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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (260) 
 

Op de achterkant van het gemeentehuis van Glabbeek – de vroegere melkerij ‘Sinte-Brigida’ – is een 

herdenkingsteen ingemetseld met wapenschilden.. voor Meensel-Kiezegem is er ook één gebeiteld. 

 

 

Staf Vandegaer, www.heemkunde-glabbeek.be, verwijst naar een reeks van drie artikelen van Michel Holsbeek over 
deze melkerij in het tijdschrift ‘Oost-Brabant’ van 1992/4, waaruit volgende tekst:  
 

“... De melk werd met paard en kar opgehaald in de gemeenten Glabbeek, Zuurbemde, Bunsbeek, Binkom, 
Attenrode, Wever, Kersbeek, Miskom en Waanrode. Als symbool van deze gemeenten werd een herdenkingssteen 
aangebracht waarop een representatief wapenschild per gemeente prijkt. Toch moeten we opletten, want het zijn niet 
steeds de wapenschilden van deze gemeenten. Voor Kersbeek werd bijvoorbeeld geopteerd voor het wapenschild 
van de familie Van Kersbeke, een belangrijke ridderfamilie in de zestiende eeuw. Die herdenkingssteen vinden we nu 
achteraan het huidige gemeentehuis…” 
 
In deze artikels wordt Meensel-Kiezegem niet vermeld. 
 

Is dit wapenschild dan gebaseerd op een afbeelding die J. B. Rietstap in zijn ‘Armoiral Général’ (1887) laat zien ? 
Maar hier is dan ook wel de verwijzing naar de baronie van Kiezegem, zie ook ‘een wapenschild in de kerk van 
Kiezegem’, op deze website. 

                     

 

http://www.heemkunde-glabbeek.be/
http://www.meensel-kiezegem.be/images/vdnoot_i.pdf
http://www.meensel-kiezegem.be/images/vdnoot_i.pdf
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Meensel en Kiezegem werden samengevoegd in 1824. En sinds de gemeentefusies in 1977 behoren beide dorpen tot 

de grotere gemeente Tielt-Winge, Vlaams-Brabant.  

Het wapenschild van deze fusiegemeente is wel vermeld in het boek ‘Gemeentewapens in België. Vlaanderen en 

Brussel.’ (2 delen, Brussel, 2002) en op https://heraldiek.onroerenderfgoed.be/node/866:  

 

 

In een krantenartikel (Het Nieuwsblad dd 23/08/2000) waarin oud-burgemeester van Houwaart, Marcel Saenen, 

mijmert over de politiek in de jaren ’70, verwijst volgende inzet over de wapenschilden van de deelgemeenten van 

Tielt-Winge ….  enkel Houwaart en St-Joris-Winge hadden al van voor de fusie een wapenschild. 

 

 

 

 

 

 

https://heraldiek.onroerenderfgoed.be/node/866
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In ‘Armoiral des provinces et des communes de Belgique’ van Max Servais, 1955, is dan ook enkel Houwaart en       
St-Joris-Winge vermeld :  
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Het boek “Nederlandsche gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden ...” van Мг. W. J. Вагоn 

d'Ablaing van Giessenburg, 1862, vermeldt enkel Houwaart. Dit boek geeft de stand van zaken weer op 1815;          

St-Joris-Winge werd pas een wapenschild verleend in 1839. 

 

   

 

Zo .. voor beide dorpen, Meensel en Kiezegem, wordt er geen officieel wapenschild terug gevonden… 


