BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
Bij onze zoektocht naar het muziekleven hadden we het
vooral over de fanfare ‘De Leiegalm’, en ook harmonie
‘Jong maar Moedig’ was op het toneel verschenen.
Maar ondertussen was ook het koorleven al even begonnen.
Meester Gomar, sinds 1922 dirigent van de fanfare
de Leiegalm, was ook hier aan zet.
Niettegenstaande zijn drukke bezigheden als schoolhoofd,
voorzitter van de Bond van kroostrijke gezinnen
en hoofdman van de Vlaamse Oudstrijders
want ook hij had WO I in de tranchées mogen beleven,
vond hij nog de tijd om een koor op te richten (1930).
Hij werd toen bijgestaan door Maurice Vermandele
en veldwachter André Lecluse.

Net als bij de muziekmaatschappijen had ook hier de tweede
wereldoorlog roet in het eten gegooid. In 1945 werd er onder
de bezielende leiding van E.H. Parret terug van start gegaan.
"Parretje", zoals men hem in de volksmond noemde, was heel
graag gezien in Bissegem. Een heel actieve figuur die ook op
heemkundig vlak intensief met Bissegem bezig was. Maar vooral in het muziekleven is hij zonder meer voor die periode een

van de markantste figuren in
ons dorp. Hij schreef een drietal liederen van Bissegem nl.
het lied van O.-L.-V. van den
Herteklop, het Klokkenlied bij
het plaatsen van de drie nieuwe klokken in de kerktoren in
1949 en natuurlijk het alom
gekende Lied van Bissegem.
Het was trouwens E.H. Parret die de nieuwe “Chef” van de
Leiegalm, Leopold Maertens, op het orgel begeleidde toen hij
aan de offerande van de mis op het St.- Ceciliafeest het “Largo”
van Händel op trombone liet horen.
Met hun nieuwe dirigent stevende de fanfare trouwens af op
hun meest succesvolle jaren.
Maar ook ‘Jong maar Moedig’ met hun nieuwe dirigent, de heer
Jozef Verhaeghe, liet zich niet onbetuigd.
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Alhoewel het nooit 'de grote
vriendschap' zou worden tussen beide muziekmaatschappijen waren ze toch heel vaak genoodzaakt om samen plechtigheden in Bissegem op te luisteren.
Zo namen ze beiden deel aan de plechtige inhuldiging van burgemeester Emiel Beelprez op 24 augustus 1947. Een paar
maand later stapten ze allebei mee op in de stoet ter gelegenheid van de inhaling van E.H. Emiel Hannebouw 26 oktober
1947. En ook voor de jaarlijkse stoet ter gelegenheid van de 11
novembervieringen waren meestal beide maatschappijen van
de partij.
In ons muzikaal leven mogen we ook ons brandweerkorps niet
vergeten, want vanaf hun stichting in 1902 hadden ook zij klaroenblazers in hun rangen. Enerzijds werden die klaroenen
gebruikt om alarm te slaan, anderzijds zorgden ze ook voor de
muzikale begeleiding als onze spuiters op hun hoogdagen zoals
met Barbara door de straten marcheerden.

OP DE FOTO HET BRANDWEERKORPS MET OP DE EERSTE RIJ DE KLAROENBLAZERS
TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJK VAN BEVELHEBBER ROGER DELEERSNIJDER
28 SEPTEMBER 1949.

Om de haverklap paradeerden vroeger wel een van onze
muziekmaatschappijen door de Bissegemse straten.

Af en toe trokken de muziekverenigingen ook al eens naar een
of andere kuststad waar ze een wandelconcert of ander optreden ten beste gaven. Iedereen wilde erbij zijn en veel sympathisanten trokken mee. Vaak moest men zelfs een tweede bus
inleggen.
Zo beleefden de Bissegemnaars van toen een zondagje uit.

OP DEZE FOTO DEFILEREN ZE DOOR BISSEGEM. ARTHUR BAERT LOOPT VOOROP MET
OP ZIJN RUG DE GROTE TROM.

Firmain en Urbain Ameye waren twee beresterke voetballers.
Zespeelden eerst voor RC Bissegem, verdedigden vele jaren de
kleuren van Kortrijk Sport en na WO II sleten ze hun sportieve
ouwe dag weer in Bissegem.
In mei 1949 werden ze hiervoor gehuldigd en de fanfare (hier
nog niet in uniform) was erbij.

1948 - DE LEIEGALM TREKT NAAR EEN FESTIVAL IN OOSTENDE.

1949 zou voor ‘De Leiegalm’ een uitzonderlijk jaar worden. De
muzikanten staken nu in een prachtig nieuw uniform. Bij die
gelegenheid greep er een schitterend festival plaats en werden
verschillende muzikanten vereremerkt. 12 juni 1949.

DE GEDECOREERDEN: van links naar rechts
MAURICE DEKIJVERE, JOSEPH MAERTENS (In Veterani Honorem 35 jaar muzikant),
JULES VANDENBULCKE (erachter verscholen), GERARD BLONDEEL,
ALOÏS VANOVERBEKE (Medaille 2de klas, 50 jaar muzikant in Kuurne),
MAURICE VERMANDELE, VICTOR ESPRIET (In Veterani Honorem 35 jaar muzikant),
LEOPOLD MAERTENS (Dirigent, achter Victor Espriet), GUSTAVE DENUTTE,
MEDARD DESPLENTER, MAURICE DEVLOO, HECTOR DEVLIES, OCTAVE LECLUSE (In
Veterani Honorem 35 jaar muzikant), GEORGES VEYS (achter Octave Lecluse),
EMIEL DUMON, CYRIEL VANWOLLEGHEM (In Veterani Honorem 35 jaar muzikant),
ANDRÉ DESMET (OMKIJKEND), JULES VANAERDE (In Veterani Honorem 35 jaar muzikant),
PROSPER VERBEECKE (verscholen achter Jules Vanaerde).

OP DE VOLGENDE FOTO, GENOMEN BIJ DEZELFDE GELEGENHEID, GEEFT DE LEIEGALM
EEN SERENADE OP BISSEGEMPLAATS. SOUS-CHEF JERÔME VANWIJNSBERGHE HANTEERT HET DIRIGEERSTOKJE.
Van links naar rechts herkennen wij: MAURICE DEKIJVERE (uitbater De Neerbeek) - ANDRÉ
DESMET (bestuurslid) - ODIEL VANDENHEEDE (bugel) - JULES VANAERDE (bugel) - WILLY
PICAVET (soprano) - GILBERT WARLOP - ANDRÉ WERREBROUCK (trompet) - ALBERT
WERREBROUCK (saxofoon) - HILAIRE COUSSEMENT.

Ook uit het Gulden Boek.
“Op 6 november 1949 werd De Leiegalm andermaal ten
Gemeentehuize ontvangen om er de gelukwensen van het schepencollege in ontvangst te nemen”.
Op een muziektornooi in Menen promoveerde de fanfare naar
eerste afdeling. Niets dan woorden van lof voor de dirigent
Leopold Maertens. Nog goed nieuws daarenboven: “Een nieuwe behoorlijke kiosk staat klaar om met het nieuwe seizoen
ingehuldigd te worden”.
De toespraak werd afgesloten met een hartelijke proficiat en
P.V.
“Heil De Leiegalm”. G

De voorzitter was toen Hector Devlies en de bestuursleden
waren één voor één klinkende namen in Bissegem. Het waren
vooral handelaars en velen waren actief in het vlas. Allemaal
mensen die er warmpjes in zaten en dat kwam de werking van
de fanfare enkel maar ten goede. In andere kringen zorgde dit
dan weer voor afgunst. Maar dat kon hen niet deren, de fanfare
stond in het nieuw en ze waren klaar voor enkele glorierijke
jaren.
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