BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
Uit de vorige editie hebben we nog onthouden hoe 1949
voor de fanfare ‘De Leiegalm’ een uitzonderlijk jaar
was. De muzikanten staken nu in een prachtig uniform
dat voor de eerste maal het licht zag in de Heilige
Sacramentsprocessie. Enkele maanden later werd de
fanfare andermaal gehuldigd. In het Provinciaal
muziektornooi te Deerlijk werd ze eerste geklasseerd en
kwam zo in eerste afdeling.
Hoogtepunten uit hun jaarprogramma waren telkens weer de
hoogstaande concerten die de
fanfare ten beste gaf. In het
voorjaar gingen die door in
feestzaal Rubens (nu zaal Luna
in de Gullegemsesteenweg) en
met Bissegem Kermis op de
kiosk op Bissegemplaats.
Zowaar voor elke gelegenheid,
voor het St.- Ceciliafeest en
zelfs bij het overlijden van een
bestuurslid werd een folder of
kaart gedrukt. De Leiegalm
moest blijkbaar op geen frank kijken.

En dat zorgde natuurlijk
voor nogal
wat na-ijver.
Was dit misschien de reden of was het
een stom toeval, maar op kermisdinsdag
op
de
Haantjeshoek liep het even
mis.
Grote bezieler ervan was
Amedé Cottyn die na de
tweede wereldoorlog uitgegroeid was tot één van de
grootste aannemers uit de
regio.
Na hun traditionele uitstap
met concert op de kiosk
trok de Leiegalm huiswaarts. Al spelend marcheerden ze langs de
Meensesteenweg
naar
Bissegem. Na een korte
stop bij spelend lid Arthur
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Desmet in herberg 'De Pauw' trok men verder. Maar de kelen
bleven droog en er werd nog even halt gehouden. Ditmaal in
herberg 'St Christophe', een kleine herberg iets verder in de
Meensesteenweg. Terwijl de muzikanten zich naar binnen begaven, werd de bombardon van Medard Desplentere onder de
vensterbank op de stoep gelegd. Groot echter was de ontsteltenis toen de muzikanten wilden vertrekken. De bombardon was
verdwenen. Een grote zoektocht overal in de omgeving leverde
niets op. Erger nog, de bombardon zou nooit meer terug
gevonden worden. Er waren allerhande verdachtmakingen en
hypotheses van de diefstal, men trok zelfs naar een waarzegster
in Menen, maar de verdwenen bombardon van de Leiegalm zou
voor eeuwig een mysterie blijven.
Harmonie Jong en Moedig liet zich ook niet onbetuigd en
nam eveneens deel aan muziekprijskampen.
In 1951 trokken ze naar de prijskamp in Ieper en behaalden er
82% van de punten. Ze benaderden hiermee de grens om naar
tweede afdeling te promoveren. Na het overlijden van voorzitter Jozef D'haene, werd het voorzitterschap nu waargenomen
door Gerard Warlop. Jules Demuynck werd erevoorzitter en
zou in alle omstandigheden een flinke steun voor de maatschappij betekenen.
De Leiegalm onder voorzitterschap van Hector Devlies ging
door op haar elan.

Met het nieuwe vaandel op de foto:
Van links naar rechts, COS (sax soprano), GEORGES MESSELY (bugel),
JULIEN DEKIJVERE (vaandeldrager), ANDRÉ WERREBROUCK (trompet), …,
PARMENTIER (tuba)

1951: Dries Dequae geboren en getogen Bissegemnaar, toenmalig minister en wiens vader lange tijd bestuurslid was van de
fanfare, wist aan het Koninklijk Hof de titel van Koninklijke
Fanfare te bemachtigen, (6 maart 1951). Weer een reden om te
feesten. In het prachtige nieuwe vaandel - symbool der maatschappij - las men in de plooien:
“Koninklijke Fanfare De Leiegalm Bissegem”
Op 21 juli werd de fanfare op het gemeentehuis ontvangen. Een
fiere burgemeester omschrijft de verworven Koninklijke titel als
een mijlpaal in hun geschiedenis.
Tegelijkertijd werd hulde gebracht aan enkele burgers die zich

NIEUW !!!

1. REMI PIETERS, 2. ARTHUR DESMET, 3. ARTHUR LECOUTERE,
4. JERÔME VANWIJNSBERGHE, 5. ODIEL KESTELOOT,
6. GASTON MESTDAGH, 7. RENÉ HERMAN, 8. MAURICE DEKIJVERE,
9. ANDRÉ DESMEDT, 10. GERARD BLONDEEL, 11. MAURICE D’HAENE, 1
2. REMI VERMEERSCH, 13. HECTOR DEVLIES, 14. GEORGES VEYS,
15. MAURICE DEVLOO, 16. LEOPOLD MAERTENS, 17. JULES VANDENBULCKE,
18. - - , 19. - - , 20. - - , 21. MAURICE VERMANDELE

tijdens de tweede wereldoorlog hadden ingespannen om hun
medeburgers behulpzaam te zijn.
Het betreft de geleverde prestaties in het edele werk, soms ten
onrechte miskend, genaamd “Winterhulp”.
Op 30 september wordt ‘De Leiegalm’ andermaal op het
gemeentehuis ontvangen. Ditmaal worden 9 leden vereremerkt
voor 25 jaar dienst. Zie foto hierboven. 
P.V
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