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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (349) 
 

Jean Daenen heeft de jachttoren in Meensel nog op een paar oude dia’s staan… deze werd gebouwd na de oorlog, in 

opdracht van notaris Mertens. Zo kon de boswachter – Fons Baard Craeninckx - ’s avonds zien of er gestroopt werd 

met lichtbakken. 

      

 

Jef De Bruyn : “….Wie heeft de jachttoren gemaakt ? Het was dus wel ene van Kiezegem, maar gene jonkman. Het 

was Jas uit de bos. Soms maakten de mensen er Jos Kamezool van. Er kan misschien nog een jonge helper uit 

Kiezegem bij geweest zijn. Marcel Verbist heeft mij er nog over verteld. Jas heette feitelijk Jos De Bordt, was de broer 

van Fille, die met zijn bijen op de Keelstraat. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 woonde Jas met zijn familie in 

Aarschot en omwille van de oorlog is hij naar Kiezegem terug bij zijn vader Riske op de Keelstraat komen wonen. 

Waarschijnlijk ging dat niet zo goed en na een tijd is Jas aan Roberti de Winge gaan vragen om in het midden van 

Kiezegembos een lemen huisje te zetten. Hij zou dan als tegenprestatie een beetje toezicht houden op de bos van 

Roberti, want omdat er gebrek was aan kolen gingen de mensen nogal vlug een boom pikken in het bos. Jas heeft 

daar dan een echt huis gezet, helemaal volgens de oude methode maar hij kon dat perfect. Ik herinner mij dat op een 

zondag heel Winge daar is komen naar kijken. Jas en zijn mannen gingen dan rond met de klak en konden zo wat 

geld inzamelen. Jas was een handige kerel die zowat alle stielen kende. Hij maakte klompen en echt goeie, ik heb er 

ooit nog een paar van gedragen. Hij maakte de netten voor de voetbalploeg, hij was metser en schrijnwerker als het 

moest.  

Zo heeft hij bij Chille Delimon eens 2 pilaren komen metsen. Chille had gezegd dat de cement in de schuur lag. Jas 

had dan maar ne zak genomen van de eerste hoop waar hij aankwam. Chille vond 's avonds dat de voegen nogal 

zwart waren en ging kijken in de schuur en zag dat Jas bij vergissing ne zak ijzerslag (metaalslakken) genomen had 

i.p.v. cement. Het dakgebinte van Jefke Trap zijn huis is door Jas gemaakt en dat was echt een goede constructie. 

Zo heeft notaris Mertens waarschijnlijk ook aan Jas gevraagd om de ronde toren te metselen. Verbist vertelde mij dat 

Jas eerst een mooie rechte paal had geplant en met een losse koord daar rond waarmee hij dan op de juiste afstand 

van het middenpunt de stenen kon metselen en zo het gebouw toch mooi rond en recht kon houden. Ja, het was een 

handige kerel….” 

Alfons Trompet : “… Jas was heel handig. hij maakte ook bijenkorven, mijn vader Jules ging er daar halen. Hij woonde 

daar in en zelf gemaakt lemen huisje ..”  

Guy Hendrickx : “.. Ik heb als kind gezien hoe Jas zijn hut bouwde..het gebeurde op heel korte tijd. Dit door vier eiken 

af te kappen en daarop zijn huisje op te bouwen…” 
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Op enkele luchtfoto’s is te zien hoe de buurtweg langs de jachttoren, en de verbinding tussen de Heibosstraat en de 

Attenrodestraat, met de tijd veranderde van ligging. 

 

Luchtfoto 29/07/1948 (bron geopunt) 

 

 

1979, luchtfoto in de zomer  (bron geopunt) 
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Ter info…deze verbindingsweg tussen beide straten was er al van voor er sprake was van de jachttoren … 

Ferraris - 1771 

 

Bron : Dr. Fil. Paul Kempeneers - 1824 

 

Popp - 1860 
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