BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
elkaar op... En de klok tikte
voort... Zo gebeurde het wel
eens vaker dat sommige muzikanten bleven hangen na de
begrafenis en pas ettelijke
uren later lichtjes beschonken
huiswaarts trokken.

We zijn aanbeland in 1955.
De fanfare had op het einde
van het vorige jaar maar
pas hun ere-voorzitter
Gustaaf Denutte ten grave
gedragen. Maar met de
start van 1955 werd De
Leiegalm alweer in rouw
ondergedompeld. Nu met
het overlijden van twee
belangrijke leden van de
fanfare. Op 16 februari
wordt Jozef Picavet begraven. Hij was gedurende 32
jaar lid van de fanfare en
eveneens sergeant bij het
plaatselijke brandweerkorps.

Op de foto hiernaast de lijkstoet in de Gullegemsesteenweg, toen nog Statiestraete.
Links de gevel van de toenmalige herberg “De Krone”. Op
de voorgrond fanfare de
Leiegalm gevolgd door het
brandweerkorps dat de lijkkist
draagt en de familie. Op de
achtergrond zien we de tram.
Jozef Picavet baatte samen
met zijn vrouw herberg, 'Het
Arsenaal' uit. Dat was het
lokaal van de Bissegemse
Brandweer. Deze herberg
bevond zich naast het oude
brouwershuis aan de Gullegemsesteenweg 61. Het lijk
werd in de herberg opgebaard (foto onder).
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Een tweede droevig overlijden was dat van Emile
Dumon, één van de initiatiefnemers bij het ontstaan van
de Koninklijke fanfare De
Leiegalm en bestuurslid van
het eerste uur. Aannemer Miel
Dumon, woonde in de Gullegemsesteenweg 81 en leefde
voor het muziek. Met zijn
afsterven verdween één van

de steunpilaren van de
Leiegalm. Gewoonlijk werden
de muzikanten na de begrafenis in een van de plaatselijke
herbergen door de familie
getrakteerd. En dan kwamen
de zwakke kantjes van de muzikant al eens naar boven. Van
het ene kwam het andere.
Herinneringen werden opgehaald en de pintjes volgden

EMILE
DUMON

Maar het verdriet zou vlug
plaats ruimen voor de feestelijkheden. Nadat fanfare De
Leiegalm in 1954 met een
afvaardiging van de oud-strijders in Doudeville ontvangen
werden, waren Les Doudevilais met hun harmonie 'La
Renaissance' nu op hun beurt
hier in Bissegem te gast. Het
werd een onvergetelijk verbroederingsfeest met verschillende concerten en een
stoet, in aanwezigheid van
heel wat Belgische en Franse
prominenten.
Op de foto hieronder, de
Franse prominenten, na het
diner gefotografeerd in de
tuin van herberg De Neerbeek.

Uiterst rechts GEORGES VEYS en vierde
van rechts MAURICE DEKYVERE, bestuursleden van de Leiegalm.

De vlasnijverheid bracht naast
de tewerkstelling in ons dorp
nog veel meer teweeg. Al die
contacten kwamen tot stand
dank zij de vlashandelaars. In
dit geval waren het André
Desmet en Raymond Maddens - 'Monske Mattens' in de
volksmond - voorzitter van de
oud-strijders die voor die
legendarische verbroederingen zorgden.
Het koor ging het wat minder
af. De toenmalige pastoor
Hannebouw was het koor niet

zo zeer genegen en vond dat
er meer massazang moest
komen. Een koor was niet
meer nodig. Met al die bulderende stemmen van kerkzangers van het eerste uur kon de
koster daarboven op het doksaal hen gewoon niet volgen.
Soms een echte kakofonie die
hilarische toestanden met zich
mee brachten. We zouden
nog enkele jaren geduld moeten oefenen op het ontstaan
van het echte St-Omaarskoor.
Steeds meer zouden ook
radio en televisie een belangrijke rol gaan opeisen. In die
50-ger jaren lokte Radio
Kortrijk meer en meer luisteraars. Zo was er de 'zangcro-

chet' die heel wat succes had.
Een programma die telkens
van uit een zaal met publiek
werd uitgezonden. Als de kandidaten werden uitgefloten
wisten ze dat ze het beter
konden opgeven.
Deelnemers uit Bissegem
waren Staf Vanwalleghem en
het duo Maes, broer en zus uit
de Ieperstraat.
Maar het was vooral het programma ''Bonte Avonden' waar de legendarische optredens van 'Disten Pulle' voor
heel wat hilariteit zorgden dat de luisteraars thuis hielden. Toen hield de ludieke
tekstschrijver nog halsstarrig
zijn identiteit geheim. Maar
het was niemand minder dan
Bissegemnaar Bert Dewilde
toen ook bekend als 'Bert
Wilbis' die voor de ambiance
in de huiskamer zorgde.
En stilaan zou ook de TV zijn
intrede doen. Werner Verschaete herinnert zich nog al
te goed de voetbalwedstrijd
België-Engeland die eindigde
op een 4-4 gelijk spel en waar
België zijn eerste punt ooit op
een WK behaalde. Achiel
Vandewalle had toen in de
Meensesteenweg een klein
winkeltje van elektrische
apparaten en in de etalage
stond een minuscuul tv-toestelletje. De wedstrijd werd
rechtstreeks uitgezonden en
ze stonden daar met wel 30
mensen opeengehoopt naar
het voetbal te kijken.

het leven. Hij woonde toen
nog in de Ieperstraat en later
zou hij met zijn ouders verhuizen naar een herberg in
Heule. Maar een wereldster
P.V.
zou hij nooit worden. 

Maar we wijken af.
In een vorige editie hadden
wij het al over de jonge accordeonvirtuoos Werner Huys.
Lonkte er voor hem een carrière als professioneel entertainer? Hij liet alvast niets aan
het toeval over. Hij pakte uit
met mooie kaartjes en ging
voortaan met de artiestennaam 'Ricky Morvan' door

Duyck Dirk
Meensesteenweg 151,
8500 Kortrijk
GRATIS PECHVERHELPING
‘T MINNEKE • BISSEGEM

17

