Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (388)
Pieter Beeken, uit Meensel, stuurde deze foto door. Deze moet genomen zijn ergens in 1943. Links staat zijn grootvader.

Vlnr: Grootvader Joris Beeken – NN (enkel de benen) - NN - Jules Willems - Albert Willems, met op het paard
vermoedelijk de kleine Willy Willems.
Pieter : “… Tijdens het snuisteren in wat oude fotoalbums deed ik een merkwaardige vondst. Achter enkele foto’s uit 1980
ontdekte ik delen van veel oudere foto’s. Eén van deze foto’s toont mijn grootvader, Joris Beeken, samen met nog een
paar andere landbouwers.
Mijn grootmoeder, die niets afwist van de verborgen fotoschatten, vermoedt dat de foto in de oorlogsjaren werd gemaakt
– ergens in de zomer van 1943. Mijn grootvader was tijdens de Tweede Wereldoorlog een werkweigeraar, die het vertikte
om naar het vijandige Duitsland te vertrekken. Bijgevolg werd hij opgejaagd en moest hij onderduiken.
Deze foto werd genomen op de boerderij waar hij zich verborgen hield. Het zou gaan om het erf van een zekere Armand
Willems in Optielt (Tielt-Winge), beter gekend als “de Varkenshoek”.
Omdat ik slechts een stukje van de foto heb en alle personen op de foto gestorven zijn, zou ik heel graag weten of er nog
exemplaren zijn van deze foto, om die dan te kopiëren en toe te voegen aan ons familiealbum.
Ik heb ondertussen al contact gehad met René De Keyzer, die me geholpen heeft met de identificatie van enkel personen
op de foto.
Het zou fantastisch zijn moest je me kunnen helpen met het verspreiden van mijn boodschap. Ik heb de foto in bijlage
geplaatst.
Mijn grootvader was afkomstig van Tielt. Hij trouwde in 1958 met mijn grootmoeder, Georgette Poortmans, en trok toen
bij haar in (in het ouderlijke huis, Attenrodestraat, Meensel). Mijn grootmoeder is 85 en woont daar nog steeds….”
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