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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (499) 
 

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commerçanten in 

Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren ’70. 

Calix Heusdens en zijn vrouw Christina Stinneke Boffin moeten het Lusthof – als dancing – ergens in de jaren ’50 van de 

vorige eeuw geopend hebben. Later hebben hun dochter en schoonzoon er nog even een discotheek in gehad.  

 

            

          Calix Heusdens met ??                                                                                 Calix hier met René Vanderheyden 

 

Hier een groepsfoto van délégués van de wielerkoersen… 

Staand : ‘Kilo’ Vanthienen, Calix Heusdens (eigenaar van het Lusthof), Louis Schutters, Willem Moens, Felix Lissens 

(voorzitter van de wielerclub ‘Moed en Volharding’ van Meensel), Hubert Vanderwaeren (hoofd délégué), Sylvain 

Strouven, Jef Mouton, ,?, ?, René Vanderheyden.  

Gehurkt : Filemon Smekens, .. Wuestenberghs, ?, René Willems, ?, ?, ?, Jules Verheyden.  
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Staf Vandegaer, Heemkundige Kring Glabbeek, bezorgde ons deze info nog :  

 

Vroeger en nu (2015_06) 

Kapellen: 'tramstatie' - Lusthof - bibliotheek 

 

  

De linkse foto toont de discotheek Lusthof op het noordelijke gedeelte van de vroegere tramstatie in Kapellen, op de hoek 

van de Stationstraat en de Kapellenstraat. De discotheek was de modernere versie van de dancing die er tevoren was, 

nadat hier eerder achtereenvolgens een winkel, een café en een feestzaal uitgebaat werden. 

In 1989 besliste de gemeente tot oprichting van een gemeentelijke openbare bibliotheek. Deze vond eerst een plaats in 

het vroegere gemeentehuis van de fusiegemeente Glabbeek aan de Tiensesteenweg in Glabbeek. Nadien werd ook 

overwogen om de oude melkerij te verbouwen tot cultureel centrum en bibliotheek, maar dit bleek financieel niet 

haalbaar. In 1993 kon het gemeentebestuur dan de gebouwen van dancing Lusthof aankopen. 

Na grondige verbouwing, zowel voor wat de buitenkant als de inrichting betreft, kon einde 1996 de nieuwe Bibliotheek 

geopend worden. 

Samengesteld door de Heemkundige Kring Glabbeek (zie ook het fotoboek "Beeldig Glabbeek, vroeger en nu")  

Zie ook de monografie 'Kennismaking met Glabbeek', 1999, verkrijgbaar in het gemeentehuis   

 

 

 

Foto J Daenen 
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