Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (327)
Jef & Greta Pittomvils-Jonckers laten deze klasfoto zien …

Jef : “… Hierbij een foto genomen aan de jongensschool (nu Ontmoetingscentrum) met meester Guy Hendrickx. Ik
denk dat deze kinderen van het geboortejaar 1949 en 1950 zijn.
rechtstaand van links naar rechts : Gust Craeninckx – Jean Lambrechts – Fons Maes – Jef Pittomvils – Willy
Janssens – Roger en Omer Vanhellemont – Louis Puttevils – Jef Jordens – Guy Hendrickx
zittend van links naar rechts : Jos Jonckers – André Polleunis – René Rasschaert – Eric Dobbeni – André
Schotsmans – Georges Vangramberen – Charlie Broos – Boni Smets – Ronny Puttevils – Jean-Pierre Van Esch –
Frans Coeckelberghs …”
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Guy Hendrickx : “.. Dit moet in 1957 geweest zijn. Het is het 1 leerjaar. Er staan nog veel kinderen van Kiezegem
op. In september 1958 startte de staatschool in St-Joris-Winge en toen zijn er veel kinderen van Kiezegem naar daar
ste
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de
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de
getrokken. In die tijd gaf ik les aan het 1 , 2 en 3 leerjaar. Jules Deraeymaeker gaf les aan het 4 , 5 6 en 7
ste
leerjaar. Soms zelf ook aan de weinige leerlingen die het 8 leerjaar volgden. Ik volgde mijn vader op in ’54. Ik heb
eens maximum 44 leerlingen in de klas gehad. Ik gaf les met verschillende kleuren op het bord.. geel krijt voor de ne
klas, rood van de andere en blauw voor de derde klas. De laatste dertig minuten van de dag, werd het bord schoon
geveegd en moesten de leerlingen vertellen wat ze die dag geleerd hadden. Later was het zo dat, wanneer er meer
dan 30 leerlingen waren, er een leerkracht bij mocht komen…”
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