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Disselingen
Jaarboek 2023
In het volgend thematisch jaarboek willen we een uitgebreid hoofdstuk opnemen
over de inwoners die de voorbije eeuw hebben deelgenomen aan officiële wieler-
wedstrijden. Als voorbereiding maakten we de volgende lijst op van ruim 50 renners
die daarvoor in aanmerking komen.

Bellon Damon, Beirnaert Geert, Conserrière Learco, Conserrière Leon,
De Block Willy, De Bock Jurgen, De Greyt Willem, De Permentier Jonas,
De Permentier Miranda, De Permentier Patrick, De Permentier Peter,
De Troyer Bart, De Troyer Tjorben, Everaert Stijn, Goossens Ronny,
Heirbaut Johan, Joos André, Joos Jan, Joos Luc, Joos Lucien, Joos Patrick,
Joos Tom, Mels Fabrice, Piessens Marc, Polfliet Ronald, Poppe Livien,
Roels Patrick, Smet Rafaël, Smet Robert, Smet Roger, Ten Hartogh Guy,
Thuysbaert Gunther, Van Cronenburg Chris, Van Bossche Luc, Van
Damme Jan, Van Damme Raymond, Van den Berghe Anthony, Van
Driessche Gerard, Van Goethem Fabio, Van Gucht Jonas, Van Marcke
Jozef, Van Mele Gerard, Van Mele Hubert, Van Peteghem Jeroen, Van
Poucke Wannes, Van Vlierberghe Etienne, Van Vlierberghe François,
Van Wolvelaer André,  Varewyck Jaak, Varewyck Oscar, Verbeke Stijn,
Vercauteren Jerry, Vercauteren Tom, Wuytack Eric
Is deze lijst onvolledig, laat het ons weten. We zoeken van elke wielrenner een foto,
liefst met racefiets en ook  wat info over hun koerscarrière. Wie kan en wil ons helpen?
Gelieve opmerkingen en info door te sturen naar Jos Daems: josdaems.sinaai@gmail.com
Lidgeld
Elk jaar eind augustus vragen we aan onze leden om hun lidmaatschap van de
heemkring te verlengen. Zij ontvangen hiervoor een brief. Maar ook nieuwe leden zijn
welkom. Je kan lid worden door overschrijving op rekening BE40 0682 4206 7163 van
Heemkring Den Dissel of door betaling tijdens de tentoonstelling op 24 en 25 september
2022.
- Leden woonachtig te Sinaai: 10€
- Binnenlandse leden woonachtig buiten Sinaai:15€ (indien we de boeken moeten

opsturen).

Schenkingen
– Peter Gijsel: een doos met archiefstukken van Middenstand Sinaai.
– Heemkring Zwijndrecht – Burcht: foto's van de oude hoeve Van den Bossche.
– Miet Vermaere: documenten en schoolgerief van haar ouders.
– Louis Verstocken: handboek van de Congregatie van Maria.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Emma Coeckelbergh (1851-1921),
dichteres en de vrouw naast Edgar Tinel

Maria Josephina Emma Coeckelbergh werd geboren op 22 september 1851 te Antwerpen
als tweede kind in het gezin van Franciscus Julianus Coeckelbergh en Maria Ludovica
Paridaens. 

Haar grootvader Pieter Josephus was afkomstig van Puurs en was drukker. Vader
was een reizende klerk. Emma had een oudere zus Eléonore en drie jongere zusters:
Juliana, Joanna en Ludovica en een jongere broer Camiel. Van deze jongere kinderen
weten we weinig, behalve dat Camiel makelaar in goederen was. Eléonore, de oudste,
was concertpianiste en lerares piano en trad op onder de naam Nora Bergh.
De familie vestigde zich op 10 december 1871 vanuit Antwerpen in Sint-Niklaas. In
de huwelijksakte van Edgar en Emma staat vermeld als beroep van zowel vader als
moeder: "fabrikanten van geweefsels". In 1878 verhuisden vader en moeder Coeckelbergh
naar Temse, waar vader op 19 december 1879 overleed.

Toen ze vooraan de twintig was, kwam Emma in contact met Evariste Carrance, een
Franse dichter, geboren in Bordeaux. Hij was van Portugese afkomst, doctor in de
rechten en initiatiefnemer van de 'Concours Poétiques' in Bordeaux. Hij heeft een
100-tal werken nagelaten: blijspelen, poëzie, romans en vrijmetselaar-liederen. Ze
corresponderen en er is een wederzijds respect.
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Hij heeft een drietal gedichten van Emma gepubliceerd, o.a. een gedicht opgedragen
aan Edgar Tinel : 'Adieux à M. Edgar Tinel'. Het dateert van 19 oktober 1875, twee dagen
na het concert te Sinaai, waarop ze Tinel ontmoette.

Edgar krijgt de gedichtenbundel 'Heures perdues' van Emma onder ogen ten huize
van een vriend en is zo begeesterd dat hij een aantal gedichten op muziek zet. Dit
wordt zijn opus 5: 'Quatre mélodies pour chant avec accompagnement de piano'. Om ze te
publiceren vraagt hij per brief toelating aan de dichteres.
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Emma stemt ermee in en schrijft Edgar terug dat op 15 september 1875 haar nieuwe
bundel 'Les Epines' zal verschijnen. Ze zal hem een exemplaar sturen. 
Ze blijven elkaar brieven schrijven en Edgar nodigt haar uit op een concert, ingericht
door de gemeente Sinaai, waar hij Liszt, Schubert en Hans von Bülow zal spelen. Hij
bezorgt de uitnodigingen aan huis en ze ontmoeten elkaar. Na het concert noteert
Edgar in zijn dagboek: "J'ai trouvé la fiancée de mes aspirations, de mes rêves; j'ai trouvé
mon Emma!"

Na twee jaar verloving trouwen ze op 1 september 1877, het jaar waarin Edgar de
prijs van Rome behaald heeft met Klokke Roeland. Ze vestigen zich te Brussel in de
Tenboschstraat. 
Het huwelijk draagt niet de volle instemming van moeder Tinel; twee dagen vóór de
plechtigheid heeft zij nog steeds geen toestemming gegeven. Volgens kwatongen is
Emma Coeckelbergh een vrouw die moeder Tinel niet kan liefhebben. Moeder en
zoon vervreemden van elkaar. De contacten blijven onderkoeld tot de komst van het
eerste kind; bij de geboorte van "Jefke" aanvaardt zij dan toch Emma als haar schoon-
dochter, maar de contacten blijven stroef.
We hebben 345 gedichten van Emma teruggevonden. Die zijn gebundeld in 5 uitgaven
en verschillende zijn verschenen in diverse dagbladen.
In 1874 verscheen 'Conte Indien. La Mandragore, poème'.
In dat sprookje verhaalt Emma in 482 verzen het ongelukkige liefdesverhaal van een
Britse jongeman, George, die zijn oog heeft laten vallen op Fatma, een jonge Indische
schoonheid. Het verlangen is wederzijds, maar er is een derde in het spel: Fatma's
zuster Dhajja. Ik moet niet verder vertellen hoe het afloopt: een echte Romeo en Julia
story. 
Deze bundel stuurde Emma naar Hendrik Conscience, die ze erg bewonderde.
Conscience geeft haar aanmerkingen en moedigt haar aan om verder te schrijven.
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In 1874 verscheen de bundel: 'Heures Perdues' en 'Les Epines'. 

Het gedicht 'Pourquoi' uit ‘Les Epines’ kreeg een eervolle vermelding op het '14e
Concours Poétique de Bordeaux' op 15 mei 1875.
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In mei 1877 verschijnt dan 'Sentiers Perdus', met voorwoord van Alphonse Le Roy.
Deze was professor aan de universiteit van Luik en voorzitter van de Koninklijke
Academie van België. De bundel is opgedragen aan Hendrik Conscience.

In 1902 volgt de bundel 'Vers et Proses'. De gedichten zijn niet gedateerd, op een paar
na. Deze bundel is prachtig uitgegeven met Jugendstil-versieringen.
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Emma hield via briefwisseling contact met andere auteurs o.a. Louise Stratenus,
Hendrik Conscience, Catharina Alberdingk-Thym. Deze Catharina Alberdingk-Thym
is een nicht van Elisabeth Alberdingk-Thym, die Tinels latere artistieke secretaresse
werd. 
We bezitten in het museum een schriftje met gedichten en stukjes proza van Emma,
die gepubliceerd werden in diverse kranten. Hieruit blijkt dat ze ook schreef onder
de pseudoniemen "Manuel" en "S.L.". In dit schriftje vinden we ook gedichten in hand-
schrift met de nodige doorhalingen.
Emma schrijft ook een aantal gelegenheidsgedichten, die door Edgar op muziek gezet
zijn: Cantique de Première Communion, Kantate aan Constance Teichmann, Cantique Nuptial.
Bovendien heeft ze een 7-tal vertalingen naar het Frans gemaakt van werken die Edgar
op Vlaamse tekst gecomponeerd heeft o.a. Kollebloemen, Grafgezangen en Franciscus.
Voor deze vertalingen moet Emma zeer nauw samengewerkt hebben met Edgar. Het
is niet simpel de versvoeten en de muziek te laten accorderen. Merkwaardig is dat
Emma 'Godelieve', opus 43, en 'Katharina', opus 44, niet naar het Frans vertaald heeft.
Emma had ook enig tekentalent. Daarvan getuigen 2 schetsen die we in haar notities
terugvonden: een portret van de dichteres Alice de Chambrier, die in 1882 op 21-jarige
leeftijd gestorven is en een proefschets van een stilleven met boerderij. We bezitten
een brief waarin de schrijfster haar aanmaant om haar werken tentoon te stellen.
Het huwelijk van Emma met Edgar wordt gezegend met 6 zonen: Jef, Jan, Frans ,
Guido, Antoon en Paul . 

Na de dood van Edgar op 28 oktober 1912 bleef Emma achter met zonen Antoon en
Paul. Ze had het niet gemakkelijk.
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De oudste zoon Jef was priester gewijd in 1903 en onderpastoor in de parochie "Notre
Dame de Bon Secours" te Brussel. Hij stierf 3 maand na Edgar op 18 januari 1913 aan TBC.
Zoon Jan was op 16 juni 1912 opgenomen in een 'Sanatorium pour neurasthéniques",
waaruit hij op 16 oktober 1912 ontslagen werd. Hij werd militaire arts tijdens WO I.
Hij stierf te Geel op 26 november 1942.
Van Frans weten we weinig, hij was niet meer bij Emma thuis in 1912.
Guido is getrouwd op 11 juni 1912 en in 1913 vertrokken als substituut van de pro-
cureur des konings naar Congo (Lusambo).
Antoon bleef bij Emma wonen. Hij was functionaris bij het ministerie van weten-
schappen en kunsten. Hij is te Brussel verongelukt op 30 september 1920.
Paul is nog een hele tijd bij Emma blijven wonen. Hij was muziekcriticus en -recen-
sent bij o.a. Le Soir.

In december 1907 was Emma zwaar ziek, maar ze kwam er weer bovenop. 
Op 17 februari 1921 overleed Maria Josephina Emma Coeckelbergh te Elsene op
69-jarige leeftijd. Zij is bijgezet bij Edgar in het grafmonument. Zij was de sterke vrouw
naast Edgar Tinel.

Marc Laceur
Bronnen:
Archief Edgar Tinelmuseum, Sinaai (online: www.edgartinel.be), de nummers verwijzen hiernaar.
'Edgar Tinel, le Récit de sa Vie et l'Exégèse de ses Oeuvres', Paul Tinel, Imprimerie Th. Lombaerts, Bruxelles, 1923.
'Edgar Tinel', Paul Tinel, Editions Universitaires, Les Presses de Belgique, Bruxelles, 1946.
'Les Epines – Heures Perdues, Poésies de Mlle Ema Coeckelbergh 1874-75', Emma Coeckelbergh, Typ. De
J. Edom, Saint-Nicolas, 1874-1875
'Vers et Prose', Mme Edgar Tinel, Imprimerie Scientifique, Ch. Bulens, Bruxelles, 1902.
'Toondichter Edgar Tinel 1854-1912', Jo De Vos, Georges Tallir, Etienne De Meester, Jos Daems, Den Dissel, Sinaai
Volkstelling, 1866, Supplement, folio 173 (Sint-Niklaas)

Gepubliceerde bundels van Emma (je kan ze downloaden via www.edgartinel.be):
'Conte Indien. La Mandragore, poème', L. de La Montagne, Anvers, 1874
'Les Epines – Heures Perdues', Typ. De J. Edom, Saint-Nicolas, 1874-1875
'Sentiers perdus', Weissenbruch, Bruxelles, 1877
'Vers et Prose', Imprimerie Scienifique Ch. Bulens, Bruxelles, 1902
We vonden nog drie gedichten van Emma Coeckelbergh, Tinel's vrouw, op de internetsite 'Internet
Archive'. Ze werden gepubliceerd in een bloemlezing van Franstalige gedichten voor de scholen
in Canada: "Morceaux Dire", La Cie D'Imprimerie St-Louis, Montreal, 1918, p. 87-88.
Het gaat om: 'L'Ecrin', Fleurs efeuillées (uit 'Vers et Prose') en Primavera (uit 'Vers et Prose')
"Ce que j'aime": mélodie (Bruxelles: Katto, 1876) op muziek gezet door Ernest Bergman (alias Jan 
Simon Eykens), componist. Gedicht uit 'Heures Perdues'
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Andere woorden met S
In het laatste nummer van de jubileumjaargang van Info Sinaai richten we onze aan-
dacht in de Sinaïek ook voor de laatste maal op de letter S. We gaan aan de slag met
de restwoorden, en dat zijn dikwijls de bloemrijkste. En avant mars…

Saluu: goedendag, afscheidsformule - afgeleid van het Latijnse salus (gezondheid).
Je neemt dus eigenlijk afscheid met een heilwens.
Sauves: tijdens de avond, ’s avonds - dat zijn voor ons te veel letters op het einde
van een woord, dus worden ze opgelost in es
Schabauluk: gevaarlijk, niet te vertrouwen. Komt uit het jargon van de molenaar:
als de molen schabouw staat,  staan de molenwieken in kruisstand
Schabeleus: hachelijk, gevaarlijk
Schampavie: weg, verdwenen - waarschijnlijk afgeleid van het Spaanse escampar
(vluchten) of het Italiaanse scampa via (scheer je weg) 
Schandeleus: schandalig - van het Franse scandaleux
Schappeluk: redelijk, aannemelijk - da was schappeluk geprijsd
Scharrelings: schrijlings - hij zat scharrelings op ’t dak. Dit heeft niets met scharrelen te
maken, maar eerder met schaar
Schau, schaugeweg: bang, angstig, schuw - klankwissel tussen u en a en wegvallen
van w aan het einde van een woord
Scheiël: scheel - zû scheiël as nen otter
Scheiërlings: rakelings - afgeleid van het werkwoord scheren in de betekenis van snel
en op korte afstand passeren
Scheiërp: scherp, nauwelijks - ze was scheiërp 20 as ze traude
Scheutig: gul, happig, begerig zijn - ‘k was d’r nie scheutig op betekent dat ik er niet
veel zin in had
Schichtig: schuw - verwant met schicht (pijl, ook lichtstraal) - ‘k zaug ‘em mê ne schicht
betekent dat ik hem heel even zag. Snelle, plotse bewegingen zijn vaak het gevolg
van schrikachtigheid en vandaar komt de betekenisverschuiving naar schuw. 
Schippes of schuppes zijn: weg zijn. Misschien verwant met zijn schup afkuisen
Schoaluk: schadelijk - naar goede gewoonte is de d weggevallen
Schoeft: bang - ‘k zin doar een beetjen schoeft van betekent dat ik er niet helemaal gerust
in ben. Schoeft is net als schau en nevenvorm van schuw.
Schol: prosit, santé - een tussenwerpsel, dat ook in Scandinavische talen als skål
voorkomt
Schomteluk: beschamend
Schor: hees
Schots en schieëf: helemaal uit de haak, wanordelijk. Waarvan schots afgeleid is, is
niet duidelijk, maar zeker is dat we in uitdrukkingen (en in de titel van Suske-en-
Wiskestrips!) graag een alliteratie gebruiken (schone schijn, paal en perk, man en
muis). Eigenlijk betekenen beide woorden hier hetzelfde, maar door de alliteratie en
de herhaling wordt de betekenis benadrukt. 
Schuinsgeweg: schuin, in schuine richting
Schuuên, schuuënekes: schoon, schoontjes
Sebiet, seffes:meteen, seffens - via het Franse subit afkomstig van het Latijnse subitus
(plotseling)
Sekuur: nauwkeurig
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Serjeus, sereus: ernstig
Sins: sinds, sedert, vanaf die tijd - en weer valt de d in een uitgang weg
Sieswie of suswie: onpasselijk, flauwgevallen, dronken - verwant met sies of sus in
van zijne sies vallen. Dit gaat terug op het Latijnse de suis cadere (van zichzelf vallen).
Goe suswies zijn betekent dronken zijn.
Si-sa: zie zo, het is in orde - verbastering van het Franse c’est ça
Sjanzee: uitroep bij het dansen om van partner te wisselen - van het Franse changer
Slaggelings: eensklaps, plotseling
Slaupaal: welterusten, slaapwel
Sleetig: vatbaar voor slijtage, vlug versleten
Slidderachtig: glibberig. Herinnert u zich de term ‘iteratief’ uit vorige bijdrage nog?
Slidderen is het iteratief van het Middelnederlandse sliden, dat glijden betekent.  
Slieë: stroef - komt van het in onbruik geraakte Nederlandse sleeuw (stomp, stroef).
Slings: links, slinks, achterbaks - op een slingse manier 
Sluns: kwijnend, slap, verwelkt (bloemen). Een slunse is ook een schotelvod.
Smeiërges: ’s morgens – voor de r durven de klinkers nogal eens wisselen 
Snaal: snel - e verandert in a voor een l
Snoens: ’s middags, en meer specifiek om 12 uur. Gaat terug op het Latijnse novem,
waarmee bij de Romeinen het negende uur werd aangeduid, het uur waarop het
avondmaal (= hun belangrijkste maaltijd) werd gegeten. Toen het noenmaal verschoof
naar het middaguur, ging de benaming mee.
Sommigte: sommige
Somtijds: soms, kan ook gebruikt worden in de betekenis van toevallig, misschien
- ê gij somtijds en eiken vûr mij?
Spalig: driftig, bronstig zijn (vb. bij koeien)
Spiesjaul: speciaal
Steeg: stug, weinig buigzaam, halsstarrig - steeg van karakter en ook steeg van afgang
Steiërlings: starlings, met strakke blik
Stieënduuëd: morsdood - verniet stieënduuëd betekent als het gratis is, neemt men
alles aan
Stik, stiksken: een stuk, een klein stuk - klankwissel tussen u en i
Stikkevaneen: volledig stuk
Strakskes: straks, weldra
Strontbedorven: rotverwend - om de slechte kant van iets of iemand te benadrukken,
wordt er stront voorgevoegd (strontjonk, strontweer, strontbeu, strontzat, strontnat)
Stuik: helemaal - z’is stuik ûr moeder. Deze betekenis van stuik is weinig gebruikelijk
in ons taalgebied en het is niet duidelijk waarop ze teruggaat. Misschien verwant
met gestuikt of gestukt, dat geblokt betekent. 
Stuurs: streng, nors - stuurs opzicht betekent een onvriendelijk voorkomen
Suurtoe: in het bijzonder, vooral - van het Franse surtout
Swinst: terwijl, ondertussen, betekent hetzelfde als binst - het is oorspronkelijk een
vorm van wijl (tijd) en dus verwant met ter-wijl.

En zo komen we aan het einde van de woorden met de letter S en het einde van deze
jaargang. Swinst dat u geniet van een mooie herfst gaan wij op zoek naar markante
woorden met de letter T. Als u somtijd een woord of uitdrukking tegenkomt die u
van de vergetelheid wil redden, geef ons dan een seintje. 

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 1953
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
15  Emma Poppe (79 j.) w. v. Henri Louis Van Aerde, † Gent
18  Augusta Maria Malschaert (66 j.) e. v. Leo Leopold De Decker, Tinelstraat
20  Marie Louise Leyns (90 j.) w. v. Aloys De Vos, Leestraat
21  Maria Leontina Smet (75 j.) w. v. Louis Antoon Dhaen, Vleeshouwersstraat
22  Suzanna Louisa Smet (21 j.) d. v. Aloïs en Maria Catharina Verbeke, Luitentuitstraat,

† Sint-Niklaas
25  Edward Verdurmen (82 j.) e. v. Maria De Caluwé, Koebrugstraat
27  Charlotte Bertha De Pauw (51 j.) e. v. Jozef De Weggheleire, Dorpsstraat
30  Maria Coleta Raemdonck (82 j.) d. v. Petrus en Maria Josepha De Smet, Hamme-

Zogge, † bij Leonard De Beule, Zwaanaardestraat
-februari
03  Eveline Marie Everaert (57 j.) e. v. Florentius Van Mele, Eindestraat
26  Alfons De Baere (78 j.) e. v. Maria Ludovica De Plukker, Hulstbaan, † Lokeren. 
-maart
03  Louis Baert (71 j.) e. v. Clementine Boets, Vleesschouwersstraat
03  E.Z. Marie-Ludwine, Caroline Laureys (56 j.) d. v. Jan Frans en Maria Theresia 

De Weggheleire , † Sint-Niklaas, zuster van de H. Vincentius “Berkenboom”
10  Emile De Vos (72 j) w. v. Emma Maria De Groote, Tinelstraat
16  Clementina Van de Velde (77 j.) e. v. Jan Beirnaert, Zwaanaardestraat
18  Augusta Lucia Joanna Vercauteren (56 j.) e. v. Cyriel Frans Raes, Luitentuitstraat
19  Karel Leo Maes (77 j.) e. v. Irma Anthuenis, Vleeshouwersstraat
26  Henrica Adolphina Bijl (82 j.) w. v. Henri François en Franciscus Verleyen, Dorp
26  Alice Blanche Marie Brière, kloosterlinge, (79 j.) geb. Le Mans (Fr.) d. v. François

en Juliette Mantouchez,  Dorp (klooster van Maria Eerherstel)
-april
05  Aline Bernardette Pattou  (82 j.), kloosterlinge, geb. Kortrijk d. v. Eloi Auguste en

Virginie Lefebre,  Dorp (klooster van Maria Eerherstel)
05  Theophile Van Mieghem (86 j.) e. v. Maria Louisa Thienpondt, Dorpsstraat
05   Aloïs De Plukker (75 j.) e. v. Maria Ludovica Van Wetteren, Tinelstraat
07  Modest Sterckx (74 j.) z. v. Jozef en Marie Francisca De Bock, Dorp
10  Maria Ludovica Van Wetteren (78 j.) w. v. Aloïs De Plukker, Vleeschouwersstraat

(rusthuis)
22  Alfons De Bock (72 j.) z. v. Jan Jacob en Marie Jozefa Sturm, Hulstbaan
22  Joanna Coleta Roels (87 j.) w. v. Karel Van Bocxlaer, Zwaanaardestraat      
24  Anna Maria Van Puymbroeck (71 j.) w. v. Josephus Van Roo, Sint-Niklaas, 

† Dorpsstraat, rusthuis klooster van Maria Eerherstel
-mei
04  Gerarde Victoria Claus (51 j.) d. v. Theodoor en Martha Felicita Cappuyns , † Gent

Maria Middelares.
10  Joseph Augustin Van Walle (67 j.) e. v. Emelia Maria Rombaut, Statiestraat (nu

Wijnveld), † Sint-Niklaas (hospitaal)
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17  Elisabeth Maria Weyn (69 j.) e. v. Cyriel Claus, Dorpsstraat
-juni
13  Aloys Everaert (71 j.) z. v. Emanuel en Marie Louise Van de Putte, Vleeschouwers-

straat (rusthuis)
16  Serafien De Cock (76 j.) z. v. Jan Augustin en Blondina Van Goethem , † Sint-Pauwels
17  Antonius Amandus Brusselaers (66 j.) w. v. Josephina Emelia Wuyts en Sidonia

Van Aelst, e. v. Renilde Van Aelst, Stenenmuurstraat
24  Jozef Henri Michiels, (68 j.) e. v. Celesta Impens, † Lokeren
26  Emiel Polydoor Strobbe (77 j.) e. v. Bertha Sofia Laureys, Tinelstraat
27  E. Z. Maria Angela, Clementina Verschraege (86 j.) d. v. Karel en Sophia Van Damme,

† Sint-Maria Oudenhove, zuster van O.L.Vr. van VII Weeën
-juli
10  Jozef Benedikt De Witte OS (62 j.) e. v. Martha Beyrens, † Schoten.
13  Elisa Maria Polfliet (82 j.) w. v. Emilius Van Vlierberghe, Sint-Niklaas, † Dorps-

straat, rusthuis klooster van Maria Eerherstel
20  Octavie Coralia Pringels (76 j.) w. v. Jozef Oscar Van Laere, Leebrugstraat, † Hamme
22   Jackie De Puysseleir (1 j. en 7 m.) z. v. Gustaaf Albert en Maria Leonia Seghers, Dorp
25  Pieter Aloïs Van Renterghem (80 j.) z. v. Frans en Maria Christina Vanderlinden,

Koebrugstraat   
-augustus
05  Bertha Maria Raes (59 j.) e. v. Florent Poppe, † Waasmunster
13 Maria Elodia Leys (70 j.) w. v. Pieter Jan Van Driessche en van Frans Vercauteren, 

† Belsele-Puivelde.
15  Richard Henri De Wolf (68 j.) z. v. Karel Louis en Clementina De Baere, Tinelstraat
20  Pieter Augustin Strobbe (80 j.) e. v. Marie Clothilde Smet, Tinelstraat
20  Oscar Stremersch (56 j.) z. v. Polydoor en Florentina Robyn, Vleeschouwersstraat

(† meisjesschool)
21  E.Z. Begga, Paulina Van Driessen (69 j.), d. v. Aloys en Rosalia Catharina Robijn,

† Moerzeke, Zuster van de H. Vincentius a Paulo
-september
02 Honoré Speelman (71 j.) w. v. Victorine Van Hoeck, Leestraat, † Lokeren (Algemeen

Godshuis)
14  Isabella Joanna Gaudaen (75 j.) w. v. Franciscus Weyers, Knaptandstraat Sint-Niklaas,

† Dorpsstraat, rusthuis klooster van Maria Eerherstel
23  Margriet Leonia Sonnemans (45 j.) e. v. Augustinus Kiekens, Hulstbaan, † Hospitaal-

straat Sint-Niklaas
30  Godelieve Clementine Dierick (2 j. en 6 m.) d. v. Franciscus en Angèle Meuleman,

Dorpsstraat
-oktober
10  Maria Theresia Heyse (78 j.) d. v. Antonius en Eugenia De Cock, Vleeschouwers-

straat
14  Adhemar Arthur Nolting (81 j.) w. v. Constancia De Block, Vleeschouwersstraat
25 Gustaaf Frans Van Eynde (67 j.) w. v. Marie Vermeulen, Stenenmuurstraat, 

† Hospitaalstraat Sint-Niklaas
31  Maria Elisa Meersschaert (54 j.) w. v. Gustave Baetens, e. v. Lodewijk Elegheer,

Leebrugstraat  
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-november
02  Victorine De Wilde (79 j.) w. v. Aloys De Schepper, Heirstraat
06  Bertha Mul (65 j.) e. v. Renatus Stremersch, Vleesschouwersstraat
15  Josea Leontina Raes (37 j.) d. v. Romanus en Maria Sidonia Van Mele, Dorpsstraat,

† Meesterstraat Sint-Niklaas
26  Josephus Aloys Van Grembergen (82 j.) e. v. Eugenie Kiekeman, Statiestraat 

(nu Wijnveld)   
-december
01 Leo Ferdinand Creve (1 m. 23 d.) z. v. Albert Petrus en Maria Van Osselaer,  

Hondsnest, † Hospitaalstraat Sint-Niklaas

Georges Tallir

~~ ~~ ~~ ~~

Gelezen in een krant van 1928
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