Artikel uit Nieuwsblad, 15 april 2009.
Oldtimers, muziek en kermisattracties tijdens Molekenskermis.
Vereniging in de kijker.
Laarne - Komend weekend is het terug Molekenskermis. Dat is de jaarlijkse
wijkgebonden kermis in en rond de Kruisenstraat te Kalken die haar naam te danken
heeft aan de inhuldiging van de stenen windmolen op de wijk De Kruisen in 1893.
Waarschijnlijk bestond er toen reeds een traditie van kermisviering in een wijk met veel
herbergen en veel jonge bewoners', zegt voorzitter André Van De Sompel van de Stichting SintPietersfeest Kalken.

2009 is het 21ste werkjaar van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken. Er wordt gewerkt
rond de traditionele hoofdactiviteiten: de nieuwjaarswens, de activiteit rond de Omloop
Het Volk, Molekenskermis en het Sint-Pietersfeest.
'Bij de heropstart van Molekenskermis in 1989 werd geopteerd om de aanwezigheid van
de kermisattracties te omkaderen met een oldtimershow voor auto's, moto's en fietsen.
Dat is ook de formule waar er dit jaar voor is gekozen.'
'De laatste jaren vinden meer en meer deelnemers en bezoekers de weg naar de
Kruisenstraat, de Koffiestraat en de Noordenbos', zegt André. 'Er is een druk programma
en voor elk wat wils.'

Tussen 12 en 14 uur is er een kermismaaltijd. Vanaf 12 uur is er
inschrijvingsmogelijkheid voor de auto's, moto's, brommers en fietsen van de
oldtimershow. Vanaf 13.30 uur starten de deelnemers voor een rondrit en rond 16 uur
worden ze terug verwacht en kan het publiek ze opnieuw bezichtigen.
Tussendoor is er om 15 uur een optreden van showband SKEN uit Wetteren, is er een
wafelbak en Irish-coffeenamiddag en staan er verschillende kermisattrakties
(kermismolentje, viskraam en schietkraam) opgesteld.

'De gevel van het vroegere snoepenwinkeltje van Maria Vervaet in de
Koffiestraat fungeert als achtergrond voor de affiche. Het winkeltje werd door haar
moeder Martha reeds opengehouden vanaf 1928. Het buurtwinkeltje sloot voorgoed de
deuren in 2001', aldus André.
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