Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (563)
In een blikken doos bij Maria Ver Berne stak dit stukje uit de krant .. iets over de BJB meisjes van Meensel..
Dit zal in de jaren ’50 geweest zijn, toen de BJB’s terug actief werden in de na-oorlogse periode.

Jef De Bruyn : “… Ik denk dat het gaat over de BJB meisjes van Kiezegem, die een zomerfeest ingericht hadden op de
weide van nonkel Tuur Portauwe-De Bruyn op de Commershaag in Kiezegem, einde jaren 50; dus niet ingericht door
BJB-Meensel.
Ik denk dat er toen al veel met melkmachines gemolken werd en dat vele jonge boerenmeisjes dat niet meer
deden. Daarom hebben toen, als ik mij goed herinner, ook enkele oudere reeds gehuwde dames mee deelgenomen. Ik
ben niet zeker maar ik denk in de bovenste rij – vlnr- naast de gezusters Ver Berne (nvdr. : Agnes en Maria), Octavie
Cappelle, Trees Broos (van Chille) en ?.
Onderaan : ik twijfel er sterk aan dat Romaine Janssens en Maria Devroye zijn (nvdr : 4de en 5de van vlnr). Verder denk ik
zelfs dat de derde ons Anna (Swillen) zou kunnen zijn, en verder ?...”

Maria Portauwe : “… Het gaat hier over een wedstrijd in Kiezekom van het BJB gewest. Jos Merckx had het ingericht…
Deze personen meen ik te herkennen: bovenste rij van links naar rechts: Agnes Verberne, Maria Verberne, Octavie
Merckx, Trees van Chille, Anna Wittemans
Onderste rij : Maria Verlinden, ?, Godelieve Pijpen, Celine Vangilbergen en Maria Devroye…”

Het internet laat volgende info nog zien: “… In de jaren ’50 organiseerde de Boeren Jeugdbond melkcursussen voor
jonge vrouwen die wilden leren melken. Op verschillende plaatsen werden deze cursussen na de Tweede Wereldoorlog
ingericht om de jonge landbouwers vertrouwd te maken met de recent en meest hygiënische technieken. Maar ook aan
het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw werden deze cursussen reeds ingericht. Naast de melkcursussen
waren er ook melkprijskampen. Daarbij bracht iedereen zijn eigen koe mee naar de wei waar het kampioenschap
doorging.
In de jaren ’30 organiseerde men een melkprijskampen om aan de mensen te tonen, hoe men niet alleen rap, maar ook
goed en zindelijk kon melken. De BJB meisjes die meededen kregen een prijs en een diploma….”
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