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Disselingen

Wat vind je in ons archief?
Momenteel onderscheiden we in ons lokaal op de eerste verdieping van het
gemeentehuis volgende verzamelingen:

1)  foto’s, dia’s, prentkaarten van Sinaai
2)  kaarten: kadasterboek, luchtfoto’s, topografische kaarten, stratenplannen
3)  prenten: etsen van ons dorp van Romain Malfliet
4)  familiekunde: 

stambomen en gegevens van inwoners en hun familie (op computer)
5)  doodsprentjes en rouwbrieven van Sinaainaren
6)  naamfiches met gegevens van inwoners van het Waasland, opgemaakt voor   

genealogisch onderzoek door Jozef De Wael
7)  een verzameling van oude fototoestellen en ander fotomateriaal
8)  publicaties: boeken, brochures, tijdschriften van ongeveer 45 andere Oost-

Vlaamse heemkringen
9)  plaatselijke tijdschriften: 

de eerste jaargangen van het parochieblad en alle jaargangen van Info-Sinaai
10)  het archief van het “Genootschap van de Heilige Kindsheid” 

(vroegere Missiestoet), geschonken door de Missieraad
11)  het archief van de plaatselijke Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia

met veel documenten, foto’s en zelfs oude muziekinstrumenten
12)  schuttersmateriaal: 

bogen, pijlen, koningsvogel en kaders met foto’s van de jaarlijkse koningen
Naast deze collecties kunnen we ook nog putten uit de privéverzamelingen van
enkele bestuursleden van onze heemkring. Omdat we weten dat veel bruikbare
documenten verloren gaan, blijft onze honger naar nieuw roerend erfgoed groot.

Foto op de cover
De Chirojongens die als “Franse soldaten” meestapten in de stoet ter gelegenheid
van de viering van het 150-jarig bestaan van de Moeder Annakapel in 1962. Op de
achtergrond bemerk je de vroegere herberg “Oude Steene Muur”,die werd uitge-
baat door het echtpaar Leon en Martha Bal – Temmerman.

Lidmaatschap 2010-11
In september ontvangen alle abonnees een brief met daarin het verzoek om hun
lidmaatschap te hernieuwen. Voor 8 € ontvangen zij het jaarboek “Synai, Sinay,
Sinaai” over de ontwikkeling van ons dorp rond de Dries. Bovendien krijgen ze
de gebundelde versie van ons tijdschrift “Sinaïek 2010” erbij. Dit jaar telden we
320 leden maar aangezien we telkens 400 boeken laten drukken zijn nieuwe leden
van harte welkom.

Etienne De Meester 
voorzitter
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Het oude Sint-Anna beeld, dat vroeger in de kapel stond, vinden we nu terug in de kerk.
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De kapel van de H. Moeder Anna
Aan het kruispunt van Hooimanstraat-Vleeshouwersstraat-Stenenmuurstraat

Anna is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Hanna en betekent lieflijke, genadige.
Anna was de vrouw van Joachim, een oudere priester. Joachim behoorde tot het huis
van David en Anna stamde langs vaderszijde af van Levi en langs moederszijde van
Benjamin.
Haar huwelijk met Joachim bleef kinderloos omdat de laatste onvruchtbaar was;
Joachim schaamde zich daarover. Zij hadden vaak tot God gebeden om kinderen te
krijgen. Onvruchtbare koppels werden destijds afgekeurd en bespot. Men dacht dat
het een straf van God was.
Hun gebed werd echter verhoord: toen Joachim op zekere dag alleen op het veld
was verscheen hem een engel die tot hem sprak: “Ik, de engel des heren, ben
gezonden om u te verkondigen dat uw gebeden worden verhoord. Aldus zal uw
vrouw Anna u een dochter baren en u zult haar Maria noemen. In overeenstem-
ming met uw gelofte zal zij vanaf haar kindsheid de Heer gewijd zijn en zij zal
vanaf de moederschoot vervuld zijn van de Heilige Geest. Zij zal niet vertoeven
onder het gewone volk maar in de Tempel van de Heer opdat in geen enkel opzicht
kwaad van haar zal worden gedacht. Terwijl zij uit een kinderloze moeder zal
geboren worden, zal zijzelf op wonderbaarlijke wijze de Zoon van de Allerhoogste
voortbrengen, wiens naam Jezus zal zijn en door wie voor alle volken verlossing zal
zijn en dit zal u een teken zijn: als u bij de Gouden Poort van Jeruzalem zult komen,
zal uw vrouw Anna u daar tegemoet komen, die nu verdriet heeft om uw afwezig-
heid en zich zal verheugen om u te zien.” Met deze woorden verliet de engel hem.
Toen verscheen de engel aan haar en openbaarde dezelfde dingen die hij aan
Joachim had aangekondigd, eraan toevoegend dat zij als teken naar de Gouden
Poort van Jeruzalem moest gaan om haar man bij zijn terugkomst te begroeten.
Beiden ontmoeten elkaar  bij de Gouden Poort.
Anna en Joachim deelden hun vreugde over het zojuist door hen beiden aan-
schouwde visioen en over de zekerheid dat zij een nakomeling zouden krijgen.
Anna werd zwanger en baarde een meisje, zij noemden haar Maria.
Haar geboorte, zo leert de Kerk in het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, is
bijzonder. Want ze is zonder de erfsmet der zonden ontvangen, ze is de nieuwe
Eva. Zo is Maria door God gekozen om deel uit te maken van het verlossingswerk
van God voor de mensen. Ze werd “de Heilige Maagd Maria”.
In het nieuwe testament staan Joachim en Anna niet vermeld als ouders van de
Heilige Maagd. Hiervoor moet men het apocriefe proto-evangelie van Jacobus
(2e eeuw), het evangelie van de pseudo-Mattheus (5e eeuw) en het evangelie van
de geboorte van Maria (6e eeuw) raadplegen, waarin hiervan melding wordt
gemaakt. Dit evangelie wordt door de kerk niet officieel erkend en is daarom ook
niet in de bijbel opgenomen.
Sinds de 6e eeuw wordt de Heilige Anna in het Oosten vereerd, haar feestdag is
daar op 25 juli. Bij ons in het westen wordt zij sinds de 7e eeuw vereerd. Omdat wij
op 25 juli Jacobus vieren, is haar feestdag hier vastgesteld op 26 juli (in 1584). In het
noordoostelijk deel van Jeruzalem staat de St. Annakerk. Volgens de overlevering is
op die plek Maria geboren. De kerk werd door de kruisvaarders gebouwd in 1142.
Toen de kruisvaarders werden verdreven veranderde men de kerk in een moskee.
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De kapel in1937

Het kadasterplan van 1850
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Anna wordt slechts zelden alleen afgebeeld, meestal met haar dochter Maria, al dan
niet met het Christuskind.
Zij is de patroonheilige van de onvruchtbare en zwangere vrouwen, mijnwerkers,
meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en schippers.

De H. Annakapel in Sinaai
De Kapel van de H. Moeder Anna staat op de wijk Stenenmuur op de hoek van de
Hooimanstraat en Vleeshouwersstraat en zou volgens de cijfers staande boven de
armen van het ijzeren kruis dat in de voorgevel is ingemetseld in 1812 zijn
opgericht. Het is een ruime bakstenen kapel op een rechthoekig grondvlak met een
oppervlakte van 4,25 x 2,5 m en afgedekt met een zadeldak in Vlaamse pannen en
een voorpuntgevel met geblokte hoekpilasters. Korfboogdeur in een omlijsting van
gezaagde zandsteenblokken. In de zijgevels bevinden zich rechthoekige vensters. 
Eigenaardig is de inwendige verdeling: een uitspringende rondboog op brede stijlen
waarin men een doorschijnend afsluitsel  wil voorzien, deelt de kapel in tweeën. Op
de achtergrond staat een altaar met daarboven het beeld van de H. Anna met een
klein beeldje van O.L.Vr. aan de voeten, beiden versierd met een vergulde kroon. 
Bijzondere dagen aan de kapel waren: de kerkelijke ommegangen tijdens de twee
grote processiën, de Kruisdagen en St. Marcusdag, de plechtige bezoeken op
St. Annadag en in de meimaand.
De familie Alfons Vercauteren – Filomena De Plukker stond jarenlang in voor de
onderhoud van de kapel, een taak die later werd overgenomen door Achiel De Gols
– Majella Duprez.

In 1962 kreeg de kapel een grondige opknapbeurt. De toenmalige onderpastoor
De Roover schreef daarover:
Sinaai 15 juli 1962 
De oude kapel die werd afgebroken tijdens de Franse revolutie en terug opgebouwd in 1812,
het is met de 150ste verjaardag in het jaar 1962 dat de kapel volledig werd hersteld, binnen
en buiten. De kapel werd ondergraven en gewapend beton onder gegoten, een nieuwe plint
aangezet en de slechte stenen vervangen door goede. Nieuwe pannen opgelegd en een hang-
goot, bloembakken en nieuwe dalstenen. Vanbinnen een nieuw altaar gemetst, de muren
afgekapt en platen aangezet, nieuwe kronen en mantel voor het beeld.
De onkosten werden betaald gedeeltelijk door de gemeente, kerkraad en door omhaling in de
gebuurte. Een prachtige stoet en plechtig lof besloot de 150ste  verjaardag op 15 juli 1962.
Met de vrijwillige en edelmoedige medewerking van Majella Duprez, Achiel De Gols,
Gerard Meyskens, Hugo Van den Bossche, Marcel Dhont, Richard Dhont.
Alfons Van Aelst (metser), Alfred Baert (schrijnwerker), Emiel Onbekend (zinkwerken),
Frans De Greyt (smid), Paul De Vos (schilder).
Burgemeester Oscar Weytens
Pastoor Alfons Van Zandycke
get. onderpastoor: Jozef De Roover

Na het overlijden van Majella Duprez raakte de kapel stilaan in verval. Jaar na jaar
werd de toestand erger, tot in 2008. Toen werd de kapel, dat als gebouwtje stads-
eigendom is, door de stadsdiensten mooi opgeknapt. De kerkfabriek zorgde voor
de aankleding binnenin.
Het altaar, geplaatst in 1962, werd weggenomen en er werden delen van het hoogaltaar
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In 1962 werd het 150-jarig bestaan van de Sint-

Annakapel gevierd met een prachtige stoet op de

wijk Stenenmuur.

15 augustus 1954: In de jaren ‘50 legde men jaarlijks een zandtapijt voor de kapel.
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De kapel tijdens de restauratiewerken in 2008

Sinds 2009 staat er een nieuw Sint-Annabeeld, pastoor Patrick D'Haenens uitte zijn dank.
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uit de kapel van de Zusters Reparatricen geplaatst. Bovenop staat een neogotisch
H. Annabeeld met bovenop een baldakijntje (hing vroeger boven het St.
Antoniusbeeldje in de parochiekerk).
Het oude, ietwat streng kijkende Annabeeld uit de 17de eeuw, staat nu in de kerk
waar het vermoedelijk ooit een Anna-altaar sierde.
De zusters Jozefienen uit Sint-Niklaas gaven enkele bidstoelen; een groot beeld van
Sint-Antonius en de H. Gerardus Majella zorgen voor de verdere aankleding. Een
klein communiebankje uit een verdwenen kapel sluit het koortje af. 
Op zondag 23 augustus 2009 werd de kapel van de H. Anna (her)ingewijd. Na de
eucharistieviering trok men onder begeleiding van de muziekkapel van de
Chirojongens naar de hoek van de Hooimanstraat en Stenenmuurstraat. Na een
dankwoordje van pastoor Patrick D'Haenens en schepen Jos De Meyer, zegende de
deken van Sint-Niklaas, Albert Van de Kerkhove, het kapelletje in. De ruim 100
aanwezigen uit de wijk en van daarbuiten vierden als een echte gemeenschap dit
feest mee. ( Bron: Kerk en Leven Sinaai 12.08. 2009)

Georges Tallir

Deken Albert Van de Kerkhove en schepen Jos De Meyer met de talrijke aanwezigen



59

Kroniek 1975

Januari: fusie
Op 24 december 1974 ontving het gemeentebestuur volgend voorstel betref-
fende de nieuwe fusie: “De gemeente Sinaai wordt gevoegd bij de stad Sint-
Niklaas samen met Belsele, Elversele, Nieuwkerken en enkele grenscorrecties.
De wijk Klein-Sinaai komt bij Stekene.”
Het bestuur moest binnen de 90 dagen een advies uitbrengen over dit voor-
stel. Een fusiecommissie, waartoe alle schepenen en raadsleden behoorden,
bleef zich verzetten tegen een fusie en argumenteerde dat Sinaai op alle
gebieden zeer leefbaar was. In een informatieblad naar de bevolking werd het
standpunt toegelicht. De vraag om het “neen-aan-de-fusie”- vignet aan te
brengen voor het raam werd vrijwel huis aan huis opgevolgd.

Nieuwe koersfiets
Op zaterdag 18 januari was het druk in het lokaal van de “Patrick Joos-vrienden”
bij Marc en Corry Laureys – De Beule. Van zijn supporters kreeg Patrick een nieuwe
koersfiets om bij de amateurs successen te behalen. De supportersclub werd geleid
door voorzitter Willy Joos, secretaris – penningmeester Leon Poppe en de bestuurs-
leden André Corthals, Hubert Polfliet en Dirk Van Puyvelde.

Februari: popgroepje
Nadat het orkest “Maggy en de Young Ones” in oktober 1972 stopte met de optre-
dens omdat de zangeres een baby kreeg, ontstond onder impuls van Marjan
Wojtulewski en Luc Van Damme het popgroepje “Red of Down”. Het ensemble
bestond uit zanger en sologitarist Marjan Wojtulewski, basgitarist en saxofonist
Karel Baert, ritmegitarist en humorist Peter Heirwegh en drummer Luc Van Damme.

Red of Down: Luc Van Damme, Karel Baert, Marian Wojtulewski en Peter Heirwegh
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Tinelpad
De werkgroep “Leefmilieu” riep op zondag 16 februari de wandelliefhebbers op
om samen het Tinelpad in te wandelen. De tocht vertrok om 14 u aan het geboorte-
huis van Edgar Tinel en liep langs de Dries naar de Hooimanstraat en verder langs
de Belselebeek tot aan de boskapel.

Maart: nieuwe koersfiets
Op zaterdag 1 maart was het de beurt aan de supporters van amateur Jan Van
Damme om hun idool te verrassen met een nieuwe koersfiets. Zij verzamelden
in het lokaal “Klokke Roeland” aan de Dries waar onderpastoor Boone de fiets
zegende. De leiding van de 170-koppige supportersclub was in handen van
secretaris François Polfliet, penningmeester André De Meyer, Karel De
Ruysscher en Maurits Van Damme.

Juni: ophalingen huisvuil
Tijdens de gemeenteraad van donderdag 5 juni werd een uitvoerige bespreking
gewijd aan de problematiek van de wekelijkse ophaling van het huisvuil. Na con-
tact met de intercommunale Durme-Moervaart besloten de raadsleden om de
ophaling uit te breiden tot alle straten van de gemeente. Groot huisvuil bleef bij één
ophaling per maand.

Ontvangst sportlui 
Zondag 29 juni ontving het gemeentebestuur een aantal verdienstelijke sporters op
het gemeentehuis. Na de verwelkoming door burgemeester Verschelden loofde
Arthur Baeckelandt als voorzitter van de gemeentelijke sportraad de laureaten.
Meester Omer Moens ontving uit handen van Albert Van Mossevelde, voorzitter
van de Belgische Wielerbond, een ereteken voor meer dan 40 jaar inzet voor de
wielersport. Afstandsloper Willy Laureys kreeg de trofee van sportverdienste van
de gemeente. Ten slotte werd voetbalploeg F. C. Luitentuit gevierd voor het
behalen, amper 3 jaar na de oprichting, van de titel in hun reeks van het liefheb-
bersvoetbal.

Augustus: laatste opgravingskamp
Van 18 tot 30 augustus vond te Klein-Sinaai het laatste opgravingskamp van de abdij
van Baudeloo plaats. Dit onder de onbaatzuchtige en gedreven leiding van Alfons De
Belie, bijgestaan door Hubert De Witte, student aan de RUG. Elke nacht logeerden een
14-tal vaste medewerkers in de gemeentelijke jongensschool. Bovendien daagden er
elke dag nog anderen op om te helpen graven. Deze opgravingen hadden voor archeo-
logen voldoende materiaal opgeleverd voor jaren studie en publicatie.

September: verzustering
Geen grote verzustering dit jaar maar wel losstaande initiatieven van enkele
verenigingen als de Landelijke Gilde, judoclub en jeugdhuis Troelant. Daarenboven
werden de leden van de gemeenteraad en het verzusteringscomité op donderdag 4
september door het bestuur van Heumen-Malden uitgenodigd. Na de ontvangst
maakten zij nader kennis met de Nederlandse gemeente via een rondrit en een
bezoek aan het zweefvliegveld te Malden.
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Afscheid onderpastoor
Vrijdag 26 september namen de Sinaainaren tijdens een gevarieerde zitting in een
bomvolle parochiezaal op ontroerende wijze afscheid van onderpastoor Jozef
Boone. Twaalf jaar lang had hij zich ingezet als proost van verschillende verenigin-
gen, voor het gebruik van het parochiehuis, voor de misdienaars, voor de bouw van
het chiroheem voor meisjes. Ook ontpopte hij zich als drukker van o. a. “Het
Sinaaise Soldaatje”, het plaatselijke Milacblad, van “De Wereld Rond”, uitgegeven
door de Missieraad, enz. Als blijk van genegenheid kreeg hij van de parochie een
bidstoel, een keukentafel en 4 stoelen. In zijn dankwoord kon hij zijn emoties niet
de baas en menig traantje werd weggepinkt. Hij besloot met de melding dat zijn
huis in Zomergem altijd zou openstaan voor alle Sinaainaren.

December: kerkhofreglement
Tijdens en na de laatste gemeenteraadszittingen van 1975 ontstond nogal wat her-
rie en onduidelijkheid omtrent de goedkeuring van een reglement voor het nieuwe
kerkhof. Het grootste twistpunt was het verlenen van grondconcessies. Bovendien
zouden echtparen die erom vroegen om naast elkaar begraven te worden dat niet
kunnen. Uiteindelijk werd er beslist wat de mensen van Sinaai wilden: de
mogelijkheid van hernieuwbare grondconcessies en het naast elkaar begraven van
echtparen die dat wensen.

Etienne De Meester

De ploeg van F.C. Luitentuit op het einde van de jaren ‘70. Staande van l naar r: Luc Van Damme,
Wilfried Van Geert, Omer Vercauteren, Marcel Crefcoeur, Patrick Henebout, Patrick Joos en ?
Zittend: Patrick Luyckx, Jacques Van Belleghem, Patrick Vercauteren, Peter Joos,  Walter Vermeulen,
Patrick Thierens en Gilbert Vercauteren.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1987
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
06 Irma Van Bossche (80 j),
08 Gerarda De Haene (80 j), w. v. Pieter Jozef Notenbaert, Sinaaidorp
11 René Thuysbaert (79 j), Zwaanaardestraat
12 Jozef Van Waes (79 j), Zwaanaardestraat
17 Willy Baert (49 j), e. v. Gerda Wagenaer, Stekene
18 Maria Vercauteren (90 j), w. v. Oscar Bussens, Lokeren
19 Rachel D’Hondt (61 j), e. v. Theofiel Van Steendam, Wijnveld
19 Cyriel Thuysbaert (80 j), e. v. Germaine Goethals, Zwaanaardestraat
22 Bernard Roels (82 j), e. v. Leonie Bracke, Lokeren
26 Lucienne Willems (76 j), w. v. Clement Vermaere, E. Tinelstraat

-februari
01 Maria Van Goethem (45 j), e. v. André De Saegher, Gent
06 Irma Valent (88 j), w. v. Aloïs Van Guyse, Hooimanstraat
14 Yvonne Ongena (80 j), w. v. Richard Van Acker, Keizerstraat
18 Omer De Mulder (65 j), w. v. Rosa Cappens, Sint-Niklaas
20 Willem Durinck (83 j), w. v. Maria Van Wouwe, Leestraat
24 Martha Blomme (68 j), e. v. Albert Van Bocxlaer, Wijnveld

-maart
04 Adolf Ongena (80 j), e. v. Alice Haeck,Wijnveld
07 Elisa Van Overloop (75 j), w. v. Gustaaf De Brabander, Moerbeke
12 Margriet De Mercy (87 j), w. v. Gerard Corveleyn, Vleeshouwersstraat
15 Godfried Vercauteren (66 j), Zwaanaardestraat
15 Martha Polfliet (67 j), e. v. Gustaaf Maes, Vleeshouwersstraat
25 Martha Vercauteren (84 j), w. v. Gustaaf De Bruyne, Dendermonde
26 Louis De Block (83 j), w. v. Martha Meuleman, Leebrugstraat
27 Achiel Van Damme (72 j), e. v. Elisabeth Van Hese, Zwaanaardestraat
29 René Ringoot (67 j), Hulstbaan
29 Alfons Paelinck (93 j), w. v. Bertha Stautemans, Sint-Pauwels

-april
02 Lea Van Laere (73 j), Aalst

-mei
03 Christophe Dekimpe (3 m), z. v. Fernand en Nadia Talpe, Vleeshouwersstraat
03 Jozef Joos (69 j), e. v. Maria Vermeylen, Sint-Niklaas
06 Elisa Vercauteren (82 j), w. v. Louis Paelinck, Hulstbaan
19 Margareta Beck (82 j), w. v. Jozef Dutoo
24 Margriet Zaman (73 j), e. v. Edgard Robijn, Hulstbaan
25 Maria Mul (85 j), w. v. Oscar Smet, Wijnveld
28 Madeleine Smet (69 j), e. v. Albert Van Mullem, Sint-Niklaas

-juni
02 Maria Vermaere (66 j), e. v. Jozef Van Damme, Kapellen
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04 Anna Zaman (74 j), e. v. Amaat Notenbaert, Hellestraat
06 Liliane De Plukker (38 j), e. v. Gary Ongena, Mezenstraat
09 Angelique Leys (78 j), w. v. Leo Van de Putte, Hellestraat
18 Albert Van Bocxlaer (72 j), w. v. Martha Blomme, Wijnveld
25 Lea Claeyé (71 j), kloosterlinge, Kontich
25 Leo Polfliet (71 j), e. v. Romanie Creve, Sint-Niklaas

-juli
04 Leontina Engels (58 j), e. v. Achiel Heyens, Dries
04 Adina Ongenae (89 j), w. v. Domien Ongena, Belsele
05 Fernanda De Nijs (67 j), w. v. Edmond Laceur, Dries
09 Jozef Vercammen (73 j), w. v. Martha Van de Vijvere, Hulstbaan
17 Petrus Meul (83 j), w. v. Maria Claus, Molenstraat
23 Gustaaf De Puysseleire (71 j), e. v. Maria Seghers, E. Tinelstraat

-augustus
05 Irène Cerpentier (78 j), w. v. Frans De Block, Vleeshouwersstraat
08 Leon Roels (65 j), e. v. Mariëtte Zaman, Beveren
13 Maria Raes (77 j), e. v. Albert Van Puyvelde, Leebrugstraat
13 René De Wilde (73 j), e. v. Eugenie Durinck, Keizerstraat
17 Maria Schepens (90 j), w. v. Leopold Roels, Klein-Sinaai
20 Emma Baert (72 j),
26 Irma De Greyt (76 j), e. v. Antoon Duerinck, Wijnveld
27 Remy Leys (79 j), e. v. Laura De Baere, Leestraat
30 Valerie Van Goethem (81 j), e. v. Karel Edgard Martens, Moerbeke

-september
02 Margareta Weyn (63 j), e. v. Jozef De Vos, Sint-Niklaas
06 Martha De Coster (74 j), Molenstraat
15 Elza Boone (77 j), w. v. Karel Louis De Schepper, Zwaanaardestraat
19 Noël De Waele (41 j), e. v. Monique Aelgoet, Luitentuitstraat
22 Maria Van Driessche (68 j), w. v. Albert Van Elslander, Roeselaere
29 Petrus De Clercq (56 j), Sint-Niklaas
30 Martha Sertijn (87 j), kloosterlinge

-oktober
05 Luciana D’Haese (54 j), e. v. Petrus De Clercq, Wijnveld
06 Albert Smet (74 j), e. v. Elodie Van Pottelberg, Oude Heirweg
14 Michel Van Driessche (56 j), e. v. Joanna Durinck, Hulstbaan
18 Gerarda Bal (79 j), w. v. Jozef Buyle, Eksaarde
18 Angelique Durinck (86 j), w. v. Achiel Buysse, Lokeren
27 Leon Leys (45 j), z. v. Remy en Laura De Baere, Leestraat
28 Bertha De Greyt (81 j), w. v. Alfons Pape, Sint-Niklaas

-november
01 Henri Marquenie (70 j), Stekene
02 Leontina De Decker (77 j), w. v. Frans Braem, Lokeren
05 Yvonne Van Bossche (76 j), e. v. Alfons Dehaene, Wijnveld
06 Frans Varewijck (86 j), e. v. Maria Brijs, Sinaaidorp
08 Patrick Van den Bossche (32 j), e. v. Hilde Van Eetvelde, Lokeren
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11 Jozef De Cock (81 j), e. v. Irène De Prycker
w. v. Maria Verstocken, Belsele

13 Laura De Baere (74 j), w. v. Remy Leys, Leestraat
18 Jozef De Geest (83 j), e. v. Eugenie Geers, Stekene
19 Regina Vercauteren (96 j), w. v. Hendrik Felix Heyndrickx, Molenstraat
24 Leo Varewijck (83 j), w. v. Martha Staessens, Dries
26 Lea Melchers (86 j), w. v. Gustaaf Verstraeten, Vleeshouwersstraat
26 Pieter Leo Van Pottelberge (82 j), e. v. Mathilde Smet, Reet

-december
02 Henri Raes (81 j), e. v. Elisabeth Van Goethem, Sinaaidorp
02 Alma Van de Putte (78 j), e. v. Kamiel Vlyminck, Sint-Niklaas
03 Frans Maes (75 j), e. v. Julberta Neve, Wijnveld
09 Helena Van Heygen (83 j),
26 Herman Wilssens (64 j),
27 Adrienne De Wilde (79 j), w. v. Aloïs De Fré, Zwaanaardestraat
29 Frans Strobbe (86 j), w. v. Maria D’Hondt, Hooimanstraat
29 Louis De Wilde (75 j), e. v. Augusta De Wilde, Hulstbaan

André Bal & Etienne De Meester

De katafalk tijdens de nacht van de geschiedenis in  maart 2010.


