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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (379) 
 

Bij Davy Ickx liggen de vlaggen van de Sint-Sebastiaansgilde van Meensel. Deze gilde bestaat al sinds 1560 ! 

Hun ‘oude’ vlag werd in 1960 gemaakt door de Manufacture De Dijle, Mechelen. Dit naar aanleiding van hun 400 jarig 

bestaan. De vlag, 144 x 163 cm, is van kunststof en vertoont vele sporen van slijtage. 

       

De “oude” vlag                                                                                  de recentste vlag. 

In het gildeboek staat nog wat informatie over het oude vaandel (bron: Davy Ickx) :  “… In 1959 werd besloten tot 

aankoop en de vlag werd geleverd op 26/02/1960. Ze werd bekostigd door Keizer Frans Coeckelberghs (kostprijs 6.609 

frank) en werd gemaakt door Manufacture De Dijle, Lange Schipstraat 11 in Mechelen. Met de aankoop van deze vlag 

wilde men de gildebroeders en -zusters bedanken die meewerkten aan het succes van de dansgroep, die tussen 1955 en 

1960 reeds heel wat prijzen had weggekaapt en zelfs enkele optredens tijdens Expo ’58 mochten verzorgen….” 

Over de nieuwe vlag, zegt Davy : “… Een nieuwe vlag, een copie van de vorige, werd besteld bij Teletraffic Promotions. 

Deze is gemaakt van polyester en de toestand van deze vlag is OK. Ze werd nieuw aangekocht voor gildefeest 2012, 

bekomen in december 2011 en gewijd tijdens het 58ste Groot Brabantse Gildefeest in 2012. De oude vlag werd hiervoor 

hertekend.  

De Gilde organiseerde ook reeds het 54ste en 63ste Groot Brabantse Gildefeest. En in 2018 ook het 64ste. Dit omdat 

telkens de koning van de gilde de oppergaai afschoot tijdens het vorige Groot Brabants Gildefeest.. “ 

 

De vlag werd dan ook gebruikt tijdens verschillende evenementen, de zwart-wit foto’s vind je ook terug op de website met 

de nodige uitleg… 
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                        3 juni 2018 

Op 16 februari 1987, kreeg de gilde van het Paleis te Brussel de machtiging om de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ te 

mogen voeren.  

  


