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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (492) 
 

In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiele naam van een 

inwoner, maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun 

officiële naam. 

Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. 

of zoveel meer. 

De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen… heb je aanvullingen of opmerkingen, 

laat maar weten.  

Bronnen : Jef van Pië De Bruyn, Jean en Josée van Sinneke Natens, Guy van de mister, Freddy van père, Jan van 

Sooi, Fernand van de Welvaart, Lydie Van Cauwenbergh, Frans van Frie, de horlogemoaker, …. 

Jef van Kerkes Jozef Vanderhaegen 
 

            
 

 

Hij was getrouwd met Germaine Vankerkhoven ..      van 
Kerkes.. 
 
  

bij Kas 
 

Bij Albert Ickx, St-Joris-Winge, juist over de 
grens met Kiezegem. 

Werden ze zo genoemd omdat ze veel serres (kassen) 
hadden ?  
Ze hadden dan ook een handel in plantgoed waar ze die 
kassen voor gebruikten. 
 
 

de mannen van    
de Lieëf 
 

De kinderen – Marcel, Jef en Juul – van     
Frans Loddewykx.  

 
 

 
 

 

Deze familie had een dorsmolen en daar zou een       
embleem met een leeuw – ne lieëf - op afgebeeld gestaan 
hebben.  
Zij dorsden voor de boeren in de streek. De boeren   
kwamen in de zomer tot bij hen; in de winter gingen ze    
met hun dorsmolen van erf tot erf.   

Bij de 
puttemaker 

Ferdinand Berghen, Kiezegem. 
 

Jef De Bruyn : “… Hij maakte waterputten; zijn diepste put 
moet op de walenbroekstraat zijn …zo’n een 27 m diep..”. 
 
 

Tut van loek Arthur Deruyter op de Muggenberg.  
Als men in Meensel zei : “ich goan no Tut     
van loek”, dan ging men naar die buurtwinkel    
op de Muggenberg. 
 

Zijn moeder haar familienaam was Vandelook… loek.. 

Flup van                   
Jan Bels. 
 

Emiel Bergen, Kiezegem. 
 

Zijn vader heette Jan Bels; zijn broer was  de Rosse Bels 
wegens zijn rosse snor.  
Ook Belgiques geheten. 
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