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Disselingen

Restauratie lijkwagen (corbillard) is voltooid
Zoals je ondertussen wel weet hebben we de volledige restauratie van de lijkwagen
toevertrouwd aan Paul Plaquet uit Sinaai. Onder zijn vakkundige leiding werden
heel wat werkzaamheden uitgevoerd of in onderaanneming uitbesteed.
Na het ontmantelen van de wagen moesten in de voorbije maanden volgende
specifieke bewerkingen worden verricht:
- metalen onderdelen zandstralen, metalliseren, herspuiten of zelfs vervangen
- houten elementen afschuren, herschilderen of ook vernieuwen
- het leder van de koetsiersbank vervangen
- bloemendecoraties aanbrengen, bekledingen herstellen en reinigen
- een nieuw kruis en vier nieuwe lantaarns plaatsen, enz.

De lijkwagen is nu klaar en zal in onze parochiekerk aan het publiek getoond
worden tijdens de twee weekends van "Kunst uit Sinaai" op 27 - 28 september en
4 -5 oktober. Het volledige programma van deze 25ste editie, die ook nu weer start
op septemberjaarmarkt, vind je in het 4de nummer van "Info Sinaai"
Het is ook belangrijk om weten dat het kostenplaatje van gans deze restauratie
dank zij de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap (80%) en het stadsbestuur
volledig rond is.

Publicaties 2008 en lidgeld
Ook wij hebben de voorbije maanden niet stil gezeten want onze publicaties voor
2008 zijn tijdig klaar. In het jaarboek "Mo(nu)menten van geestelijk leven" behandelen
we de geschiedenis van de vijf gebedshuizen (kerken en kloosterkapellen) die
Sinaai in de vorige eeuw telde.
We hopen dat het merendeel van onze 280 leden ons een bezoekje brengt in de kerk
en daarbij  hun lidmaatschap verlengt. In ruil krijgen zij de twee boeken mee naar
huis. Nieuwe leden zijn uiteraard ook welkom zolang de voorraad boeken strekt.

Giften
Van Paul en Lutgard Van Poucke - Verschelden ontvingen we interessante docu-
menten en foto's, voor een groot deel afkomstig van wijlen Jozef Verschelden en
zorgvuldig door hem bewaard.
Johan De Smedt bezorgde ons eveneens foto's en gegevens over de geschiedenis
van ons dorp. Hartelijk dank namens heemkring "Den Dissel".

Etienne De Meester
voorzitter
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Geschiedenis van de pastorij (slot)

De regelmatig terugkerende conflicten kregen meestal vlug een oplossing. De
nieuwe pastorij in Sinaai Dorp is voltooid. Op 12 december 1909 stuurt de
bouwheer Goethals de afrekening van de uitgevoerde werken. Deze afrekening
toont wat de toen geldende prijzen waren en welke materialen er gebruikt wer-
den:

Aanwezing der  werken                      Hoeveelheid Eenheids Sommen
prijs

1e  Voorafgaande werken 175.00
2e  Aardewerken 260,704 0.75 195.53 
3e  Metselwerken in beton m³ 19.760 10.00 197.60
4e Metselwerken met ouden steen m³ 89.891 13.00 1168.58
5e Metselwerken met nieuwe steen m³ 373.769 20.00 7475.38
6e Metselwerken in klinkaart m³ 0.990 30.00 29.70
7e Steenhouwerij in blauwen hardsteen 4.00 210.00 840.00
8e Steenhouwerij witten hardsteen 8.434 180.00 1518.12
9e Bezetwerken in ciment 43.47 3.00 130.41
10e Dichtmaken putten en kelders (vloeren) 118.34 7.00 828.38
11e Dichtmaken muren 73.73 3.00 218.21
12e Timmerwerken in inlandsch eik 2.660 160.00 425.60
13e Timmerwerken in noordsch hout 29.960 70.00 2097.20
14e Schrijnwerken in Pitschpin 219.25 14.00 3069.50
15e Schrijnwerken 32.00 12.50 400.00
16e Schrijnwerken in rood hout 12.40 7.50 93.00
17e Schrijnwerken in eiken hout 7.04 18.00 126.72
18e Trap in olmen hout treden 4.40 6.00 264.00
19e Cornis 41.00 6.00 246.00
20e Cornis aan de galerij 6.50 3.00 19.00
21e Cornis aan de sponde 16.00 1.50 24.00
22e Dakvensters 2.00 50.00 100.00
23e Neuslijst en sponde 8.30 3.00 24.90
24e Vloeren in Pitchpin 109.50 3.25 355.87
25e Vloeren in riga 4/4 1e klas 204.00 2.50 510.00
26e Vloeren in riga 4/4 2e las 87.60 2.00 175.20
27e Vloeren in riga 3/4 104.50 1.80 188.10
28e Rood bert ongeschaafd 15.75 1.60 25.20
29e Rolstorsen in Pitschpin 38.40 1 7.00 652.80
30e Luiken 5.65 6.00 33.90
31e Dakwerken 302.85 2.50 757.12
32e Vursten 59.00 1.50 88.50
33e Dakwerken 9.00 6.00 54.00
34e Lanterneau (bovenlicht) in eiken hout 24.00 9.00 216.00
35e Zinkwerken nr 14 84.20 5.25 442.00
36e Zinkwerken hanggoot nr 13 16.60 2.25 37.35
37e Zinkwerken afloopbuizen 32.40 2.50 81.00
38e Zinkwerken geornementeerde ontvangers   (geen)
39e IJzeren afloopers 4.00 5.00 20.00
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40e Vloerwerk in marmeren tegels m² 39.97 7.50 299.77
41e Venstertabletten 7.40 16.00 118.40
42e Vloerwerk in ceramieke tegels m² 83.40 6.50 542.10
43e Vloerwerk in Boomsche tegels  m² 50.74 2.25 114.16
44e Vloerwerk in dalles d'usine  m² 20.50 4.00 82.00
45e Vloerwerk in klinkaart m² 44.85 2.10 94.18
46e Marmerwerker 436.00
47e Bezetwerken met witte moortel 471.58 0.75 353.68
48e Bezetwerken met grauwe moortel 1045.75 0.50 522.87
49e Kaleiwerken 60.00
50e Plafonneerwerken 519.75 0.95 493.76
51e Lijstwerken 60.32 3.50 211.12
52e Plaasteren rosacen & consolen                                                            54.00
53e Bekleeding in faiëncetegels               5.80                 12.00                 69.60
54e Bekleeding in rood hout                            20.00                 4.00           80.00
55e Gemakstelsels                                            2.00                 50.00          100.00
56e Witte pissijnbak                                                                                18.00
57e Gesmeedde luchtroosters                            14.00                 1.00           14.00
58e Plint in cement                                        40.95                   2.00           81.90
59e Ontvangers                                               5.00                 10.00                  50.00
60e Waterbuizen                                            80.00                   1.50       120.00
61e Ontvangers (regards)                                 6.00                   5.00 30.00
62e Dubbele pomp                                                                                  100.00
63e Metselwerk fornuis                                                                           60.00
64e Cimaise (keellijst, boven kroonlijst)          21,00                 0,50         10.50
65e IJzerwerken                                             482.00                   0.30         144.60
66e Gefatsoeneerde ankers                          192.00                   0.60        115.20
67e Stalen Poutrellen                              2972.58                 0.18          535.06
68e Deur boven keldertrap                                                                        29.80
69e Gefatsoeneerd ijzerwerk                                                                    150.00
70e IJzeren grilje                                     1065.00                   0.60         639.00
71e Epis in zink                                                2.00                 12.00            24.00
72e Sulpteren 3 sleutels                                     3.00                 8.00          24.00
73e Eene drukpomp                                                                                150.00
74e Verfwerken                                                                                    350.00
75e Vernieuwing der aanhorigheden                                                     539.43
76e Steenen vout Porche                                                                          40.00
77e Lood aan de schouwen                                                                      23.40
78e Herstellen pompput                                                                         46.00
79e Vloeren wijnbakken (ciment)                      20.48                  1.50          30.75
80e Sterfput                                                                                          32.00

Totaal: 30.749.88
Af te trekken waarde der oude materialen                                               1200.00

Blijft totaal in franken                                                                   29.549,88

Aalst 12 september 1909
De Bouwkundige (J. Goethals)
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Op 29 september 1909 stuurt bouwheer Goethals
een bevestiging dat hij overgaat tot de voorlopige
aanvaarding van de werken:

Aalst 29 september 1909

Mijnheer de Burgemeester,

Met denzelfden bode heb ik de eer U en de
Uwen de afrekening te sturen der werken aan de
nieuwe pastorij uwer gemeente erbij voegende het
proces-verbaal van de voorlopige aanvaarding
der werken.

Nadat de marmeren vloer der vestibule zal in
orde gebracht zijn, zullen deze gebouwen mogen
betrokken worden.
Ik voeg hieraan de berekening van mijn
eereloon.

Aanvaard, 

Mijnheer de Burgemeester, 

de verzekering mijner volkomen hoogachting, 

(J. Goethals)

Het afhandelen van het ereloon van de bouwheeer kende echter ook wat
hindernissen, hij vroeg op 29 januari 1910 aan de burgemeester:

Julius Goethals, Bouwkundige, Aalst

Aalst 29 Januari 1910

Geachte Heer Burgemeester,

Volgens de staat van afrekening der werken aan de Pastorij beloopt deze zonder
aftrok der oude materialen, tot de som van 30.749,88, waarop mijn eereloon moet
berekend worden, zij 1537,45. Hierop is mij 1.000 frank uitbetaald geweest.

Zou er een middel zijn het overige te kunnen ontvangen, zij 537,45 frank? Zooja,
zoudt gij mij verplichten.

't Ware voldoende mij een mandaat te laten geworden.

Aanvaard, intusschen Mijnheer de Burgemeester, 
mijne achtensvolle en beleefde groeten. (J. Goethals).

De definitieve afrekening zorgde nog voor wat meningverschillen tussen de heren
Goethals en Goossens. De bouwheer is kordaat; zijn schrijven van 5 februari 1910:

Geachte Heer Burgemeester,

Ik heb de afrekening der werken aan de Pastorij opgemaakt in overeenstemming
met den aannemer, met wie ik corresponderingen en samenkomsten erover heb
gehad.

Jan-Baptist Ponnet (1852-1924) werd in

januari 1904 pastoor te Sinaai. Op zijn

aandringen werd de nieuwe pastorij

gebouwd. Hij kon er zijn intrek nemen

in 1909.
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Daar kan niet op teruggekeerd worden, tenzij men hem werken zou bevolen hebben
buiten mijne wete of kennis, hetgeen ik niet geloof  want hij zou ze mij toch aan-
gerekend hebben denk ik.  Den aannemer moet na de voorlopige aanvaarding zijn
werken één gansch jaar in goeden staat behouden en op het eerste verzoek alle nodi-
ge herstellingen doen. Hierom heb ik laatst nog een bezoek aan de Pastorij gebracht
(den 16 oktober 1909) en alle désidérata's opgenomen, en hun deze per brief
medegedeeld, met verzoek er ten spoedigste in te voorzien.
Hierop heeft hij mij geantwoord dat voor enige dezer, het weder het niet toeliet en

zouden gedaan worden met de eerste goede dagen, en hij voor de andere seffens zou
gezorgd hebben.

Wat hij gedaan heeft weet ik niet. In alle geval moeten wij hem voor deze werken
geene hoegenaamde vergoeding.

Aanvaard, Geachte Heer Burgemeester mijne eerbiedige groeten.
J. Goethals

P.S. Wil de gemeente hem vergoeden voor gebrokene uitgeroeide glazen aan de
Voorgevel, dat laat ik aan uwe goedhartigheid over.

In de gemeenteraad werden de uitgegooide ruiten behandeld:

Sint-Nicolaes Jaermarkt, des ‘s nachts uitgeworpen 7 glazen:
1,40 x 0,50 x 7 = 4,90 m² aan 4,00 fr = 19,60 fr
Schoolkinderen Lanterneau (bovenlicht) uitgeworpen 4 glazen:
1,20 x 0,30 x 4 = 1,44 m² aan 4,00 fr = 5,76 fr

Vanwege de Staat en Provincie kon een toelage verkregen worden voor de bouw van
de pastorij. Het Commissariaat van het Arrondissement St-Niklaas - Dendermonde
stuurde daarom volgende brief naar het gemeentebestuur op 21 september 1910:
Commissariaat van het Arrondissement
St-Niklaas - Dendermonde
Dienst gebouwen van de Eeredienst

Mijnheren,

Met uw schrijven van 11 juli ll. heb ik de verrechtvaardigende rekening ontvan-
gen van het gebruik der toelagen op de gelden der Provincie en van de Staat verleent
voor het bouwen van eene pastorij in uwe gemeente.

Vanwege de Bestendige Afvaardiging heb ik de eer U en de Uwen te doen kennen
dat aangezien er uit deze rekening en de hierbij gevoegde bewijsstukken blijkt
dat gemelde toelagen samen bedragende fr. 5000 tot hunne bestemming zijn
gebruikt geweest, het gemeentebestuur van alle verantwoordelijkheid wegens dit
gebruik wordt ontslagen.

De Commissaris
Verwilghen

Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen van Sinay

Ook voor bouwheer Julius Goethals was de tijd gekomen om alles af te ronden, hij
deed dit in een kort schrijven van 10 oktober 1910:
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Mijnheer de Burgemeester,

Ingevolge uw geeërd schrijven van 29
september ll. heb ik de eer U en de Uwen
te laten weten dat ik op donderdag 6e
dezer te Sinay ben overgegaan tot
onderzoek der werken aan de nieuwe
Pastorij.

Deze werken mogen als geëindigd
aanzien worden en diensvolgens volgens
de voorwaarden van het lastenboek
definitief overgenomen.

Aanvaard, 
Mijnheer de Burgemeester,
de verzekering mijner volkomen
hoogachting,

J. Goethals

De werken aan de pastorij zijn dan
definitief aanvaard.

Aankoop van de aanpalende moestuin.

Veel grond  bevond er zich niet rond de
pastorij, daarom werd er overgegaan
tot de aankoop van een moeshof, groot 680 m². Ook moest de oude pastorij een
andere bestemming krijgen.

In het gemeenteraadsverslag van 22 juni 1908 lezen we daarover het volgende:

Aanwezig de heeren: P.J. Van Mieghem, Burgemeester-Voorzitter, K. Heyens
Schepen, D. Van Poucke, J. Van Pottelberghe, K.Schelfaut, en Th. Van Britsom,
raadsleden en J. Lecocq, secretaris.

Overwegende dat de toelating tot aankoop van de grond voor vergrooten van den
hof der pastorij, aankoop welke noodzakelijk is, nog niet werd aangevraagd;

Overwegende dat de bestaande pastorij mits geschikte veranderingen en her-
stellingen beter en voordeeliger zal verhuurd, dan verkocht worden;

Overwegende dat verdere vertragingen tot het aangaan eener lening dienen vermeden
om de werken van het herkasseien der wegen van het dorp te kunnen bijtijds betalen;

BESLUIT:
1e De goedkeuring te vragen voor den aankoop van grond aan de nieuwe pastorij

voor de som van 1.450,60 frank.
2e Het herstellen en verhuren der pastorij zal, als voordeeligst voor de gemeente,

te geschikten tijde gebeuren.
3e Om verdere vertragingen te vermijden zal er nu eene leening aangegaan worden

van 14.400 frank aan de voorwaarden zoals voor de leening van 37.000 frank
beschreven in de zitting van 21 mei 1908.

De secretaris (J. Lecocq)          De Burgemeester (P.J. Van Mieghem)

Jozef Verstraeten (1868-1940)

Was in 1904 voorzitter van de Kerkraad, werd in

1908 schepen van Sinaai en in juni 1910 burge-

meester (tot 1918).
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Het antwoord van het Provinciaal bestuur via het Commissariaat van het
Arrondissement St-Niklaas - Dendermonde:

Mr. De Commissaris,

Nevensgaande beraadslaging van den gemeenteraad van Sinaai,
strekkende onder andere, tot het bekomen van machtiging om grond te
koopen voor de vergroting van den hof der pastorij, werd mij overgemaakt
met uwe apostiel van 8 dezer, betreffende de leening door deze gemeente aan
te gaan voor de uitvoering van de kasseidingswerken.

Deze beraadslaging zal in dubbel afschrift moeten voorgebracht worden,
vergezeld van de stukken vermeld in den omzendbrief van 9 Juli 1888.

De Bestendige Deputatie ziet er geen bezwaar in dat, na de in gebruikstelling der
nieuwe pastorij, de oude worde verhuurd. Diensvolgens zou er geene aanleiding
bestaan de verkoopswaarde van laatstgenoemd gebouw in afrekening te doen
komen op het bedrag der leening aan te gaan voor het betalen der kosten van de
oprichting van het eerste.

Gelief, Mijnheer de Commissaris, het vorenstaande mede te deelen aan het
belanghebbend bestuur, dat zich naar de daarin vervatte onderrichtingen zal te
gedragen hebben.

Voor de Gouverneur, (get.) Louis De Reu

Uit de verkoopakte van 22 juli 1907 verleden door notaris Clement De Block
citeren we:

Bij proces verbaal van openbare verkooping opgesteld door de ondergetekenden
Meester Clément August De Bock, Notaris verblijvende te Sinay, den twee en
twintigsten Juli negentien honderd zeven, ten verzoeke van der aangestelde erfge-
namen van dame Sofie Francisca De Schepper, in leven zonder beroep te Sinay, en
er overleden den 16 Januari laatst, is er beslissend in koop toegewezen aan Mr.
Honoré Seghers, geneesheer wonende te Sinay, koopende voor de gemeente Sinay, 

onder Koop één A,

Een moeshof te Sinaai, dorp, kada-
straal wijk Paepenakker, Sectie A, deel
van nummer 1259d, groot zes aren en
tachtig centiaren, daaraanpalende
noord de heer graaf de Liedekerke, oost
koop Eén B, zuid mr. Benoit Joos, west
de gemeente Sinay, op het aangehecht
plan begrepen tussen de letters ABCD.
In gebruik bij Karel Sturm tot vijf en
twintig December aanstaande, mits
twaalf franken.

Mits de som van:

Dertien Honderd franken.Aangehecht plan bij de verkoopakte van de moestuin
opgemaakt, te Sinay 29 mei 1907, door Alfons
De Groote.
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De moestuin van de pastorij moet begin de jaren ‘70 wijken voor de aanleg van de
Katharinastraat.
De pastorij kreeg intussen een grondige face-lift. Maar de vroegere structuur werd
behouden. En daarmee is de geschiedenis van de pastorij tot op heden verteld.

Georges Tallir

Bovenaan: De oude pastorij, met uiterst links de hoge muur van de jongensschool. De kinderen staan
in de Wijngaardstraat, de huidige Edgar Tinelstraat.
Onderaan: De nieuwe pastorij met daarnaast het parochiehuis. In 1878 kreeg pastoor Desiré De Wolf
van juffrouw barones Sidonie Dons de Lovendeghem 10 are grond naast de weefschool, het geheel
langs het kerkhof. Met behulp van enkele milddadige parochianen, vooral  mevrouw Wauters-Van
Hespe, bouwde hij toen volgens plan van Gustaaf Beyrens en verder uitgevoerd door P. Van Goethem
een “Patronage”,kostprijs met hangars en aanhorigheden 9.314 fr.
In 1934 werden er door pastoor Crombé drie plaatsen bijgebouwd.



59

Kroniek 1967

In 1967 vierde Sinaai het 750-jarig bestaan
van de parochie en de gemeente (1217 -
1967). Als inzet van de feeste-lijkheden
organiseerden de plaatselijke jeugdbewe-
gingen samen op zondag 2 april een
nabootsing van het populaire TV-spel
"Spelevaren" met Willy Van Rumst en
Marita De Kerf als presentatoren. Een

bomvolle zaal leefde mee met de 15 geselecteerde hartenwensen, genoot van de
getoonde camerakansen en volgde met spanning de quiz "Ken Sinaai".
Het hoogtepunt was echter de "dag van de parochie" op zondag 18 juni. Te 9u45
vertrok de stoet met alle gezagsdragers, alle verenigingen en de zusters
Reparatricen, die voor het eerst in groep hun klooster verlieten, naar de Dries voor
de plechtige H. Mis in openlucht opgedragen door Mgr. Van Peteghem, bisschop
van Gent.
's Namiddags vierde de meisjesschool haar eeuwfeest waarbij elke klas een nummertje
opvoerde. 's Avonds zorgden "The Young Ones" uit Sinaai met hun eerste optreden
voor dansmuziek en amusement.

De dienst werd geleid door Mgr. Van Peteghem
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PLECHTIGE JUBILEUMMIS MET CONCELEBRATIE OP DE DRIES TE 10U

door:
Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. L. Van Peteghem, bisschop van Gent
Z.E.H. Johan Geilleit, pastoor te Sinaai

en de priesters, geboortig van Sinaai
Z.E.H. Edgar Melchers, pastoor te Sint-Martens-Latem
Z.E.H. Paul Van Britsom, pastoor te Boekhoute
Z.E.H. Leo Thuysbaert, pastoor te Adegem
Z.E.H. Maurice Weyn, pastoor te Waarschoot
W.E. Pater Valeer Poppe der paters van de HH. Harten te Leuven

Bij gelegenheid van:
-het 750-jarig bestaan van de parochie
-het eeuwfeest van de meisjesschool (center)
-het zilveren feest van de samenzang
-roepingendag 1967

De vaste gezangen worden aan het orgel begeleid door dhr. Armand
Vermeiren, koster-organist te Sinaai

De wisselende gezangen begeleid door de Kon. Harmonie "Sint-Cecilia"-
Sinaai (gesticht in 1809)

Voorzang: door het knapenkoor van de jongensschool (center)

Leiding van de gemeenschapszang: E.H. R. Vekeman, onderpastoor

Leiding van de acolieten: E.H. J. Boone, onderpastoor

Ceremoniarius: Z.E.H. Kan. Roets, secretaris van Z.H.Exc.Mgr. de bisschop

Lector: dhr. Etienne De Meester, onderwijzer

Ordedienst: Civiele bescherming Sinaai

Geluidsregie: "Hobbyklub Sinaai 750"

(Uit het programmaboekje)
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Etienne De Meester

De zusters Reparatrices “De Blauwkes” die voor het eerst in groep naar buiten kwamen.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1993

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 Fernanda Maes (68 j), e. v. Frederik Putteman, Belsele
13 Cesar Strobbe (86 j), w. v. Louisa De Cock,Vleeshouwersstraat
18 Gerarda Poppe (83 j), Zwaanaardestraat
26 Felicitas De Smet (89 j), w. v. Florimond Janssens, Sint-Pauwels
-februari
01 Roger Polfliet (93 j), w. v. Celestine Smet, Sint-Niklaas
02 René De Coster (76 j), w. v. Angèle De Baere, Hellestraat
03 Alex Heyninck (33 j), e. v. Nina Brokken, Franciscuslaan
07 Maria De Bruyne (90 j), w. v. Frans De Loose, Sint-Niklaas
20 Maria Elewaut (93 j), w. v. Gerard Joos, Sint-Niklaas
28 Marcel Rooms (60 j), e. v. Louise Van Haver, Edgar Tinelstraat
-maart
02 Achiel De Mulder (77 j), e. v. Laura Landuyt, Wapenaerteinde
03 Leon De Maesschalck (73 j), e. v. Martha Heirman, Wijnveld
06 Regina De Mulder (82 j), w. v. Alfred De Blieck, Leestraat
07 Augusta Verschraege (87 j), w. v. Stefaan Munghen, Sint-Niklaas
09 Elvier De Plukker (88 j), w. v. Philemon Raemdonck, Sinaaidorp
11 Odilia De Smet (84 j), w. v. Ed. Cleiren, e. v. Corneel Van Borm, Wijnveld
14 LobertinaVan Bossche (65 j), e. v. Frans Beck, Hooimanstraat
29 Danny Van Pottelberg (31 j), e. v. Peggy De Hauw, Willebroek
-april
01 Robert De Cock (71 j), e. v. Yvonne Nonneman, Keizerstraat
11 Joanna Staessens (67 j), w. v. Henri Vercauteren, Zakstraat
19 Celestina Van der Herten (91 j), w. v. Fr. Van Riet, e. v. Leo Van Laere
22 Willy Verdonck, voorheen Hulstbaan
-mei
03 Helena Everaert (89 j), w. v. Karel Verschelden, Hulstbaan
06 Geert Windhey (25 j), zn v. André en Godelieve De Vijlder, Stekene
10 René Smet (86 j), e. v. Elisabeth Van der Linden, Hulstbaan
15 André Schelfaut (74 j), w. v. Denise Moens, Sint-Niklaas
26 Alfons De Permentier (93 j), e. v. Charlotte De Coster, Molenstraat
31 Gunther Smet (22 j), zn v. François en Annita Croes, Godelievelaan
31 Roger Elegheer (53 j), e. v. Annie Ferket, Sint-Gillis
-juni
05 Caroline Verschelden (96 j), w. v. Henri D'Hooge, e. v. Maurice De Witte
06 Julia De Bruyne (92 j), w. v. Eduard Schelfout, Sinaai
06 August Keppens (80 j), w. v. Irma Notenbaert, Hulstbaan
18 Kamiel De Meester (87 j), w. v. Lea De Baere, Lokeren
22 Gustaaf Van Poucke (61 j), e. v. Maria Relaes, Stenenmuurstraat
25 Georges Muller (78 j), w. v. Julia Dietens, Edgar Tinelstraat
-juli
03 Alfons De Bock (84 j), w. v. Rachel Troch, Wijnveld
04 Gerard Poppe (78 j), e. v. Maria De Vos, Deurne
14 Louis Maes (88 j), e. v. Suzanna De Loose, Sint-Niklaas
18 Achiel De Bruyne (82 j), w. v. Clotilde De Rooze, Edgar Tinelstraat
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18 Lucien Michiels (62 j), w. v. Jenny Van Bocxlaer, Hulstbaan
22 Zoë Luycx (85 j), w. v. Emiel Van de Walle, Sinaai
21 Petrus De Mulder (78 j), w. v. Martha Smet, Belsele
31 Marcel De Wael (76 j), w. v. Anna Beck, Edgar Tinelstraat
-augustus
03 Elisabeth Vercauteren (87 j), w. v. Augustien Van der Vieren, Temse
08 Cyriel De Plukker (92 j), w. v. Clotilde Van Damme, Lokeren
10 Maria De Plukker (89 j), w. v. August Coppens, Wachtebeke
14 Albert Vermaere (82 j), e. v. Julia Arents, Sint-Niklaas
23 Maria Rooms (91 j), w. v. Polidoor Bogaert, Hellestraat
-september
02 Germaine D'Hondt (71 j), w. v. Alfons Van Bocxlaer, Wijnveld
03 Oscar Van Driessche (70 j), Hulstbaan
04 Cesar De Schepper (96 j), w. v. Josepha Van Sande, Beveren
07 Lucia Daelman (81 j), Sinaai
10 André Van den Berghe (79 j), w. v. Elisa Polfliet, Belsele
23 Robert Tercken (81 j), e. v. Elisa Schaut, Populierenstraat
27 Petrus Smekens (87 j), e. v. Margareta Van Pottelberg, Keizerstraat
28 Olga De Beule (82 j), w. v. Marcel De Vos, Hulstbaan
-oktober
07 Jozef De Puysseleyr (81 j), e. v. Freda Derkinderen, Zwaanaardestraat
17 Robert De Backer (76 j), e. v. Emma Ongena, Waasmunster
19 Jozef Van Remoortere (82 j), w. v. Maria Van Havere,

e. v. Margriet Vermeiren
21 Antoon De Plukker (61 j), Vleeshouwersstraat
22 Martha De Grave (86 j), e. v. Camiel De Vleeschauwer, Moerbeke
26 Werner Huys (71 j), e. v. Marie-José Elewaut, Sint-Niklaas
31 Bernard-Emiel Verschraege (69 j), e. v. Maria Coumans, Stekene
-november
08 Benoit De Bock (66 j), e. v. Yvonne Dessy, Stenenmuurstraat
08 Margareta Nauts (86 j), w. v. Aloïs Dierens, Sint-Niklaas
10 Martha De Bock (86 j), w. v. Oswald De Wolf, Wijnveld
11 Germaine Goethals (79 j), w. v. Cyriel Thuysbaert, Zwaanaardestraat
18 Alice Haeck (81 j), w. v. Adolf Ongena, Wijnveld
19 Rachel De Plukker (87 j), w. v. Achiel De Geest, Hulstbaan
19 Celina Meuleman (84 j), w. v. Maurits Van de Vijver, Sint-Niklaas
23 Martha Ryckaert (71 j), w. v. René Van Damme, Keizerstraat
23 Marcel Van Driessche (64 j), w. v. Lisette Van Campenhout, 

e. v. Mariëtte Baert, Keizerstraat
27 Aalbrecht Maes (90 j), w. v. Maria Zaman, Sint-Niklaas
30 Zulma Verbeke (88 j), w. v. Albert Ferket, Luitentuit
-december
01 Amalia Corveleyn (70 j), e. v. Hector Claus, Koningshooikt
02 Henriëtte- Marie Van Eynde (92 j), w. v. Desiré Gobel, Sint-Niklaas
04 Achiel Annaert (87 j), w. v. Germaine Meirte, Sint-Niklaas
06 Bart Laureys
22 Juliëtte Sterck (82 j), e. v. Karel Heyndrickx, Dries
23 Maria Broeckaert (79 j), w. v. Leon Verbraecken, Lokeren
26 Eric De Schrijver (57 j), e. v. Ghislaine Lippens, Waasmunster
29 Anna Bruggeman (69 j), e. v. Juliaan De Weirdt, Hemiksem

André Bal & Etienne De Meester
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Lysdonkse Stemming (Jozef De Cock)

Hier fluistert het lis en hier monkelt de donk.
Hier weefden er eeuwen een gastvrije wimpel,
die torenhoog wenkte naar arend en pimpel,
tot Karel ter ere men feestwijn hier schonk!

Ik, Baudewijn Tyncke, de Lysdonkse heer, ca. 1250
liet Boedijn, mijn zoon, over Reinaert verhalen:
Hij had het gelezen in Baudelo 's zalen
en hoorde van Willem wie wolf was of beer.

Ach neven en nichtje, 't is "dertien en vijf" 1305
Beatrijs van Lysdonk, uw eerbare tante,
vermaakt niet het erf aan de jonge verwanten
maar schenkt het aan Baud' lo als abtenverblijf.

Nu spreekt "Vrouwe Pest" uit de 14de eeuw: 1346-1351
Op Lysdonk had niemand van mij iets te vrezen.
Het werd om zijn doolhof en torens geprezen,
die hebben weerstaan zelfs aan 't Gentse geschreeuw! 1381

Aanhoort mij, de klokke met naam "Nikolaas": 1474
Het Waasland kon ik uit mijn spits overschouwen …
Wat zag ik die paters op Lysdonk daar bouwen?
Een rijzig kasteeltje! Een zoete oaas!

't Is Karel de Vijfde, de Keizer, die spreekt:
Tot twee keren toe kwam ik Lysdonk bezoeken, 1530-1531
zoals gij kunt lezen in heel oude boeken.
Hoe is thans de roem van dit landgoed verbleekt …

Sanderus, zo heet ik! Met koper en stift ° 1586 - †1664
bewaard' ik de schoonheid van Lysdonk tot heden.
Het had van de beeldstorm geen schade geleden.
Er mag in de hoef  "zestien - vijf - vijf " gegrift 1655

Maria-Theresia weet het nog goed 1745
hoe Lysdonk een nest werd van Franse soldaten:
Waasmunster noch Loker kon veilig men maken,
en Lede en Durme verkleurden van 't bloed …

Die guldene snuifdoos heeft Aartshertogin
Maria-Christina aan mij nog geschonken 1783
op Lysdonk. Er werd toen des middags geklonken
op Oostenrijk, Waasland en  …Moermans' gewin!

Wie biedt er op Lysdonk, door papen vergaard?! 1789
De Franse Omwent' ling zend hier ook haar spoken:
zij hebben 't kasteel tot de grond afgebroken … ca. 1810
Toch bleven de hoef en het bakhuis bewaard!

Staf Pijl, glazenier, met zijn vriend "Boerke Naas",
door heemschut bezield en in Wase geboren,
zij willen opnieuw 't oude Lysdonk doen gloren: 1968
't Geschiedenisrijkste gedoente in Waas!

Nu luistert het lis, eeuwig monkelt de donk.
Moderne machines ontzetten de puinen.
Een oogstlied stijgt op naar de wuivende kruinen.
Tot laat rond het haardvuur klinkt stemmig geronk.


