Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (418)
In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiele naam van een inwoner,
maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun officiële naam.
Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. of
zoveel meer.
De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen… heb je aanvullingen of opmerkingen, laat
maar weten.
Bronnen : Jef van Pië De Bruyn, Jean en Josée van Sinneke Natens, Guy van de mister, Freddy van père, Jan van Sooi,
Fernand Stas, Lydie Van Cauwenbergh, Frans van Frie, Lydia Trompet, Betty Vuchelen, Jeannine van Fille Nys, Davy Ickx, ..
De bijnaam

Over wie gaat het ?

Wat verdere uitleg …

Baard

Fons Craeninckx, boswachter in Meensel.

Hij was blijkbaar in het dorp een van de weinige met
een baard… alhoewel zijn vader Louis een langere
baard had !

Bij Kuipers

Hiermee werd verwezen naar de hoeve
Schrevers op Neckerspoel.

Deze familie beoefende het ambacht van kuiper of
vatenmaker… houten vaten.
Verdere uiteg over deze postkaart vind je op de
website.

Jef van
Bèrre Leër

Jef Swillen, postbode.
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Jef was de zoon van Norbert Swillen, Bèrre Leër Hij
werd zo geneomd in het dorp, omdat hij
schoenmaker was (leder .. leër).
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Fons
Verstappen

Fons Van Cauwenbergh

Zijn schoonvader heette François Van Der Stappen,
hij was getrouwd met dochter Trees.

Hoeële

René Van Herck. Sommigen zeiden ook
‘gristel’ (van Herck .. hark..)

Hij was van Hoeleden, getrouwd met Angeline
Michiels. Zij had een schoenwinkel in de
Binkomstraat.

Guy van de
mister

Guido – Guy - Hendrickx

Zijn vader Frans was schoolmeester in de
jongensschool in Meensel-Kiezegem.

Frans van Frie

Frans Goethuys

Zijn vader heette Godefridus Goethuys,

Godefridus werd ook Frie Bollen genoemd omdat hij
op het - aangekocht - erf van Maria Bollaerts (Bollen)
woonde.

Frie Bollen

Sus Schots

Frans Schotsmans
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De bijnaam is duidelijk gebaseerd op zijn officiële
naam.
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