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Studenten van toen halen banjo opnieuw
boven
MENEN - Veertig jaar geleden trad het Banjo-orkest van het Meense college op voor Unicef
in Wervik. Zaterdag 3 oktober treden diezelfde muzikanten opnieuw op.
In een tijd dat studenten nog bijna zeven dagen
op zeven op het college vertoefden, stichtte
e.h. Alfons Bouckaert, titularis van het vierde
Latijnse, in het Sint-Aloysiuscollege een
banjo-orkest. We schrijven 1957. Het orkest
kende veel bijval. De zes plaatjes verkochten
als zoete broodjes. Tot de bisschop in 1970
besliste dat Alfons Bouckaert parochiepriester
moest worden in Knokke. In het college werd
er geen opvolger gevonden voor de dirigent,
organisator, proost, componist, reisleider van
het banjo-orkest ... Het orkest stierf een stille dood.Het Banjo-orkest (links stichter Alfons
Bouckaert) repeteert in de kapel van het
Tot in 2007 het Sint-Aloysiuscollege haar 175-jarig
bestaan vierde en
banjo-orkest
Sint-Alloysiuscollege.
Luc het
Vanthuyne
gevraagd werd nog eens op te treden.
Marc Decramer is één van de leden die er nu opnieuw bij is.
'Blijkbaar ben ik niet de enige die opnieuw gebeten is door de banjomicrobe. We komen nu
maandelijks samen om te repeteren. Als er een optreden in het verschiet ligt, is dat
regelmatiger. Er komen leden van Brussel, Puurs en Herentals naar de repetities. Dat zegt
voldoende over de gedrevenheid van onze groep, toch allemaal mannen van rond de zestig.'"
Op de repetitie in de kapel van het college zit ook Alfons Bouckaert. De man is er nu 85 en
resideert in Kortrijk.
De opbrengst van het optreden in Wervik gaat naar de bouw van het Minnehuis in Werik. Dat
is een realisatie van de vzw Diogenes, waarbij De Fakkel behoort, een organisatie die instaat
voor het wonen en het verzorgen van een zinvolle dagbesteding van mensen met een
handicap. Dank zij een erfenis van Victor Minne, kon het vroegere schooltje in de
Kruisekestraat in Wervik worden aangekocht. De werken om daar een dagcentrum van te
maken, starten volgend jaar.
Het Banjo-orkest treedt op op zaterdag 3 oktober om 19.30 uur in 't Forum, Speiestraat,
Wervik. Kaarten 8/6 euro. tel. 056-315.704, 0499-535.123

