Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (479)
Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commerçanten in
Meensel en Kiezegem – en omstreken - die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren ’70.
Wie kent er de dancing ‘Onder Ons’ vanop de Muggenberg niet ?

hagelandexpres.wordpress.com, 26 november 2012 : “… Dancing “Onder Ons” vierde afgelopen zaterdag haar 45-jarig
bestaan. In 1967 vormden de schoonouders van huidig bazin Josée Willems een opslagruimte, die in gebruik was door lokale
verenigingen aan de Tiensebaan 71 in Molenbeek-Wersbeek (Muggenberg), om tot een heuse dancing. Josée kwam in de
zaak in 1991 en sindsdien laat ze haar cliënteel – dat voornamelijk bestaat uit veertigers, vijftigers en zestigers – uit de bol
gaan op Nederlandstalige muziek. De dancing is vooral buiten de gemeente bekend. Bazin Josée Willems werd in de bloemen
gezet en kreeg van het voltallige personeel van de dancing een reischeque cadeau….”
www.hln.be, 20 januari 2020 : “… De alom gekende dancing “Onder Ons” op de Muggenberg in Molenbeek-Wersbeek sloot na
een halve eeuw op 31 december de deuren na een knallend nieuwjaarsfeest. Elke zaterdagavond zat de dancing goed vol met
hoofdzakelijk 60-plussers die zich graag uitleefden op de dansvloer. Eind vorig jaar besloot Josée Willems danstempel “Onder
Ons” definitief te sluiten. Hiermee kwam er een einde aan de populaire dansavonden, althans op de Muggenberg, want sinds
kort is Hias Place op de Ransberg de ‘place to be’ op zaterdagavond. “Het was zo dat de vaste dj van de “Onder Ons”, DJ
Paul (Brans), ook hier bij Hias regelmatig kwam draaien ”, zeggen Marie-José (68) en Paul (68). “Toen we hoorden dat de
Onder Ons definitief zou sluiten, hebben we aan DJ Paul gevraagd om de dansavonden hier verder te zetten. En die was
meteen enthousiast.”
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