Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (323)
De vlag van de BJB jongens van Meensel lag in de sacristie van de kerk van Meensel. Ze werd bijna weggegooid bij
de opkuis van deze ruimte … Deze vlag ligt nu in bewaring bij Geert Daenen, om ze later in het nieuwe museum in de
pastorij van Meensel te deponeren.

De vlag is uit veelkleurige zijde, met borduurwerk. Het centrale veld toont een Grieks kruis met de letters BJB. Uit het
kruis vertrekken veelkleurige zonnestralen. Een gestileerde ploeg & plaatsnaam zijn aangebracht. Op een groene
achtergrond, zijn langs de zijkanten de vruchten van het veld afgebeeld: een druivenrank en koren. Bovenaan is het
Christus monogram te zien. De vlag heeft een heldere compositie, is eerder strak gestileerd. Ze is geënt op de
algemene Boerenbondjeugdvlag vanuit het Interbellum. Deze vlag is zelf ook gemaakt in het interbellum.. op de foto’s
hieronder is ze te zien tijdens een begrafenis in 1939..
Het ontwerp is gebaseerd - ook gemaakt ? - door het Atelier A. E. Grossé, Brugge, met enkele aanpassingen (naam,
kleuren, compositie).
In 1965 werd overgeschakeld van de naam BJB naar KLJ, onder invloed van een gewijzigd sociaal klimaat in de
landelijke gemeenten.

De vlag meet 116 cm (hoogte) op 136 cm (breed). Er zijn enkele gaten door slijtage, rechtsboven nieuwe lap stof
aangenaaid.

Enkele evenementen waar deze vlag te zien is :
 Tijdens de begrafenis van Gaston Trompet. Hij stierf op 16-jarige leeftijd, in 1939 ten gevolge van TBC. Hij
werd ten grave gedragen door de BJB jongens…” (zie ook foto 311 op deze website)
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 De BJB op verplaatsing. Ze poseren voor de kerk van Bunsbeek om zo de trouw van Gaston Nys mee op te
fleuren. De BJB op verplaatsing. Ze poseren voor de kerk van Bunsbeek om zo de trouw van Gaston Nys
mee op te fleuren. (zie ook foto 74 op deze website)



De BJB jongens ergens in de jaren ’60 van de vorige eeuw. (zie ook foto 148 op deze website)
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