BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
We waren gekomen in
1959 en hadden het al over
een tweetal belangrijke
evenementen waar de
Leiegalm en Jong en
Moedig present tekenden,
nl. de huldiging van oorlogsheld Joseph Verhaeghe
en kort daarna de inhuldiging van Pastoor Remaut.
Jong maar Moedig huldigde op 21 juli haar erevoorzitter Jules Demuynck.

NA EEN ONTVANGST OP HET STADHUIS
POSEERDE DE HARMONIE NOG EVEN
VOOR HET TOENMALIGE GEMEENTE HUIS.

EN HIER GAAN ENKELE MUZIKANTEN OP
DE FOTO VOOR DE KIOSK OP
BISSEGEMPLAATS.
boven van links naar rechts:
MAURICE ROLLEZ, ROGER TANGHE,
BORIS?, MAURICE LAMBRECHT, ..
HERREGODTS, ANDRÉ VANMEENEN,
JERÔME VANHOUTTE
Onder van links naar rechts:
ELENIE MALFAIT, ROBERT DE BACKERE,
NESTOR DE BACKERE, ANDRÉ DE
BACKERE, HILAIRE POTTIE, GERARD
WARLOP, GEORGES LEENKNECHT, REMI
VANHOUTTE, .. VANDENABEELE , .. DORNY.

EEN MOOI FOTOALBUM WERD AAN DE
ERE-VOORZITTER OVERGEMAAKT.
(voorpagina hieronder)

De Leiegalm trok tijdens de
augustusmaand nog eens
naar Doudeville. Ze werden er
naar gewoonte met open armen ontvangen en mochten
er La Grand'messe opluisteren en mee stappen in de
'Corso Fleuri'.
En zo liep het muzikale jaar op
zijn einde met traditioneel de
Sint-Ceciliavieringen.
We moeten het ook nog even
Jerôme
hebben
over
Vanwijnsberghe. Hij werd in
Harelbeke geboren en na zijn
huwelijk met Paula Neyrinck
kwam hij in 1935 in de
Meensestenweg in Bissegem
wonen.
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Hij was een fijne muziekkenner en buitengewoon muzikant. Hij was maar pas
getrouwd of hij werd door
Emile Dumon in de Leiegalm
ingelijfd. Hij zorgde gedurende 30 jaar voor de opleiding
van de jonge muzikantjes en
lag mee aan de basis van de
bloei van de fanfare. Hij had
ook zijn hart aan de toneelkunst verpand en stichtte in
1949 het toneelgezelschap
'Kunst na arbeid'.
Voor de eerste keer werd met
gemengde rollen gespeeld in
Bissegem en daar kwam veel
tegenkanting op zodat hij het
na 2 jaar voor bekeken hield.
Vanaf 1943, na het overlijden

JERÔME VAN, WIJNSBERGHE hier op de
foto samen met LEOPOLD MAERTENS.

van Remi Dekijvere, werd hij
onderdirigent van de fanfare.
Toen hij vanaf 1953 als beroepsmilitair verbonden werd

aan
het
vliegveld
van
Wevelgem, werden ook daar
zijn muzikale talenten al vlug
opgemerkt door Kapt Tordeur. Kapt Tordeur was er
kapelmeester van de muziekkapel van de luchtmacht en
Jerôme,
manusje-doet-al,
werd ook hier onderdirigent.
Jerôme was gedurende vele
jaren de rechterhand van
Leopold Maertens, dirigent
van de Leiegalm. Hij kon zijn
bewondering voor diens
muziektalent niet onder stoelen of banken steken en in
1960 componeerde hij ter
gelegenheid van het winterconcert een mars die hij aan
zijn dirigent opdroeg: 'Ere aan
de Chef mars'
Jerôme was koekegoed en
was verlekkerd op een 'calvadoske', dat had hij leren drinken bij de uitstappen naar
Doudeville.

Ook op de foto, waar hij
samen met de dirigent van
Jong maar Moedig, Willem
D'Haene poseert, was hij heel
fier 'zie je dat wél dat we konden overeen komen'!
Het was inderdaad niet altijd
koek en ei tussen die beide
verenigingen.

ven en hij stak meteen de handen uit de mouwen. Met de
hulp van zijn knechten bouwde hij een grot van 22 meter
breed en waarvan de hoogte
tot 7 meter reikte. Deze grot
bevond zich in de prachtige
tuin van de brouwerij, nu
gedeeltelijk ingenomen door
het
ontmoetingscentrum
(jammer genoeg werd de grot
bij de bouw van het OC afgebroken). Maar vanaf toen

men... Zijn initiatief verdient
dan ook alle steun.” Na een
ontvangst op het gemeentehuis opende de burgemeester
zelf dit park.
“Aan de inrichters alle heil...
en mochten de vele grote
gekoesterde plannen in vervulling gaan.”
Jules koesterde inderdaad
grote plannen. Hij wilde
namelijk in de Neerbeekmeersen naar het voorbeeld

bleef de grot toegankelijk
voor het publiek en vooral tijdens de meimaanden werd ze
druk bezocht.
Nu ging de brouwer nog een
stapje verder en op 21 juli
vond de plechtige opening en
inwijding plaats van 'Park
Groenendal'. We nemen over
uit het Gulden boek: 'Het
begint schuchter... en belooft
iets bijzonder te worden voor
de toekomst. Daar waar op
heden de gemeente Bissegem geen enkel plaatselijk
ontspanningsoord
bezat,
heeft de heer Jules Vandenbulcke de noodzakelijkheid
hiervan ingezien en resoluut
de koe bij de hoornen geno-

DE PROMINENENTEN POSEREN IN
PARK GROENENDAL

De minste gelegenheid greep
Jerôme aan om een kleine
compositie te maken, vaak
met tekst en tekening erbij.
Zoals "mijn kopken is à la
brosse" opgedragen aan zijn
neef Freddy Vanwijnsberghe.
We zijn ondertussen in 1961
en buiten mijn geboorte was
er nog een belangrijke gebeurtenis die we niet kunnen
over het hoofd zien. Jules
Vandenbulcke, de plaatselijke
brouwer is jullie ondertussen
al bekend door zijn pittige
Arthur
gesprekken
met
Claerhout alias Sproete.
Jules was inderdaad een prominente figuur in Bissegem
maar ook diepgelovig. Toen in
augustus 1948 zijn 6-jarig
dochtertje van uit een 5 meter
hoog venster van uit het raam
op de koer van de brouwerij
viel, gaven de dokters haar
niet veel kans meer om te herstellen. Toen deed Jules
Vandenbulcke de belofte aan
Onze-Lieve-Vrouw om een
mooie grot te bouwen als zijn
dochtertje in leven mocht blij-

van Wieze een grote bierhal
bouwen om er grootse bierfeesten te organiseren. Zo ver
kwam het niet, maar feestzaal
Troubadour werd wel uitgebouwd en zou het oord en de
nieuwe place-to-be worden in
de komende jaren, met bals,
concerten, huwelijken en de
onvergetelijke
oudejaarsavondfuiven.

Vanwonterghems avant la lettre! 
P.V.
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