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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (366) 
 

In de jaren ’70 werd er veel met de kaart gespeeld .. het ‘gewone wiezen’ was erg in trek in het Hageland…    

Dan trok perscorrespondent van Dagblad Het Volk - Jean Daenen - wel eens een foto van de winnaars om in de krant 

te laten zetten. 

 

Vlnr : Eddy Trompet, Guy Hendrickx, ? , Gust Trompet, ?, Marie Vanmeensel, Marcel Vandegaer, ene Kiesecons,? 

René De Keyzer : “De man naast Marcel is Jerome Kiesekoms uit Tielt. Hij woonde in het  Hazenpad naast Tilt City. 

Hij was slachter van beroep en getrouwd met Margriet Coosemans. Beiden zijn overleden. Hun dochter woonde (ik 

vermoed nog steeds) in of naast het ouderlijk huis. 

De vrouw naast Guy met bril is de moeder van André Brams, wielrenner en later buschauffeur, nu gepensioneerd. De 

vrouw woonde in een café met feestzaal tegenover het station van Tielt; ik meen te weten dat haar familienaam  

Coeckaerts was (haar voornaam - Ida ? - ontsnapt me). Ze is overleden, alsook haar man (Rist Brams). André woont 

aldaar… “ 
 

 

Kaartspel in 1977 -  Mia Bosmans, Roze Portauwe, Boni Lemmens, Jos Derese, Maria Rasschaert, ?, Armand Gielen, 

Romaine Vandegaer. 

Voor niet-Hagelanders… Wiezen is een kaartspel gespeeld met vier spelers en is gebaseerd op het Engelse whist. 
Het wordt "twee tegen twee"of "een tegen drie" of allemaal tegen elkaar gespeeld, zoals hier in de vele 
voetbalkantines .. Wiezen bestaat in twee vormen, namelijk het gewone wiezen en het kleurenwiezen. Bij deze laatste 
spelvorm wordt de partner steeds bepaald tijdens het begin van het spel, nl. "het bieden". 

Ooit was wiezen een van de meest gespeelde kaartspelletjes. Het is een eenvoudig spel, waarbij zo veel mogelijk 
slagen worden gehaald en dat makkelijk met vier in huiselijke kring wordt gespeeld. Het is een ideale training voor 
andere kaartspelletjes, waarbij het om slagen gaat, voor algemene kaartvaardigheid en voor samenspelen met een 
partner. Zie verder op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiezen  
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