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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (309) 
 

Nog een foto van Lut Lelièvre….  Een voetbalploeg van Kiezegem, met hun pastoor… 

 

 

Jef De Bruyn : “… Op de foto de voetbalploeg van de B.J.B.-jeugd van Kiezegem, waarschijnlijk tussen 1939-1941. 

Staand (vlnr) : Modest Brams (denk ik ?), Jef Jacobs (Jef van de Smid), Gustaaf Roskin (Staaf van Leemes), Jef 
Pittomvils, Jules Merckx (van Waar Pastrel, vader van Eddy Merckx), Jules Pypen, Louis Pittomvils (van Martha),  
pastoor Mues en Albert Merckx (van Rumme Pastrel - broer van de later doodgeschoten Gaston Merckx). 
 
Gehurkt :  ?,  Jos en Berke van Waar Merckx, Gust Pittomvils (van Martha) en Frans Meerkens. 
 
Ik zou graag weten wie de eerste van links is op de onderste rij. Ik gok op Fons Cockx, zoon van Louis Cockx van de 

Wolfsberg, maar ik ben niet zeker. Ik kan zo direct in Kiezekom niemand vinden die dat zou kunnen 

weten…misschien toch  Julia Puttevils, weduwe van Maurice Coekaerts (pluimveebedrijf op de Kapellekensweg. Fons 

Cockx was werkplichtig onder de oorlog en zat in het versteek bij Petrus Vandermeeren (die doodgeschoten is bij de 

1e razzia in Meensel).Fons is achteraf samen met de weduwe van P.VD meeren ergens in het Brusselse gaan 

wonen….”  

Guy Hendrickx : “…Die reusachtige figuur, de meer dan 2 meter grote man in 't midden is dus Jef Pittomvils (Jef van 
Martha).  Omwille van zijn gestalte moest hij in de voetbalploeg altijd keeper spelen. Het was een aangename , 
plezante man, met altijd veel humor en een grapje. Hij was de nonkel van Eddy Merckx. Zijn rijzig, stevig uiterlijk en 
zijn gelaatstrekken vinden we in zekere mate terug in Eddy Merckx. Spijtig genoeg werd hij in 1944 mee gedeporteerd 
naar het concentratiekamp van Bergen-Belsen.  
 
Jef Pittomvils was wel mij beste jeugdvriend. Hij werkt bij Jean Pypen als voerman. Ik mocht met hem de paarden " in 
de lits" houden. Van op de kar  schoot hij zelfs hazen in hun leger. Dat was een geheim dat wij beiden mochten 
bewaren…” 


