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Correctie
In ons eerste nummer van dit jaar op pagina 11 (Kroniek 1976) stond: ”.... zuster Mariëtte De

Messemaeker, geboren te Sinaai op 29 mei 1931 .....” .
Zuster De Messemaeker reageerde op dit artikel: “ Ja ik was daar dan ook de laatste overste met

de helaas spijtige en pijnlijke opdracht het rustoord genaamd het Kasteeltje en ook het klooster te

moeten sluiten, waar ik op 2 juli 1966 mijn Eeuwige Geloften heb gedaan. Ik ontving als naar gewoonte

in de Sociëteit een doornenkroon,(die doornen kwamen uit het Heilig Land, waar we toen ook een

klooster hadden). Deze is op vraag van eerw. heer Geilleit op roepingenzondag aan de parochiekerk

geschonken en ligt sedertdien op het tabernakel waar op Witte Donderdag het H.Sacrament bewaard

wordt. Zo blijf ik met Sinaai verbonden. Vandaar dus dat de opdracht tot sluiten dubbel pijnlijk was

en alle mogelijke pogingen tot vernieuwing enz. niet mochten helpen; we stonden voor zeer hoge

kosten qua verbouwing, ook onze zusters werden oud en de roepingen werden - en zijn - schaars zoals

overal. Verder lees ik: geboren te Sinaai: ik ben in Lokeren geboren. De datum is juist, zo weet u dat

ik nu 80 ben, maar goddank jong van hart. Ook mijn familienaam is De Messemaeker en niet De

Messemaker, gelieve zo goed te zijn de nodige correcties aan te brengen met dank bij voorbaat. Wij zijn

in Sinaai komen wonen in 1936, meen ik, toen mijn vader benoemd werd tot kabinier en zelfs ver

buiten Sinaai zeer gekend was door zijn verantwoordelijke taak.”

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28   9112 Sinaai, Tel. 03/772 41 64

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30
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Disselingen

Lidgeld – Jaarboek:
De schietsport was de voorbije eeuw
wellicht de belangrijkste sportieve vorm
van ontspanning in de meeste dorpen. Zo
ook in Sinaai. De oudste vorm is het
schieten naar de staande wip, later mikten
de schutters in de winter naar een
doelschijf en daaruit ontstond nog later
het schieten naar de liggende wip.
Als heemkring kunnen we niet voorbij-
gaan aan de bloei van de verschillende
schuttersmaatschappijen die hun rol
speelden in het dorpsleven: het invullen
van de vrije tijd voor heel wat inwoners,
waardoor de nodige sociale contacten
werden gecreëerd. Bij de meeste
verenigingen is de geschiedenis kort, zodat
we met veel foto’s de schutters zelf in
beeld konden brengen. Geen gemakkelijke
opgave zo bleek. Uren hebben Georges
Tallir (voor de identificatie van de perso-
nen) en Jos Daems (voor de vormgeving)
eraan besteed. Ik wil ook de mensen
bedanken die beeldmateriaal ter beschikking stelden of die hielpen bij de zoektocht
naar zowat alle namen in onze publicatie. Voor de cover tekende Jan Meganck een
passende illustratie, waarvoor we hem hartelijk danken.
Bij betaling van het jaarlijks lidgeld (8€) ontvangen onze leden (momenteel 350) dit
bijzonder lees- en kijkboek, evenals de vier nummers van Sinaïek in een gebun-
delde uitgave. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom; wacht niet te lang want het
aantal boeken is beperkt.

Schenkingen:
Etienne Van Mele: notitieboekjes en schriftjes (o. a. over een vroegere doelschut-
tersmaatschappij) en een piccolo of kleine dwarsfluit.
Herman De Beule: een kasboek van de pronostiekclub, vroeger gevestigd in het
café van Gerard Haeck aan het Wijnveld.
Corry Laureys – De Beule: een affiche van het Belgisch kampioenschap wielrennen
en drie verschillende affiches n.a.v. het bezoek van het koningspaar (programma,
bezoek en bedanking).
Mariëtte Varewyck – Van den Bossche: doodsprentjes

Etienne De Meester
Voorzitter heemkring.



52

D
it

 o
n

tw
er

p 
w

as
 h

et
 d

er
de

 p
la

n
 v

an
 F

ra
n

s 
V

an
 P

et
eg

he
m

, h
et

 i
s 

ee
n

 p
om

p 
di

e 
m

en
 l

an
gs

 t
w

ee
 k

an
te

n
 k

on
 b

ed
ie

n
en

. D
it

 p
la

n
 w

er
d 

op
 2

0 
de

ce
m

be
r 

19
04

 d
oo

r
de

 g
em

ee
n

te
ra

ad
 g

oe
dg

ek
eu

rd
, 

m
aa

r 
he

t 
is

 n
ie

t 
du

id
el

ij
k 

of
 h

et
 h

el
em

aa
l 

w
er

d 
u

it
ge

vo
er

d.



53

Oprichting van een openbare pomp op de Dries

Eind 1904 krijgt bouwkundige Frans Van Peteghem uit Lokeren de opdracht om
een openbare pomp op te richten in de middellijn van de Dries op een twintigtal
meter afstand van de voorgevel van het gemeentehuis. Op 14 december 1904 is hij
klaar met de volgende algemene begroting van de uit te voeren werken en met de
voorwaarden van de aanbesteding.

Algemene begroting

Aardewerk: uitdelving van de aarde, vervoer naar een door het gemeentebestuur
aan te duiden plaats, effen en zuiver maken van de grond

samen:  4,725 m3 x 0,70 = 3,31 fr

Metselwerk: metselen van de fundering en van het inwendige en omringende van
de pomp in baksteen, genaamd “klinkaert”, goed gebakken en van de beste soort.
Gemetseld met trassmortel, 1/5 trass, 2/5 kalk en 2/5 zand. De kanten in aanraking
met de grond evenals de binnenwanden van de pomp en de buisleiding zullen met
twee lagen van dezelfde mortel bestreken worden.

samen: 4,211 m3 x 25 = 105,27 fr

Blauwe steen: genaamd “Petit Granit”, uit de groeven van Soignies of Ecaussines,
zonder kleuven, keien noch plekken en van een gelijke tint, gekapt met de fijne
beitel. Vaas met sokkel en borduur rond het monument.

samen: 4,450 x 320 = 1424 fr

Yzerwerk: dokken, ijzeren kaders en latten (50 lopende meters aan 3 kilo per
lopende meter)

samen: 150 x 0,50 = 75 fr

Pomp: het volledig toestel, bestaande uit een gegoten ijzeren buis, een loden darm
tot aan de pompput, eikenhouten bak, koperen spuwer met koperen rozas, duwer
met as en stuitijzer in gesmeed ijzer, emmer met roede, rozassen en loden buis voor
de kom, al de nodige moeren, bouten en vijzen, inbegrepen het plaatsen.

samen: geschatte prijs: 350 fr

Onvoorziene kosten: 50 fr

Totaal: 2007,58 fr

Honorarium van de bouwheer: 10,00 per 100,00 =200,75 fr

ALGEMEEN TOTAAL: 2208,33 fr

Lokeren, 14 december 1904 getekend:  Frans Van Peteghem

Voorwaarden van de aanbesteding

“De aannemer verbindt zich tot de volledige en behoorlijke uitvoering van het monument
en de aanbestedingskosten te betalen.
Na de toewijzing moeten de werken onmiddellijk aanvang nemen en zij zullen voltooid zijn

den 15 april 1906.



54



55

Het is uitdrukkelijk begrepen dat de aannemer dezen eindigingsdatum in acht neemt en
ontegensprekelijk zal eerbiedigen. De gebeurlijke overtredingen zullen door het gemeente-
bestuur en den bouwkundige aangenomen of verworpen worden.

Het is noodzakelijk dat de pomp goed werke en dat het mekanismus in de beste voorwaar-
den gemaakt worde.

Eens de werken voltooid en officieel aangenomen, zal de aannemer gedurende een volledig
jaar, ’t is te zeggen van 15 April 1906, tot 15 April 1907, -inbegrepen datums – de verant-
woordelijkheid behouden, zoo van het goede uitvoeren van het constructieve gebouw als van
het ononderbroken, gemakkelijk en bestendig werken der pomp.

De aannemer ontvangt de som zijner aanbesteding, mits 1/10 te behouden tot de
bepaaldelijke aanvaarding, den 15den Mei van het jaar 1906, zijnde eene maand na de
officieele en geschreven goedkeuring van zijn werk.

Aldus vastgesteld te Lokeren, den 14 December, 1904, door den ondergeteekenden

bouwkundige”

Frans Van Peteghem

In de gemeenteraadszitting van 20 december 1904 werden het plan en de begroting
voor de nieuwe pomp van bouwmeester Van Peteghem behandeld en werd vol-
gend besluit opgetekend in het verslag van de zitting:

“Zitting van 20 december 1904, aanwezig de heeren P. J. Van Mieghem, Burgemeester –
Voorzitter, dokter Seghers H., Heyens K. E. , Schepenen, D. Van Poucke, J. De Groote,
J. Van Pottelberge en  J. Verstraeten allen leden van den gemeenteraad van Sinay, provincie
Oost – Vlaanderen, ten gemeentehuize op de gewone plaats in zitting vergaderd ten gevolge
ener behoorlijke uitnoodiging

Den Raad

Gezien het sedert lang bestaande voorloopige ontwerp van eene nieuwe pomp te plaatsen
op het marktplein, voren het gemeentehuis;
Gezien de daarvoor door den bouwkundigen Mr Van Peteghem opgemaakt plan en begrooting,
belopende tot de som van 2.208 fr 33, welke nog al aanzienlijk schijnt, doch noodzakelijk om
het ruime en schoone plein eenigsins te versieren.

Besluit

Gezegde plan en begrooting goed te keuren en dezelfde te zenden aan de Hoogere overheid
om de noodige bemachtiging te bekomen ten einde dit werk in aanbesteding te leggen.
En zal de som van 1.000 fr overgebracht uit de begrooting van 1903 in degene van 1905
voor 1ste crediet dienen,zullende het overige genomen worden uit de beschikbare gelden en
later te verrekenen.

Gedaan te Sinay, date als ten hoofde

Van wege den Raad:

De Burgemeester – Voorzitter

(get.) P. J. Van Mieghem

op bevel:De Secretaris

(get.) P. Lecocq
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In een nota van 30 november 1905 geeft bouwmeester Van Peteghem nog enkele
bijkomende inlichtingen omtrent de opbouw van de pomp, waarvan de geschatte
prijs op de begroting 350 fr bedroeg.

“Als bijvoeglijke inlichting aangaande de pomp dient er in acht genomen te worden dat de
gegoten ijzeren buis voor het pomplijf is vervangen door een looden pomplijf van 0,125 m
diameter op 0,87 m lengte voorzien van een koperen slot aan hetwelk de looden darm is vast-
gesoldeerd. (Pomplijf nr 4 c). De looden darmen, zoowel deze voor het aanbrengen van het
water als deze voor het wegleiden der waters uit de kom, zullen eene binnendoorsnede
hebben van 0,035 m en eene buisdikte van 0,005 m (looden buis nr 17). Dezen darm zal met
veel zorg moeten geplaatst worden en rondom omringd met eene laag zuiveren en drogen
zavel en mag vooral nergens in aanraking komen met de kalkmortel. De pompbak in eiken-
hout van 0,04 m dikte moet inwendig bekleed worden met lood van 0,005 m dikte aan het-
welk het pomplijf en de koperen vertakking van de spuwer moeten vastgesoldeerd worden;
hij zal ongeveer, inwendig 0,25 m X 0,25 m X0,25 m groot zijn. De spuwer is vervaardigd
in koperen buis voorzien van een koperen raccord met vijsdraad, heeft eene doorsnede van
0,05 m en eene buisdikte van ongeveer 0,005 . Hij moet aan de rozas vastgeschroefd worden
op eene lengte van minstens 006 m en de rozas wanneer zij met de koperen vertakking dicht
zal gemaakt zijn moet bij middel van vier dokken in den arduin met lood vastgegoten wor-
den. Het is wel verstaan dat den bouwmeester zich het recht voorbehoud deze wijzigingen
aan het mekanismus der pomp te brengen die hij zal noodig achten en dat hij de verschillige
deelen kan verzwaren of vergroten tot bereiking der som van 350 fr in het bestek voorzien,
gewijzigd in evenredigheid der som door den laagsten aanbieder voorgesteld.

Op 13 december 1905 klokslag drie uur werden de biedingsbrieven geopend en
reeds op 14 december keurde de gemeenteraad van Sinaai het resultaat en de
toewijzing van de werken goed wat door onderstaand verslag wordt bevestigd.

“Het jaar negentien honderd vijf den dertienden december om twee uur namiddag ten
gemeentehuize van Sinay zijn wij ondergetekende Burgemeester en schepenen dier gemeente
bijgestaan door onze gemeente Secretaris overgegaan tot de openbare aanbesteding bij
geslotene aanbiedingsbiljetten der werken en leveringen voor de oprichting eener openbare
pomp op het marktplein voren het gemeentehuis volgens plan en bestek geregistreerd.

Na ons verzekerd te hebben dat deze aanbesteding genoegzaam was bekend gemaakt, hebben
wij aan het vergaderd publiek lezing gegeven van de voorwaarden dezer aanbesteding en
herhaald dat den aannemer zich niet alleen verbindt voor de uitvoering der werken zooals
dezelfde beschreven zijn en volgens nadere aanwijzigingen van de bouwmeester, even als
voor de inachtneming der datums van voltooing, der tijdstippen voor overneming en
betalingen en dat de werken moeten voltooid zijn den vijftienden april negentien honderd
zes, maar dat in den aanbestedingsprijs moeten voorzien worden de aanbestedingskosten en
Eerelonen van den bouwmeester, zegels, enregistrement en plakbrieven.

Lokeren, den 30 November 1905

Den bouwmeester,

Frans Van Peteghem
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Vervolgens hebben wij aan het publiek kennis gegeven dat de biedingsbrieven moesten
gestoken worden in de geslotene bus op de tafel staande voor drie uur en dat wij dezelve na
klokslag zouden geopend hebben.

Drie uur geslagen zijnde gaan wij over tot de opening van de biedingsbrieven ten getale
van vier welke den volgenden uitslag geven:

1 -  Mr.  Louis Van de Velde te Sint Niklaas mits de som van zeventien honderd en vijf en
negentig frank

2 -  Mr.  Ch. Willems te Lokeren mits de som van zeventien honderd negen en negentig
frank en twintig centiemen

3 -  Mr. E. Ingels te Sint Niklaas mits de som van achttien honderd vijf en negentig frank

4 -  Mr. Antoon Willems – De Smet te Lokeren mits de som van negentien honderd vijf en
dertig frank

De laagste aanbieding gedaan zijnde door Mr. Louis Van de Velde – Van Steenlandt beeld-
houwer te Sint Niklaas, mercatorstraat 57, alhier aanwezig zoo hebben wij hem gezegde
werken en leveringen toevertrouwd mits de hem gebodene som van zeventien honderd vijf
en negentig frank.”

En heeft hij deze benevens ons getekend

Gezien en goedgekeurd door den gemeenteraad van Sinay in zitting van 14 december 1905.

In 1930 werd deze monumentale pomp verplaatst om een betonnen kiosk voor het
gemeenthuis op te richten. Deze werken werden uitgevoerd door Jozef Smet, ook
uitbater van café “De Ster” aan de Dries.

Etienne De Meester

Louis Van de Velde Burgemeester en schepenen

P.J. Van Mieghem

op bevel:De Secretaris

(get.) P. Lecocq

Van wege den Raad:

op bevel:De Secretaris

(get.) P. Lecocq

Den Burgemeester – Voorzitter

P. J. Van Mieghem
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Kroniek 1979

maart: Carnaval
Tijdens het weekend van 24 en 25 maart (halfvasten) vierde Sinaai weerom car-
naval. Na Jos I en Hendrik I werd voor het eerst iemand van buiten de gemeente
tot carnavalprins verkozen. Toch was Hilaire Pardaen voor Sinaai geen onbekende
want hij huwde met een Sinaaise en had jarenlang een vis- en ijsroomronde.
Voor deze editie schreef Hendrik Albrecht het bokkenlied op melodie van “Op de
purperen hei” van Armand Preud’homme. De tekst luidt als volgt:

Hoe mooi zijn de bokken, ze geven van katoen.
Dat is in ons Waasland toch zeker vandoen.
Ze zijn niet te temmen, de Sint weet dat wel.
Een klein lief jong geitje dat maakt hen zo fel.

Op zaterdag brachten de prins en zijn gevolg een bezoek aan het rusthuis en aan
het home “Open Haard”. ’s Avonds tijdens het groot bal waren er prijzen voor de
best verklede carnavalvierders. ’s Zondags werden Hilaire I en de “Raad van Elf”
op het stadhuis ontvangen door burgemeester De Vidts. Vanaf 14u30 reed de
reclame- en carnavalstoet langs de Dorpsstraat, Dries (tribune), Hulstbaan,
Wijnveld, Dr. Haeltermanlaan, Vleeshouwersstraat en Edgar Tinelstraat.
Het inrichtend “Actiecomité” bestond uit voorzitter Herman Coddens, onder-
voorzitter Frans Coppens, secretaris Frans Van Haelewijck, penningmeester Ignace
De Beule en de leden Marcel Baart, Henri Du Tré, Ignace Van de Velde, Dirk De
Witte, Michel De Vos, Chris Vermeiren, Michel Staessens, Hugo Baeckelandt en
Hendrik Albrecht.

juni: Viering 1ste titel
F. C. Herleving Sinaai behaalde in het jaar van zijn twintigste verjaardag zijn eerste
titel met het eerste elftal in 4e provinciale. Wel promoveerde de ploeg reeds in
1972 via de eindronde naar 3e provinciale o. l. v. speler-trainer Bernard Van
Hoornick. Herleving degradeerde echter in 1978 maar heroverde nu zijn plaats in
derde met Willy Daneel als trainer. De kampioenen werden ontvangen op het
stadhuis door burgemeester De Vidts. Op 9 juni volgde het kampioenenfeest in zaal
Dorpspaleis. Eerst was er het feestmaal voor spelers en bestuur, eventueel met
echtgenote of verloofde, daarna konden ook de supporters zich aansluiten en
uitleven op het groot kampioenenbal. Meer over deze succesrijke competitie
1978-79 vind je in deze Sinaïek.

september: “Open-torendag”
Ter gelegenheid van de jaarmarkt organiseerde de Dorpsraad op zondag 24 sep-
tember een eerste open-torendag. Dit gebeurde echter niet zonder slag of stoot.
Eerst kregen de inrichters een toelating om dit op eigen risico te organiseren mits
het afsluiten van een verzekering. Maar na een negatief advies van de brandweer
werd deze toestemming ingetrokken. Een nieuw voorstel, steunend op het rap-
portvan de brandweer, om alleen tot aan het uurwerk te klimmen kreeg uiteindelijk
groen licht. Daar maakten de bezoekers via dia’s kennis met het bovendeel van de
toren. Toch werd het een geslaagd initiatief want 500 personen bezochten de toren
m. a. w. legden de weg af die Marcel De Wael dagelijks moest klimmen om de uur-
werken op te winden.
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oktober: Hulde aan Edgar Tinel
Naar aanleiding van de 125e verjaardag van
de geboorte van Edgar Tinel (27.03.1854)
organiseerde de stad Sint-Niklaas op zondag
14 oktober een concert in de parochiekerk van
Sinaai. Het groeide uit tot een ode aan de
Vlaamse meesters Edgar Tinel en Jef Van Hoof. 

In het kader van het Festival van Vlaanderen
werden o. a. de vijfstemmige mis “Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes” evenals enkele Maria-
liederen van Tinel uitgevoerd. Een strijk-
kwartet bracht muziek van Jef Van Hoof.
’s Avonds volgde een beiaardconcert op de
Dries (op mobiele beiaard).

november: N. S. V. O.-wandeling
Op woensdag 7 november was Sinaai de plaats van afspraak voor de jaarlijkse
wandeling van het Nationaal Sportverbond van het Vrij Onderwijs (N. S. V. O.). Op
de Dries verzamelden 1500 jongens en meisjes uit 18 basisscholen. Via de Neerstraat
trokken de jonge wandelaars richting Hondsnest waar elke graad zijn eigen traject
vervolgde: 1e graad: 4 km, 2e graad: 6 km en 3e graad: 10 km. Allen keerden terug
langs de Hondsneststraat en de Edgar Tinelstraat.

1979: Jaar van het dorp
Na ruim twee jaar fusie maakte de werkgroep Leefmilieu de balans op van het
gevoerde milieubeleid. Pluspunten waren: de uitbreiding van de huisvuilophaling,
de opruiming van sluikstortplaatsen, het maaien van de bermen i. p. v. besproeien,
het herwaarderen van wandelpaden, de aanplanting en onderhoud van fraaie
bloemperkjes. Toch stelde de werkgroep vast dat ze te weinig werden betrokken bij
het beleid en dat het stadsbestuur nog geen gevolg gaf aan hun klachten over de
illegale uitbreiding van het aantal weekendverblijven in natuur-, vallei- en land-
bouwgebieden.

Met de Dorpsraad beschikte Sinaai sedert een zestal jaren over een adviesorgaan.
Bijna drie jaar na de fusie bekloegen ze zich met een persconferentie in december
over de negatieve houding van het stadsbestuur tegenover hun wens om meer
inspraak. Het was van bij de aanvang alleen hun bedoeling om de eigenheid en de
betrekkelijke kleinschaligheid van het dorp te behouden. Bovendien rekenden zij
op reële inspraak en inbreng van de bevolking, waardoor het dorp gemakkelijker
in de grotere entiteit kon worden opgenomen. Aangezien hun infoblad werd
aanzien als een waardevol contactorgaan naar alle inwoners, ontving de Dorpsraad
toch een vorm  van gedeeltelijke subsidiëring.

Etienne De Meester
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Het kampioenenjaar 1978–‘79 van F. C. Herleving

De uitslagen:

4 – 1 Rupelmonde – Herleving      2 – 6
0 – 2 Wachtebeke – Herleving 1 – 1
2 – 1 Herleving – K. L. Vrasene 5 – 0
0 – 1 Moerbeke – Herleving 2 – 3
1 – 1 Herleving – S. K. Lokeren 4 – 0
0 – 1 White Boys – Herleving 0 – 1
3 – 1 Herleving – Eksaarde 1 – 0
1 – 1 Herleving – Str. Stekene 4 – 2
0 – 0 Meerdonk – Herleving 0 – 4
1 – 1 Sombeke – Herleving 3 – 2
3 – 0 Herleving – Heikant Zele 0 – 3
5 – 3 S. K. Gerda – Herleving 1 – 8
0 – 4 Verrebroek – Herleving 1 – 4

Herleving won 18 wedstrijden, deelde 5 maal de punten en verloor slechts 3 keer.
Een zege leverde toen 2 punten op, een gelijkspel  1 punt.

Eindrangschikking:

1.  Herleving Sinaai 41 p. 8.  S. K. Lokeren 25
2.  W. S. Sombeke 39 9.  F. C. Eksaarde      24
3.  S. K. Wachtebeke 37 10. Ol. Rupelmonde 24
4.  F. C. Moerbeke     31 11. W. S. Meerdonk    19
5.  White Boys 29 12.  E. Verrebroek       18
6.  F. C. Gerda 27 13.  F. C. Heikant        16
7.  K. L. Vrasene 26 14.  Straatje Stekene 8 

Eindronde 4e provinciale:

F. C. Herleving Sinaai – Burst  2 – 1
S. K. Nevele – Herleving  1 – 1 (uitgeschakeld met strafschoppen:  5 – 2)

De 20 kampioenen met het aantal wedstrijden waaraan zij deelnamen:

Chris Meul (26) Frank Van De Wiele (21)
Marc Raes (26) Walter Daneel (17)
Hubert Cerpentier (25) Tony Van Geert (16)
Etienne De Plus (24) Guy De Vos (11)
Yvan Maes (23) Geert Poppe (8)
Eric Van De Wiele (23) Paul De Wael (4)
Freddy Janssens (22) Franky Durinck (3)
Franky De Ruysscher (21) Roland Maes (3)
Jacques Timmers (21) Johan Lambrechts (2)
Dirk Joos (21) Erik Van Guyse (1)

Trainer: Willy Daneel uit Sint-Pauwels
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Doelpunten:

De 4 voorspelers scoorden samen 57 van de 69 doelpunten. Franky De Ruysscher
was de beste schutter met 17 stuks, Dirk Joos en Eric Van De Wiele lukten elk
15 treffers en broer Frank Van de Wiele trof 10 keer raak.

Het bestuur in 1979:

Voorzitter: Cyriel Van Rysselberghe
Ondervoorzitter: René Van Britsom
Secretaris (gevolmachtigd correspondent): Etienne De Meester
Penningmeester: Petrus Raes
Leden:  André De Vos, Gerard Lambrechts, André Maes, Frans Smet, Jean

Bogaert, Gaby Van de Velde, Jozef De Cock.

Het inkomgeld bedroeg toen 40 fr voor volwassenen, 30 fr voor senioren en 20 fr
voor kinderen.

Etienne De Meester

Na de overwinning wilden de supporters met hun kampioenen op de foto.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1984
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  Alfons De Vos (77j), Sint-Niklaas
11  Maria Haeck (79j), w. v. Paul Strobbe, Wijnveld
14  Maria Willems (60j), e. v. Raymond Maes, Dries
16  Irène Verschraege (44j), e. v. Norbert Van de Vijver, Klein-Sinaai
19  Roger De Ruysscher (57j), e. v. Frida De Bock, Wijnveld
20  Karel Verschelden (79j), e. v. Helena Everaert, Hulstbaan

-februari
01  Frans Robijn (74j), e. v. Filomena Poppe, Leebrugstraat
02  Juliëtte Van de Vijvere (57j), e. v. Robert Staessens, Wijnveld
07  Albert Vael (60j), e. v. Mariëtte Raes, Grimbergen
11  Leon Vercauteren (82j), w. v. Madeleine De Schepper, Zwaanaardestraat
12  Adrien Dherinne (57j), e. v. Maria Meirte, Vleeshouwersstraat
15  Albert Heye (67j), e. v. Laura Henderickx, Lokeren
22  Frans Meirte (81j), e. v. Clemencia De Middelaer, Sint-Niklaas
28  Maria Schaut (81j),e. v. Jozef D’Hondt, Sint-Niklaas
29  Willem Verschelden (74j), e. v. Jeanne Veylbrief, Brugge

-maart
18  Maria Verschaffel (79j), w. v. Cyriel Van Poucke, Sinaaidorp
20  Fernanda Van Bocxlaer (72j), e. v. Marc Varewijck, Heirstraat
26  Leontine Van Puymbroeck (89), w. v. Henricus Cosemans

w. v. Omer Rosier, Beveren
27  Victorine De Maeyer (90j), e. v. Theofiel Raes, Luitentuit

-april
01  Willem De Greyt (78j), e. v. Helena Beirnaert, Molenstraat
02  Madeleine Paelinck (92j), Eksaarde
05  Elodia Rasschaert (88j), w. v. Camiel Van den Abeele, Lokeren
09  Maria Vercauteren (65j), e. v. Honoré De Vijlder, Molenstraat
09  Clara De Schepper (71j), e. v. Alfons Laureys, Sint-Niklaas
21  Edgard Smet (73j), e. v. Elza Dhanis, Vleeshouwersstraat
25  Clara De Mulder (77j), Wapenaerteinde
26  Gustave Goethals (77j), e. v. Agnes De Bock, Molenstraat

-mei
08  André Smet (55j), Molenstraat
09  Albert Van Vlierberghe (66j), w. v. Suzanne Rooms, Antwerpen
10  Cyriel De Mulder (79j), e. v. Paula Roels, Antwerpen
10  Joanna Elegheer (87j), w. v. Isidoor De Strooper, Lokeren
11  Julia Smet (74j), w. v. Josephus De Wilde, Gent
17  Jozef D’Hondt (83j), w. v. Maria Schaut, Belsele
19  Leopold Maes (89j), w. v. Maria De Baere, Brugge
20  André Laureys (77j), w. v. Rachel Ongena, Wijnveld
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20  Leo Beirnaert (79j), e. v. Margareta Notenbaert, Heirstraat
24  Irma De Schepper (77j), Norbert Heirman, Lokeren

-juni
04  Leo Bockland (86j), w. v. Augusta Bral, Hulstbaan
12  Alice De Backer (97j), Sinaai
29  Frans Moenssens (87j), w. v. Margaretha De Dycker,

e. v. Maria Jacobs, Vleeshouwersstraat

-juli
22  Ghisleen Lemme (60j), e. v. Anna De Witte, Klein-Sinaai
26  Jozef Heirwegh (83j), w. v. Martha Van Acker, Wijnveld
28  Margareta  Ongena (79j), w. v. Jozef De Kever, Edgar  Tinelstraat
29  Gloriëtte Poppe (63j), Zwaanaardestraat

-augustus
15  Cesar Maes (75j), w. v. Elza Thuysbaert

e. v. Madeleine Anthuenis, Hulstbaan
17  Florent Van Acker (76j), e. v. Gerarda Broeckaert, Sint-Niklaas
19  René Polfliet (65j), e. v. Agnes De Backer, Edgar Tinelstraat
25  Andy Stevens (10j), z. v. Franciscus en Monique Van de Vijver, Godelievelaan
28  Coralie Van Marcke (74j), w. v. August Meuleman, Klein-Sinaai

-september
02  Mathilde Van Goethem (77j), w. v. Ernest Van Driessche, Sinaaidorp
06  Stefaan Van der Linden (15j), z. v. Frans en Lea Smet, Neerstraat
07  René De Bock (69j), w. v. Maria Donckers,

e. v. Angèle Inghels, Sint-Niklaas
18  Achiel Roels (77j), Waasmunster
23  Frida Zaman (62j), e. v. Jozef Duymelinck, Sint-Niklaas
24  Pierre D’Heer (63j)

-oktober
12  Frans Cappens (47j), e. v. Leane Van de Velde, Stekene
13  Theofiel Haeck (68j), Wijnveld
18  Cornelis Edgard Van Osselaer (79j), e. v. Suzanne Creve, Wijnveld
20  Martha Braeckman (76j), w. v. Petrus Staelens
21  Herbert Durinck (39j), Sint-Pauwels
25  Anna De Vleeschouwer (80j), e. v. Arthur De Schepper, Sint-Niklaas
26  Suzanna Pijl (36j), Lokeren
31  Karel Smet (61j), e. v. Emma Cruypelants, Willebroek
31  Gilbert Meyskens (61j), e. v. Albertine Van Cauwenberghe, Wijnveld

-november
05  Martha Verstocken (79j), w. v. Romaan Van Bocxlaer,

w. v. Eduard De Beule, Wijnveld
25  Margaretha Van Bossche (68j), w. v. Louis De Gols, Sint-Niklaas
05  Edmond Vercauteren (83j), w. v. Maria Van Poucke, Stenenmuurstraat

-december
03  Denise Verleysen (31j), 
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06  Suzanne Creve (76j), w. v. Cornelis Van Osselaer, Wijnveld
06  Albert De Block (69j), e. v. Maria Meuleman, Luitentuit
12  Domien Creve (80j), e. v. Coleta Pauwels, Sint-Niklaas
23  René De Roeck (40j), z. v. Alois en Maria Blommaert, Kernemelkstraat
23  Angèle De Windt (88j), w. v. Emiel Bonne

w. v. Georges Hendrickx, Belsele
24  Oscar Platinck (70j), e. v. Margriet Poppe, Lier
27  Franciscus De Maere (74j), e. v. Maria De Baere, Wijnveld

André Bal en Etienne De Meester

Anna Maria D’Hanis, geboren te Sinaai op 8 juni 1771, overleed hier op 9 februari 1857


