Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (340)
De vlag van de BJB meisjes van Kiezegem was een tijdje spoorloos... ze was nog wel te zien op oude foto’s.
Uiteindelijk werd ze toch terug gevonden … ze lag opgefroemeld in een kartonnen doos onder de voetbaltafel in het
KLJ lokaal te Kiezegem. Deze vlag ligt nu in bewaring bij Geert Daenen, om ze later in het nieuwe museum in de
pastorij van Meensel te deponeren.

Incrustatie is de gebruikte techniek hoe deze vlag gemaakt is, dwz. meerdere gekleurde stukken stof worden met
borduurwerk aan elkaar gezet tot één geheel. Zo wordt een veelkleurige zijden vlag bekomen, waarvan de achterkant
het spiegelbeeld vormt van de voorkant.
Het centrale veld bevat - in een cirkel van korenhalmen - een Moeder Maria met kind. Uit deze cirkel vertrekken
veelkleurige zonnestralen. Een gestileerde plaatsnaam & patroonheilige en BJB letters zijn aangebracht. Op de
blauwe zijkant is 'BJB Meisjes' vermeld. De vlag heeft een heldere compositie, is eerder strak gestileerd. Ze is
duidelijk geënt op de algemene Boerenbond jeugdvlag vanuit het Interbellum. Het ontwerp is gebaseerd - ook
gemaakt ? - door het Atelier Grossé, met enkele aanpassingen (naam, kleuren, compositie).
Opmerkelijk .. onder 'St Pieter' is licht MEENZEL afgetekend... ?? In 1965 werd overgeschakeld van de naam BJB
naar KLJ, onder invloed van een gewijzigd sociaal klimaat in de landelijke gemeenten.
De vlag meet 107 cm (hoogte) op 115 cm (breed). De toestand van deze vlag ... in redelijke staat, wel een brandgat in
de Maria afbeelding en een verfplek rechts onderaan.
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De vlag is hier bij enkele vroegere gelegenheden te zien :



Inhuldiging van pastoor G. Vranken in 1969. (dia’s: Jan Daenen)



Maria Ver Berne – van wie deze foto - houdt trots de vlag vast van de BJB meisjes van Kiezegem. Ze is hier
de
geflankeerd door Maria Verlinden (l) en Maria Portauwe (r). Dit beeld moet gemaakt zijn in de 2 helft van de
jaren ’50.
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