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GEBOORTEDORP VIERT 80STE VERJAARDAG VLAAMSE FRANK SINATRA

Zus Connie eert Louis Neefs

Connie Neefs tooit het standbeeld van haar broer met een kroon en een ruiker bloemen. "Voor dit prachtig gebaar kom ik graag terug naar ons geboortedorp", aldus Connie. - ton
wiggenraad

Al 37 jaar is Louis Neefs niet meer, maar in zijn geboortedorp Gierle zijn ze hun icoon nog lang niet vergeten. Enkele dorpelingen
vierden samen met zus Connie Neefs de 80ste verjaardag van Louis. Met taart, bloemen en een kroon werd de Kempense bariton
geëerd. "Het is een prachtig gebaar, waarvoor ik met veel plezier tot hier kom", genoot Connie.

DIRK VAN GORP
Hoewel hij lang in Mechelen woonde, blijft Gierle zijn geboortedorp en de plek waar Louis
Neefs opgroeide. Het Kempens dorp is onlosmakelijk met de zanger verbonden, hij
schreef er zelfs een lied over, 'M'n Dorp in de Kempen'. In het lied beschrijft Louis zijn
verleden: "En als het kermis was, speelde na de mis onze harmonie. Forse marsche
muziek, voor een bak trappist, gedronken bij Julie."

Een flashback: Louis en Connie aan de toog van café 'In
Den Eik ' met cafébazin Julie. - ton wiggenraad

Foto's van weleer
De toenmalige cafébazin van café 'In Den Eik' is er al lang niet meer, maar de foto van Louis, Connie en bazin Julie in het café, bestaat
nog steeds. "Dat lied heeft mijn broer geschreven in Spanje", vertelt zus Connie Neefs. "Amusant verhaal: Louis was aan het optreden in
Spanje, maar sprak geen Spaans. Dus zat hij tussen de optredens door vaak alleen op z'n hotelkamer. Tijdens die momenten kreeg hij
heimwee en zo schreef hij de tekst van dat lied. We kwamen geregeld in dit café, omdat ons vader het lokaal zangkoor leidde. Ze spraken
na hun optredens in de kerk hier af en dus zaten wij er ook."
Om de 80ste verjaardag van Louis Neefs extra in de kijker te zetten, heeft vzw Aecht Zalig iets speciaals in petto. Tijdens hun jaarlijks Bal
Populaire, van 17 tot 20 augustus, zullen grote spandoeken in het straatbeeld verschijnen met gekende foto's van Louis, onder meer het
beeld in café 'In Den Eik'.
"Op die manier willen we mensen warm maken voor wat nog volgt", vertelt Piet Daneels van vzw Aecht Zalig. "Op 21, 22 en 23 december

zijn er optredens met het werk van Louis, maar ook met nummers van Connie in een feëerieke kerstsfeer. Maar eerst is er dus het Bal
Populaire."

Barbara Dex
Het jaarlijks augustusfeest vindt altijd plaats op het plein aan het standbeeld van de bekendste Gierlenaar. Louis Neefs, of toch zijn buste,
kan letterlijk meegenieten van de sfeer en de muziek die vier dagen lang Gierle inpalmt. Volgende week donderdag begint het feestje met
de openluchtfilm Mamma Mia!. Vrijdag staan Pieter Embrechts & band als hoofdact geprogrammeerd, zaterdag is het aan Barbara Dex en
zondag is er zoals elk jaar plaats voor een luilekkerterras. Ook dit jaar zal het Bal Populaire opnieuw heel wat oude vriendschappen doen
herleven, want naar jaarlijkse gewoonte komen heel wat uitgeweken Gierlenaren elkaar hier weer tegen.

Dubbel gevoel
En dan is er uiteraard nog de verjaardag van Louis. Die zal tijdens een driedaagse in december gevierd worden, aan De Schuur naast het
standbeeld van Louis. Datzelfde standbeeld kreeg gisteren al een kroon. "Deze plek geeft me een dubbel gevoel", vertelt Connie.
"Enerzijds vind ik het een mooi gebaar van de dorpelingen. Het is fijn dat ons geboortedorp nog altijd denkt aan Louis. Anderzijds is het
jammer dat Louis het zelf niet meer kan meemaken."
Louis Neefs stierf op 25 december 1980 op 43-jarige leeftijd bij een verkeersongeval.
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