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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (452) 
 

 

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 van de Welvaart, Lydie Van Cauwenbergh, Frans van Frie, Gaston Cauwenbergs, Lydia Trompet, Betty 

Vuchelen, Jeannine Nys, Davy Ickx, .. 

 

Pieje van 
Janssens 
 
Pieje Bier  
 
Pieje zonder   
deust 

Petrus Ottenbourgh 
 
 

    
 
 

Hij was de bierhandelaar in het dorp.  
Hij was getrouwd     met Maria Coeckelberghs, haar    
moeder was een Janssens.  
Hij was ook de vader van oud-senator Yvan Ottenbourgh. 

Fons van Felkes 
 

Fons Van Cauwenbergh, Kiezegem 
 

 
 

Zijn vader heette Felix .. Felke… Van Cauwenbergh. 

Jeanne van    
Oscar 

Jeanne Beddegenoots 
 
 

 
 

Dochter van Oscar Beddegenoots, één van de 1ste 
slachtoffers van de razzia op 1/8/1944. 
Ze baatte jarenlang het café ‘de tramstatie’ uit.  
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Maurice van de   
Tip      

Maurice Everaerts 
 

   
 
 

Jelle De Brier : “… “Maurice van de Tip” was zogezegd de 
tweede man van mijn grootmoeder “Jeanneke van de  
garde” (Jeanne Goedhuys, de vrouw van Daniel De Brier, 
de garde van Meensel, destijds in de oorlog overleden in 
1944). 
 
 

Jef van Fokke Jozef Van Winkel  
 

 
 

Zijn vader Fons werd Fokke genoemd; hij was samen met 
Fons baard Craeninckx, boswachter.   
 
Jef  was landbouwer en reed met zijn witte tractor door      
het dorp … je kon dan altijd zien wanneer hij ergens was … 

Fien, Anna,  
Manda, Louis en 
Jakke  
van de smet 
 

De familie Jacobs.  Deze familie woonde in de Glabbeeksestraat, hun vader  
had er een smidse. 
 
.. en Jakke heette eigenlijk Denis.  

 

Marieke en   
Jeanne Boes 
 
  
 

Jeanne Boesmans (foto) 
 

 
 

Jeanne, Marie, Sylvie, Leonie, Frans en Felix waren 
kinderen van Petrus Henricus Boesmans en Emelia Maria  
Plattau.  
 
Henry werd in de volksmond Rikes Boes genoemd.. 
vandaar dat de kinderen ook die bijnaam meekregen. 
 
Jeanne zelf kwam in het ouderlijk huis van haar man bij 
inwonen. 

Jokke van Finke 
 
 

Jos Janssens.  
 

 
 

Zijn moeder heette Alfonsine – Finke - Devos 
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