
Hartelijk welkom
op deze concertavond met het 

Banjo-orkest
van het

St Aloysiuscollege 
 te Menen

40 jaar later

                                              Ingericht door  

                                 Chiro Nele

ST-ELOOIS-WINKEL 
1 maart 2009

St Aloysiuscollege 



Zo was het vroeger : 1969
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Banjo-orkest
van Vlaamse studenten

Ontstaan

We schrijven eind van de jaren 50, begin van de jaren 60 van de vorige eeuw 
.Het Sint-Aloysiuscollege te Menen baadt in de typische sfeer van de Vlaamse 
colleges : quasi permanente aanwezigheid op school voor de middelbare 
scholieren (zondag inbegrepen), lange studiedagen, praktisch uitsluitend 
allround en vooral jonge priester-leraars, geestelijke oefeningen en retraites,...
Maar in het college was er ook plaats voor sportactiviteiten allerhande, de 
KSA werking van de collegebond, fi lm, hobbyclubs en ook de zeer actieve en 
befaamde collegeharmonie Zimpezele. Honderden scholieren hebben in die 
harmonie hun eerste of enige muzikale vorming genoten.
Het is in die sfeer van ontluikende "greening" dat de titularis van de 4° Latijnse, 
E.H. Alfons Bouckaert, in 1959, naast zijn betrokkenheid bij de werking van 
de harmonie, het initiatief neemt tot een nieuwe en creatievere vorm van 
muziekbeleving. Hij sticht het banjo-orkest.

Ontwikkeling

Haast onmiddellijk wordt het banjo-orkest een groot succes zowel bij 
de leerlingen als bij het publiek. Onder de gedreven leiding van E.H. 
Bouckaert, de organisator, de dirigent, de proost, de reisleider en na enkele 
jaren ook de zeer productieve componist, wordt het banjo-orkest van 
Vlaamse Studenten een populair maar kwalitatief hoogstaand ensemble. 
In binnen- en buitenland oogst het veel bijval met zijn typische sound 
en swingende nummers. Het aantal optredens gaat in stijgende lijn. Vele 
verre buitenlandse reizen vestigen de internationale faam van het orkest. 
Singles worden geperst en vinden in massale hoeveelheden gretige kopers.
Voor de meer dan 180 leden (muzikanten, zangers en technische en andere 
medewerkers in de loop der jaren) is het banjo-orkest een vormende
en schitterende ervaring geweest.

Einde

De benoeming in januari 1970 van E.H. Bouckaert tot parochieherder in Knokke, 
na 21 collegejaren, veroorzaakt een schok in het college. De verslagenheid is 
groot. Het collegetijdschrift, de plaatselijke en zelfs de buitenlandse pers....  

De benoeming in januari 1970 van E.H. Bouckaert tot parochieherder in Knokke, 
na 21 collegejaren, veroorzaakt een schok in het college. De verslagenheid is 

....
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maken van het vertrek van onze dirigent hoofdartikels in mineur . . .
Ondanks de beroering bleef de bisschop bij zijn besluit en betekende deze 
benoeming het einde van het banjo-orkest in het college van Menen. Het 
orkest was door E.H. Bouckaert gecreëerd en leefde dankzij zijn werkkracht 
en persoonlijke inspiratie. Anders dan voor de collegeharmonie kon niemand 
dit van hem overnemen. Het programma vastgelegd voor begin 1970 kon nog 
worden uitgevoerd. Een geplande buitenlandse reis naar Martell in Lechtal 
moest echter afgeblazen worden. Maar zijn creativiteit en gedrevenheid 
waren nog niet uitgeput want hij sticht in Knokke een nieuw banjo-orkest in 
de schoot van een scoutsgroep. Maar dat is een ander verhaal.

Heropstanding

Na dit abrupt einde zijn de muzikanten nog af en toe eens samengekomen 
voor een “reünie”. In 1975 en  1981 werden twee succesvolle reünies 
georganiseerd. De geest van het orkest is bij velen, zij het op de achtergrond, 
blijven smeulen…
De heropstanding van het orkest als musicerende eenheid kwam er in 1999, 
naar aanleiding van het 50-jarige priesterjubileum van de dirigent E.H. 
Bouckaert, op dat ogenblik 20 jaar pastoor van de O.-L.-Vrouwkerk in Kortrijk.. 
Op initiatief van een oudspeler, woonachtig te Kortrijk, werden een aantal 
spelers opgetrommeld om de receptie op het stadhuis op te luisteren. Op 6 juni 
was E.H. Bouckaert dan totaal verrast toen hij bij het betreden van de receptie 
werd verwelkomd door zijn eigen compositie "Aperitief", uitgevoerd door een 
twaalftal ex-leden van zijn vroeger orkest. Daarnaast speelden deze ook nog 
enkele bekende nummers. 
Als dank nodigde E.H. Bouckaert zijn gewezen orkestleden uit voor een nieuwe 
reünie in het jaar 2000.  Het orkest kon in dit jaar ook nog eens optreden 
tijdens het jaarlijkse College-feest.

2007: 175 Jaar college

Toen de directie en het feestcomité van het Sint-Aloysiuscollege het permanente 
maar slapende secretariaat van het banjo-orkest (p/a Martin Depuydt) vroeg 
om het orkest een bijzondere plaats te laten innemen in het feestprogramma, 
werd niet geaarzeld.
Het secretariaat schoot onmiddellijk wakker, reanimeerde de werkgroep reünie 
2000, en de muzikale koppen werden bij elkaar gestoken. De werkgroep was 
ervan overtuigd dat een kwaliteitsvolle comeback mogelijk moest zijn.
Ongeveer dertig belangstellenden meldden zich aan en kwamen min of meer 
..stipt naar de drie repetities die werden georganiseerd in de kapel van het 
...college.
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Dirigent Rik Decramer kreeg na drie repetities een kwalitatief hoogstaand 
programma bijeen dat door de aanwezigen fel gesmaakt werd. Het orkest  
bracht een tiental nummers in de bomvolle Cortina te Wevelgem. Enkele 
daarvan  stonden onder de nog zeer kundige en kritische leiding van onze 
kranige dirigent. Niet alleen de toehoorders in de nokvolle Cortinazaal, 
maar ook de muzikanten waren zeer opgezet met het ganse evenement. De 
meespelende leden vonden het spijtig dat alle voorbereidingen en repetities 
slechts voor 1 maal dienstig waren geweest… 

De werkgroep blijft niet bij de pakken zitten. Het enthousiasme bij de spelers 
om de muziek op geregelde tijdstippen te laten klinken blijft groot. Tijdens 
een daaropvolgende repetitie werden grootse plannen gesmeed voor mogelijks 
verdere optreden(s).

Nu bijna 40 jaar later !

Vanaf maart 2008 werd maandelijks gerepeteerd in voorbereiding van het 
optreden op de " “Dag van het Muziek" in augustus 2008 te Geluwe. In oktober 
2008 volgde opnieuw een reünie. Nieuwe plannen werden gemaakt. Een 
optreden voor Chiro Nele te St-Eloois-Winkel lag in de mogelijkheden…

De website www.banjo-orkestvlaamsestudenten.be geeft een beeld- en 
klankrijk overzicht van de  geschiedenis van het Banjo-orkest. 
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SINT-ELOOIS-WINKEL
ZAAL ‘DE L!NK’

ZONDAG 1 MAART - 18 UUR

CONCERTAVOND MET

                                                                                                                        College Menen

40 JAAR LATER  !

                                      TEN VOORDELE VAN :

CHIRO NELE
                 Kaarten bij de chiro-leden

7 euro vvk.  -  8 euro add.
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Programma

1.   Aperitief

2.   Weideblomke

3.   Fata Morgana

4.   Ballade

5.   Costa Dorada

6.   Aan de Stromen van Babel

7.   Trumpetsong

8.   A Letter to my Heart

9.   Ciao

PAUZE

10.   Gele Anjers

11.   Mimosa

12.   Avond in de Bergen

13.   Snarenpoëem

14.   Nobody Knows

15.   Pizzicato Boogie

16.   Vaarwel

Het orkest staat
onder de leiding van

Jacques Lecluyse
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Peter & Suzy D’Hondt - Vanhove
Gullegemsestraat 202 - SEW

Tel. 056 50 48 40

Demyttenaere Roos
Kinesitherapeute

-> Massage
-> Prenatale oefeningen
-> Sportkine

Lendeleedsestraat 16b - SEW
Tel. 056 / 50 92 98

Gsm 0486 / 35 09 3?

SINT-ELOOIS-WI
NK
EL

056/506906

WASAUTOMATEN

DROOGKASTEN

VAATWASMACHINES

FRIGO - DIEPVRIES

MICROGOLFOVENS

FORNUIZEN

STOFZUIGERS

INBOUWAPPARATEN

Electro Vermeersch - Mulier - Dorpsplein 15 - 8880 Sint-Eloois-Winkel - Tel. 056 50 24 64

ELECTRO

HERSTELDIENST

056 50 24 64

WASAUTOMATEN

DROOGKASTEN

VAATWASMACHINES

FRIGO - DIEPVRIES

MICROGOLFOVENS

FORNUIZEN

STOFZUIGERS

INBOUWAPPARATEN

Electro Vermeersch - Mulier - Dorpsplein 15 - 8880 Sint-Eloois-Winkel - Tel. 056 50 24 64

ELECTRO

HERSTELDIENST

056 50 24 64

Electro VERMEERSCH-MULIER

  Dorpsplein 15
  SEW
  056 / 50 24 64BOUWWERKENBOUWWERKEN

LEFEVER
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gsm 0496/121 904�
tel./fax 056/440 650

BTW : be. 523826823

Rozenplein 17 - 8880 Sint-Eloois-Winkel
DORPSPLEIN 4
SINT-ELOOIS-WINKEL
 ✆ 056 / 50 99 91

   

Noordkaai 10  -  8870 Izegem
051 / 31 66 36

TANKWAGENS LEVENSMIDDELEN
TANKCLEANING

Moorseelsestraat 1 -  SEW
056 / 50 35 54

Deze avond werd

mogelijk gemaakt

dankzij al de

sponsors 

Uit

sympathie



Drukkerij Herman

Coiffure Modern

Tuinen Lapauw

Ramoplast

Uit sympathie

Slagerij Mulier

Frituur Kris

Bakkerij De Plaetse

‘t Ryspoepke

Maertens Wim

Christian Ghillemyn

Luc Thermote

Els
Dedeurwaerder

Gullegemsestraat 90
Sint-Eloois-Winkel 
Tel. 056 / 50 24 01

UIT

SYMPATHIE
Wijnendalestraat 162

8800 Roeselare
051 / 30 78 53

www.fraxinus.be


