
Een boek over Meensel & Kiezegem ! 
 

Een geschied- en plaatsnaamkundige studie 
 

Voor zijn toponymie van Meensel en Kiezegem raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle 

beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een 

aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek.  

Eerst bespreekt hij de grenzen en het bodemgebruik van de beide dorpen gesitueerd in de 

gemeente Tielt-Winge. Vervolgens verklaart hij de nederzettingsnamen: Kiezegem, Meensel 

en het gehucht Nijsenrode.  

De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de beken van het Wingebekken, de 

Begijnenbeek met bijlopen, en de oude Glabbeek, samen met de wouwers en poelen.  

Talrijk zijn de hoogtenamen als Bremberg, Vrankenberg, Kalenberg, Mannenberg. Interessant 

zijn ook de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, driesen, kouters, en specifieke 

woorden als Eekt, Geplant, Wamerschot, Veelhof, Baarlebroek, Kastrobeemd, Oedenrot, 

Mantelaar, Pootken, Stormshoeve, Dielenborg.  

Naast de geschiedenis van de twee kerken, de kapellen en de pastorieën vertelt Kempeneers 

over het voormalige Hof van Kiezegem en nog bestaande grote boerderijen en huizen zoals 

die van Nijsenrode en de Zilverberg. De schuttersgilden komen aan bod dank zij bewaarde 

documenten.  

Uiteraard komen in het boek belangrijke historische documenten voor, die een licht werpen op 

de sociale context van beide dorpen heel lang geleden. Tot slot bespreekt de auteur het 

wegennet. Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol 

naslagwerk dat nog generaties zal meegaan! 

 

Het boek "Meensel & Kiezegem" telt 192 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 12 

historische documenten, 21 plattegronden, 22 prentkaarten en foto's. Het boek wordt in een 

beperkte oplage uitgegeven.  

 

 

Kostprijs: 16 euro (+ eventuele verzendingskosten 4 euro).  

 

Het boek is verkrijgbaar vanaf donderdag 27 november 2014. 

 

 Bij de webbeheerder dr. E.Y. Kempeneers via www.kempeneers.org. 

Rekeningnummer IBAN BE52 3350 5713 9009. 

 Rechtstreeks bij de auteur P. Kempeneers, Leuvensestraat 45, 3300 Tienen. Tel. 

016/81 37 28. Rekeningnummer IBAN BE87 4346 2394 2194. 

 Bij de webbeheerder Geert Daenen, Heibosstraat 5, 3391 Meensel-Kiezegem 

(tegenover de kerk). Tel.: 016/63 53 53  /  GSM : 0478 87 84 70......................                                              

www.meensel-kiezegem.be 

 Bij de erkende Boekhandel. 

 

 

http://www.kempeneers.org/
http://www.meensel-kiezegem.be/

