IN EN ROND HET OC DE TROUBADOUR

 Eventjes terug in de tijd...

BROUWER JULES VANDENBULCKE
HEEFT ZIJN MUZE TERUG
“OC De Neerbeek” is niet meer.
Voortaan gaan we naar “De Troubadour” in Bissegem.
Meteen is heel wat verwarring voorgoed de wereld uit.
Het is geen toeval dat het ontmoetingcentrum
de naam “OC De Neerbeek” kreeg.
Misschien was het wel een beetje uit frustratie.
Hiervoor moeten we even terug in de geschiedenis.
In 1974 kocht de gemeente Bissegem de eeuwenoude herberg
“De Neerbeek” met aanpalende Neerbeekmeersen. Bedoeling
was er het Bissegemse Cntmoetingcentrum te bouwen.
Een herberg verbouwen tot een ontmoetingcentrum is echter
geen sinecure. De plannen werden gemaakt, maar konden om
diverse redenen nooit worden uitgevoerd. De Rietputparking
daarentegen werd wél onmiddellijk aangelegd.
De uitbaters van “De Neerbeek”, Maurice Dekyvere en zijn
echtgenote Julia, bleven er nog wonen tot in 1982. Toen werd
het eeuwenoude interieur er weggehaald en kreeg het een
plaats in café “De Vlasblomme” bij het vlasmuseum.
Na hun vertrek begon de aftakeling van het gebouw dat voor
afbraak scheen bestemd te zijn.
Ondertussen kreeg het pand nog verschillende andere bestemmingen, zoals een onderkomen voor de jeugdverenigingen en
later voor het aanleggen van een inrit naar de Rietputparking.
Het enige wat er nog verder gebeurde was dat het pand, tot
ergernis van nogal wat buren, steeds verder verloederde.
Vaarwel Cultureel Centrum, maar er waren al lang plannen
voor een nieuw project.
In 1982 had de stad Kortrijk de oude brouwerij VandenbulckeVandoorne met aanpalende tuinen aangekocht. Daar zou enkele jaren later het huidige ontmoetingscentrum uit de grond rijzen.
In september 1990 werd het ontmoetingcentrum officieel
geopend en kreeg het de naam “OC De Neerbeek”.
Men kon toen nog niet vermoeden dat een jaar later herberg
“De Neerbeek” zou worden verkocht en volledig gerenoveerd.
Toen de eeuwenoude herberg – de eerste vondsten dateren van 1590 - in mei
1992 terug zijn deuren opende, waren
er in Bissegem plots twee locaties met
één en dezelfde naam.
De nieuwe naam “De Troubadour”
komt eigenlijk als een godsgeschenk
en is trouwens heel voor de hand liggend.
Het
ontmoetingscentrum
bevindt zich namelijk op de plaats waar
zowat 50 jaar geleden feestzaal “De
Troubadour” uit de grond rees.
Jules Vandenbulcke

En zo komen we bij het verhaal van “De Troubadour”, het verhaal van brouwer Jules Vandenbulcke.
Begin van de vorige eeuw was zonder meer de glorieperiode
van de herbergen. In ieder dorp waren toen één of meerder
brouwerijen. Ook in Bissegem. In de Gullegemsesteenweg
bevond zich de brouwerij van Henri Vandoorne, opgestart in
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1899. De brouwers verdienden goed en behoorden tot
de notabelen van het dorp.
Maar tijdens de eerste
wereldoorlog slaat het
noodlot toe. Op Palmzondag 24 maart 1918 valt een
bom op de binnenkoer van
de brouwerij. De 3 zonen
komen om het leven. Een
hartverscheurend brouwersdrama, die het echtpaar
nooit meer te boven zal
komen.
De dochter van broer Gust
Vandoorne kwam naar
Bissegem om het echtpaar
bij te staan. De brouwerij
met al haar eigendommen
kwamen haar toe. Na haar
huwelijk met Jules Vandenbulcke, een brouwerszoon uit
Oostnieuwkerke, werd het patrimonium met nog een resem
eigendommen uitgebreid. Ook de brouwerij groeide uit haar
voegen. Jules was een graag geziene figuur die heel actief was
in het verenigingsleven in Bissegem. Bovendien had hij een neus
voor organiseren. Denk maar aan de beruchte kermissen in de
Statiestraete. In 1948 organiseerde hij zelfs een motorcross in de
Neerbeekmeersen.
Op 21 juli 1961 werd “Park Groenendal” plechtig geopend.
Tijdens de groots opgevatte openluchtfeesten, waar bijna alle
Bissegemse verenigingen aan meewerkten, werden de prachtige tuinen van de brouwerij definitief voor het publiek opengesteld. De receptie ging door op de nieuwe “bierzolder”. Het
hele weekend waren er “dranken
rechtstreeks uit de kelders der brouwerij”.
“‘t Bissegems meiske” door Bert Dewilde

Kort daarna werd aan de brouwerijgebouwen nog een stuk aangebouwd en meteen was feestzaal “De
Troubadour” geboren. Het houten
interieur werd aangekleed met muurschilderingen, aangebracht door Bert
Dewilde. Aan de trap die naar de bar
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leidde kwam ons beroemd “Bissegems meiske dat aan heur
deuregatje staat”, jarenlang het vaste logo op het vele drukwerk
van de feestzaal, evenals ons Bissegems lijflied “En mèn ne kiè
noar Bissegem gewèst”.
Op 31 december 1962 had in de stemmige zaal de eerste van
een lange rij succesvolle oudejaarsavondbals plaats.
Het werd de “place to be” in Bissegem. De Brandweer gaf er
zijn jaarlijks bal, KRC Bissegem, De Ruitersclub, de Vinkenmaatschappij De Takkeling en nog veel andere verenigingen
organiseerden er hun feesten. De fanfare De Leiegalm gaf er zijn
concerten. Om de haverklap was er een studentenbal of een
huwelijksfeest. We durven niet beweren dat we in Bissegem de
uitvinders zijn van de t-dansant, maar in “De Troubadour” hebben er honderden plaats gevonden. De Troubadour was toen al
een beetje “Van Wonterghems avant la lettre”.
Jammer genoeg evolueerde de feestzaal niet mee met haar tijd.
Wat een fenomenaal succesverhaal had kunnen worden, stierf
een stille dood.
Tot begin de jaren tachtig werden er nog allerhande feestjes
georganiseerd in Den Troubadour. Toen werd de brouwerij en
de aanpalende tuinen door de stad Kortrijk aangekocht.

De parochiefederatie
Heule-Bissegem nodigt uit.

Zijn grote droom heeft Jules Vandenbulcke nooit kunnen waar
maken. Hij speelde namelijk met het idee om aan “Park
Groenendal” ook de weilanden van de Neerbeekvallei toe te
voegen en daar een grote feesthal te bouwen. In navolging van
Wieze wilde hij ook hier grootse bierfeesten organiseren. De
inrit naast Beauty Design zou toen de perfecte ingang geweest
zijn tot het domein. Het heeft niet mogen zijn.
Alhoewel, als we de huidige realisaties van het stadsbestuur en
de toekomstplannen wat nader bekijken, treffen we heel wat
gelijkenissen aan.
Jules Vandenbulcke had het nog zo slecht niet gezien.
Nu heeft deze dorpsfiguur alvast zijn muze “Den Troubadour”
Archief Heulestraet 3 - Philippe Verschaete
terug. 

De laatste week van maart
viert de gelovige gemeenschap van onze mooie
gemeente de Goede Week.
Misschien heeft u wel zin om
mee te doen?
Dat kan.
- Weekend van 23-24 maart:
Palmzondag: onze vormelingen evoceren de Passie van
Jezus.
Fatimaparochie:
zaterdag om 16u30.
Aansluitend: autozegening
Godelieveparochie:
zaterdag om 18u.
Audomarusparochie:
zondag om 9u30.
Eutropiusparochie:
zondag om 11u
- Woensdag 27 maart:
Kerk Mariadorp om 19u30:
Boeteviering naar Pasen toe
- Donderdag 28 maart:
Kerk Mariadorp om 19u30:
Witte Donderdagviering: we
gedenken het instellen van
de Eucharistie.

- Vrijdag 29 maart:
Goede Vrijdag: we gedenken de Kruisdood van Jezus:
om 15u in de verschillende
parochiekerken.
Om 19u30:
Goede Vrijdagtocht doorheen de stille straten van de
Watermolen.
Verzamelen aan de Kerk.
- Zaterdag 30 maart:
Plechtige Paaswake in de
Sint-Audomaruskerk in
Bissegem. Start om 20u.
Aansluitend receptie!
- Zondag 31 maart:
Pasen met Paasviering
om 8u op de
Fatimaparochie;
om 9u30 op de
Godelieveparochie;
om 11u op de
Eutropiusparochie.
Ingez. med.

STOP HET VANDALISME
EN HET SLUIKSTORTEN!

Eén sleutelwoord: RESPECT
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