
S-Plus Borgerhout bestaat 75 jaar! 

Jean Van Hout: “Het begon allemaal in 1946, de mensen hadden het tijdens de vorige 5 jaren zwaar 

te verduren gehad met WO II, maar ze hadden hun moed samengeraapt. Men begon in Borgerhout 

verschillende socialistische verenigingen op te richten en één daarvan was de socialistische 

ouderdomsgepensioneerden. Dankzij de COOP en nog andere takken van de beweging konden zij 

busreizen inrichten en koffienamiddagen houden. Een van de busreizen was er een naar de Belgische 

kust, verschillende leden hadden nog nooit aan de Belgische kust geweest. Toen werd er ook reclame 

gemaakt en op zeker moment waren er rond de duizend leden. 

Rond de jaren zestig hadden we intussen ook al een lokaal, namelijk café De Perel op de hoek van de 

Florastraat en de Statielei, waar verschillende socialistische verenigingen hun thuishaven vonden, 

ook de toenmalige BSP. Onder de leiding van John Van den Eynden en Anna Verspaandonck-Severens 

bloeide onze vereniging.    

In 1989 op de vooravond van de 1ste mei vroeg de voorzitter van de vereniging, John Van den Eynden, 

aan mij om zijn taak als voorzitter over te nemen. Ik vroeg om er over na te denken, maar ja John zei 

ge moet dat doen. OK, ik werd voorzitter van de ouderdomsgepensioneerden. Omdat er niet veel 

zalen waren om dansnamiddagen en bingo’s in te richten, konden we steeds terecht in zaal 

Cattelberg in de Bothastraat. 

2002 was een absoluut dieptepunt. Wij hadden nog maar 25 leden. Er moest iets gedaan worden en 

we kwamen op het idee om kennismakingsnamiddagen in te richten in ons lokaal op de 

Turnhoutsebaan 133. Een ongezien succes. 50 personen kwamen er op af en 25 werden er lid, dus 

het ledenaantal was met 100 % gestegen. Later in dat jaar kwamen er nog eens 30 bij en we waren 

terug vertrokken. 

We begonnen terug uitstappen en bingo’s in te richten en dat trok fantastisch aan en intussen 

hadden we een lokaal gevonden in de Sint-Erasmusstraat in de RMS. We moesten naar niemand 

kijken tot een bericht kwam van de stadsdiensten dat het pand een andere bestemming had 

gekregen, dus verhuizen. 

Terug naar ons oud lokaal, wat natuurlijk een aanpassing was maar dat namen we erbij. Dankzij de 

bestuursleden en nog andere leden kwamen wij op zeker moment aan 256 leden en mijn droom 

kwam uit en werden we de grootste seniorenvereniging In Borgerhout. Intussen werd ik dan ook 

Provinciaal voorzitter.  

Zo zijn wij dus tot op heden nog bezig en zullen we dit jaar als de COVID en andere virussen het 

toelaten ons 75-jarig bestaan vieren als S-Plus. 

Ik wil al de bestuursleden, mensen van de seniorenraad en al de medewerkers van al de jaren dat ze 

mij gesteund hebben hartelijk bedanken en dat we nog vele jaren S-Plus mogen dienen.” 

Wil je ook graag belangrijk nieuws  van je groep delen in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten.  

 

 


