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Interview Maria

100 jaar WPZ

Buurtwerk Halle



Tijdens de oorlog

“De Tweede Wereldoorlog begon toen ik veertien jaar was”, herinnert Maria zich. “Mijn
ouders lieten mij in die periode naar de naaischool gaan. Met dat diploma op zak heb ik
drie jaar thuis gewerkt. Door de oorlog was de mensen hun gerief allemaal versleten. Van
de kleren van gesneuvelde Duitse soldaten maakte ik soms mantels voor de mensen.”

Een droomjob

“Toen ik 20 was ben ik naar ’t klooster gegaan in Berlaar, tegen Lier”, vervolgt Maria. “Al
van kindsbeen af bewonderde ik de vroedvrouwen die met hun fiets rondreden. Die hielpen
vrouwen thuis bevallen. Ik wilde dat ook graag doen en dat heb ik in het klooster kunnen
verwezenlijken.”

Een leven lang in Buizingen

In elke gazet kan je lezen over een huurder of huurster van
Woonpunt Zennevallei. Voor onze 100 jaar zijn we op zoek
gegaan naar iemand die een groot deel van onze
geschiedenis heeft meegemaakt. Zo zijn we terechtgekomen
bij Maria Van Molle uit Buizingen. Vandaag is ze 93 en woont
ze in het huis waar ze is grootgebracht.

Een leven lang in Buizingen

“Ik was vier jaar toen we hier zijn komen wonen. Mijn vader werkte in de
zijdefabriek in die tijd. Mijn moeder deed het huishouden en ik ging naar
het gemeenteschooltje in de Groenstraat in Buizingen. Ik ben hier groot
geworden. En ik ben hier gelukkig. Ik ken de mensen rondom mij al jaren.
‘t Zijn vrienden”, vertelt Maria.

Altijd iets te doen

“Je kon hier overal spelen. Op straat. Of op het plein. Nu staan daar
appartementen, maar vroeger was daar een groot café, Café Cité. En twee
keer per jaar was het kermis, dan stond het plein vol molens. In die tijd
gingen ook de processies nog uit. Ze vertrokken dan aan de Sint-
Vincentius-kerk. De Don Bosco-kerk was er toen nog niet. Die is pas vele
jaren later gekomen.”

Mijn ouders mochten een stuk grond van ’t

fabriekske bewerken. Daarmee hadden we genoeg

aardappelen voor een heel jaar. Zeker tijdens de

oorlog was dat belangrijk.”

Terug naar Buizingen

“Ik ben teruggekeerd om voor mijn ouders te zorgen. Ik ben dan beginnen werken in een
ziekenhuis in Brussel en ik woonde hier bij hen. In 1972, na hun overlijden, ben ik hier
gebleven. Dat wilde ik graag omdat ik zoveel geld en energie in het huis had gestopt. En
het mocht.”

Tijd om te rusten

“Nu wil ik vooral nog rusten. Van mijn huisje genieten”, besluit Maria, “ik ben 93
ondertussen en ik heb een manke gezondheid. Ik ben vroeger verschillende keren
geopereerd en dat laat zich nog voelen. Ik kan hier blijven omdat ik hulp heb van het
OCMW. Ze brengen eten en ze doen mijn boodschappen. Ik kom hier niks tekort.”

Maria met haar beide ouders - jaren 1940

Café Cité

Het verhoaltje van de weijk

In de jaren 20 kende Halle een sterke bevolkingsgroei. De nood aan huisvesting
werd opgevangen door de uitbouw van zogenaamde 'tuinwijken' . Tuinwijk
Buizingen is hier een voorbeeld van. De allereerste woningen uit Buizingen (en dus
ook het huis van Maria) dateren van 1921. In die tijd werden woningen niet eens
voorzien van een badkamer.

Tuinwijken kan je herkennen aan volgende kenmerken: traditionele bakstenen
huizen, poortgebouwen, speelse doorlopende daken, voortuintjes en centrale
pleintjes.





Buurtwerk Halle
Wie zijn/is buurtwerk Halle

Woonpunt Zennevallei werkt samen met buurtwerk Halle
om van de buurt een fijne en bruisende omgeving te
maken.
Buurtwerk Halle is actief in de wijk Windmoleken en
Vogelweelde.

Meer info vind je op hun facebookpagina:
facebook.com/Buurtwerk1500Halle

Buurthuis Windmoleken: Kopheiweg 145, 1500 Halle
Buurthuis Vogelweelde: Kwikstaartlaan 6B, 1500 Halle
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Wist je dat ?
• De buurtfeesten zijn voor alle huurders bedoeld. Woon je bijvoorbeeld in Lembeek? Dan kan je naar het feest

in Vogelweelde komen of naar dat van Windmoleken.

• Past de datum niet van het feest in jouw buurt? Kom gerust naar een ander feest !

• Heb je ernstige mobiliteitsproblemen waardoor je er zelf niet geraakt? Je kan bij elke gemeente beroep doen

op vervoer voor minder mobielen. Dit is een dienst aangeboden door vrijwilligers aan zeer schappelijke

prijzen. Meer info? Bel naar:

Halle: 02 365 99 00
Beersel: 02 356 73 18
Sint-Pieters-Leeuw: 02 371 03 50
Sint-Genesius-Rode: 02 380 40 02
Pepingen: 02 356 32 24

De stad wil

jouw mening !

Heraanleeg speeltuintjes Vogelweelde

In 2020 worden de speeltuintjes in Vogelweelde onder handen genomen. Via de
maandflyer krijgen alle inwoners de kans om hun inbreng te geven. Wil je liever
een klimrek, een glijbaan, een touwenparcours,... ? Speel je liefst in het zand of
op gras? Laat het weten en breng de flyer binnen in het buurthuis of steek het in
de brievenbus (Kwikstaartlaan 6B). De kinderen uit de kinderwerking zullen ook
de kans krijgen hun mening te geven via een spel op woensdag.

Paaseierenraap

Op maandag 6 april houdt de buurtwerking haar eerste paaseierenraap in
Windmoleken. Om 15u is iedereen welkom aan het buurthuis. De paashaas zal
er ook zijn. Neem zelf een mandje of doosje mee om de eieren in te verzamelen.
Gunther en Peter voorzien drankjes. Aansluitend is het buurtcafé open tot 17u.

Uitstap naar de film

Op woensdag 22 april kan je als buurtbewoner samen naar de film 'Capharnaum'
in 't Vondel. De film toont het leven van een veel te jong kind op straat in de
achterbuurten van Beiroet.

Afspraak om 20u15 aan de ingang van het stadhuis (Oudstrijdersplein 18).
Voordien kan je met de groep om 19u iets eten in pitta Olymbia (Volpestraat
38). Voor wie mee komt eten, vraagt de buurtwerking €5. Voor wie enkel naar de
film komt, is het gratis.

Inschrijven kan via 0495/11.47.73.

• Ben je een rolstoelgebruiker en heb je nood aan aangepast vervoer ? Dan kan
Mobiliteitscentrale Vlaams Brabant je verder helpen. Bel gratis naar 0800 26 990


