Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (442)
In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiële 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 van de Welvaart, Frans van Frie, Jeannine van Nenkes, en vele anderen ...

Fons van de bos Fons Lemmens

Fons : “…Ook wel de bosmieren genoemd, we woonden op
de uithoek van Meensel, in de Binkomstraat, tegenover
een bos…
En de tweede bijnaam is naar mijn grootvader .. Constant
Lemmens..”

Of Fons van
Kossekes

Bij Tiskes

Hoeve Trompet, Kiezegem

Hier woonde Jean-Baptist – tiskes – Trompet.

Frans – Sus van Chien

Frans Coeckelberghs

Zijn vader heette Lucien .. of in de volksmond Chien.

Franske Melk

Hij was ook melkcontroleur.
Van horen vertellen : “.. er kwam iemand binnen in het
café bij Polle en zei dat er in Beauvenchain een vlieger
gevallen was. De cafégangers gingen direct naar buiten
om te zien naar het huis van Frans van Chien …. ze
hadden verstaan dat er een vlieger gevallen was boven
Chien…”
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Kuifke

Raymond Capelle

De zaakvoerder van ‘Sproeistoffen Cappelle’.
Hij stootte zijn haar vooraan altijd wat naar boven, zoals
een kuifke. Zo leek hij op de stripfiguur Kuifke.

Fonje Kurre

Fons Natens

Hij was een varkenshandelaar in Meensel, woonde waar
later Leon Neyns zijn café had.
Boven de ingang zou een plakkaat gehangen hebben
waarop varkens getekend stonden.

Bij Trappes

Bij de familie De Jaeger in de Kerkstraat in
Kiezegem.

Er was daar café met de trappen naar de voordeur

Fonje Pië

Fons Loddewykx

Zoon van Petrus – Pië Linus - Loddewijckx

Jos Kamezool

Jos De Bordt

Woonde in de bos (Commershaege, Kiezegem) en had
meestal een te grote jas aan.

Jas uit de bos
Hij heeft de jachttoren in Meensel gebouwd.
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