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Ons werkjaar is voor meer dan de helft gepasseerd en we kunnen nu al met enige tevredenheid terugkijken 
naar een succesvolle expo, onder de naam “Rex-Scaldis Cultuurcafé”, waar we bijna duizend 
bezoekers mochten ontvangen. En voor zover we de reacties mogen geloven, vonden de meeste 
bezoekers het een boeiende expo die vervolmaakt werd door de talrijke foto’s die op een leuke 
manier tentoongesteld werden. Ook de film “Watersnood 1953” werd enorm gesmaakt door 
het publiek. Met toestemming van de familie Moortgat werden de beelden van pastoor Meeûs 
gebruikt en aangevuld met tal van getuigenissen. Ik wil dan ook een woord van dank richten 
aan de familie Moortgat én aan onze getuigen van deze ramp: Meester Flor Roskam, Angeline 
Heyvaert, Eduard Suykerbuyk, Finneke Amelinckx, Leon Drossaert, Frans Spiessen en wijlen 
Caroline Paredaens (1922-2015). Dankzij deze inbreng werd de film uiteindelijk een boeiend 
geheel en dat het boeiend was, zagen we tenslotte aan de verkoop van deze dvd. Deze dvd kan 
zeker nog tot eind september 2016 aangekocht worden voor €15,00, het is voldoende om een 
e-mail te sturen naar ons gekend e-mailadres. 

Na de expo richtten wij onze pijlen op onze jaarlijkse busreis, die ons dit jaar naar Tongeren zou 
leiden. De voorbereidingen werden zoals altijd met de nodige zorg genomen. Onderhandelingen 
met zaakvoerders in de nabije omgeving van het Gallo-Romeins Museum om een groep van 
vijftig personen onderdak te bieden, voor een middagmaal, was geen sinecure. Na enig zoekwerk 
vonden we uiteindelijk een voor de hand liggende oplossing direct naast het museum en al 
snel was alles geklonken met een goed glas Ragnabok (Vikingenbier). Een reis is altijd voor de 
helft geslaagd als de weergoden ons goed gezind zijn en dat deden ze die zondag wonderwel. 
Eerst bezochten we, bij aankomst, de grootste antiekmarkt van Europa en ik moet zeggen dat 
ikzelf overdonderd werd door al dat mooie antiek. Het gevoel dat je kent als je een oude zolder 
betreedt en daarop mag gaan snuffelen. Zo een gevoel maakte zich meester van mij toen ik 
tussen al dat antiek stond. Omstreeks 12u werden we hartelijk ontvangen in het MuseumKafee 
waar we konden genieten van een heerlijk warme middagmaal. Nadien leiden twee gidsen ons 
twee uur lang doorheen de geschiedenis van de mens en het Gallo-Romeins Tongeren. Onze 
huisgidsen namen de echte geïnteresseerden mee voor een rondleiding in het Begijnhof en de 
anderen kozen ervoor om een terrasje te doen of gezellig te gaan dineren. In algemene lijn werd 
ook deze uitstap door de meeste deelnemers als een leuke culturele uitstap ervaren. Cultuur en 
plezier, het heemkundige en het socio-culturele aspect proberen we bij deze reizen te mengen 
zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Toch hadden enkelen, misschien terecht, een woordje 
van kritiek met betrekking op betrokkenheid van het bestuur met de deelnemers. Elk jaar 
spreekt de voorzitter alle deelnemers toe aan het begin van de busreis en op het einde worden 
alle deelnemers persoonlijk bedankt bij het verlaten van de bus. Maar we kunnen altijd leren 
en elke feedback, positief of negatief, is dan ook welkom. Maar we onthouden ook hier dat de 
meesten de reis positief hebben ervaren en we verwelkomden zelfs niet-leden die voor de tweede 
maal deelnamen.

Ons volgend evenement dat we voor onze leden en eventueel sympathisanten gaan organiseren, 
zal doorgaan op vrijdag 23 oktober 2015 in het Gemeenschapshuis te Hingene. Meer informatie 
zal je ontvangen via brief of via e-mail. Het concept houden we nog even geheim, maar we kijken 
alvast uit naar jullie komst die dag.

Van Eetvelt Björn
Voorzitter van de “Orde van Hingene”
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Aanwezig de H. Willem Van Kerckhoven, Burgemeester-Voorzitter; Frans Vertongen en Jozef 
Mees, Schepenen; Lauwers, Van Cauter, Hermans, Van Ranst, Perremans, mevrouw Piessens-
De Pauw, Van der Plas en Polfliet, leden van de Raad en Karel Segers, Secretaris.

De vergadering wordt te 18 uur door dhr. Voorzitter voor geopend verklaard en op aanzoek van 
deze geeft dhr. Secretaris lezing van het verslag van voorgaande zitting hetwelk, zonder aan- 
noch opmerkingen, eenparig wordt aangenomen.

Steenweg Hingene-Bornem
Gezien onze in vorige zitting getroffen beslissing en het gehouden onderzoek de commodo et 
incommodo van 23 maart tot 7 april 1953 geen bezwaren heeft zien naar voren brengen.
Besluit, bij stemmeneenparigheid:
Art. 1.- De extracten, nr. 1 en 2, door dhr. Ingenieur Rob Peeters opgemaakt, betrek hebbend, 
eerstens op aanpassing aan de bestaande toestand en tweedens op wijziging, gevolg van de 
voorgenomen grondinnemingen, slaand op de l.s.g.v. nr. 200/1 (Steenweg Hingene-Bornem) 
worden goedgekeurd.
Art. 2.- De door genoemd deskundige opgemaakte wijzigende rooilijnplannen, eveneens betrek 
hebbend op de l.s.g.v. 209/1, worden eveneens goedgekeurd.
Art. 3.- Onderhavige beslissing zal, tezamen met het volledige dossier, aan de Hogere Overheid, 
in voervoid, ter goedkeuring, worden onderworpen.

Onderhoudswerken, df. 1953 l.s.g.v. (Brug Eikevliet)
Gelet op de beslissing, d.d. 6 februari j.l. van de Bestendige Deputatie, houdend akkoord – 
betuigen met het door ons gedane voorstel om de onderhoudswerken aan de vlietbrug 
(grensscheidend Puurs en Hingene) vervoegd aan te besteden en uit te voeren in het raam der 
gewone jaarlijkse onderhoudswerken aan de buurtsteenwegen van groot verkeer.
Gezien het proces-verbaal der aanbesteding, d.d. 14 april 1953 en het verslag, d.d. 20 april 
1953 van de Provinciale Technische Dienst, waarin de goedkeuring der enige bieding, nl. 
deze der firma Frans Veyt en Zonen (Baasrode) – bedrag fr. 63.800 – voor een ramingsbedrag 
van fr. 66.000 – wordt voorgesteld, mits onder nr. 1 van het inschrijvingsbiljet het bedrag 
der nominatieve werken, hetzij fr. 57.800 worde afgegeven, mits onder nr. 2 de werken tegen 
prijslijst aan maatstafprijzen zullen worden uitgevoerd en mits een attest inzake de R.M.Z. 
worde voorgelegd.
Besluit, bij stemmeneenparigheid:
Art. 1.- De hiervoor beschreven onderneming wordt toegewezen aan de firma Fr. Veyt en Zonen 
(Baasrode) mits de som van fr. 63.800, onder voorbehoud van de drie afwerkingen, vervat in 
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voorgenoemd verslag, d.d. 20 april j.l., van dhr. Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale 
Technische Dienst.
Art. 2.- De aanvraag wordt hernieuwd voor toekenning der gebruikelijke Rijks- en 
Provincietoelagen, resp. door het Ministerie van Openbare Werken en door de Bestendige 
Deputatie.
Art. 3.- Onderhavige beslissing zal, in drievoud, vergezeld van de documenten zoals 
voorgeschreven, langs het gemeentebestuur van Puurs, hetwelk dezelve eveneens zal dienen 
goed te keuren, aan de goedkeuring der Bestendige Deputatie worden onderworpen.

Rekening, df. 1953 – Kerkfabriek St. Lambertus (Eikevliet)
De Raad brengt, met stemmeneenparigheid, en op voorstel van het schepencollege, gunstig 
advies uit omtrent de voor dienstjaar 1953 door de Kerkfabriek St. Lambertus (Eikevliet) 
voorgelegde rekening, dewelke een batig saldo vertoont van fr. 7.969, 75.

Kasnazicht 1e Kwartaal de gemeente Kas
De Raad neemt, zonder een- noch opmerkingen, kennis van het kasverslag, 1e kwartaal, 
der gemeentekas, hetwelk een verantwoord en de verantwoorden vermogen aangeeft van fr. 
954.693,37.

Dringend voorschot – overstromingsramp 1/2/1953
Geldt op de noodzakelijkheid waarin onze gemeente zich bevindt onmiddellijk voorschotten 
aan te vragen teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de behoeften aller aard, voortvloeiend 
uit de toestand, geschapen door de rampspoedige overstromingen die haar hebben geteisterd.
Aangezien deze voorschotten terugbetaalbaar zullen zijn door middel van alle tussenkomsten 
die aan de gemeente zullen worden toegekend door de Staat of door andere organismes uit 
hoofde der uitgevoerde uitgaven.
Aangezien deze tussenkomsten rechtstreeks aan het Gemeentekrediet van België zullen worden 
uitbetaald.

Verklaart: bij het Gemeentekrediet van België, onder voorbehoud van instemming van get 
ministerie van Binnenlandse Zaken, het toestaan van een krediet van ft. 1.000.000 aan te vragen, 
dat zal worden aangewend tot de betaling der uitgaven, waarvan de opsomming en de raming 
op de bijlage van de huidige beslissing voorkomen.
De voorschotten die zullen toegestaan geworden zijn, zullen uiterlijk op 31 december 1953 
terugbetaalbaar zijn; de gemeente gaat de verbintenis aan en machtigt onherroepelijk het 
Gemeentekrediet van België, ertoe alle tussenkomsten van de Staat of van andere organismen 
naarmate kunnen uitkering, tot de vervoegde afbetaling der lening aan te wenden.

Overeenkomstig de ministeriële onderrichtingen zal het Gemeentekrediet van België 
rechtstreeks de betrokken schuldeisers, leveranciers en aannemers betalen, op zicht van orders 
door de Gemeenteontvanger te hunnen voordele opgemaakt.
De verschuldigde intresten zullen worden berekend op het netto-bedrag der voorschotten; zij 
zullen semestrieel betaalbaar zijn en ambtshalve op het debet van de rekening – courant B van 
de gemeente worden geboekt. De intrestvoet zal in de loop der eerstkomende maanden juni en 
december door de Raad van Beheer van de maatschappij worden vastgesteld, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de Heer Minister van Financiën.
De gemeente machtigt onherroepelijk het Gemeentekrediet er toe:



a. Haar aandeel in het Fonds der Gemeenten alsmede in het Gemeentefonds voor 
openbare onderstand, ingesteld bij de wet van 24 december 1948.
b. De lokale opbrengst van haar opcentimes op de Rijks- en Provinciebelastingen, aan 
te wenden tot de betaling der intresten van de huidige lening. Deze door de gemeente gegeven 
machtiging geldt als delegatie ten voordele van het Gemeentekrediet; mochten de voormelde 
ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten op een der vervaldagen, zo gaat de 
gemeente de verbintenis aan, bij het Gemeentekrediet de nodige som te storten om de vervallen 
schuld volledig af te betalen, en, in geval zij hiermede ten achter blijft, er nalatigheidsintresten 
bij te voegen, berekend tegen de op dat ogenblik van kracht zijnde rentevoet, met ingang van de 
vervaldag tot en met de dag waarop de gelden bij het Gemeentekrediet toekomen.

Aanvraag eeuwigdurende grondvergunning Coomans
De Raad, gezien het verzoekschrift, d.d. 16 april j.l. uitgaand van dhr. Désiré Coomans, wonend, 
Koningin Astridlaan 8 t./G. (Wintam), ter verkrijging ener eeuwigdurende grondvergunning, 
groot 1 (een) m² ter aanvulling aan de in zitting d.d. 9 juni 1941 toegestane vergunning, groot 
2 m², op het wijkkerkhof Wintam, ter begraving van wijlen zijn vader dhr. Petrus Coomans;
Gezien de art. 10 en 11 van het decreet van 23 Prairial (verklaring onderaan), jaar XII op de 
begraafplaatsen en art. 15 der wet va, 30 december 1887, alsmede de reglementen over de hof in 
dagtekening van 10 april 1923 en 27 maart 1926;
Overwegend dat verzoeker erin toestemt, tot prijs deze vergunning, per m², de som te storten 
van fr. 800, waarvan ¾ voor de gemeente en ¼ voor de C.O.O.; 

Besluit, bij stemmeneenparigheid, een vergunning van 1m², te eeuwigdurende titel – ter 
aanvulling van de in zitting d.d. 9 juni 1941 toegestande vergunning, groot 2 m², op het 
wijkkerkhof Wintam is aan voornoemde aanvrager, ter begraving van wijlen zijn vader, 
toegestaan door waar dhr. Burgemeester het zal aanwijzen op last van:
-) in de gemeentekas, tot prijs deze vergunning, de som te storten van fr. 800, waarvan ¼ voor 
de C.O.O.;
-) zich te gedragen naar de verordende bepalingen die thans van kracht zijn of later nog zullen 
uitkomen en naar de maatregelen van orde, welke de dienst der begrafenissen in ’t vervolg zou 
kunnen vergen.
-) van op geen hoe ook genaamde schadeloosstelling wegens deze vergunning aanspraak te 
zullen maken indien de verplaatsing van het kerkhof noodzakelijk zou worden geacht; in dat 
geval zal de vergunninghouder geen ander recht verwerven dan de kosteloze verkrijging, op 
het nieuwe kerkhof, van een grond van dezelfde uitgestrektheid, als diegenen die hem thans 
wordt vergund. Afschrift dezer beslissing zal, voor nazicht, aan de Hogere Overheid worden 
toegezonden.

Prairial was de negende maand van de Franse Republikeinse Kalender. De naam betekent: Weidemaand. 
Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 20 of  21 mei en eindigde op 18 of  19 juni. 

Om de naamdagen van de rooms-katholieke heiligen te vervangen, was iedere reguliere dag van het jaar (dus niet 
de sansculotides) gewijd aan een dier (iedere quintidi), een werktuig (iedere rustdag, decadi) of  een plant, boom, 
mineraal of  delfstof  (iedere andere dag). Ook het feest van het Opperwezen, het Être Suprême, een feest in de cultus 

van de Rede en het Opperwezen, dat het christendom moest vervangen, viel in de maand Prairial op de 20ste.



Autobusdiensten Temse-Brussel
De Raad hoort de lezing van een schrijven, d.d. 19-2-53, onder nr. 7e Afdeling, G;V. uitgaand 
van dhr. Gouverneur der Provincie, waarbij ons wordt bericht dat de nationale maatschappij 
der Belgische Spoorwegen een aanvraag heeft ingediend om machtiging tot uitbaten van een 
openbare autobusdienst Temse-Brussel, met reisweg op grondgebied deze gemeente, en waarbij 
wij worden verzocht advies uit te brengen.
De Raad, op voorstel van het Schepencollege, beslist, in principe, gunstig advies uit te brengen 
op voorwaarde dat de uren zoveel mogelijk zouden overeenstemmend zijn met de busuren der 
lijn Klein Brabant.

Dankbetuiging
De Raad hoort de lezing van een telegram, uitgaand van Hunne Koninklijke Hoogheden 
Hofprins Jan van Luxemburg en Prinses Joséphine-Charlotte, waarin ons bestuur wordt dank 
gezegd voor de ter gelegenheid van hun huwelijk aangeboden gelukwensen.

Geheime zitting
Verkiezing leden C.O.O.
Gelet op de wet van 10 maart 1925, gewijzigd door deze van 8 juni 1945 en de ministeriële 
onderrichtingen, d.d. 19 maart 1953, betreffende de organisatie van de C.O.O. en voornamelijk 
op de artikelen 1,7 tot 19, 32 en 55 van deze organieke wet.
Overwegend dat overeenkomstig de jongste algemene volkstelling de gemeente op 31 december 
1947, 4627 inwoners telde zodat de Commissie van Openbare Onderstand dient samengesteld 

te zijn uit 5 leden;
Aangezien overigens voor ieder titelvoerend lid een of meer opvolgende leden kunnen worden 
aangeduid en dat de verkiezing van elk werkend lid en van zijn gebeurlijke opvolger op hetzelfde 
stembiljet en in één stemming moet geschieden;
Met inachtneming van de bepaling dat ieder lid van de gemeenteraad recht heeft op drie 
stemmen, dat derhalve door de in de zitting aanwezig zijnde raadsleden totaal 33 stemmen 
mogen worden uitgebracht gelet op art. 66 en 74 van de gemeentewet, door middel ener geheime 
stemming overgaand tot de benoeming van de titelvoerende leden der C.O.O. alsmede van hun 
gebeurlijke opvolgers;

Elf leden nemen aan de stemming deel en drie stembiljetten worden elk van hen afgegeven;

De voorloper van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) was de Commissie van 
Openbare Onderstand (COO).  De “commissie” werd opgericht in elke gemeente bij wet van 10 maart 
1925.  Hun taak was de ellende te verzachten en te voorkomen, en de dienst ziekenverpleging te 

organiseren. Iedereen die ‘behoeftig’ was, kon een beroep doen op de COO.
Op 8 juli 1976 werd een nieuwe wet van kracht die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
in de plaats stelde van de Commissies van Openbare Onderstand. Er waren meerdere redenen voor 
het afschaffen van de gemeentelijke COO’s en het oprichten van een nieuwe meer aangepaste 
instelling: de maatschappelijke gedragspatronen waren veranderd, de armenzorg was geëvolueerd 

naar welzijnszorg en het begrip “onderstand” had een te negatieve bijklank.



Bij de ontplooiing der stembiljetten worden 33 geldige stembiljetten vastgesteld, uitbrengend:
Florent Muyshondt, zes stellen als titelvoerend lid en Robert Seps, zes stemmen als titelvoerend 
lid; Henri Muyshondt, zes stemmen als opvolgend lid; Eduard Perremans, zes stemmen als 
tittelvoerend lid en Frederik Spiessens, zes stemmen als opvolgend lid; Jozef Talboom, zes 
stemmen als titelvoerend lid en juffrouw Jeanne Thielemans en Karel Verbruggen, elk drie 
stemmen als opvolgend lid;
Louis Segers, zes stemmen als titelvoerend lid en Herman Van Praet, zes stemmen als opvolgend 
lid; juffrouw Jeanne Thielemans, drie stemmen als titelvoerend lid en Richard Landuyt, drie 
stemmen als opvolgend lid;
Aangezien de hierna vermelde kandidaten als plaatsvervangende leden een gelijk aantal 
stemmen hebben bekomen en, met het oog op de toepassing van art. 11 der wet van 10 maart 
1925, de orde van opvolging namelijk als volgt is:
1) Juffrouw Thielemans – uittredend C.O.O. lid;
2) Karel Verbruggen, gewezen raadslid;
Besluit.
De kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben bekomen worden respectievelijk als 
titelvoerende, gebeurlijk als opvolgende leden der C.O.O. verkozen en de tabel der verkozen 
leden, zowel titelvoerende als opvolgende, stelt zich voor als volgt (zie hierboven).

Het dagorde hiermede uitgeput zijnd, sluit dhr. Voorzitter te eenentwintig uur deze zitting.
Aldus gedaan in zitting te Hingene, datum als voren.

Op bevel:
De Gemeentesecretaris,      De Voorzitter,
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Deze keer proberen we de sfeer van het café- en brouwerijleven weer te doen herleven. 
Niet gemakkelijk, maar we doen alvast onze uiterste best om er weer iets grandioos van 
te maken. Wederom zal er getracht worden om de expo te voorzien met talrijke foto’s, 
anekdotes, eventueel filmfragmenten en natuurlijk boeiende objecten. Ook is het onze 
wens om een bier van vroeger weer tot leven te wekken, we denken dan aan een lekkere 
Krak Pils of een Welta Pils. Maar deze piste is zeer, zeer moeilijk! We hebben tal van 
brouwerijen gecontacteerd, maar zonder resultaat. Al blijven we ons best doen om dit 
doel ook te halen. 

Op zoek naar foto’s, objecten, ...
Een expo organiseren is één ding, maar een goede expo creeëren kun je niet op eigen 
houtje. Daarom doen we een beroep op jullie (leden, sympathisanten, ...) om ons 
informatie te verschaffen, objecten uit te lenen voor de expo, foto’s door te zenden of 
binnen te brengen (die we dan zelf inscannen en bewerken). 

Anekdotes
Ook willen wij op onze expo leuke annekdotes in de kijker zetten. Ken je een leuke 
annekdote over het caféleven of in het brouwersleven, laat het ons dan weten. Indien de 
persoon in kwestie in leven is, dan vragen wij steeds de toestemming om deze annekdote 
te mogen gebruiken. Is de persoon overleden, dan gaan we ten rade, eveneens voor 
toestemming, bij een familielid.

Bijdrage
Personen die een bijdrage hebben geleverd, zullen natuurlijk opgenomen worden in 
de colofon aan het begin van de expo. Ook zullen wij met standaardovereenkomsten 
gebruiken (heemkundige Gouw Antwerpen) om objecten op de juiste manier te beheren. 

Gratis
Onze expo’s zijn altijd gratis te bezoeken en dit willen wij zo houden.
Zo heeft iedereen de kans om de expo te komen bezoeken. 

EXPO’16
“LEVEN IN DE BROUWERIJ”

ZATERDAG 9 & ZONDAG 10 APRIL 2016
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Ook de provincie Antwerpen ondervond de noodlottige gevolgen van de stormvloeden 
op 3, 4 en 5 februari 1825. Reeds spoedig ontving Z. Exc. de gouverneur van deze 
provincie tijding van de plaats hebbende dijkbreuken, en snelde naar de plaats van de 
ramp, om de nodige voorzieningen te gelasten.

Polders van Hingene
De 4 februarij tegen den avond deed er zich bij het gehucht Wintham, gemeente 
Hingene, aan den dijk tegen de Rupel niet ver van het punt, waar zij zich in de Schelde 
ontlast, eene zuiging aan den voet van eenen opgaanden boom op de binnenglooijing 
des dijks geplant, bespeuren, welke bij voortgang dreigde eene overstrooming te zullen 
veroorzaken. Op het geluid der klokken begaven de inwoners zich naar de plaats 
des gevaars, en spanden gedurende 24 uren alle hunne krachten in, om den dijk te 
versterken en voor eene doorbraak te beveiligen. Door hunne pogingen werd dan 
ook ’t gat gestopt en de dijk wederstond den volgenden hoogen vloed in den vroegen 
morgen van den 5 den; maar denzelfden dag des avond te 4 uren werd hunne hoop 
verijdeld, en er ontstond bij den vierden achtervolgenden buitengewoon hoogen vloed 
vergezeld van eenen hevigen wind, eene doorbraak, tussen het gehucht Wintham en de 
Eikevliet, op dezelfde plaats, die men met zoo veel ijver had hersteld. De oorzaak der 
breuk wordt toegeschreven, in de eerste plaats, aan de buitengewone kracht van het 
water en vervolgens aan de ligte soort van aarde, waaruit de dijken te dier plaatse zijn 
zamengesteld waarbij men nog kan voegen, dat door de wroeting van de mollen, ratten 
en ander dergelijk ongedierte, zeer ligt kleine gaten worden veroorzaakt, waarin het 
water zijne eerste speling neemt en op die wijze ook zeer gemakkelijk een grooter gat 
vormt, hetgeen tot doorbraak overgaat. 

Die doorbraak vormde dadelijk een grondgat ter lengte van 80 ellen en eene middelbare 
diepte van 8 ellen onder het laag water; terwijl eene plaats 9 el 50 duim diepte aanwees 
en verscheidene andere punten 8 el 50 duim. Met 135 huizen in de gemeente Hingene 
en onderhoorende gehuchten werden daardoor onder water gezet; daarenboven 
drong het water bij iederen hoogen vloed nog in 165 huizen, hetgeen echter bij het 
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Een el is een oude lengtemaat en bedroeg circa 69,4 cm. De naam is afgeleid van de naam van een bot in 
de onderarm, de ellepijp. Men kon zo op een eenvoudige manier lengtes meten.



laag tij weder afliep. De gemeente Hingene had 542 bunders overstroomde landerijen. 
Voor zooveel men in het begin het getal der ten eenemale vernielde huizen kende, 
bedroeg in de gemeente Hingene alleen 25, terwijl men eerst met zekerheid zulks kon 
opgeven, toen men van al het water ontlast was. Het getal der huisgezinnen, die hunne 
woningen moesten verlaten, bedroeg in de gemeente Hingene 125. Deze allen zijn 
voornamelijk in de droog gebleven gedeelten der gemeente en ook in de omliggende 
dorpen geherbergd, sommige bij hunne naastbestaanden, andere zonder betaling bij 
vreemden, als zijnde in deze gelegenheid door de bewoners van die gemeenten eene 
groote herbergzaamheid aan den dag gelegd. 

De familiën, die door de ramp getroffen en hunne gedeeltelijk onder water staande 
woningen of bij andere huisvesten, welke niet in de oogenblikkelijke behoeften konden 
voorzien en dus daarin ondersteund werden door de zorg eener plaatselijke commissie, 
beliepen volgens de ontvangene opgaven te Hingene 166, uitmakende 754 personen. 
Eenige andere familiën hadden zich nog zelve kunnen verzorgen uit hetgeen zij van 
hunne voorraad hadden gered, of ook door de weldadigheid van hunne bloedverwanten 
of vrienden. Eene vrouw heeft te Hingene het leven verloren; dan slecht een gericht getal 
beesten kwam bij deze ramp om het leven, namelijk te Hingene 6 koeijen, 7 vaarzen en 
6 varkens. 

De schade, door dit alles veroorzaakt, kon niet wel worden opgegeven; dewijl men 
eerst na de ontlasting van het water kon zien, in welken staat de woningen en de 
daarin achter gelatene goederen zich bevonden, waarnaar de juiste verliezen moesten 
berekend worden. Evenwel bleek het uit eene voorlopig gedane opgaaf, dat men dezelve 
in het ruwe schatte op 166883,50 gulden, buiten de schade, aan de gegoede ingezetenen 
veroorzaakt. Men wist ook niet juist, welken invloed dit onheil op de voortbrengselen 
van den landbouw in ’t vervolg zoude hebben. Het was echter zeer waarschijnlijk, dat 
vele landerijenn zouden verzand zijn, maar het was daarentegen, volgens de berigten, 
ook zeer mogelijk, dat de overstrooming aan de weiden, op zekeren afstand van de 
doorbraak gelegen, geen kwaad zal gedaan hebben.

(Bron: Gedenkboek van Neerlands watersnooddoor J.C. Beijer – 1825)
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Het project “Een hart voor Hingene”, met name onze website én zijn archief, is onze 
corebusiness. Dus heel belangrijk voor ons. Echter zullen jullie al wel gemerkt hebben 
dat er de laatste tijd niet veel meer veranderd op onze website en dat het langer duurt 
vooraleer er nieuwe foto’s bijkomen. De reden voor dit alles is dat we sinds eind 2014 
de taken herverdeeld hebben en omdat er een IT-specialist in de rangen zit, heeft hij 
de taak van webmaster gekregen. Sindsdien werd de website helemaal herschreven in 
htmlcode, wat op zich al een hele karwei was. Erger is dat de voorzitter er dan nog 
bovenop zit als het over de grafische vormgeving gaat. Je ziet dat we met alle zaken 
rekening houden. De website moet toegankelijk zijn voor iedereen, je moet direct jouw 
item kunnen vinden en ga zo maar door. Een karwei die ik niet alleen kan dragen 
en daarom hebben wij een heuse werkgroep opgericht waarbij er in de eerste plaats 

gebrainstormd zal worden, maar ook zaken opgelost zullen worden. De website zal 
gecontroleerd worden op taalfouten/typfouten. Want de zetduivel kan overal opduiken. 
Controleren, controleren en nog eens controleren. In de werkgroep zitten personen van 
allerlei pluimage. Je moet geen kennis hebben van html of andere codes. Je moet zelfs 
nog geen verstand hebben van een computer. In de werkgroep moeten personen zitten 
die een goede kijk hebben op wat zij willen vinden en op dé gemakkelijkste manier.

Automatisering
De website zal zo geschreven worden, dat alles in de toekomst geautomatiseerd 
zal worden als het gaat over het toevoegen van afbeeldingen, filmfragmenten of 
audiofragmenten. Dit moet ons de kans geven om een enorm digitaal archief uit te 
bouwen. 

Kalender
Op de webpagina “Evenementen” zullen we een kalender integreren waarbij je 
evenementen kan registreren. De registratie zal goedgekeurd worden door onze 
webmaster, want we krijgen ook bots binnen en die verstoren de goede gang van zaken. 
Zodra de goedkeuring is gegeven, verschijnt jouw evenement op onze kalender. Wat we 
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HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een op SGML gebaseerde opmaaktaal voor de 
specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het World Wide Web.



willen bereiken met deze kalender is het feit dat wij, mensen uit het verenigingsleven, 
elkaar niet onnodig beconcurreren. Met kleurcodes zal aangegeven worden dat er 
die bepaalde datum al een evenement gepland is of er zelfs meerdere gepland zijn. 
Zodoende kun je eventueel een andere datum kiezen. Uiteraard is dit een geheel 
vrijblijvende kalender en ieder doet wat hem goeddunkt. Het enige wat we hiermee 
willen aanbieden is een tool om de werking of de planning te verbeteren.

Werkgroep
Ben je geïnteresseerd om ons te vervoegen bij de werkgroep en denk je ook iets 
bij te kunnen brengen. Je bent altijd van harte welkom. Stuur een e-mail naar 
eenhartvoorhingene@gmail.com en wij nodigen jou de volgende bijeenkomst zeker 
uit. We danken je alvast voor jouw engagement.

Het recht op afbeelding en privacy
Ook hiermee gaan we aan de slag. We weten wel al dat er enkele uitzonderingen bestaan 
zoals:
Wanneer afbeeldingen van een menigte worden genomen, is er in principe ook geen 
toelating nodig (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien), omdat ook hier 
de weergave van de persoon bijkomstig is. Wat onder de noemer “menigte “ valt, wordt 
geval per geval beoordeeld. 

Publieke personen (bv. politici, sportvedetten, zangers, …) dienen in principe ook 
geen voorafgaande toestemming te geven. Maar we moeten inderdaad  een goede 
privacypolicy hebben. Webmaster

Sander Moens
Beekje 10 - 2880 Bornem

E-mail: sander.workspace@gmail.com
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MARTIN VAN DEN BOSSCHE

Martin Van Den Bossche (Hingene, 10 maart 1941) is een voormalig Belgisch 
wielrenner. Hij was professional tussen 1963 en 1974. Van Den Bossche was vooral 

een sterk klimmer en ronderijder. In 1970 eindigde hij als 3e in het eindklassement en 
won het bergklassement van de Ronde van Italië. Datzelfde jaar werd hij 4e in de Ronde 
van Frankrijk.

Orde van Hingene 2015/08


