Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (92)

Deze foto is ons bezorgd door Alfons Trompet. Hij vult ook een deel namen aan:
De bovenste rij : Louis Nijs, -, -, Vital Craeninckx, Alfons Craeninckx, Constant Stas, Frans Hendrickx, Jozef Jacobs (?),
Felix Broos, Adolf Trompet, -, Leander Lissens of Theofiel Nys, -, Juels Schotsmans (?), Godefridus Goethuys.
De middelste rij : Jef Wittemans, Jules Pypen (?), Livinus Vandegaer, -, -, Constant Wittemans, -, Alfons Vancauwenberg,
Petrus De Bruyn, Armand of Jean Pypen (?), Jules Trompet.
Zittend : L. of R. Dereydt, Louis Vangoidsenhoven (?), Frans Vangilbergen, R. of Emiel Hendrickx, Frans Wouters,
Pastoor Meeus, Louis Merckx (?), August Trompet, Ebens (?), Ferdinand Lambert, Frans Trompet, -, -, -, -, Louis
Feyaerts.
Guy Hendrickx vertelt: “….Het gaat hier om een foto genomen op de terreinen van de Bloemmolens Merksem. Mogelijk
de geëngageerde voorlopers van wat vandaag de Boerenbond is geworden, zeg maar AVEVE. Ik weet nog dat het
gezelschap nog lang en veel verbazing heeft getoond en gepraat wanneer het ging over de lossing van de aangevoerde
granen die met reuze graanzuigers. Het begrip van " een ton graan" kreeg vanaf dat moment zijn juiste betekenis.
Pastoor Mues was nogal vooruitstrevend en heeft verschillende katholieke organisaties in het zadel geholpen. Deze foto
getuigt van de pogingen om de twee parochiale boerenbondverenigingen gezamenlijk voor de kar te spannen. Daaruit is
gegroeid destijds: de samen-aankoop van zaaigoed – voor de boeren - en afgewerkte producten – bv briewol voor de
vrouwen. Dit zowel én voor Meensel én voor Kiezegem. De crisis uit de dertigerjaren is hier niet vreemd aan.
Louis Merkx was toen de zaakvoerder van dienst en kon rekenen op een gedeeltelijke opslagruimte bij Petrus De Bruyn,
zijn opvolger. Pastoor Meeus kondigde dan ook met regelmaat van op de preekstoel een of andere vergadering aan
betreffende de samen aankoop van zaaigranen, de levering van meststoffen e.d. Er was immers geen telefoon of enig
ander communicatiemogelijkheid buiten van woord tot woord.
Ik herinner mij nog heel goed deze omstandigheden. De kleine verpakkingen van de hofzaden met alle mogelijke soorten
porei en kool waren toentertijd, waarschijnlijk vocht- en kiemvrij verpakt in een fantastisch handig en prachtig ijzeren
doosje met foto van de fabriek mét de binnenhaven en bijhorende vrachtschepen. Ikzelf heb nog jaren dat doosje
gekoesterd en bewaard, zolang we een hobbytuintje hebben gehad….”
Fernand Stas : “…Ik kan alleen maar toevoegen: onze pa Constant Stas… dat is wellicht een van de zeldzame keren
dat hij "op reis" is geweest !!!..”
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