer ze vergeten. Vooral zwakkere leerlingen beginnen daarom
met een achterstand aan een nieuw schooljaar in september. Bij kinderen met een
migratieachtergrond, die in de vakantie naar het moederland trekken, wordt de
stimulans om Nederlands te leren een tijd onderbroken. Verder moet men in deze
tijd rekening houden met nog andere factoren. Vele ouders ondervinden problemen
bij het zoeken naar kinderopvang.

Maar hier spelen ook economische elementen een rol, zeker wat toerisme betreft.
Nog geen enkele minister van onderwijs die er tot heden aan dacht om “de grote
vakantie” in te korten.

Schoolverloven tijdens de 1ste Wereldoorlog
Na de opmerkingen van de kantonnale inspectie te Lokeren keurde de gemeenteraad
van 20 mei 1916 onderstaande schoolverloven goed.
De gewone vakanties:

- van nieuwjaarsdag tot Driekoningen
- van Witte Donderdag tot Beloken Pasen
- van half juli tot half augustus

De gewone verlofdagen zijn de volgende
- de zondag
- de zaterdagnamiddag
- vier conferentiedagen
- de maandag en dinsdag van de gemeentekermis in juli
- 8 september (O. L. Vr. Geboorte) en 9 september
de 1ste en 2de kermisdag te Klein-Sinaai
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- 1 januari O. H. Besnijdenis (nieuwjaarsverlof)
- 6 januari H.H. Driekoningen (nieuwjaarsdag)
- 2 februari O. L. Vr. Lichtmis
- 25 maart O. L. Vr. Boodschap
- 1ste en 2de Paasdag (paasverlof)
- 1ste en 2de Sinksendag
- H. Sacramentsdag
- 29 juni St. Pietersdag
- 15 augustus O. L. Vr. Hemelvaart
- 24 september gedurige aanbidding
- 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen
- 8 december O. L. Vr. Ontvangen
- 25 en 26 december Kerstdag en de volgende dagelijkse dag
- 15 november en 21 juli Nationale feestdagen

Plechtige “Prijsuitdeling”
Na elk schooljaar organiseerde de school vroeger een plechtige prijsuitdeling. Een
document uit 1939 leert ons dat dit gebeurde in het begin van de zomervakantie en
met een uitgebreid programma. Dergelijke prijsuitdelingen werden hier volledig af-
geschaft in de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Tijdens deze plechtigheid verschenen de klassen één na één op het podium van het
jongenspatronaat. Eerst werden de drie bijzondere prijzen uitgereikt door de nota-
belen van de gemeente die op de eerste rij zaten. Er was een laureaat voor godsdienst,
voor moedertaal en voor rekenen maar wel voor drie verschillende leerlingen. Als
beloning ontvingen zij een mooi boek. Daarna kwamen, volgens hun uitslag of
schoolresultaat, alle leerlingen naar beneden om ook hun prijsboek in ontvangst te
nemen. Niet plezant als je daar als laatste werd afgeroepen en … het dunste boekje
kreeg. Maar ja dat waren andere tijden!

Etienne De Meester
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Woorden uit het Sinaais dialect met “L”
Op onze tocht doorheen de Sinaaise woordenschat zijn we bij de letter L aangekomen.
En naar goede gewoonte beginnen we met de zelfstandige naamwoorden: 

Labbekak: slappeling. Zowel ‘labben’ als ‘caken’ betekende oorspronkelijk babbelen,
maar labben kreeg ook de betekenis ‘onsmakelijk eten’. Het woord is verwant met
‘belabberd’ en drukt dus iets negatief uit.
Lacherken: een grapje, een kleinigheid
Lageïer: ruzie; verbastering van het Franse la guerre (de oorlog) – da was doar lageïer
Laksegeid: laksheid, traagheid – hê het da nie gedoan uit laksegeid
Laksken, lakkerken: kleefpleister
Lambels: petroleumlamp. Wordt meestal gebruikt voor een lamp in wit porselein,
die aan het plafond opgehangen werd en een ‘lampe Belge’ werd genoemd, en ver-
basterd tot ‘lambel’.
Lam Gods: verbouwereerd zijn – ik was van ’t Lam Gods gesloagen
Lamlendigoard: luiaard
Lamoen: onderstel van een driewielige kar
Lampetter: iemand die veel drinkt; komt van het Franse lamper (gulzig drinken)
Lamzak: luierik
Langblad: roddelaarster, babbelaarster – da is  een langblad, zunne
Lanteiëren: lantaarn
Lap: stuk stof, een slag – op de lappen kommen betekent te voorschijn komen
Lapmiddel: een vervangmiddel, een niet zo goede oplossing
Lat, latte: een liniaal, een reep; van het Franse latte
Laug: een laag
Lauken: een laken
Launkleven: langleven, wat je graag doet – hovenieren  is mijn launkleven
Lavuuër: glazen of porseleinen knikker, verwijst naar ivoor
Lawijt, lawijter: lawaai, lawaaimaker
L.d.v.d.: liefdesverdriet – z’hê last van ldvd
Lee: lende, ook waterloop (lede, lei)
Leegganger: leegloper, iemand die niets doet
Leen: hengsel, scharnier. Ook meervoud van ‘lee’ in de uitdrukking ’t hangt nog altijd
in mijn leen (ik ben nog altijd niet helemaal hersteld)
Leer: leder
Legging, legsel: een legplank
Leghauk: ingemetselde haak om een deur op te hangen
Lei: schrijfbordje, dakbedekking; verwijst naar de leisteen waarvan het gemaakt is 
Leiërs: een laars
Lekstok: een lolly
Leksken: een likje;  i en e worden in ons dialect vaak verwisseld – ik kreeg een leksken
van den hond
Lentoo: draagbalk boven een deur of venster; komt van het Franse linteau (draagbalk)
Lep: een lip
Lesseneiër: lessenaar
Leut: plezier – da was moar vur de leut
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Lesten: de laatste
Let: cijfer op een muntstuk (kop of let), is een afkorting van letter 
Lets, letsken: een lus of strik – in de letsen zitten betekent in moeilijkheden zitten
Leugeneiër, leugenas: een leugenaar, leugenaarster
Leuges: leugens; ens aan het eind van een woord wordt vaak opgelost in es
Leurster: een straatventster; verwant met ‘lor’ 
Leutigen, leutigoard: vrolijk mens
Leuvense stoof: kachel met platte buis. Het is niet duidelijk vanwaar de naam komt,
al blijkt dat de eerste octrooien voor dergelijke kachels aan een handelaar uit Leuven
werden gegeven. Ze waren in elk geval in heel Vlaanderen populair.
Lieë: een leeuw; eeu wordt in ons dialect ieë en de w aan het eind van een woord is
niet te horen.
Lieëgte: laagte; ook een lange e wordt een ieë
Lieëlekoard, lieëleken: een lelijkoard
Lieër: een ladder, godsdienst (leer)
Lieërder: iemand die leergierig is – mijn dochter is genen lieërder
Lieërgast: leerjongen
Lieëring: catechismusonderricht
Lieërvlucht: oefenvlucht voor jonge duiven
Lieëst: lijst, leest
Lieniesman: grensrechter bij het voetbal
Lieken: een liedje – schuene liekes duren nie launk
Lievenieër: lieveheer
Lievenieërsbieëstjen, lievevraubieëstjen: kevertje, ook pieternaleken genoemd
Lievevrouken: Onze-Lieve-Vrouwbeeld, kleine meikever
Liezjumoo: een dubbelbed, van het Franse lits-jumeaux
Liggaald: dagvergoeding voor het verblijf in een ziekenhuis
Lijfreuk: lichaamsgeur
Lijkberrie: lijkbaar
Lijkbidder: een bleek mens
Lijkdeur: grote kerkdeur waarlangs overledenen werden binnengedragen
Lijveken, lijfje: ondergoed, onderhemdje (marcelleke)
Lijwoad: linnen, linnengoed, lijnwaad
Lijzepoeër, lijzekoek: overschot na het persen van lijnzaad (veevoeder)
Link: plooi, rimpel, striem in de huid
Linkoard: onguur, listig bedrieger
Linkepuuët: een linkshandige, linkepoot
Linkster: een beroep bij naaiwerk
Lochting: groentetuin – zou een samentrekking zijn van ‘look’ en ‘tuin’
Lodderuuëg: pinkoog, gezwel op een ooglid – het woord kwam al bij Vondel voor
in de betekenis van dromerig, vriendelijk kijken
Loebas: goedzak, oorspronkelijk: een groot, lomp dier
Loeder: lastig onbeschoft mens, heeft verband met het woord lokaas en lokken
Loet: een beerlepel, wordt ook gebruikt in de betekenis van ‘kuren’ – ze hêd heur loeten
Lommerte: lommer: schaduw
Lompigheid: domheid, dwaasheid
Luizegoard: nietsnut
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Luizekam: kam om luizen en neten te verwijderen
Luizen: okselscheuten bij o. a. tomaten
Lui-wijve-knop: drukknoop
Luizestiel: slechte stiel
Luk: een meevaller, afkorting van ‘geluk’ – da’s ne luk da’k iemand tegenkom
Lurre, zatte lurre: een zatte vrouw
Lusterklemmekes: contactblokjes voor het verbinden van twee elektrische draden
Luuëd: lood – da weegt lijk luuëd
Luuëf, luuëfbuuëm: loof, loofboom – de lange o wordt vervangen door een uuë
Luuëg: loog, zeepsop
Luuëkwust: lookworst
Luuëlekoard: lelijkerd
Luuën, luuëntjen: loon, loontje – luuëntjen komt om zijn buuëntjen
Luuëp, luuëpken: loop, een drafje
Luuëpgraucht: loopgracht
Luuëzevink: rolletje gehakt in een lapje vlees gewikkeld, lozevink
Luuksvoatuur: luxeauto
Luuster: armluchter
Luxepop: ijdele vrouw, ook wel een luxepeirdjen genoemd

En hiermee sluiten we de zelfstandige naamwoorden met een l af. Volgende keer
meer – geniet intussen van een lange luie zomer!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester
~~ ~~ ~~ ~~

Alfred ging in 1909 als vrijwillger met premie in
dienst bij het uitbreken van de oorlog woonde te
Sinaai in de Statiestraat nr 86 (Wijnveld).
Hij staat ook vermeld in het “Guldenboek” van
Sinaai.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1965
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
01 Hecor Smet (65 j.) e. v. Marie De Belie, † Waasmunster
08 Emiel Van Vossole (72 j.) zn. van Jozef en Maria Nachtegael, Dorpstraat (Dries)
10 Alice Heynderickx (84 j.) w. v. Kamiel Seghers, Dorp, † Melle
24 Remi Leys (75 j.) w. v. Julia Raes, Eindestraat (Wapenaerteinde)
26 Leonard Florent De Tender (68 j.) zn. van Karel Jan en Livina Constantia Burm,
Hellestraat

-februari
06 Werner Gaston Polfliet (75 j.) e. v. Louisa Groffy, † Sint-Niklaas
16 Christiana De Cock (2 j. 4 m.) do. van Roger en Martha Van Osselaer, † St.-Niklaas
17 Alfons Poeckx (73 j.) e. v. Coleta Ryckaert , Leebrugstraat
19 Marie Louise De Plukker (78 j.) w. v. Theofiel Poppe, Hulstbaan
23 Florimond Ringoot (87 j.) w. v. Marie Elodie De Bock, Hulstbaan

-maart
02 Justina Florida Schatteman (69 j.) e. v. Petrus Leon Smet, Statiestraat (Wijnveld)
06 AugustienVan den Branden (82 j.) w. v. Zulma Elodia Raes, † Lokeren
13 Kathy De Bock (2j. 4 m.) do. van Henri en Yvonne Vermeiren, G. Gezellelaan (Dr.
Haeltermanlaan)
18 Elie Verschraeghe (11 m.) zn. van Geroges en Denise Noens, † Klein-Sinaai
24 Julia Angela Raes (75 j.) e. v. Arthur Van Osselaer, † Waasmunster

-april
04 Carolina Bal (73 j.) w. v. René Noens, Dorpstraat (Dries)
10 Suzanne Selis (41 j.) w. v Raymond Creve. † Klein-Sinaai
11 Maria Francisca Persoon (63 j.) e. v. Leo Van Poucke, Stenenmuurstraat
12 Germaine Maria Anné (61 j.) e. v. Marcel Van Gestelen, † Kapellen
17 Cyriel Strobbe (73 j.) zn. van Petrus en Mathilde Smet, Tinelstraat
22 Maria Emelia De Witte (78 j.) e. v. Jules De Cock, Neerstraat 

-mei
02 Rachel De Bock (47 j.) e. v. Robert De Wilde, Statiestraat, (Wijnveld)
03 Maria Cristina Van Osselaere (86 j.) w. v. Aloys De Plukker, † Antwerpen
09 Polidoor Onbekent (78 j.) e. v. Emerence Van Aelst, Tinelstraat
09 Danny Julien Vanhauwe (4 m.) zn. van Marcel en Maria De Puysseleir
25 Elodie Vlaeminck (66 j.) e. v. Gustaaf Smet, Eindestraat (Wapenaerteinde), † Berchem
26 Leonie De Vos (74 j.) w. v. Eduard Merckx, e. v. Edmond De Bock, Molenstraat

-juni
03 Edmond Smet (65 j.) e. v. Charlotte Noens, Hulstbaan
08 Gustaaf Beirnaert (78 j.) e. v. Maria Raemdonck, Hulstbaan
12 Martha Louisa Van Mele ( 58 j.) e. v. Aloïs Clemminck, † Sleidinge
19 Emiel Van Waeyenberghe (70 j.) e. v. Anna Daems, Borgerhout, † Antwerpen
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-juli
04 Ludovica Dullaert (56 j.) e. v. Prudent Malschaert, † Klein-Sinaai
07 Marguerite Van den Branden (74 j.) † Ekeren
10 Leopold Roels (73 j.) e. v. Clementina Schepens, † Klein-Sinaai
14 Eduard De Wilde (54 j.) e. v. Bertha De Vos, † Sint-Niklaas
25 Jozef Raemdonck (78 j.) e. v. Maria Van Puymbroeck, Luitentuit

-augustus
06 Cyriel Windey (58 j.) zn. van Petrus August en Maria Smekens, Vleeshouwersstraat
13 Romain De Plukker (73 j.) zn. van Alfons en Laurentia Baart, Neerstraat
18 Florent Ruts (78 j.) zn. van Julia Ruts, Hulstbaan
20 Jozef De Fré (67 j.) w. v. Magdalena Van Bocxlaer, Keizerstraat

-september
01 Oktaaf De Clercq (59 j.) e.v. Alida Malschaert, † Klein-Sinaai
10 Maria Elisa De Wilde (77 j.) w. v. Gustaaf Van Damme, Luitentuit
14 Kamiel De Wael (89 j.) w. v. Angelina Nijs, † Gent
19 Angelica De Smet (58 j.) e. v. Cyriel De Meester, Leestraat
21 Coleta De Wilde (75 j.) e. v. Remi Smet, Luitentuit
21 Aloïs Rooms (69 j.) e. v. Suzanne Van Acker, Zwaanaardestraat
24 Augustina Paulina Leclecq (78 j.) w. v. Aloysius Van Clapdurp, † Waasmunster

-oktober
11 Yvonne Strobbe (23 j.) do. van August en Martha Strobbe, Hondsnest
11 Valentine Celestine Van Vossole (75 j.) e. v. Antoon Smit, † Sint-Amandsberg
17 Emerentia Vervoort (74 j.) w. v.Engelbert Schelkens, † klooster Zusters Maria
Eerherstel
19 Maria Verniers (83 j.) do. van Karel Lodewijk en Rosalie Van Poucke, † klooster
Zusters Maria Eerherstel
28 Cyriel De Bock (75 j.) e. v. Bertha Bracke, † Klein-Sinaai
31 Aloïs De Loose (82 j.) w. v. Adolfina De Leye (82 j.) † Belsele
-november
04 Albert Roels (50 j.) e. v. Juliette Impens, Kernemelkstraat
18 Nathalie Verberckmoes (79 j.) e. v. Karel De Rijbel, Zwaanaardestraat
22 Kamiel Roels (82 j.) w. v. Emelie Van Osselaere, Kernemelkstraat
26 Louis Ongena (77 j.) e. v. Leontine Verscheuren, † Haasdonk
28 Maria Coleta Brandt (85 j.) w. v. Emiel Pringels, Zakstraat
30 Maria Emerence Maes (89 j.) e. v. Aloïs Van Overloop, Hulstbaan

-december
02 Cyriel De Cock (77 j.) zn. van Pieter Frans en Maria Van der Jeugdt, Vleeshouwersstr.
03 Leontine Van Santbergen (63 j.) e. v. Albert Van Dorsselaere, † Klein-Sinaai
12 Petrus Cornu (74 j.) e. v. Honorine Van Eynde, Stenenmuurstraat
25 Madeleine De Bock (59) e. v. Jozef De Rechter, † Lokeren

Aanvulling overleden 2017
– juni - 14 Rudy Poppe (62 j.) e. v. Viviane Van Bruyssel, † Zele

Georges Tallir
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