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Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (17) 
 

 
 
Dat Meensel-Kiezegem een fruitgemeente is, weten we allemaal.. maar hoe het er vroeger met de fruitpluk aan toe ging , 
zien we hier…  
 
Fons Van Cauwenbergh neemt met zijn ploeg plukkers even pauze, op een veld ergens tussen het ontmoetingscentrum 
en het kapelleke van Spikdoorn. Het fruit werd toen verzameld in kleine houten bakken, die ze hier ook als ‘stoel’ 
gebruiken. 
 
We herkennen van links naar rechts : Frans Van Cauwenbergh (de schoonbroer van Fons), zoon Jan, Leonie Stroobanst, 
op rug gezien, Hermine Duerinckx dochter van de oude koster te Kiezegem, de Binkomse deerne Magda Deroost , Kamiel 
Reynders, zoon Louis, Petrus De Bruyn, Fons zelf. 
 
 
Guy Hendrickx : “….Dé juiste omschrijving van de locatie…In de verte de kerktoren, de populieren die het voetbalterrein 
omringden én...de laatste restanten van "het wegske", de grote verbindingsader tussen Meensel en Spikdoorn. Het 
"wegske" lag tegen de haag (goed te zien) van de boomgaard van Paula Coosemans, Kapellekensweg. Met de bouw van 
Vanhellemont is de ‘reensertivituut’ (sic) teniet gegaan en het "wegske" was gedoemd te verdwijnen. Op de plaats waar 
de tractor staat krijg je vanuit de Kapelletjesweg toegang tot het oude baantje naar de kapel.  
Er zijn links en rechts zweetdruppels te bespeuren. Oorzaak: het zware werk met die fruitkisten. Gemaakt voor zo'n 20kg 
appelen en tot 30kg gevuld met peren. Nog geen liften op de tractors... en maar sleuren en sleuren met die gewichten. De 
eerste verbetering kwam er met de tweewielige fruitkarretjes op luchtbanden.  
De " goeie ouwe tijd"....Familiehulp bestond onder de gedachte: uw naaste beminnen..” 
 
 
Fons Trompet laat nog weten : “…Deze foto is genomen aan de hoek van de hoogstamboomgaard die bij mijn 
oudershuis hoorde. Frans Van Cauwenbergh was gehuwd met Bertha Van Cauwenbergh : zij was de ZUS van Fons. 
Frans zelf was de broer van Leonie, echtgenote Leander Lissens. 
En dan die populieren (of waren het canada's ) : naar mijn mening stonden die aan "menieres wei", kant Felix Lissens 
en kant straat, het terrein waarop recent twee nieuwe huizen werden gebouwd. Guy zal zich wel herinneren hoe vaak 
wij daar door de haag zijn gekropen, op weg naar de vijver van "menieres", om daar, 's winters, te gaan "ritsen" 
(baantje glijden) of, 's zomers, kattenkwaad uit te halen…” 
 
 
Jan Coosemans : “.. Bij deze foto  “De fruitpluk in Kiezegem “, de opsomming van de personen die op de foto 
staan...Frans Van Cauwenbergh is de schoonbroer van Fons. Frans Van Cauwenbergh was mijn peter…” 
 


