BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
Met onze tocht
doorheen het muzikale leven
in Bissegem
waren we gekomen
in het jaar 1951.

DEZE FOTO DATEERT VERMOEDELIJK
VAN 23 09 1951. DE LEIEGALM IN DE
MEENSESTEENWEG OP GRONDGEBIED
KORTRIJK. ZE WAREN OP TERUGTOCHT
VAN DE VOETBALWEDSTRIJD KORTRIJK
SPORT - CLUB BRUGGE EN WORDEN
HIER GEVOLGD DOOR DE SUPPORTERSCLUB VAN BISSEGEM. KORTRIJK SPORT
(TOEN IN TWEEDE NATIONALE) HAD EEN
MEER DAN VERDIENSTELIJKE WEDSTRIJD GESPEELD MAAR VERLOOR JAMMER GENOEG MET 2-3.

Onder leiding van hun dirigent Leopold Maertens was
“De Leiegalm” opengebloeid
tot een van de meest succesvolle fanfares uit de regio.
Hoe kon het ook anders…
Deze vereniging, ontstaan uit
Bissegemse handelaars, kreeg
als niemand anders de meedogenloze steun van de vlassers van toen.
Zo kon vlashandelaar André
Desmet door zijn handelsbetrekkingen met de vlasboeren
uit Noord-Holland een onvergetelijke 3-daagse uitstap
naar Medemblik realiseren.
Daar werden telkens op de
3de maandag van september

harddraverijwedstrijden georganiseerd. Op 17 09 1952
werd de Koninklijke Fanfare
de Leiegalm uitgenodigd om
er hun 110-jarig bestaan te
helpen vieren. De zondag
stond er een heuse BelgiëHolland op het programma.
Daarvoor waren de veteranen
van Kortrijk Sport met Bissegemnaars Firmin en Urbain
Ameye, Joseph Dermeaux,
Achiel D'Hooghe, Gaspar
Lapauw en Stanne Robbecijn
naar ginder afgereisd. Op
maandag was het hoogtepunt
van deze driedaagse, met de
harddraverij en als afsluiter
een concert en taptoe. Onze

Leiegalmers hielden de eer
van ons dorp hoog. Dat kunnen wij afleiden uit een artikel
in een boekje uitgegeven
door de harddraverijvereniging 'Prins Hendrik' in 1982.
Wij Citeren: 'Zij waren hier
gekomen op uitnodiging van
het bestuur en hebben er vrolijk op los geblazen. Zoals
velen weten hebben zij zich
hier uitstekend kunnen vermaken. De Belgen sliepen in de
Munt en bakker W.P. Vijn was
door het bestuur aangetrokken om het eten te verzorgen.
Voor het drinken zorgden zij
zelf... Ja, ja, die Belgen waren
vrolijke jongens'.
Toen De Leiegalm 30 jaar later
terug werd uitgenodigd om
hun feesten te gaan opluisteren konden ze jammer genoeg niet op hun aanbod ingaan.
Ook ter gelegenheid van de
kermissen werd er duchtig gemusiceerd. Zie de affiche met
het programma van Bissegem
Kermis 1952. Er werden concerten en cabaretavonden
georganiseerd. Er waren pickup concerten in de straten en
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BISSEGEM FEEST

Schiettekatte die wij ons herinneren als de acrobaat die
met zijn stelten aan, op een
hoge fiets door ons dorp
reed, ging met zijn 'Wondermuziek' nu blijkbaar ook de
muzikale toer op. Wat moeten
wij ons daarbij voorstellen?
We bevinden ons nu ook in de
jaren dat de kleine orkestjes
als paddenstoelen uit de
grond rezen, en dit ook in
Bissegem. Zo zorgde Sproete
al vóór WO II in Café des
Sports met zijn orgel voor de
ambiance. Maar nu hij in Hotel
Moderne was ingetrokken
was het er iedere zondag bal
populair. Veel jonge koppeltjes leerden er elkaar al dansend kennen en traden later in

Op de foto een orkestje bestaande uit
enkele muzikanten van de harmonie Jong
en Moedig.
Van links naar rechts:
ROBERT OVERBERGH (klarinet) – DANIËL
DE VLAEMINCK (sax tenor) – ROBERT
VANDENABEELE (trompet) – NESTOR DE
BACKERE (sax tenor) – JEAN DE VLAEMINCK (drums) – MAURITS ROLLEZ (bugel)
– ROBERT DE BACKERE (trompet) – GUIDO
DE BACKERE (kind).

het huwelijk. Meestal was het
Noppe die er samen met zijn
zoon voor de ambiance zorg-

de. Noppe deed er zelfs een
poging om het wereldrecord
drummen te verbeteren, maar
dat was buiten de onvoorspelbaarheid van Sproete gerekend. Plots was hij het optreden moe en hij smeet Noppe
met drumstel en al op straat.
Gedaan Wereldrecord! Op de
andere hoek aan de overkant
van het spoor, in Café de la
Bourse, was het de patron
Julien Vancoilie in de volksmond 'Lote Coljes' die samen
met zijn zonen voor de muziek
zorgde. Vaak gingen daar
huwelijksfeesten door. Men
had in die tijd niet zo veel
plaats nodig als nu. Ook
Cyriel Behagel die aan 't Zonneke woonde had samen met
zijn zoon een klein orkestje
die eens hier en dan eens daar
voor de muzikale noot zorgde. Een saxofoon, een accordeon en een drumstel, … meer
moest er niet zijn om voor de
ambiance te zorgen.
Voor onze Bissegemse Brandweer zou 1952 een feestelijk
jaar worden. Zowat een half
jaar lang werd gewerkt aan de
organisatie van de feestelijkheden die zouden doorgaan
ter gelegenheid van hun 50
jarig bestaan. De muziekverenigingen verleenden hun volP.V
ledige medewerking. 
Op de foto herkennen wij Burgemeester
EMILE BEELPREZ en toenmalig minister
DRIES DEQUAE. Bevelhebber ROGER
DELEERSNIJDER brengt zich in gereedheid
om de bloemen aan het monument neer te
leggen.



Donelia
is Miss Leie Ambassadrice

De verkiezing van Miss Leie Ambassadrice 2017 werd gewonnen door Donelia Delporte, die afkomstig is uit Wevelgem en
nu in Moeskroen woont.
Donelia Delporte (26) – die aangesproken wordt als Do won de
verkiezing in Bissegem. Ze was de oudste finaliste en won ook
de prijs van de media omdat ze meest campagne voerde en
aanwezig was op evenementen. Eerste eredame werd Sara
Baert uit Heestert en Delphine Vandenbossche, die afkomstig
is uit Harelbeke maar nu in Oordegem in Oost-Vlaanderen
woont werd tweede eredame.
Verkiezingen
Do is de dochter van Dominique Delporte en Marian Cottignies. Ze studeerde boekhouden informatica en werkt in de
grafische sector. Do houdt van muziek, dansen en tijd spenderen met haar gezin.
Voor Do was het niet haar eerste verkiezing. In 2012 werd ze
vierde bij Miss Shopping Flanders, in 2014 was ze vierde eredame bij Miss Style Belgium en twee jaar geleden werd ze vierde
bij Miss Présence. Ze volgde al enkele jaren de Leie Ambassadrices en zette dit jaar uiteindelijk de stap om deel te nemen.
Do was de oudste van de finalistes en was topfavoriet. Ze bleef
echter met haar beide voetjes op de grond. “Ik heb al geleerd
dat het niet is omdat je topfavoriet bent dat je de verkiezing
wint.” Ze hoopte echter toch wel op de top drie. “Ik gunde het
enorm veel meisjes. De ene was goed in présence en de andere was dan weer beter in het praten. Iedereen had sterke puntjes.”
Zingen
Het thema van de verkiezing was Hollywood. Er was een voorstellingsronde, verschillende defilés en er werden vragen
gesteld over de film waarrond elke finaliste moest werken. “Ik
kreeg de film Titanic.” De kandidates kregen elk twee minuten
om hun film te promoten en ook hun persoonlijke act moest
over hun film gaan. Do zong ‘My heart will go on’ en bracht
samen met haar vriend een Keltische dans uit Titanic.
Do wil als Miss Leie Ambassadrice graag verder de Leiestreek
verkennen waar zoveel moois te zien is.” Haar droom is om een
groot liefdadigheidsevenement te organiseren. “Ik vind het zo
belangrijk om mensen te kunnen helpen”, besluit de miss, die
(EDB – foto DS-photography)
het hart op de juiste plaats heeft. 
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