HET LEVEN ZOALS HET WAS...

 Eventjes zoeken in de oude doos...

BISSEGEM KERMIS
Het ontstaan van de Kermissen vindt zijn oorsprong in religieuze feesten. Zo ontstond ook in Bissegem de Ommeganck,
die nog tot voor enkele jaren doorging op de laatste zondag
van mei. In de 90-er jaren groeide de Ommeganck uit haar
voegen, maar ging jammer genoeg enkele jaren later teloor.

De eerste sporen van de Ommeganck vinden we in de gemeenteraadsverslagen. Op 21 dec. 1864 worden subsidies goedgekeurd voor de nieuwe kleine kermis in mei 1865 en die wordt
meteen vastgelegd op de laatste zondag van mei. Enkele jaren
later, in 1869, valt de Ommeganck samen met het bezoek van
de bisschop n.a.v. het vormsel. Ook in 1875 heeft de Ommeganck een kerkelijk tintje. Deze valt dan samen met de aanstelling van Désiré Decuypere als nieuwe pastoor.
Eens de tweede kerk in gebruik, ging de kermis vermoedelijk
door rond de dorpskern die zich daar had gevormd. Er waren
toen nogal wat herbergen in de Driekerkenstraat en de Neerbeekstraat.
Met de bouw van de derde kerk verplaatste het centrum zich
definitief naar de Meensesteenweg en ontstond omstreeks 1900
ook hier een kermis. Deze zou, zoals nog steeds, doorgaan de
laatste zondag van september. Het waren echte volksfeesten
met huldigingen, peerdekoersen in draf en in de vlucht, pompiersfeesten, vélokoersen, muziek en zelfs vuurwerk.
Er werd echter niet alleen op de Plaats kermis gevierd. Iedere
wijk droeg zijn steentje bij en ieder gehucht of straat had toen
zijn eigen kermis.
Op maandag was er kermis op het gehucht De Vlasbloem (kruispunt van Heulsestraat en Ieperstraat).
Op dinsdag had je de Statie-Kermis. De Kermis van de
Statiestraete zou na de 2de wereldoorlog een enorme bloei
kennen. Men was er om geen stunt verlegen. Hoe kon het ook
anders, met kleurrijke figuren als Loetepoepe, Sproete en
Brouwer Jules Vandoorne die ten gepaste tijde voor de nodige
middelen zorgde. Eigenlijk is die kermis een beetje de voorloper
van de huidige jaarmarkt. In de 60-er jaren was de Statiestraete
de handelsstraat bij uitstek en toen was er ook al braderie. In de
vele herbergen was er bal of pick-up concert zoals men dat toen
noemde.
De woensdag was het de beurt aan het gehucht Transvaal in de
Ieperstraat. Later was er kermis in de Hoge Kortrijkstraat (Meensesteenweg richting Kortrijk).
Donderdag en vrijdag werd er even uitgeblazen. Alhoewel… de
handboogschutters organiseerden op donderdag een prijsschieting en op vrijdag hun Koningschieting. En eens dat de
Fanfare de Leiegalm goed op dreef was, gaven zij op donderdagavond op de kiosk een kermisconcert ten beste.
En zo ging het verder.
De eerste zondag van oktober was er kermis op het gehucht
Bisseghemknok met ook hier vélokoersen en muziek.
De volgende zondag trok men naar het gehucht Brouwershof
en de Plas (Zonnekestraat en Gullegemsesteenweg) om feest te
vieren.
En alsof het dan nog niet genoeg was, waren er van oktober tot
begin januari in de vele cafés nog de herbergkermissen. Ieder
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1. Kermis Hoge Kortrijkstraat
Urbain Dujardin voor herberg
“Au Chevalier”.
2. Schietekatte in actie op de
kermis op gehucht Vlasblomme
(kruispunt Bissegemstraat en
Heulsestraat).

weekend was er in enkele
herbergen kaarting, vogelpik, bolling, ringsteking
etc. In 1895-1896 bijvoorbeeld nemen 35 herbergiers deel aan die winterkermissen. De koude winteravonden werden zo
netjes ingevuld. Rode
draad doorheen die kermissen waren de vélokoersen, concerten, duivenvluchten, schietingen… en
eigenaardig genoeg prijken verschillende van die
activiteiten nog steeds op het programma.
Tradities die we moeten koesteren.
Natuurlijk was de kermis niet altijd even succesvol en kende ze
haar hoogtes en laagtes.
De gloriejaren van na WO II vervaagden en ook de gewoonten
veranderden. Gelukkig was er toch altijd wel iemand die het heft
in handen nam.
In het begin van de 90-er jaren was de kermis op een laag pitje
gevallen. Iedereen ging zo zijn eigen weg. Buiten het traditionele potje mosselen of hutsepot in ’t Koningshof was de kermis
niet veel soeps meer. Men kon amper nog zien dat er kermis
was.
In 1990 was er wel nog de officiële opening van het Ontmoetingscentrum met een Kultuurmozaïek animatieavond e.d.
maar de jaren die volgden werd het weer windstil.
De enige vereniging die immer de kermis trouw is gebleven, is
de schuttersgilde Sint-Sebastiaen. Al sinds het ontstaan van de
kermis organiseren ze ieder jaar hun Koningschieting.
In 1996 nam Bertrand Coussens, samen met Stefaan Bral en
Philippe Verschaete, het heft in handen. Stuk voor stuk mannen
bij wie Bissegem nauw aan het hart ligt. Het jaar voordien had
Bertrand met zijn rommelmarkt trouwens al een schuchtere
poging gedaan om de kermis er bovenop te helpen. De overvloedige regen strooide echter roet in het eten. Maar nu leek de
tijd rijp om terug een kermiscomité op te richten en de kermis
in ere te herstellen. Doel van het comité was de verenigingen
warm te maken voor nieuwe initiatieven en deze te coördineren
om terug aan te knopen met de tradities van weleer. En het initiatief kende succes.
De tradities zoals Koningschieting, Schieting voor parochianen
op maandag, wielerwedstrijd, e.d. werden ondersteund. De oorlogsschuilkelder werd voor het publiek opengesteld.
Volksdansgroep Nele organiseerde een Kroegentocht,
Crescendo speelde zijn 4de kermisconcert en ook de andere
muziekmaatschappijen droegen hun steentje bij. De markt op
zaterdagavond was wat minder geslaagd, maar Bertands

Rommelmarkt was een schot in de roos. We waren goed vertrokken.
In 1997 moest de kermis door de werken in de Meensesteenweg volledig uitwijken naar de Rietput.
Maar dat kon de pret niet bederven. Er werd nog eens een
Burgemeester verkozen, een kroegentocht georganiseerd, en
om de succesvolle rommelmarkt konden wij toen al niet meer
heen.
Zo dokkerden we van het ene jaar in het andere, het ene al wat
succesvoller dan het andere. Toch slaagden we er in om de laatBertrand en vrouwtje Jeanine.

ste 20 jaar telkens een leuk programma
voor te schotelen. En… zelfs af en toe
eens met een topper uitpakken.
We zetten even enkele hoogtepunten
op een rij.
Vanaf 1998 zal de wielerwedstrijd voortaan doorgaan doorheen de dorpskern.
Als ik me goed herinner, was het van 1962 geleden dat er nog
een door de sportclub georganiseerde koers in Bissegem over
de Meensesteenweg mocht.
1999 viel samen met 100 jaar kerk en er was ene reporter 17 die
een mooi project uitwerkte in het kader van het Guido Gezellejaar. Als afsluiter van de kermis namen Bertrand en Jeanine
afscheid van hun frituur aan het station. Bertrand ging op pensioen… ??? Of misschien zouden we beter zeggen begon aan zijn
derde jeugd…
We gingen door op ons elan en bezieler Bertrand kwam ieder
jaar weer wel met iets nieuws op de proppen. Er was enkele
jaren na elkaar vuurwerk, Paul Severs kwam optreden en er
kwam een heuse travestieshow naar Bissegemplaats…
Nooit geziene hoogdagen waren het in 2005. Bissegem Bloeit
was ten tonele verschenen en pakte met een onwaarschijnlijk
programma uit. Men kon pendelen met de trein tussen Kortrijk
en Menen. En Bissegem kreeg zijn eigen biertje. Loetepoepe
was geboren en iedereen werd op vrijdagavond op het Stationsplein uitgenodigd om te komen proeven en dit in gezelschap van veel vrouwelijk schoon, met name de kandidates voor
Miss Belgian Beauty 2005.
Jaren na elkaar werd er een Burgemeester gekozen met als
afsluiter de legendarische karaoke’s in ’t Koningshof.
2007. Twee honderdjarigen, de Koninklijke Fanfare de Leiegalm
en de Koninklijke Fanfare St.-Jan uit Marke vieren samen hun
jubileum op de Leiebrug. Het was inmiddels ook 100 jaar geleden dat de bouw van de eerste brug werd aangevangen. Drie
eeuwelingen waarvan de Koninklijke Fanfare de Leiegalm jammer genoeg is overleden.
Sedert 2009 organiseert HOP (Heerlijk Objectief Proeven) zijn
karakterbierweekend in het OC en al vele jaren is er ook de
samenwerking met Unizo in het kader van de dag van de klant.
Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een fakkeltocht
en dat werd meteen een voltreffer.
Maar de succesformule en rode draad doorheen die twintig jaar
kermis is zonder meer Bertrands rommelmarkt. In een aparte
stijl, enkel zoals hij het kan, weet hij steeds maar meer rommelmarkters naar Bissegem te lokken. Een rommelmarkt die stilletjes uit zijn voegen aan het barsten is en waarvoor de Driekerkenstraat eigenlijk 1 kilometer te kort is. Een pluim voor ons
aller Bertrand. Want ware het niet van hem, dan was er in
Bissegem al lang geen kermis meer.
Dit jaar had hij ter gelegenheid van zijn 20ste rommelmarkt zo
graag met zijn reuzin willen uitpakken. Het prijskaartje strooide
echter roet in het eten.
Maar geen nood volgend jaar zal onze reuzin er wel degelijk bij
P.V.
zijn. 

Vrijdag 26 september 2014
18u. Opening Kermisattracties
19u. Koningschieting Schuttersgilde St. Sebastiaen
(Parking Rietput)

20u. Vertrek fakkeltocht doorheen Bissegem (Bissegemplaats)
muziek en animatie
Onderweg gratis Loetepoepe en gadget voor de kinderen.
21u. Officiële opening kermis met gratis vat (Bissegemplaats)
21u30. Optreden van Rudy Winters (Bissegemplaats)
Zaterdag 27 september 2014
Unizo - Dag van de Klant
14u30. 13de Grote prijs Sanitair Quartier nv

(Bissegemplaats)

Zondag 28 september 2014
10u. 20ste Grote antiek en rommelmarkt (Bissegemplaats)
16u. Kermisconcert Concertharmonie Crescendo
(Binnenkoer oud Gemeentehuis)

18u. Feestworp

(Bissegemplaats)

Maandag 29 september 2014
17u30. Schieting voor dorpsgenoten (Rietput)

PLAT WEST-VLAMS VOOR ANDERSTALIGEN
Met de velo ip de boane
De giedong: het stuur
Ne koersegiedong: stuur van een koersfiets
De gardeboe: spatbord
De gaine: huls van de remkabel
De foerche: voorvork
Den bracké: onderkant van kader waarin trappers vervat zitten
De freings: remmen
De sepappe: het ventiel
Katwoagen: reflectoren
Je plakt in min gat: hij rijdt in mijn wiel (wielkes zuiger)
Nen bidong, 'n pulle: een drinkbus 

... wordt...

... maar aan onze service verandert absoluut niks!
 Wij bedienen u graag op maat, hetzij op kantoor, hetzij via een afspraak bij
u thuis. Bij ons bent u geen nummer!
 Geld afhalen met uw bankkaart kan aan praktisch alle bankautomaten,
rekeninguittreksels worden maandelijks gratis opgestuurd naar u thuis.
 Uitgebreide expertise en gratis analyse van uw verzekeringsen/of beleggingsportefeuille.
 Fidelio-aanbod met diverse voordelen voor u als klant.

Kantoor Delbecque - Hooghe
Gullegemsesteenweg 77, 8501 Bissegem
056 95 95 09 - bissegem@crelan.be
FSMA 105810 A-B
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