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Zijn dorp in de Kempen herdenkt 80
jaar Louis Neefs
Pop-upexpo, concerten en ‘Louis 80 For Life’ sieren kalender

LILLE / GIERLE - Het borstbeeld van Louis Neefs in Gierle (Lille) kreeg dinsdag een kroon

op het hoofd voor zijn tachtigste verjaardag. Het dorp herdenkt dit jaar op

verschillende manieren zijn bekendste inwoner.

 Dit artikel is exclusief voor jou.

Connie Neefs viert bij het borstbeeld van haar broer diens tachtigste verjaardag. Achteraan een oude prent van
broer en zus bij waardin Julie van café In Den Eyk.
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"‘Ik vind het prachtig dat ons
geboortedorp zo de gedachtenis
van mijn broer levendig houdt.’"

CONNIE NEEFS

De warmste stem van Vlaanderen Louis Neefs zou gisteren 80 zijn geworden, als hij op Kerstdag 1980
niet samen met zijn vrouw Liliane op tragische wijze om het leven was gekomen in een verkeersongeval
in Lier. Maar Louis’ zus Connie en de organisatie van vzw Aecht Zalig uit Gierle halen liever vrolijke
herinneringen op aan de zanger met de karakteristieke stem en zijn inzet voor het Vlaamse lied. Naar
aanleiding van die tachtigste verjaardag plannen ze enkele herdenkingsactiviteiten.

Uitvergrote foto’s

“Voor onze jaarlijkse feestvierdaagse Bal Populaire van 17 tot en met 20 augustus hebben we oude
foto’s uit het familiearchief van Louis Neefs op herkenbare plaatsen in Gierle laten uitvergroten tot
enorme banners”, zegt Piet Daneels van Aecht Zalig. “Die hangen we op rond de kerk op de Singel, vlak
bij het standbeeld van Louis. Daarmee ronden we in feite een drieluik af. Op ons Bal Populaire hadden
we Günther Neefs te gast, vorig jaar trad Connie hier op, dit jaar brengen we hulde aan Louis zelf voor
zijn tachtigste verjaardag.”

Deze tijdelijke expo is maar een voorsmaakje van de ware huldedriedaagse net voor kerst. Op 21 en 22
december vindt in de parochiekerk het muzikale programma Louis Neefs, wat een leven plaats. “Daarin
brengen muzikant Eric De Vos, zanger-acteur Hubert Damen, bekend als Witse, mijn dochter Hannelore
en ikzelf een muzikale combinatie van kerstliederen en het repertoire van mijn broer”, vertelt Connie
Neefs. “Het worden bijzondere avonden, want Louis heeft vroeger in deze kerk zelf nog gezongen
samen met het Sint-Ceciliakoor van mijn vader, Louis senior.”

Aecht Zalig voegt er op 23 december nog een activiteitendag in het licht van de Studio Brussel-actie
Music for Life aan toe: met ‘Louis 80 For Life’ wil de vzw zo veel mogelijk geld inzamelen voor enkele
goede doelen.

Om zijn tachtigste verjaardag te vieren, is het beeld van Louis Neefs onder de kerktoren van Gierle
dinsdag getooid met een feestelijke kroon en bos bloemen. “Ik vind het prachtig dat ons geboortedorp
zo de gedachtenis van mijn broer levendig houdt”, zegt Connie. “Hij schreef Mijn dorp in de Kempen
toen hij na zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1969 een maand in Spanje verbleef. Hij trad
er twee keer per dag op, maar omdat hij geen Spaans sprak, trok hij zich voor de rest van zijn dagen
eenzaam terug op zijn hotelkamer. Naast brieven vol heimwee was deze mooie ode aan Gierle daarvan
het resultaat.”




