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HUISVESTING
HEIST-OP-DEN-BERG - PUTTE

NR 2 | DE NAOORLOGSE PERIODE

Woord van de
voorzitter
Beste lezer,
Beste bewoner,

Onze eerste editie van de
jubileum-nieuwsbrief viel duidelijk
in de smaak. We kregen vanuit
verschillende hoeken leuke
en
motiverende reacties. De interviews
van bewoners en hun belevenissen
maken het erg herkenbaar. Deze
interviews zullen later ook te bekijken
zijn, ik kom hier nog op terug in een
volgende editie.
In deze druk blikken we terug
op de naoorlogse periode. Een
periode waarin onze maatschappij
verschillende rollen waarmaakte.
Vooral
als
erg
gemotiveerde
bouwheer; er rijzen in Heist en
Putte grote tuinwijken uit de grond,
die vandaag in de volksmond nog
steeds herkenbaar klinken; namelijk
“nieuwe tuinwijk”. Deze tuinwijken
boden niet alleen onderdak aan onze
huurders, maar zoals je zal merken
ook onderdak aan de eerste grotere
gemeentelijke evenementen.

Met deze groei werd een eerste
personeelslid in dienst genomen
omdat het aantal woningen toch
gestaag groeide en er steeds meer
werk op de maatschappij afkwam,
waaronder het innen van de
huurgelden.
Helaas zal je in deze editie ook het
memoriam van Bart kunnen lezen,
we verliezen met hem veel te vroeg
een erg gemotiveerde werknemer.
Namens alle personeelsleden, de
mensen van de raad van bestuur
willen we ons medeleven overmaken
aan zijn vrouw en dochter. Merci Bart
voor de inzet doorheen de jaren dat
je in ons midden vertoefde!
Verder nog verschillende weetjes
en nieuwtjes.

Bart was een goede collega en
een fijne man. Iemand met het hart
op de juiste plaats. Voor hem geen
geleuter. Bart was en bleef hemzelf.
We kennen hem als goedlachs en
goedgemutst. Steeds klaar om mee
te gaan bij het bakken van een poets
of iemand voor de aap houden. Dat
vond hij geweldig.

Er is geen afscheid
voor ons.
Waar je ook bent,
je zal altijd in
mijn hart zijn.
(Mahatma Gandhi)

Klagen was iets dat hij zelden of
nooit zou doen. Hij deed alle werkjes
meestal zonder klagen en meestal
met plezier. Wel ergerde hij zich als
er weer eens een verwaarloosde
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De naoorlogse periode 1946 - 1970
Om tegemoet te komen aan
de grote woningnood na de 2de
Wereldoorlog werden er in de
periode van 1946 tot 1970 zowel
in de gemeente Heist-op-den-Berg
als Putte maar liefst 231 woningen
gebouwd op diverse locaties in de
regio.

In deze naoorlogse periode was
dhr. Gustaaf Verlinden secretariszaakvoerder tot hij in 1955 werd
opgevolgd door dhr. Albert De
Raet. Het voorzitterschap was in
die tijd in handen van dhr. Paul
Van Roosbroeck (1946 - 1954)

● Lodewijk Liekenswijk in Heist-op-den-Berg (1953-1957): 53 woningen
● Itegemseweg - Lindestraat in Wiekevorst (1953-1961): 20 woningen
● Ter Zellaer - Mechelbaan in Beerzel (1954): 20 woningen
● Nieuwe Tuinwijk Putte (1956-1968): 79 woningen
● Nieuwe Tuinwijk Hallaar (1957): 15 woningen
● Nieuwe Tuinwijk Itegem (1966): 32 woningen
● Nieuwe Tuinwijk Schriek (1968): 12 woningen

Veel leesplezier
Wim Van den Bruel, voorzitter

onder wiens bestuur in 1949 ook de
gemeenten Beerzel en Hallaar als
aandeelhouder toetraden. Na hem
werd dhr. Eugeen Wouters (1954
- 1959) voorzitter die op zijn beurt
werd opgevolgd door dhr. Leon Van
Roosbroeck (1959 - 1977).
Het grote aantal woningen
zorgde voor heel wat extra werk.
Voor het innen van de huur werd
daarom vanaf 1951 gebruik
gemaakt van de diensten van
dhr. Raoul De Roeck uit Putte.
Hij ging dagelijks rond en zorgde
ervoor dat er nagenoeg geen
huurachterstallen waren. Vanaf
1956 zorgde dhr. Jokke Busschots
er als administratief bediende op
zijn beurt voor dat alle administratie
rond het verhuren van de woningen
vlot verliep.
Op 3 mei 1965 veranderde
de ‘Maatschappij voor goedkope
woningen en woonvertrekken van
het kanton Heyst-op-den-Berg’ haar
naam naar ‘Maatschappij voor de
Huisvesting van het Kanton Heistop-den-Berg’, de naam die ook nu
nog gebruikt wordt.

Afscheid van een geweldig mens
en collega
Recent moesten wij afscheid
nemen van onze collega Bart, een
collega waarmee wij ruim 15 jaar
hebben
mogen
samenwerken.
Dit afscheid doet ons allen pijn.
Wij kijken terug op deze lange
samenwerking die wij nooit zullen of
willen vergeten.

1946 - 1970


Raoul De Roeck & Jokke Busschots

woning opdook. Dat was Bart, werken
voor je geld! Bereid om iedereen
te helpen, dat maakte hem tot de
gewaardeerde collega en vriend.
Bart kende geen afgunst, materiële
zaken boeiden hem minder. Hij hield
van gezelligheid en geborgenheid.
Meer nog hield hij van zijn gezinnetje,
daar sprak hij vaak over vol liefde en
trots. Daaruit bleek duidelijk welk een
gevoelsmens hij was.
Bart zijn overlijden brengt veel
verdriet met zich.
Laten we ons Bart herinneren
als de goedlachse en hulpvaardige
man die hij was. Misschien dat deze
herinnering ons helpt om onszelf te
verbeteren als mens.
Wij weten dat Bart er trots op zou
zijn.
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Raad van bestuur 2021: (van links
naar rechts) Patrick Cottenie, Theo De
Wyngaert, Jan De Haes, Jan Gommers,
Katrien Op De Beeck, Veerle Onsea,
Linda De Keuster, Suzanne Van Heugten,
Wim Van den Bruel & Stefan Vanbesien.

De Heistse tuinwijken als decor
voor de Landbouwdag
Sinds de Tweede Wereldoorlog
was de tewerkstelling in de
landbouw zienderogen verminderd.
De overgebleven kleinschalige,
gemengde
landbouwbedrijven
zochten naar schaalvergroting
en wilden zich ook steeds meer
specialiseren. Als steun voor de
landbouwbedrijven in de streek
werd in 1964 de allereerste editie
van de Heistse Landbouwdag
georganiseerd.
Toenmalig schepen van landbouw,
Emiel Bellens, was de bezieler van
deze prijskampendag die voor de
landbouwbedrijven een hulpmiddel
zou worden voor de promotie en
verkoop van vee en het was ook een
plek waar ze de kwaliteit van hun
dieren konden vergelijken met de
dieren van andere landbouwers. Via
verschillende veeprijskampen kon
men zich meten met verschillende
andere deelnemers en zo inzetten op
nieuwe fokdoelen. De prijskampen
waren vooral gericht op de echte
landbouwdieren als paarden, koeien,
geiten, schapen en varkens maar er
werden toen ook al demonstraties
gegeven met honden.

Eerste landbouwdag in 1964 - Oude Tuinwijk

De wijken van de Huisvestingsmaatschappij waren de eerste
locaties waar deze veeprijskampen
georganiseerd werden. De allereerste
editie van de Landbouwdag ging door
in de Oude Tuinwijk, enkele jaren
later, in 1968, verhuisden ze voor de
5de editie naar de Nieuwe Tuinwijk en
de Boudewijnlaan.

YouTube

De Landbouwdag was jarenlang
een vaste waarde op de Heistse
evenementenkalender. Later heeft het
evenement nog verschillende jaren
plaatsgevonden in het centrum, onder
andere aan de Westerlosesteenweg
en de Boonmarkt om daarna definitief
te verhuizen richting Wiekevorst waar
in 2019 de laatste editie doorging.

Vijfde landbouwdag in 1968 - Nieuwe Tuinwijk

YouTube

Opgezette natuurpracht in het Vogelmuseum
Slangenetende
vogels,
de
kleinste kolibrie ter wereld, een
vliegende hond, ... In 1964 kregen
de sociale woningen aan de
Liersesteenweg in Booischot,
die aan het einde van de jaren ’20
gebouwd werden op wat vroeger de
‘Pijpelbosschen’ genoemd werd,
een nieuwe bestemming. Een wel
heel bijzonder museum opende
er de deuren. Het groeide uit tot
een echte toeristische trekpleister
in de regio. Het museum met een
opgezette
dierencollectie
van
Theophile Meurs lokte bussen vol
toeristen die de opgezette natuurpracht kwamen bewonderen.

Dierenmuseum ’t Oud
Kempisch Dorp
Theopile en zijn vrouw erfden een
café van hun ouders en hij besloot op
een dag om enkele opgezette dieren
te gaan verzamelen. Het begon
allemaal heel klein met eekhoorns
en een buizerd maar al snel groeide
het verzamelen van dieren uit tot
een passie. De verzamelwoede nam
toe met als resultaat dierenmuseum
’t Oud Kempisch Dorp. Maar liefst
800 opgezette dieren, voornamelijk
vogels, uit alle uithoeken van de
wereld keken je er aan. Door de
jaren heen bouwde Theophile een
heel netwerk uit. Schippers en
missionarissen
bezorgden
hem
dieren, pretparken lieten weten

wanneer er een dier gestorven was
en er werden er ook aangekocht. Het
was geen goedkope hobby want een
opgezette hertenkop kostte al gauw
10.000 oude Belgische Franken.

Reis rond de wereld
Omdat er zo’n diverse collectie
te bekijken was, werd het museum
opgedeeld in werelddelen zodat
het overzichtelijk bleef. Je kon er
een arend, een boa, luipaarden,
miereneters,
fazanten,
hazen,
vleermuizen en gieren bewonderen.
Er waren ook enkele uitzonderlijke
exemplaren zoals de secretarisvogel
wiens pluimen vroeger als schrijfpen
gebruikt werden.

‘Prachtig
Vogelmuseum en
opgezette dieren ...
Kom eens kijken, en
u zult begeesterd
uitroepen: ‘Dat had
ik niet verwacht!
Zoiets is nergens te
bewonderen.’

Toeristische trekpleister
Het museum groeide uit tot een
van de trekpleisters in de regio.
Er stroomden bussen toeristen
toe, vooral in de gouden jaren ’70.
In totaal mocht het museum zo’n
8000 bussen ontvangen. Naast het
museum werd ook een grote cafetaria
met 180 zitplaatsen en een dansvloer
geopend waar zelfs Marva regelmatig
op bezoek kwam. Meer dan 35 jaar
lang was het museum haast elke dag
open maar in 1990 sloten de deuren
definitief. Theopile Meurs overleed
in 1992 en liet een uitzonderlijke
collectie achter.

Vogelmuseum - Booischot 1965

Hugo Beyens

Tussen de Oude en de Nieuwe
Tuinwijk heerste er wel wat
rivaliteit?
Hugo: Tussen die twee cités in Heistop-den-Berg heerste er inderdaad
wat wrevel. De Oude Tuinwijk mocht
dan wel kunnen uitpakken met
de beste kermis in de regio, in de
Nieuwe Tuinwijk voelden we ons
toch wat beter en dat begon al van
jongs af aan. Af en toe was er een
oproep tot gevechten met stokken en
schilden op het plein aan Zwarte Lola
of op het pleintje met heel wat butsen
en builen tot gevolg. Wij, van de
Nieuwe Tuinwijk, noemden onszelf de
Rangers en we namen het op tegen
de Gangsters van de Oude Tuinwijk.

Jarenlang
was
hij
politiecommissaris
in
Heistop-den-Berg tot hij in 2003 met
pensioen ging.
Oud-commissaris Hugo Beyens
werd geboren in de Molenstraat
maar de meeste herinneringen
heeft hij aan zijn jeugdjaren in de
Nieuwe Tuinwijk waar hij woonde
sinds zijn prille jeugd. Hij herinnert
zich dat hij er al woonde met
de mijnramp in 1957 en bleef er
plakken tot aan zijn huwelijk.
Vertel eens waar we de Nieuwe
Tuinwijk moeten situeren?
Hugo: De Nieuwe Tuinwijk, nu de
Lodewijk Liekenswijk, strekte zich uit
tussen de huidige Spoorwegstraat,
de Veldenstraat, de Berkenstraat en
de Boudewijnlaan, toen nog maar
een aardeweg. De Veldenstraat
noemden we toen nog de ‘root’.
De Berkenstraat was een geliefd
speelterrein vanwege de verhoogde
bermen gezien hier in de vroegere
jaren een tramspoor was. Hier
speelden wij vooral cowboy en
indiaan. De kern van de wijk was het
pleintje, daar woonden ook de meest
kroostrijke gezinnen. Ik herinner me
de families Van den Brande, Eeckhout
en Ceulemans die met velen waren.
In mijn ogen was de Nieuwe Tuinwijk
ook de eerste multiculturele wijk. Je
had Franstaligen, Noren en heel wat
mensen die niet uit de onmiddellijke
omgeving kwamen, een boeiende
mix.

Het leven speelde
zich af rond
het pleintje. De
kinderen trokken er
altijd met elkaar op!
Er viel dus heel wat te beleven?
Hugo: Het was een gemeenschap
die leefde. Figuren als Jan de
Zeeman die op de lange ommevaart
zat en vele jaren petroleum met zijn
schip de Esso Antwerp ging halen,
ook de veldwachter Floran Van de
Put was eigenlijk een deel van de
wijk met de duivenmelkers, ook
onder andere Sooi Kassaar; een man
met een stem als een nachtegaal, ...
gaven de wijk extra kleur. De kinderen
speelden samen, er werd met de
kaart gespeeld, en voor de ouderen
vaak met een bak bier in de buurt,
de vrouwen verzamelden nieuwtjes
tijdens hun breiwerk, ... De jeugd hing
er echt aan elkaar. Er werd al wel eens
ruzie gemaakt maar we speelden ook
veel samen in de buurt, we gingen
altijd met z’n allen te voet of met de
fiets naar school, zaten soms in de
appel- en perenbomen van Jef Vaes
waar we de hond dan achter ons
aan kregen, bouwden kampen waar
we ook bleven slapen of voetbalden
samen. We hadden ook geen enkel
buurtcafé dus moesten de ouderen
naar de Bergstraat of De Bos trekken
om iets te gaan drinken. Er werd dan
vaak gezongen als men huiswaarts
keerde en zo is ook ‘Het Oude Lied’
ontstaan. Dat was een zang- of
crochetavond met een jury waar men
liedjes van vroeger zong. Daar zaten
soms echte vedetten tussen waar we

vaak met open mond naar luisterden.
Even over evenementen gesproken, jouw vader heeft op dat
vlak toch heel wat verwezenlijkt in
Heist?
Hugo: Mijn vader August Beyens,
beter gekend als Lange Gust, stond
mee aan de wieg van evenementen
in Heist-op-den-Berg die ook nu nog
steeds doorgaan, de voddenmarkt,
de braderij, de maandagmarkt.
Oorspronkelijk ging de voddenmarkt
door op het voetbalveld waar nu
Cultuurcentrum Zwaneberg staat
en de braderij die is gegroeid vanuit
carnavalsgroep ‘De Swaenegilde’
die vroeger ook de carnavalsstoeten
organiseerde.
Wat herinner je je verder nog van
vroeger?
Hugo: Halverwege de Veldenstraat
was er het buurtwinkeltje bij ‘Sjolle’,
een oude kruidenierswinkel die van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
open was en waar we alles konden
kopen wat we nodig hadden. Vlees,
kruiden, melk, boter, ... je vond het
er allemaal. Er werden vaak heel
interessante gesprekken gevoerd
tussen de volwassenen die er zo de
laatste nieuwtjes te weten kwamen.
Er waren in de jaren 1957 en 1958
immers maar weinig mensen die
thuis al een tv hadden. Ik herinner
me nog wel Gustje die in de tuin van
zijn zus in een platen kot woonde,
een begaafd diamantslijper met een
handicap, hij was lam aan een kant.
Hij had een grote televisie van Mil Van
Dingenen en dat vonden we toen een
echt wonder. We zaten er soms met
meer dan 20 mensen op de grond
naar tv te kijken. De kinderen keken
er naar Nonkel Bob en Tante Terry
en soms naar Ivanhoe en de Texas
Rangers. De volwassenen keken
er naar Schipper naast Mathilde en
vroegere amusement programma’s.
Krollemie, de grootmoeder van de
Mechelaar zat er ook altijd bij en als
er gekust werd moest de tv af want
dat was heiligschennis.

In die tijd hadden
nog niet veel
mensen een tv
in huis. We zaten
soms met 20
kinderen op de
grond naar tv te
kijken, precies
cinema in het klein.

Hoe zagen de huizen er eigenlijk uit
in die tijd?
Hugo: De woningen waren klein
maar gezellig. We hadden een
living, een heel klein keukentje en
boven een grote slaapkamer, een
kleinere slaapkamer, een bijkamertje
en een kamertje met een lavabo
waar achteraf een badkamer van
gemaakt is. In de keuken hadden we
een stenen pompbak met 2 pompen
op, een gasvuur met 4 bekkens
en een oven. We werden daar ook
gewassen als we smerig waren van
het buiten spelen. Nadien mochten
we pas aan tafel om te eten. Onder
de trap was er nog een ruime kelder
waar mijn moeder tal van etenswaren
hamsterde uit schrik dat er opnieuw
oorlog zou uitbreken. Het stond er
vol steriliseerbokalen en zelfs een
bak om een varken in te pekelen.
Om naar het toilet te gaan moesten
we altijd naar buiten. Het waren zeker
geen luxewoningen maar het was er
goed wonen. Wij woonden er maar
met ons drietjes maar ik kan me

We woonden klein
maar gezellig,
voor de kroostrijke
gezinnen was
het soms wel
improviseren
denk ik.

Lange Veldenstraat - Heist-op-den-Berg

August Beyens, alias Lange Gust op de zondagse voddenmarkt

voorstellen dat het voor kroostrijke
gezinnen improviseren geblazen was
om iedereen te slapen te leggen.
Mochten jullie iets veranderen aan
de huizen?
Hugo: Neen, het was niet de
bedoeling om iets te veranderen of
bij te bouwen. Oorspronkelijk waren
het allemaal huurhuizen. Elke maand
kwam er iemand langs om de huur
te ontvangen, zo’n 100 frank per
maand, en dan werd er een zegel in
ons huurboekje geplakt. De man die
bij ons langskwam was wel tolerant
bij mensen die het af en toe wat
moeilijker hadden. Later kregen de
mensen die het financieel konden wel
de mogelijkheid om het huis te kopen.
Nadat het huis werd aangekocht
mocht je natuurlijk wel een en ander
veranderen, zo metste mijn vader
een bad en ik heb zelf nog een boiler
opgehangen toen ik al wat ouder
was. Voordien moesten we het water
zelf warm maken op een vuurtje. De
maatschappij zag zelf ook wel dat er
zich renovaties opdrongen zoals de
aanleg van gas, het installeren van
een badkamer, ... In totaal zijn er een
drie- of viertal renovaties geweest.
Maar het was er altijd plezant wonen!

WIST JE DAT...

500g koffie 47,60 Belgische Frank
(= 1,18 EURO) kostte in 1950.

Honkvast in de Astridlaan
Rosa Van Roy
In een gezellige woonkamer
met een open zicht naar een mooi
tuintje en achterliggende weiden
vertelt Rosa Van Roy honderduit.
Ze vertelt dat ze tot haar 7 jaar in
Hallaar woonde waar ze als klein
meisje een huis zag afbranden na
een blikseminslag. Een beeld dat ze
nooit zal vergeten en dat haar een
levenslange schrik voor de donder
en de weerlicht bezorgde. Haar
verdere jeugd bracht ze door aan
de Bredestraat in Putte waar haar
grootmoeder een winkel en café
had tot ze in 1957 trouwde en naar
de Astridlaan verhuisde. In 2008
maakte ze even een ommetje naar
de Leuvensebaan terwijl haar huis
gerenoveerd werd maar in 2009
trok ze terug naar haar vertrouwde
omgeving.
Hoe ben je in deze woning terecht
gekomen?
Rosa: We zijn in Heist gaan horen
uit welke woningen we konden
kiezen en hebben toen deze woning
gekozen. Toen de huizen hier in 1957
betrokken werden was ik nog niet
getrouwd en mochten we dus ook
nog niet samenwonen. Het huis werd
door mijn ouders wel al voor ons in
orde gebracht. Er werd behangen en
de meubels werden op hun plaats
gezet. Twee maanden later ben ik
getrouwd en zijn we hier komen
wonen. Omdat we niet wilden lenen
voor de aankoop van de woning zijn
we beginnen huren. Raoul De Roeck
kwam elke maand langs om de huur
te innen en dat werd aangeduid in het
huurboekje. Op het moment dat we
het huis wilden kopen verdienden we
net te veel waardoor dat uiteindelijk
niet meer kon. Dat heb ik altijd wel
jammer gevonden maar ik ben blij
dat ik hier tot nu toe toch altijd ben
kunnen blijven wonen.
Jullie woonden hier met z’n vieren?
Rosa: We woonden hier met onze twee
dochters in een ruime, comfortabele
gezinswoning. Met 3 slaapkamers
en een badkamer hadden we niets
tekort. Vroeger hadden we ook een
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het huidige aantal inwoners van
Putte verdrievoudigd is tov 1952
1952: 6301 inwoners
2021: 18109 inwoners

zolder en een kelder, die zijn nu weg
maar dat is niet zo erg. Die zolder
diende alleen om met de ladder wat
rommel op te leggen en met de kelder
hadden we meer last dan wat anders,
het was er altijd nat. Hoe dat kwam
was een raadsel maar we stonden
er toch vaak met onze voeten in het
water. Ik maakte soms confituur van
de braambessen die de kinderen met
hun emmertje gingen plukken op de
heuvel en als we de confituurpotten
in de kelder bewaarden geraakten die
helemaal verstikt van de nattigheid.
Zonde van al het werk ...

’s Avonds trok
heel de buurt naar
buiten om een
babbeltje te doen
en de kinderen
speelden op het
pleintje. Iedereen
kende iedereen.

In 2008 moest je even verhuizen?
Rosa: De huizen werden toen
gerenoveerd dus verhuisde ik in 2008
even naar de Leuvensebaan. Dat
was wel even aanpassen omdat ik
het hier zo gewoon was en daar was
er toch wat meer drukte en lawaai.
Toen ik na een jaar de vraag kreeg
of ik daar wilde blijven wonen of wilde
terugkeren naar mijn vertrouwde
huis was de keuze snel gemaakt.
Gelukkig zaten de kinderen er niets
mee in me nog een keer te verhuizen.
Sinds oktober 2009 woon ik hier
terug in mijn vertrouwde omgeving
die tegelijkertijd ook een beetje
nieuw aanvoelde toen ik hier terug
binnenstapte..

Hoe was het leven hier?
Rosa: Het is hier altijd leuk en
rustig wonen geweest. Ik heb het
me hier nog nooit beklaagd en heb
hier altijd graag gewoond. Iedereen
kende hier iedereen omdat er veel
mensen uit Putte afkomstig waren.
Vroeger stonden er ook muurtjes
voor de tuintjes waarop je kon gaan
zitten. De kinderen speelden samen
op straat en mochten vaak al wel
eens wat langer opblijven terwijl de
volwassenen toekeken. De mannen
stonden meestal samen te praten
over de voetbal en ook de vrouwen
babbelden onder elkaar over
alledaagse dingen. Er werd heel wat
afgelachen. Vandaag is het hier nog
altijd een goede buurt om te wonen,
de buren zijn nu vaak al de kinderen
van vroegere bewoners. De mensen
zeggen goeiedag tegen elkaar maar
laten elkaar verder met rust. Op
het pleintje hiervoor komen vaak
kinderen spelen in het speeltuintje.
We houden met een paar van onze
vroegere buurtbewoners wel stiekem
in de gaten of het er wel proper blijft
en of er niet te veel snoeppapiertjes
op de grond belanden.

Wat een verschil
met vroeger! Ook
al is het hier even
groot gebleven, het
lijkt hier veel ruimer
door de renovatie.

Zijn de huizen door de renovatie
veel veranderd?
Rosa: Dag en nacht! Het is hier
veel lichter nu en ook al is het hier
even groot gebleven, het oogt toch
veel ruimer. Vroeger waren er meer
deuren en muren dan wat anders en
nu is er een mooie, open ruimte van
gemaakt. Daarvoor kwam je langs de
wasplaats binnen waar vaak ook nog
een fiets in de weg stond, dan was er
een deur waarlangs je in de keuken
terecht kwam en een volgende deur
bracht je tot in de living. Ook de ramen
zorgen voor veel meer licht, vroeger
waren dat van die kleine ruitjes waar
je lang aan moest kuisen.
Je hebt hier ook wel een prachtig
zicht naar achteren.
Rosa: We hebben hier een weids
zicht omdat er geen huizen achter
staan. Vroeger zag je de paardjes in
de wei lopen en er is ook lang een
aspergeplek geweest. Ik ben blij dat
ik hier ook een tuintje heb, mijn man
werkte daar graag in. Ik hou zelf
enorm veel van bloemen en eet heel
graag fruit, dat kan ik niet missen. In
de tuin staat zelfs een appelboom, de
appeltjes daarvan bak ik in de pan
en smul ik op met bruine suiker. Ik zit
hier gerust en hoop dat er hier nooit
huizen achter gebouwd worden.

Astridlaan 8 - Putte

EXPO 58
De wereldtentoonstelling van
1958 werd gehouden in de Belgische
hoofdstad Brussel onder de naam
Expo 58. Ze vond plaats van 17 april
tot 19 oktober 1958 op de Heizel.
Het park werd in een recordtempo
opgebouwd, door bijna 15.000
arbeiders die in slechts drie jaar een
gebied van 2 km² volbouwden op
de Heizelvlakte, in het noordwesten
van Brussel. Het terrein was het
bekendst om het Atomium, een stalen
constructie opgebouwd uit negen
gigantische bollen die samen een 165
miljard keer uitvergroot ijzerkristal
uitbeelden naar een idee van André
Waterkeyn. Het Atomium moest,
gezien zijn acrobatische, relatief
innovatieve architectuur, de Belgische
staalindustrie promoten en vervulde
de rol van een centraal uitkijkpunt om
het uitgestrekte terrein te overzien.
Oorspronkelijk was het Atomium
bedoeld om slechts gedurende de
Expo overeind te blijven, maar het
bleek dermate populair dat het nooit
is afgebroken. Integendeel, na jaren
van verval en politiek getouwtrek
over de kosten werd het grondig
gerestaureerd en is het sedert
februari 2006 weer open voor het
publiek. Samen met Manneken Pis en

de Grote Markt is het een toeristische
trekpleister van formaat voor Brussel.
(jaarlijks 300.000 bezoekers)

Na afloop van de Expo zijn de
meeste paviljoens afgebroken, maar

het Côte d’Or-paviljoen werd na
de expo verkocht. Het werd opnieuw opgebouwd langs de A12 te
Willebroek en daar deed het een tijd
dienst als baancafé, onder de naam
Castel. Later leefde het verder als
dancing Carré.

ENKELE CIJFERS:
15.000 arbeiders bouwden in 3 jaar
een gebied van 2 km² vol
41.454.412 bezoekers
713.664 bezoekersrecord/dag
500 tuiniers werkten enkel ‘s nachts
40.000 bussen met bezoekers
1.700.000 auto’s op de parkings

100 JAAR
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