BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
Wij zijn in een periode dat
het al muziek was dat de
klok sloeg in Bissegem.
De muziekmaatschappijen
bloeiden en zowel
‘De Leiegalm’ als
‘Jong maar Moedig’ staken
in een mooi uniform.
De jonge gasten waren fier
als een gieter als ze met het
muziek op uitstap konden.

Voor De Leiegalm was 1957
het jubileumjaar. De grootse
feestelijkheden werden aangekondigd met een mooie
publiciteitsfolder. Origineel
waren ze wel. Op de voorkant
prijken de noten van “De
Onvoltooide”, een Symfonie
in b-klein van Franz Schubert
die als bijnaam Die Unvollendete kreeg. Heel toepasselijk, want er zou De Leiegalm
nog een glorierijke geschiedeONTVANGST OP HET GEMEENTEHUIS
VAN DE JUBILERENDE MUZIEKMAATSCHAPPIJ DE LEIEGALM IN 1957

nis wachten. Maar het verhaal
zou net zoals het veel andere
ooit bloeiende muziekverenigingen verging, in mineur eindigen.

JEROOM VANWIJNSBERGHE

PROGRAMMA DE LEIEGALM 1957

Het jubeljaar van de Leiegalm
geeft ons de gelegenheid
even stil te staan bij twee
belangrijke figuren uit ons
klein Bissegems muziekwereldje:
enerzijds Jeroom Vanwijnsberghe. Hij was lid van verschillende verenigingen en
ook onderchef van De
Leiegalm. Hij werkte als militair op het vliegveld Wevelgem-Bissegem. Daar werd hij
opgemerkt door Kapitein
Tordeurs, kapelmeester van
de muziekkapel van de luchtmacht op het vliegveld en
werd er onderdirigent.

Ook Het klokkenlied uit 1949
bij het aanbrengen van de
nieuwe klokken in de kerk en
het lied van O.L.V. van den
Herteklop waren van zijn
hand.
De Jubelmars werd voor het
eerst uitgevoerd tijdens de
hoogmis op 16 juni 1957.
Nog geen maand later was
Bissegem alweer in feest. Op
7 juli werd E.H Remaut als
nieuwe priester in Bissegem
aangesteld. Henri Remaut zou
priester blijven in ons dorp tot
31.12.1972. Alle verenigingen
hun naam waardig, trokken
mee op in een stoet door
Bissegem.

Enkele dagen daarvoor daarvoor had de Leiegalm nog de
begrafenisplechtigheid van
Pastoor Hannebouw opgeluisterd.

E.H. PARRET

Hij kreeg het gedaan dat voor
de 50ste verjaardag van De
Leiegalm Kapitein Tordeurs de
Jubelmars componeerde.
In het trio van de mars werd
Het lied van Bissegem opgenomen, getoondicht door
E.H. Parret. ‘Paretje’ was in
Bissegem een heel graag
geziene onderpastoor die met
“het lied van Bissegem” niet
aan zijn proefstuk toe was.

FOTO HIERNAAST.
ZOWEL ALS ER WERD GEFEEST OF
GETREURD, WERD GEMUSICEERD
ONTVANGST OP
HET GEMEENTEHUIS
VAN JONG EN MOEDIG
NAAR AANLEIDING VAN
HUN PROMOTIE
o.l.v. WILLEM D’HAENE

Ter gelegenheid van Bissegem Kermis was het de beurt
aan Jong maar Moedig om
feest te vieren. Er was alweer
een Frans-Belgisch verbroederingsfeest. De gemeenteraad ontving zijn collega's uit
Aubry alsook het bestuur en
leden van het plaatselijke
muziek. Pastoor Pieter Schillaert van Petit-Forêt, had hier
in Bissegem nogal wat contacten en familie. Tot twee maal
toe had Jong maar Moedig vergezeld van talrijke Bissegemnaren - samen met de
muziekmaatschappij van Aubry aldaar de feestelijkheden
opgeluisterd. Met twee volle
bussen trok men naar Petit-

Forêt. Onvergetelijke uitstappen waren het!
Ter gelegenheid van hun jaarlijks Sint-Ceciliafeest werd
Jong maar Moedig opnieuw
op het gemeentehuis ontvangen. Reden was de promotie
naar 2de afdeling op het
Provinciaal
muziektornooi.
Sinds 1956 stond de harmonie
onder leiding van Willem
D'haene, uiterst links op de
foto onder. 
P.V.

