Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (472)
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, Gaston Cauwenbergs, Lydia Trompet, Betty Vuchelen, Jeannine
Nys, Davy Ickx, ..

Kozze

Constant Dereze

Kozze, broer van Louis die de houtzagerij in Meensel had
en Kozze was er schrijnwerker.
Hij maakte bv. alle doodskisten van het dorp. De kinderen
van de buurt gingen er dan ook geregeld inliggen …

de mannen van
Peej
Gukke Peej

Gust Trompet

Mil van Sikkens

Emiel Lambrechts, hier voor zijn toonzaal.

Lydia Trompet : “.. Het is ontstaan bij de ouders van mijn

grootouders. Mijn grootvader zei als kind dat hij voor
pee (zijn vader dus) poebak moest gaan halen, dat wou
dus zeggen dat hij voor zijn vader tabak moest gaan
halen. En zo is de naam van pee ontstaan…”

Dochter Annie : « .. die bijnaam komt van zijn vader
Franciscus, die had als baardgroei een sikje. Heeft dus
niets te maken – zoals de mensen soms denken – met
die verven van het merk Sikkens … «

Emiel met zijn Delphine Janssens

(Dia : Jean Daenen; foto’s : Annie Lambrechts)
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Jakke van
Stasie

Joost Puttevils, getrouwd met Maria Breurs,
woonde in Kiezegem tegenover de pastorie.

De moeder van Joost heette Anastatia Stasie Pittomvils,
vandaar de verwijzing naar zijn moeder.
En de oorsprong van de naam Jakke ?
Jef De Bruyn : “…Daar heb ik ook geen uitleg voor. We
hadden in de tijd ook Jakke van de Smid, dat was Denis
Jacobs. Het heeft dus niets met de echte voornaam te
maken. De broer van Jakke was Pikke van Stasie. Die
zijn echte naam was Louis Puttevils. Dus niet Pierre of
Piet. Dus ook daar geen enkel verband….”

Eind de jaren ’60 werd de ‘Ezelsclub’ in Kiezegem
opgericht… hun mascotte was de ezel van Jakke, hier op de
foto met ezel en kar.

Roger van Sin

Roger Goethuys

Maar soms werd er ook verwezen naar zijn haarkleur…

Rosse Roger

Jos van Jakke
Lo van Jakke

Zijn moeder heette Alfonsine – Sin - Janssens.

Jos en Louis, zonen van Joost Puttevils. En
met Annie had hij ook nog een dochter.
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Eenmaal een vader een bijnaam had, ging dat soms ook
over op de kinderen .. zoals hier bij Joost ofte Jakke van
Stasie.
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