Leo Moons gehuldigd als afscheidnemend bestuurslid in wijk Geuzenvelden
Op zaterdag 27 januari laatstleden, vond in de wijk Geuzenvelden in het wijklokaal de
jaarvergadering plaats. Zoals ieder jaar op de laatste zaterdag van januari, komen de
bestuursleden en alle medewerkers samen om de verslaggeving van het voorbije werkjaar,
de nieuwe bestuurssamenstelling, het komende jaarprogramma, het kasverslag en het
milieuverslag te bespreken en goed te keuren.
Dit jaar echter, stond de jaarvergadering vooral in het teken van de huldiging van
afscheidnemend bestuurslid Leo Moons uit de Akkerlaan.
Niet minder dan 33 jaar oefende hij ononderbroken zijn bestuursfunctie uit en heeft zich
gedurende méér dan een derde van een eeuw (!) steeds ten dienste van de wijkbewoners
gesteld.
Aangezien het steeds de wens van Leo was om op zijn 65ste met pensioen te gaan, geeft hij
daarom ook dit jaar de fakkel door, doch blijft verder als medewerker bij de wijkwerking
betrokken.
In 1970 verhuisde Leo met zijn gezin vanuit Deurne naar de Akkerlaan in de toen nog
nieuwe wijk Geuzenvelden te Schoten. Reeds na enkele maanden sloot hij zich aan bij het
toen net opgerichte actiecomité Geuzenvelden. Dit comité verenigde de wijkbewoners in hun
strijd tegen de milieuverpestende werkzaamheden door de toenmalige omliggende bedrijven.
Vanaf dan is Leo Moons zich verder mee blijven inzetten in de nog prille wijkwerking. De
eerste wijkfeesten die georganiseerd werden, kwamen mee tot stand dank zij de inzet van
Leo en de andere medewerkers. In 1974 werd Leo logischerwijze als beheerder verkozen.
In 1979 werd het actiecomité omgevormd tot het huidige Wijkkomitee Geuzenvelden vzw.
Leo heeft in de loop van zijn 33-jarig bestuursmandaat vele bestuursleden en medewerkers
zien komen en gaan, maar bleef zelf steeds loyaal en trouw op post.
In de loop van de jaren zijn tal van evenementen en acties aan het brein van Leo Moons
ontsproten, zoals ondermeer de kinderrally, spel zonder grenzen, de culinaire themaavonden, de milieu-actie “ stort een bos”… enz… Allemaal activiteiten die een grote
weerklank in de media en bij de schotense bevolking kenden en tot op heden nog steeds
kennen.
Dat Leo Moons ook de handen uit de mouwen kan steken blijkt uit de verwezenlijking van
het in 1984 opgerichte wijklokaal Geuzenhofke, en de in 2005 ingehuldigde uitleendienst.
Bouwen en verbouwen kennen dan ook geen enkel geheim voor hem.
Gedurende al die jaren, nam Leo als afgevaardigde voor de wijk, deel aan de cultuurraad.
Leo laat ongetwijfeld een leemte achter na zijn afscheid als bestuurslid, maar de
bestuursleden beloofden hem zijn werk onverminderd en met dezelfde begeestering verder
te zetten.
Leo en zijn echtgenote Christiane werden door alle aanwezige bestuursleden en
medewerkers in de bloemetjes gezet tijdens de voorbije jaarvergadering. Na een heerlijk
buffet werden de passende, ontroerende afscheidswoorden gericht aan beide gevierden.
Een reischeque werd tot slot afgegeven en in dank aanvaard, want Leo en Christiane houden
van verre en lange reizen.
In zijn wederwoord riep Leo Moons op om steeds solidair te zijn met je buren en
omwonenden ongeacht hun afkomst of rang , steeds naar een goed nabuurschap te streven
en zoveel mogelijk goede sociale contacten te onderhouden : enkel zulke levenshouding kan
de verzuring van de maatschappij tegengaan.
Nadat Leo zijn sleutels van het wijklokaal symbolisch aan de voorzitter overhandigde,
besloot deze zijn toespraak met de woorden dat dit geen afscheid betekende, maar een
spoedig tot weerziens !
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