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INLEIDING

HIP HIP EN VEEL HOERA

Kunnen we op 9 juni stap 1 van het Zomerplan
nemen? Liggen de beoogde doelstellingen (8 op 10
kwetsbare mensen beschermd en een richtdrempel
van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg)
binnen handbereik? Mogen onze jongeren straks
weer onbezonnen op kamp? Op café? Gaan fuiven?
Mogen
onze
kinderen
zonder
te
veel
bubbelbeperkingen weer naar de speelpleinen? Naar
kinderkampjes? Naar oma en opa? Mogen wij
eindelijk weer in groep samenkomen? Kaarten?
Fietsen? Gewoon: op bezoek gaan? Duimen maar dat
we straks die eerste stap effectief kunnen zetten!

Op 24 mei was het precies 25 jaar geleden dat
Johan Jacobs en Ingrid Hoppenbrouwers in
het huwelijksbootje stapten. Gefeliciteerd en
op naar de volgende 25 jaar!

‘T VERVOLG
Harry Van Hooydonk herkende op de foto van de
Boerenbond op de onderste rij (naast Eugeen Van
den Bleeken) nog Louis Van Hooijdonk, den
‘hengstenboer’ uit de Kapelstraat. Schuin boven
hem staat zijn vader, Jaak van Hooydonk. De
aandachtige lezer heeft opgemerkt dat de
achternaam van beide broers anders wordt
geschreven. ‘Dat heeft ons bij officiële
gelegenheden wel eens parten gespeeld’, zegt Harry
nog. Zeker als je weet dat hun oudere zussen als
‘van Hooijdonk’ (met kleine v) staan geregistreerd’.
En José Van Looveren laat weten dat haar voke Stan
Van Looveren op de foto staat, maar vermeld werd
als Stan Matthijssen. Waarvoor onze excuses!
UIT DE OUDE DOOS

GEZOCHT
Maria Gommers (81 jaar) is al geruime tijd op
zoek naar de foto waarop zij, in haar
plechtige communiekleed, samen met Greta
Peeters aan de pastoor de sleutel van de kerk
mocht overhandigen. Waarschijnlijk was dit
op de dag van de inwijding van de nieuwe
kerk van Achterbroek. Is iemand in het bezit
van deze foto? Geef dan even een seintje!

Weer of geen weer … de processie (juni
1986) ging uit. Terwijl juf. Liane kijkt of er nog
veel regen op komst is, gebruikt Ingrid
Schepens haar roosjes als regenscherm.
Bernadette Van Looveren

BEROEP IN DE KIJKER
An Van Aert geeft al 19 jaar les, waarvan nu bijna 18 jaar in
Stella Matutina in Wuustwezel. ‘Sinds vele jaren geef ik
Frans in de derde graad BSO en TSO (Business Support,
Handel,
Techniek-Wetenschappen,
BoekhoudenInformatica, Sociale en Technische Wetenschappen). Dit
zijn dus voornamelijk jongeren tussen 16 en 19 jaar’, zegt
An. En als onderwijssector was het voorbije jaar een jaar
van schakelen, afstandsonderwijs, nog eens omschakelen
en nog meer afstandsonderwijs.
Afstand tussen leerkrachten en leerlingen
‘Sinds 14 maart 2020 ziet het leven op en buiten Stella er
heel wat anders uit. Tijdens de eerste lockdown werden we
verplicht om voltijds van thuis uit les te geven. Dit was een
hele aanpassing, zowel voor de leerlingen als voor de
leerkrachten. Plots werden we genoodzaakt om ‘Livelessen’ te geven via de webcam, oefeningen te
digitaliseren,… Dit was voor velen een hele uitdaging op
ICT-vlak, maar de meesten hebben hier snel hun draai in
gevonden. We kregen de keuze om af te wisselen tussen
online lesgeven, taken op te geven die de leerlingen dan
thuis zelfstandig moesten maken, vragenuurtjes
organiseren,… Halverwege mei mochten de leerlingen
stelselmatig enkele dagen terug naar school komen.
Hiervoor hebben we onze hele school coronaproof
gemaakt: liters handgel werden aangekocht, meters tape
werden op de vloer, trappen en zitbanken aangebracht om
de aandacht op de nodige afstand te vestigen, op elke
bureau plexiglas, wasbekkens midden van de speelplaats,
… Dit zorgde letterlijk en figuurlijk voor een afstand tussen
leerkrachten en leerlingen, maar iedereen was tevreden dat
er terug ‘echt’ lesgegeven mocht worden. Sinds september
van dit schooljaar werken we voor de tweede en derde
graad met halftijds contactonderwijs. Dit houdt in dat onze
leerlingen om de dag naar school komen: de ene week op
maandag, woensdag en vrijdag en de andere week op
dinsdag en donderdag. De andere dagen volgen zij
afstandsonderwijs, dat ingevuld wordt naargelang het vak
(zelfstandig werk, Live-les, (openboek)toets,…) Bovendien
zijn grotere klasgroepen (vanaf 14 leerlingen) gesplitst,
zodat leerlingen sommige klasgenoten al maanden niet
meer ‘in het echt’ hebben gezien. Over het algemeen
werkt ons dag-om-dagsysteem wel goed, omdat elke
leerling om de dag op school verwacht wordt en zo dus
nog structuur in zijn of haar dagelijkse leven behoudt. Dit

zorgt er ook voor dat we kort op de bal
kunnen spelen als we voelen dat een
leerling dreigt te ‘verzuipen’ in dit
systeem. Dit alles duurt ondertussen
ontzettend lang, dus de meeste
leerlingen en leerkrachten hoopten
vurig dat we na de paasvakantie terug
met volledige klasgroepen mochten
starten. Net zoals in vele sectoren is het
hele schoolleven op zijn kop gezet: er is
geen
ruimte
voor
uitstapjes,
meerdaagse
reizen,…
Leerlingen
hebben hier echt nood aan en
verdienen dit ook na al hun
inspanningen
van de
afgelopen
maanden’.
Pluim op de hoed
‘Heel deze coronacrisis duurt lang en is
zwaar voor iedereen, maar ik wil hierbij
de jeugd toch graag een pluim op hun
hoed steken. Onze leerlingen houden al
maandenlang vol, houden zich correct
aan de maatregelen, spreken in
beperkte groep buiten af om toch nog
een beetje sociaal contact en plezier te
De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal
beleven. Normaal is dit de periode
waarin ze volop dingen zouden gaan
ontdekken en hun vleugels zouden
beginnen uitslaan, dus een compliment
is hier zeker op zijn plaats. Hopelijk
mogen zij net zoals iedereen snel weer
van het leven gaan genieten’.

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

In de 19de eeuw bakten de Achterbroekse
boeren zelf steen. Er was geen gehucht zonder
veldoven. Bij Meneer Mertens op den Duffelaar
was dat niet anders. De toenmalige steenoven
was gelegen net voorbij de hoeve aan de
Kalmthoutsesteenweg (nu Claessens).
Van steendrager tot aanvoerder
Van zijn 12 tot zijn 14 jaar was Louis Elst (°1884)
er steendrager. Hij trachtte de steenvormer bij
te houden en legde de kleiblokjes, razend snel,
in lange rekken te drogen op het plein. Hij kon
er 5000 tot 6000 leggen, werkte van 5 uur ’s
morgens tot 7 uur ’s avonds, en verdiende dan,
tegen 25 centiem per duizend, 1,25 F tot 1,50 F.
’s Zondags na de hoogmis ging hij de stenen
‘optrekken’, dit is van de platte kant op de
zijkant zetten. Op zijn 15 jaar werd Louis
aanvoerder.
De
klei,
gedurende
de
wintermaanden gestoken en gestapeld, werd
in de zomer op wagentjes geladen en naar de
vormer gevoerd. Aanvoerder, vormer en
stokers verdiende 1 frank per 2000 stenen.

bakstenen, vloerstenen, … hun uiteindelijke vorm
d.m.v. handvormen. Voordat de vormen in de oven
konden om gebakken te worden, moesten ze eerst
een aanzienlijk deel van het water dat de klei
bevatte verliezen. Anders zouden ze bij het bakken
gaan barsten. Dat drogen gebeurde in
drooghangars.
Handenarbeid
De steenbakkerij ‘het Geleg’ heeft maar gedraaid
van 1926 tot 1935, dus nog geen volle 10 jaar.
Adriaan Brant was er meestergast. Al vlug na het
faillissement van de steenbakkerij werd de
schoorsteen opgeblazen. Tijdens de oorlog zijn
ook de ovens afgebroken, en is er één van de
kleiputten mee dichtgereden. Zo was er meer grond
om te beboeren. De afbraak van de ovens heeft
bijna een jaar geduurd. Het was dan ook allemaal
handenarbeid.

(Uit: Achterbroek, opstandig dorp)

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan René Beyers

Voetbalploeg familie Beyers in 1981 ten voordele van
Pater Jos Beyers bij zijn afreis terug naar Zaire.

Steenfabriek ‘het Geleg’
Wanneer de activiteiten rond het steenbakken
stilgevallen zijn is niet precies geweten, maar
toen Maurice Speth in 1926 het domein kocht,
duurde het niet lang alvorens hij het initiatief
nam om een moderne steenbakkerij te bouwen
verder richting Achterbroek. Omdat in de
ondergrond de gepaste klei te vinden was,
werd deze klei opgegraven en werden de
steentjes en eventuele metaaldelen uit de klei
verwijderd. Na toevoeging van water werd dit
in een mengsilo gekneed en kregen de

Van links naar rechts, bovenaan te beginnen: Jos Van
Heybeeck, Marc Beyers, Louis Beyers, Jos Augustyns, Daan
Vanhooydonck, Stan Beyers, Pater Jos Beyers en Rene
Beyers / Dirk Beyers, Danny Van Heybeeck, Frans Voeten,
Fonne Beyers, Jos Beyers, Jan Pacquee, Guy Beyers

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Gaby De Moor

Van links naar rechts bovenaan te beginnen: Maria Dictus, Lisa Van Dijck, Greta Heylaerts, Maria Goossenaerts,
Sabine De Moor, Gaby De Moor / Maria Peeters, Rosa De Ren, Josepha Van Thillo, Alice Van Hees, Martha Van
Oevelen, Angele Meeusen, Maria Willemen, Jeanne Van Looveren, Paula Wiericks, Maria Smets / Pater Janssen,
Pastoor Celens, Zuster Rosa

HIP HIP EN VEEL HOERA

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Op 22 mei mocht Wiske Jacobs 80
kaarsjes uitblazen. Naar goede
gewoonte worden dan de KBG-leden
verrast met een kleine attentie.
Proficiat Wiske!

15 september 1986:
‘De KVLV komt bijeen voor hun kookles (kunnen die nu nog niet
koken, hahaha, grapje van de reporter). Raf Claessens heeft een
ernstig ongeval bij hun in de straat. Hij rijdt tegen een boom en
de Raf ligt dan aan de overkant in de wei! Een paar dagen nadien
vraagt de Raf al hoe de behendigheidswedstrijd is afgelopen dus
dat komt goed, hé’.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
24 april 1985:
‘Jeroen Van Dijck gaat met zijn fiets overkop, dit kwam doordat
zijn stuur afbrak. Even later ging hij naast zijn fiets zonder stuur
en Guy Van Overvelt had het stuur in zijn handen.
Alle tegenslag is vandaag voor Agnes Van Looveren. Ze is juist
bekomen van vorig jaar, van haar zwaar ongeluk en nu scheurt
een pees in een teen van dezelfde voet van het ongeluk van
vorige keer. Bijgevolg zit de voet terug in de plaaster’.
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