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Woord van de
voorzitter
Beste lezer,
Beste bewoner,

Vorig jaar begon ik mijn
voorwoord, “Snel de deur van 2020
dicht en met de deur in huis voor
2021”. Wanneer ik deze zin vandaag
opnieuw lees, bedacht ik bij mezelf
“Tja, en wat met 2021? Nog sneller
die deur dicht of toch niet?”. Zo
streng de maatregelen nog waren in
het begin van 2021, des te soepeler
was de zomer. Wat erna gebeurde,
dat weten we ondertussen. De
regels werden weer strenger. Bij het
schrijven van dit voorwoord beleven
we volop de vijfde golf. Je zou gaan
denken dat er een automerk achter
dit alles zit…

Telkens een terugblik in een
periode van ongeveer 25 jaar. Er
kwamen mensen aan het woord
die terugblikten op hun eigen
belevenissen binnen deze periode,
ze hadden het over speciale
gebeurtenissen en over woningen
die gebouwd werden. We hebben
getracht alles aan bod te laten
komen, ook in deze editie met een
terugblik naar de periode 70-95. Een
tijd die ik me nog kan herinneren
vanuit mijn jeugdjaren en naar wat
ik vermoed ook voor velen van jullie.
Voor ik jullie op deze leuke artikels
loslaat wil ik graag met jullie klinken
op dit nieuwe jaar. Namens de ganse
raad van bestuur, onze medewerkers
en mezelf wens ik ieder van jullie een
gelukkig maar vooral een gezond
2022 toe.
Veel leesplezier
Wim Van den Bruel, voorzitter

In 2021 heeft onze maatschappij
ondertussen het een en ander
gerealiseerd zowel voor als achter
de schermen, teveel om hier neer te
schrijven. Toch haal ik er 1 specifiek
iets uit. De verjaardagsessies van
onze SHM namen hun aanvang
met de speciale nieuwsbrief edities.

Antiroddelfolder

Laat de koeien loeien, en de bloemen
bloeien, en eenieder met zijn eigen moeien!
Eind jaren ’80 had de
Moretuswijk in Heist-op-den-Berg
niet meteen de beste reputatie.
Roddelen gebeurde overal maar
nooit zoveel als op dat moment
of in die mate dat het een wijk
kapot kon maken. De bewoners
werden scheef bekeken en de
wijk leefde afgescheiden van
de rest van Heist. Toenmalig
secretaris-zaakvoerder Boudewijn
Vandermeulen reageerde met een
antiroddelfolder.
Over de Moretuswijk, indertijd
ook bekend als de ‘Dallaswijk’, werd
heel wat gefantaseerd en geroddeld.
Er waren onderlinge ruzies, de
politie moest er geregeld ingrijpen

Wij spreken hier niet
meer over elkaar
maar tegen elkaar
en het zou er een komen en gaan
geweest zijn van mannen die de
gescheiden dames een bezoekje
kwamen brengen. Kortom, de wijk
had een zeer slechte naam en
initiatieven om een sociale werking
op te starten kwamen moeilijk van
grond. Met de antiroddelfolder wilde
men het probleem aankaarten en
mensen bewust maken van de

impact die roddelen kan hebben.
De folder met spreuken, humor,
raadgevingen om roddels te lijf te
gaan en hoe roddelaars aan te
pakken werd verspreid in de wijk zelf
en in de rest van de gemeente maar
kon ook op heel wat belangstelling
uit de rest van het land rekenen.
Roddelen was duidelijk iets wat zich
niet beperkte tot de Moretuswijk
alleen ...

1971 - 1995
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Een bloeiende periode 1971 - 1995
In de periode van 1971 tot 1995
werden in de gemeente Heist-opden-Berg en Putte niet minder dan
679 woningen gebouwd op diverse
locaties in de regio. De nood aan
bijkomend personeel om dit allemaal
in goede banen te leiden was dan
ook groot.

In 1980 volgde dhr. Boudewijn
Vandermeulen, dhr. Albert De Raet
op als secretaris-zaakvoerder.
Hij werd eind 1994 op zijn beurt
opgevolgd door dhr. Theo De
Wyngaert die al sinds 1980 actief
was binnen de maatschappij met als
voornaamste taken administratie en
boekhouding. Het voorzitterschap
werd in deze periode waargenomen
door achtereenvolgens dhr. Jozef
Welters (1977 - 1980), dhr. Jozef
Mariën (1980 - 1983) en dhr. Joris
Welters (1983 - 1995). Om iets te
doen aan het personeelstekort werd
in 1988 dhr. Danny Vandenberghe
aangenomen
als
technisch
bediende en in 1990 vervoegde
mevr. Greet Croon de maatschappij
als administratief bediende.

● Ter Hagen in Heist-op-den-Berg (1972): 50 woningen
● Moretuswijk in Heist-op-den-Berg (1976-1991): 14 woningen en
192 appartementen
● Molenveld in Peulis (1986): 26 woningen
● Nieuwe Tuinwijk in Schriek (1971): 12 woningen
● Legekerkweg in Schriek (1982-1983): 139 woningen
● Pastorij in Schriek (1994): 5 appartementen
● Meutterswijk in Itegem (1981 - 1992): 72 woningen en
33 appartementen
● Binnenwijk in Wiekevorst (1972 - 1985): 126 woningen
● Ten Kerselaere in Hallaar (1987): 10 woningen

Molenveld - Putte, 1987

Molenveld

Een gloednieuw woonerf in Peulis
Hoewel er in Putte en
deelgemeenten
een
nijpend
gebrek
was
aan
sociale
huisvesting stond de sociale
woningbouw er al jaren op een
laag pitje. In Beerzel was het al
30 jaar geleden dat er nog nieuwe
sociale
woningen
gebouwd
werden, de bestaande woningen
waren verouderd en in de Putse
deelgemeenten Grasheide en
Peulis was er zelfs nog geen
sprake van sociale huisvesting.
Het zorgde ervoor dat heel wat
jonge
gezinnen
verhuisden
naar omliggende regio’s. Tot in
1987, toen werd de eerste steen
gelegd van een woonerf aan de
Teintstraat in Peulis waar in een
eerste fase 26 woningen gebouwd
zouden worden.
Het was al een half wonder dat
op deze plek nieuwbouwwoningen
voor sociale huisvesting zouden
verrijzen. Er werd op dat moment
weinig geld ter beschikking gesteld
voor sociale woningbouw en er
mocht alleen nog nieuwbouw
gebouwd worden met dit doel in
ontwikkelingsgebieden zoals de
Westhoek, de Rupelstreek, de
Turnhoutse Kempen en op de as
Hasselt - Genk. Er was nochtans ook
in onze streek een grote nood aan
sociale woningen. Jaarlijks kwamen
er maar liefst 200 aanvragen
binnen waarvan er maar 50 gunstig
beantwoord konden worden.

De Huisvestingmaatschappij van
het kanton Heist-op-den-Berg was
echter een actieve speler op de
sociale huisvestingsmarkt en had
in de jaren ’80 al meer dan 1000
woningen en appartementen op haar
palmares staan. Misschien dat ze
daarom een streepje voor hadden
om ook dit project te realiseren. De
gronden in Peulis kochten ze aan in
1982 en in een eerste fase zouden
er 26 woningen gebouwd worden
waarvan 4 bejaardenwoningen, 10
woningen met 2 slaapkamers, 9
woningen met 3 slaapkamers en 3
vierslaapkamerwoningen. In 1989
werden deze woningen betrokken
door hun eerste bewoners..

Gazet van Mechelen 24 oktober 1987
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Ten Kerselaere

Woningen voor zwaar zorgbehoevende bejaarden
In
1980
werd
een
eerste
aanvraag ingediend voor een
uniek woonproject om zwaar
zorgbehoevende bejaarden met
hun partner te huisvesten. De
Maatschappij voor de Huisvesting
van het kanton Heist-op-den-Berg
sloeg de handen in elkaar met
Geriatrisch centrum Ten Kerselaere
om er 10 ‘aanleunwoningen’
te voorzien voor echtparen
waarvan een van de twee zwaar
hulpbehoevend was. Een project
dat een voorbeeld werd in binnenen buitenland.

Ten Kerselaere, een uitgebreid zorgaanbod
Geriatrisch
centrum
Ten
Kerselaere werd in september 1979
in gebruik genomen en is altijd een
centrum geweest waar nieuwe
initiatieven omarmd werden. Ze
startten in 1980 met dagbehandeling
en -verzorging, bouwden een
formule voor kort verblijf uit als
tijdelijke opvangmogelijkheid, ... Met
de bouw van de aanleunwoningen
bood het centrum een nieuwe vorm
van dienstverlening aan waarbij
zwaar zorgbehoevende bejaarden
samen met hun partner binnen een
eigen thuismilieu konden blijven
functioneren en tegelijkertijd gebruik
konden maken van de nodige
medische ondersteuning.

Thuisgevoel met ondersteuning
Een jaar na de eerste steenlegging
in 1986 werden de eerste woningen
betrokken. Gezellige en comfortabele
woningen met een aparte toegang,
een eigen voortuintje, een aangepaste
ingerichte badkamer en keuken,
ingemaakte kasten en een telefoonen TV-aansluiting waar het bejaarde
koppel zelfstandig kon wonen. Het
grote verschil met een gewone
woning is dat deze aanleunwoningen
rolstoeltoegankelijk gemaakt werden
en dat er 24u/24u beroep gedaan
kon worden op het zorgaanbod van
Ten Kerselaere via een oproep- en
communicatiesysteem. Ze stonden
ook in rechtstreeks contact met het
zorgcentrum via een overdekte weg,
de glazen gang of navelstreng zoals
toenmalig voorzitter Joris Welters
hem graag noemde. De bewoners
die anders verplicht gescheiden
zouden moeten worden, konden op
deze manier hun eigen levensstijl
behouden en ook een groot stuk van
hun privacy met die zekerheid dat
er voor verzorging en noodsituaties
onmiddellijke hulp in de buurt was.

Ten Kerselaere

‘Hun voordeur
geeft uit op de
gewone wereld,
hun achterdeur op
het verzorgingscentrum!’

GROTE VLAAMSE KERMIS
50 jaar Oude Tuinwijk Putte
Op 16-17 september 1972
organiseerde fanfare ‘Trommelkorps Sint-Niklaas’ een grote
Vlaamse kermis naar aanleiding
van het 50 jarig bestaan van de
Oude Tuinwijk Putte.
Zo stonden tal van activiteiten
op het programma: koerswedstrijd
voor
verschillende
categorieën,
een spiegeltent met orgelmuziek,
inhuldiging van nieuwe wegen
door burgemeester V. Van Eetvelt,
fanfaremuziek met show en nog
zoveel meer.
Als buurtbewoners van destijds
nu nog herinneringen ophalen,
dan is de koerswedstrijd zeker een
gesprekonderwerp.

Op een klein 8-vormig parcours
door de straten van de wijk werd
op 2 plaatsen een streep getrokken
als finish. Wie elke ronde eerst over
de streep reed, moest stoppen om
eentje te drinken. Zo moesten elke
ronde 2 koersmannen stoppen, ze
reden verder als hun glas leeg was.
Maar niet getreurd voor degenen
die nooit eerst over de streep
geraakten, er reed een triporteur met
drinken mee in de koers.
Welke bewoner het meeste heeft
gedronken, kan niemand zich nog
herinneren.
Kortom een leuk weekend vol met
activiteiten in onze wijk, eentje om
nooit te vergeten.

Wil je wat beelden
zien van dat weekend,
scan dan zeker de QR
code.

Joris Welters - Gewezen voorzitter

van de Huisvestingmaatschappij
Sociaal geëngageerd ... dat is
wel het minste wat je kan zeggen
van Joris Welters, voorzitter van
de
Huisvestingmaatschappij
van 1983 tot 1995. Hij kent de
Huisvestingmaatschappij
van
binnen en van buiten, in 1974
betrok hij zelf een woning
van de maatschappij in de
Cardijnwijk waar hij vijf jaar
woonde, in 1981 komt hij tijdens
de tentoonstelling rond 60 jaar
Huisvestingmaatschappij opnieuw
in contact met de maatschappij om
twee jaar later voorzitter te worden.
In zijn 12 jaar als voorzitter mocht
hij heel wat mooie en zinvolle
projecten realiseren met als
hoogtepunt de aanleunwoningen
van Ten Kerselaere. Ook vandaag
volgt hij met veel interesse
het reilen en zeilen binnen de
Huisvestingmaatschappij.
Waarom
was
je
zo
fier
voorzitter te worden van de
Huisvestingmaatschappij?
Joris: Ik ben in mei 1983 voorzitter
geworden. Als 32-jarige was het
wel wat om in de zetel van de
Maatschappij in de Plantijnlaan de
beheerraad te mogen voorzitten in
de mooie vergaderzaal, geflankeerd
door de foto’s aan de muur van al die
illustere voorgangers. Mijn eerste doel
was om de Huisvestingmaatschappij
wat meer op de kaart te zetten
want onbekend is onbemind. Ik had
het gevoel dat we een beetje een
eiland waren en dat niet iedereen
precies wist wat de functie van de
maatschappij was. Ik ben altijd
sociaal geëngageerd geweest en
vond het voorzitterschap een prachtig
verlengstuk van mijn job. Ik zat toen
bij sociale werken waar ik werkte rond
thema’s met betrekking tot loon- en
arbeidsvoorwaarden, werkloosheid,
... vooral met een financiële insteek
dus. De maatschappij maakte dat
ik ook iets kon betekenen in het
materiële luik van sociaal welzijn.
Ook nu nog ben ik actief in het
sociale verenigingsleven waaronder
de seniorenvereniging NEOS en de
parochiale werking. Ik draag nog
altijd graag mijn steentje bij.
Jullie deden veel met weinig
mensen.
Joris: In die tijd bestond het
personeel uit een zaakvoerder, een
toezichter, een bediende en een
deeltijds huurophaler. Alle klusjes
en kleine onderhoudswerken van
het patrimonium werden toen nog
aan derden uitbesteed. De nood aan
een eigen arbeider was groot en in
1984 vervoegde Marc Nagels na een
grote selectie ons team. Hij werd in
1988 opgevolgd door Danny Van den
Berghe. Ik herinner me ook Raoul De
Roeck nog goed die elke maand de
huur ging ophalen. Van bestendige
opdrachten bij de bank was hij niet
zo’n fan maar van een babbeltje,
een koekje en een drankje des te
meer. Toen Jokke Busschots, zeker
bekend in wielermiddens, in 1990
op pensioen ging, werd Greet Croon
aangeworven als bediende, tot op
vandaag nog altijd een vaste waarde.
Ik had er eigenlijk met iedereen een
aangenaam contact, er heerste een
goede collegialiteit.
Je hebt als voorzitter met je team
wel heel wat gerealiseerd?
Joris: Het eerste belangrijkste
wapenfeit als voorzitter was de
ondertekening van de erfpachtovereenkomst voor 1 symbolische

frank van de gronden aan het
OCMW in de Boudewijnlaan maar we
hebben ook tal van projecten kunnen
realiseren waar mijn voorgangers
de basis voor legden. We waren 1
van de bijna 300 plaatselijke sociale
bouwmaatschappijen van de toen
nog Nationale Maatschappij voor
Huisvesting die de ingediende
projecten
onderzocht,
meestal
goedkeurde en bovenal de nodige
financiering deed als hun budgetten
het toelieten. Alleen maakten ze daar
niet altijd veel budgetten vrij voor
sociale huisvesting in onze regio.
Daarom gingen we in heel wat gevallen
ook samenwerkingen aan met derden
zoals het OCMW, de Provincie, de
Huntingtonliga, Ten Kerselaere en
een kerkfabriek zoals die van Grootlo
waar we de leegstaande pastorij
konden ombouwen tot 5 studio’s en
een lokaal voor de parochie. Met
de toenmalige voorzitter van de
nationale
huisvestingmaatschappij
Willy D’Havé hadden we wel een
goed contact en die was met name
het project in samenwerking met Ten
Kerselaere gunstig gezind.

We moesten
creatief zijn
en uit de
samenwerkingen
met derden zijn
heel wat mooie
projecten ontstaan.

partij. De directie vreesde voor
een vermindering van het aantal
leerlingen als er geen nieuwe jonge
gezinnen zich in Peulis vestigden.
Mede dankzij de beheerders en het
gemeentebestuur van Putte werd op
en rond het toenmalige voetbalveld
van SK Peulis, niet ver van de kerk,
het woonerf ‘Molenveld’ ontwikkeld.
Twee jaar eerder, in 1985 huldigden
jullie ook de 999ste woning in.
Joris:
Dat
was
aan
de
Kapellekesdreef in Wiekevorst. In
plaats van de 1000ste woning aan
te kondigen wilden we origineel uit
de hoek komen en huldigde we de
999ste woning in. Het was januari,
putteke winter, en omdat het te koud
was om de feestelijkheden buiten
te laten doorgaan hebben we in de
parochiezaal van Wiekevorst een
geïmproviseerde
lintdoorknipping
georganiseerd met enkele stenen en
een lint. Een leuke anekdote daarbij is
dat normaal gezien toenmalig minister
van Huisvesting, Jacky Buchmann,
de honneurs ging waarnemen maar
hij werd op het laatste moment
vervangen door zijn kabinetschef. De
afspraak was op voorhand geregeld
met de politie dat de wagen van de
Minister met zijn chauffeur werd
opgewacht aan het kruispunt Fabiola
om vanaf daar met begeleiding
van de politie tot in Wiekevorst te
komen. Van die eer genoot nu die
kabinetsmedewerker die dan ook de
toespraak moest doen en het lint zou
doorknippen. Hierbij viel ons toch wel
op dat hij die voormiddag al iets meer
dan een tas koffie had genuttigd ...
Het was echter niet altijd rozengeur
en maneschijn?
Joris: We hebben hele mooie
projecten gerealiseerd maar af en
toe gebeurde er iets dat minder
prettig was. Zo waren er bijna 10
keer meer kandidaten om een huis
of appartement toegewezen te
krijgen dan dat er woningen waren.
Ik kreeg vaak mensen voor me in
zeer penibele situaties die ik niet
meteen een pasklare oplossing
kon aanreiken en dat ging af en toe
wel met wat teleurstelling gepaard.
Ook van de renovatie van de Oude
Tuinwijk in Heist en Putte had
ik meer verwacht. De wijken en
woningen die gebouwd werden in
de eerste jaren na het ontstaan van
de Huisvestingmaatschappij waren
wat aan het verloederen en toe aan
een renovatie. Ons renovatieproject
zou door de Nationale Maatschappij
gekozen worden als één van
de 5 genomineerd projecten in
Vlaanderen waarbij de bewoners

inspraak kregen. Hiervoor werd ook
een extra begeleider ter beschikking
gesteld die het project mee zou
voorbereiden en sturen. Dit alles werd
mogelijk gemaakt dankzij de Koning
Boudewijnstichting. De bedoeling was
dat de bewoners van de te renoveren
woningen inspraak zouden krijgen in
de renovatie, ze mochten ook mee
nadenken over de leefbaarheid in de
wijken op vlak van verkeer, de drukte
van de voddenmarkt, ... Ondanks de
vele goede bedoelingen stootten we
hierbij af en toe wel op wat tegenstand.

Ik had de sleutels
voor een woning
helaas niet zomaar
uit de schuif
te halen.
En toen was er die dinsdagochtend
in mei 1991.
Joris: Die ochtend zal ik nooit
vergeten. Op dinsdag 14 mei 1991
werd ik om 6u30 uit bed gebeld met de
boodschap dat er een ontploffing had
plaatsgevonden in de Moretuswijk
in Heist-op-den-Berg en dat er nog
mensen onder het puin lagen. Ik
kwam toe via de Lerrekensstraat en
zag een enorme ravage en rook aan
de eerste zes appartementen van de
Geelhandlaan. De brandweer bluste
vanop de hoogtewerker de getroffen
appartementen en ziekenwagens
kwamen toe want mogelijk waren er
nog slachtoffers in de totaal verwoeste
appartementen.
Wonder
boven
wonder bleek dat er slechts enkele
gewonden waren en dat de andere
zich dankzij buren en hulpverleners
in veiligheid hadden kunnen brengen.
Na onderzoek bleek dat de ontploffing
te wijten was aan een onnauwkeurige
aansluiting van een gasfornuis in
een van de appartementen. Het is
ons grote geluk geweest dat er geen
slachtoffers gevallen zijn die dag
en dat de ontploffing geen uur later
gebeurd is want dan had er veel meer
passage geweest van kinderen die
naar school fietsten of mensen die
naar het werk gingen. We hebben de
getroffen mensen toen gelukkig snel
opnieuw kunnen huisvesten in net
gerenoveerde studio’s.

Met Ten Kerselaere realiseerden
jullie inderdaad een uniek project.
Joris: Met Ten Kerselaere, een
instelling die uitstraling had en
heeft tot over de landsgrenzen,
konden we 10 woningen voor
zwaar zorgbehoevende bejaarden
realiseren. Het doel van dit project
was om naast geriatrisch centrum
Ten Kerselaere woongelegenheden
te creëren voor zorgbehoevende
ouderen en hun partner waarbij ze
ook gebruik konden maken van
de medische faciliteiten van het
woonzorgcentrum. In 1987 was het
eindelijk zover en huldigden we dit
project officieel in, op dezelfde dag
van de 1ste steenlegging van het
woonerf in Peulis.
Dat woonerf kwam er zelfs op vraag
van de school in Peulis?
Joris:
Klopt,
naast
de
parochiegemeenschap was ook de
lagere school van Peulis vragende

Jokke Busschots, Mevr. Verbist, Raoul De Roeck, Jos Jennen & Joris Welters

Dat er bij de
gasontploffing in
de Moretuswijk
geen slachtoffers
gevallen zijn, is
een groot geluk
geweest!
Volg je de Huisvestingsmaatschappij ook vandaag nog?
Joris: Ik blik graag en met een
warm hart terug op die 12 jaar
dat ik voorzitter mocht zijn van de
Huisvestingmaatschappij, eerst onder
de leiding van toenmalig zaakvoerder
Boudewijn Vandermeulen. In 1995
volgde Theo Dewyngaert, die al
bediende was sinds juli 1980, hem
op als zaakvoerder en hij voert die
taak nu al 26 jaar onberispelijk uit.
Daarnaast heb ik in die periode heel
wat interessante mensen ontmoet
en boeiende projecten mee mogen
realiseren. Ik herinner me vooral de
goede collegialiteit, zowel met de
mensen van de Raad van Beheer als
met het personeel en ik ben blij dat ik
mijn steentje heb kunnen bijdragen in
dit sociale project. Ook vandaag volg
ik de maatschappij nog op de voet.
Het is mooi te zien dat mensen die
het nodig hebben verder geholpen
kunnen worden want ook vandaag
is de nood nog minstens even hoog
als in het verleden. Wat ik ook een
leuke tendens vind is dat de nieuwe
projecten die nu gebouwd worden
veel beter geïntegreerd zijn in de
huidige woningbouw dan vroeger. Het
valt in vele gevallen zelfs niet op dat
het om sociale woningbouw gaat.

Het is mooi te zien
dat mensen die
het nodig hebben
verder geholpen
kunnen worden
want ook vandaag
is de nood nog
minstens even hoog
als in het verleden.”

Florentine Wuyts · Jarenlang de mater familias
en ‘interieurverzorgster’ van de maatschappij
In juni 1977 verhuist Florentine
Wuyts naar de Moretuswijk in Heistop-den-Berg. Ze is op dat moment
de allereerste bewoonster van de
wijk en zal er zich 18 jaar lang met
hart en ziel inzetten, zowel voor de
Huisvestingmaatschappij als voor
de bewoners van de Moretuswijk.
Vandaag is ze op haar 87ste nog
steeds een levendige dame die met
veel plezier herinneringen ophaalt
aan de tijd van toen!
Florentine, je was de eerste
bewoonster van de Moretuswijk?
Florentine: Er was hier toen nog
niemand ... Ik ben in 1977 samen met
de kinderen in een van de grotere
appartementen komen wonen. Er
waren toen nog niet veel blokken klaar,
een tweetal maar. Sindsdien is er nog
veel bijgebouwd. Na 17 jaar in een
appartement heb ik nog 1 jaar in een
huisje van de maatschappij gewoond.
Dat was een van de allereerste die ze
gezet hadden met een klein tuintje.
Het was er gezellig om te wonen en ik
heb er altijd graag gewoond. Nadien
ben ik gaan samenwonen met mijn
vriend Jos. Bij de maatschappij zagen
ze me niet zo graag vertrekken maar
ze gunden mij natuurlijk m’n geluk.
Je hebt dan ook heel wat jaren
voor de Huisvestingmaatschappij
gewerkt?
Florentine: Vanaf de eerste dag heb
ik mij ingezet voor de maatschappij. Ik
heb er 18 jaar lang parttime gewerkt
tot ik op mijn 60ste van de trap viel
en mijn pols en elleboog brak, anders
had ik er nog wel een aantal jaartjes
bijgedaan. Ik werd er graag gezien
en heb mijn werk altijd op mijn manier
gedaan. In al die jaren heb ik voor
heel wat voorzitters gewerkt. Tijdens
een van de vele vergaderingen die
ik er verzorgd heb, zette ik zelfs
een knoop aan de vest van meneer
Verbist want die moest nadien nog
ergens anders heen en moest er toch
goed voorkomen.
Wat deed je er juist?
Florentine: Ik poetste er, deed er de
afwas, onderhield de chalet en de
kelders, maakte de vergaderzalen
klaar en zorgde dat er koffie was, met
Kerstmis en Nieuwjaar versierde ik
de bureaus, ik maakte bloemstukjes,
... Ik zorgde ervoor dat alles er altijd
tiptop in orde was. Marcel Van Dessel
noemde mij de ‘interieurverzorgster’
van de maatschappij. Ze rekenden
op mij en ze konden ook op mij
rekenen. Iedereen was altijd heel lief
en vriendelijk en ik heb dat werk altijd
heel graag gedaan.

alle appartementen en huizen moest
lopen. Ik zorgde dan meestal voor
soep. 1 jaar na het overlijden van Leo
ben ik ermee gestopt want het was
toch niet hetzelfde meer zo alleen.
Ook de kindjes werden niet
vergeten in de wijk?
Florentine: In de vakantie was er elke
woensdagnamiddag kinderanimatie
in de chalet. Enkele jonge meisjes
uit de wijk kwamen dan knutselen of
tekenen met de kindjes of ze gingen
spelen in de speeltuin. In de grote
vakantie en de paasvakantie kwam
de speelkoffer, een initiatief van de
gemeente, en Sinterklaas kwam ook
elk jaar op bezoek te paard.

Herinner je je nog de gasexplosie
van mei 1991?
Florentine: Ik was net in de
slaapkamer toen ik een enorme
‘boenk’ hoorde. Toen ik buiten
keek zag ik een vlam en zag ik de
appartementen praktisch in elkaar
storten. Ik heb toen meteen gebeld
naar Boudewijn en Joris (toenmalig
secretaris-zaakvoerder en voorzitter)
en ben naar de bureaus gegaan.
We hebben de mensen toen in de
raadzaal opgevangen en koffie
gegeven zodat ze niet moederziel
alleen waren.

’De mensen van
de maatschappij
rekenden op mij en
ze konden ook op
me rekenen.”

Verder viel heel wat leuks te
beleven in de wijk?
Florentine: De Moretuswijk was
een levendige week met tal van
activiteiten. Met Pasen was er een mis
van de pater en ik zorgde voor koffie
en koffiekoeken en gaf iedereen een
roos. Iedereen vond dat heel plezant.
Ik herinner me ook nog dat we van op
het balkon keken naar de koers, een
avondcriterium dat georganiseerd
werd in de Moretuswijk, of dat we naar
de loopkoers van Heist-station gingen
kijken die elk jaar 1 dag neerstreek bij
ons in de wijk.

Ik heb altijd graag
in de Moretuswijk
gewoond. Het was
een levendige wijk
waar iedereen aan
elkaar hing. Een
hechte gemeenschap!

Tenslotte waren er jaarlijks ook de
Moretusfeesten?
Florentine: Die gingen elk jaar door in
augustus en waren altijd plezant. Wist
je dat die feesten doorgingen in de
ondergrondse garage? Alle mensen
hielpen graag mee en maakten hun
garage vrij zodat we een heuse
Vlaamse kermis konden organiseren.
In de ene garage kon je ballen
smijten, in de volgende was er weer

wat anders te doen. Je kon er toen
ook vanalles eten zoals mosselen,
belegde broodjes, pannenkoeken, ...
In de vroege avond gingen de feesten
van start met een mis en ’s avonds
was het altijd bal. De burgemeester
kwam dat bal feestelijk openen en
daar kwam altijd veel volk op af.

De Moretusfeesten
waren altijd plezant!
Veel volk, Vlaamse
kermis en een bal
dat geopend werd
door de burgemeester.

Je was ook de bezielster van de
chalet?
Florentine: Samen met Leo hield
ik de chalet, het buurthuis van de
Moretuswijk open. Van 14u tot 22u en
’s zondags al van in de voormiddag
konden mensen er terecht. Het was
de ideale plek voor een babbeltje en
gepensioneerden speelden er kaart
of met de lottokaarten. De chalet was
ook de plek waar kaartnamiddagen
georganiseerd werden, de fotoclub
HEFO hield er haar vergaderingen,
er werd een avond per week schoon
schrift gegeven, elke maand was er
een feestje voor de gepensioneerden
waar ik kookte en ook met nieuwjaar
vierden we er feest. Ik heb er ook
meegedaan met bloemschikken
want dat deed ik graag en ik volgde
er kookles, ... als er iets te doen was,
dan was ik van de partij. De chalet
werd ook verhuurd voor feestjes.
Er was materiaal voor 50 man en ik
zorgde ervoor dat dat allemaal in
orde bleef. Ik herinner me ook dat
Raoul die de huur kwam ontvangen
soms in de chalet kwam zitten en dat
de mensen dan tot daar kwamen om
de huur betalen zodat hij niet langs
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