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Editoriaal.
Aan de vooravond van het vierentwintigste werkjaar wensen we naar
jaarlijkse gewoonte iedereen een zo vreugdevol en liefdevol nieuw jaar toe.
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we op “het Sintpieterspleintje” de
kerstboom gezet en versierd met lichtjes en kerstballen. Dat moet het
symbool zijn van licht in een eerder donkere periode in een omgeving waar
het stiller is dan vroeger.
In de onmiddellijke omgeving van het pleintje is het inderdaad sinds de
voorbije zomer rustiger dan vroeger. De dokterspraktijk verhuisde op 4 juli
2011 naar een nieuwe stek in Kalkendorp. Herberg Den Après Sport staat
sinds midden juli 2011 opgesloten en ook de vroegere toegangspoort tot het
voetbalplein van Hoger Op Kalken wordt sinds het seizoensbegin 20112012 nog nauwelijks opengehouden. Dat resulteert in minder autoverkeer
en minder parkeerproblemen.
Wij van onze kant, willen het pleintje, met medewerking van de eigenaar,
ook in 2012 minstens drie keer gebruiken: eenmaal ter gelegenheid van de
nieuwjaarswens, eenmaal ter gelegenheid van Molekenskermis (zondag 15
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april) en nog een keer ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest (zaterdag 30
juni en zondag 1 juli).
In deze kerst- en nieuwjaarsperiode willen we iedereen uitnodigen voor
twee activiteiten.
In de week die kerstmis voorafgaat, vormen Marcel Steendam en
echtgenote Christianne Crommelinck, traditiegetrouw het kapelletje in de
Kruisenstraat om tot een kerststalletje. Het is de gewoonte dat wij tijdens de
KWB-kerststallentocht op zondag 25 december 2011, kerstdag, voor een
bezinning zorgen. U vindt het programma van de kerststallentocht op de
voorlaatste pagina van dit mededelingenblad.
Op nieuwjaarsdag zelf, nodigen we iedereen uit op de nieuwjaarswens op
het pleintje. Die nieuwjaarswens staat speciaal in het teken van de uitgifte
van de drieduizendste pagina van dit mededelingenblad. Meer daarover op
de laatste bladzijde van dit mededelingenblad.
In dit mededelingenblad vindt de lezer verder nog wat plezante weetjes met
een historische achtergrond.

Over “bagge”…
Toen Lionel Braeckman me enkele jaren terug vroeg of ik het Kalkense
woord “bagge” kende, viel ik uit de lucht.
Lionel omschreef “bagge” als een benaming van een maaltijd die zijn vader
in het kroostrijke gezin van zijn ouders tijdens WO II veel zou gegeten
hebben. Voor heel wat mensen zou “bagge” tijdens WO II een heel
belangrijk voedingsmiddel geweest zijn.
Na een zoektocht kwam het antwoord: “bagge” moet zowat een
“verkalkensing” van het vreemde woord Rutabaga zijn. Rutabaga of (gele)
koolraap was inderdaad in slechte tijden in veel landen de oplossing voor
het hongerprobleem. Rutabaga is een wintergroente die niet te verwarren is
met koolrabi of keukenraap. Het is een typische groente van de
Scandinavische landen en de benaming rutabaga zou afkomstig zijn van een
Zweeds dialect.
Koolraap vormt gedeeltelijk ondergronds een verdikte vlezige wortel.
Alhoewel gelijkend op rapen, is het grote verschil dat koolraap meer vorst
verdraagt. Koolrapen worden ook groter en hebben geel, stevig vruchtvlees
binnenin. De bovenste buitenkant (wat boven de grond groeit) van de knol
is roodpaars.
Wie surft op internet, zal vlug een aantal recepten met die groente vinden.
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Schietingen in 1975.
Als thema van Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2012 werd geopteerd
voor (kermis)schietingen. Schietingen op de liggende wip zijn sinds het
einde van de negentiende eeuw zeer populair. Al gauw werden
schuttersmaatschappijen ingericht die ook buiten de kermisperiodes
schietingen inrichtten. Tijdens de jaren 1965-1985 waren er in Kalken niet
minder dan dertien maatschappijen actief.
De vroegere maatschappijen zijn allemaal verdwenen. Enkel de sinds
enkele jaren geleden ontstane schuttersclub De Floerentoeters richten als
maatschappij nu nog kermisschietingen in.
Dat schietingen tijdens de jaren 1970 nog steeds populair waren, moet
onderstaand lijstje van vijf schietingen op nog geen week tijd aantonen. In
het reclaamblad AZ-Wetteren van 3 juli 1975 vonden we de
aankondigingen van niet minder dan vijf schietingen op nog geen week tijd.
Een overzicht:
In café ‟t Schuurken, Zomerstraat 49, Kalken was op zaterdag 5 juli
1975 een schieting gepland, berekend op vijftig schutters.
Op zondag 6 juli 1975 werd in herberg Sportief, Koffiestraat 70 een
schieting gepland berekend op dertig schutters.
Diezelfde dag was een schieting gepland ter gelegenheid van het feest
rond vijftig jaar schutter van Albert Van Der Eedt in herberg De
Poorkuip, Vromondstraat 35 te Kalken. Organiserende maatschappij
was De Maandagschutters. De schieting was berekend op 82 schutters.
Op maandag 7 juli 1975 richtte Télé Boxing Club Kalken bij Kamiel
Van De Weghe, Schriekstraat 1 een schutterswedstrijd in die om 15
uur begon. De schieting was berekend op vijftig schutters.
Op donderdagavond 10 juli 1975 was om 19 uur een schieting gepland
in de zaal van herberg De Pluim bij weduwe Valère Van Bogaert,
Margriet Van Acker. Die schieting was eveneens berekend op vijftig
schutters.
Te noteren:
Molekenskermis met 24 oldtimershow voor auto‟s, moto‟s en fietsen en
6de oldtimerbrommerrondrit: 15 april 2012.
Sint-Pietersfeest met Italiaanse Avond, motorenontmoetingsdag,
kinderactiviteit, barbecue en optredens: 30 juni en 1 juli 2012.
ste
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De twintigste editie van het Kalkense Breughelfeest, anno
1975.
Tijdens het weekend van 12 en 13 juli 1975 ging de twintigste editie van
het Kalkense Breughelfeest door.
Het programma zag er volgens de aankondiging in het Parochieleven St.
Dionysius Kalken van 26 juni 1975 als volgt uit:
- Zaterdag 12 juli te 20 uur.
Denderende show met sound one – showformatie
James Lloyd en Spooky & Sue
- Zondag 13 juli te 15u. tot 03 u.
Pop-rock-festival met
Lennart & Dagleth
Raymond van het Groenewoud
Louisette
Livin‟ Blue
Hand the Knife & The Jets
Videoshow met: The Who – Ten Years After – Crosby – Stills –
Nash & Young – Roger Glover en Gats.
Studie Dynamic – Quadrophonic- Drive-in-show.
Presentatie lichtshow: Dwem Music
- Gezellige bar en frituur.

Aankondiging van een nieuw boek.
DE KEGEL S., Tsjef. Altijd onderweg, Maastricht/Kalken, 2011.
Kleinzoon Sam De Kegel schreef een autobiografie over zijn opa „Tsjef'.
Hij laat voor het overgrote deel van het boek zijn grootvader Jozef De
Kegel aan het woord.
Jozef De Kegel woont nu in de Centrumwijk, maar hij en zijn vrouw
Madeleine hielden, ondertussen ook al enkele decennia geleden, in de
schaduw van Kalkenkerk de goedbeklante herberg Onder den toren open.
Anderen zullen Jozef kennen als taxichauffeur. Ontelbaar zijn de kinderen
die hij met de taxi naar school bracht en eveneens ontelbaar is het aantal
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bruidsparen dat hij naar het altaar begeleidde. We leren Tsjef anderzijds ook
kennen als een gepassioneerde sportliefhebber
Lijken bovenstaande belevenissen evenveel belevenissen die we ons
levendig kunnen voorstellen, dan zijn de periode van zijn jeugd, de eerste
beroepservaringen als melkboer en de harde oorlogstijd dat minder. Het zijn
vooral die niet-alledaagse verhalen die verrassen en die maken dat het boek
een plaats verdient in elke huisbibliotheek.

Een gesigneerd exemplaar van het boek is verkrijgbaar bij auteur Sam De
Kegel. Kostprijs: € 17,00. Een telefoontje of een mailtje volstaan om te
bestellen: sam.dekegel@telenet.be of 0478/424661.

Uitgave Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, editie 2012.
Op maandag 26 december 2011, omstreeks 16 uur wordt de nieuwste editie
voorgesteld in herberg De Meander.
Aan de editie van 2012 werkten mee: herberg Sportvriend, herberg De
Schorpioen, estaminet In den Bouw, Natuurloop Kalken, herberg De
Vriendenkring, Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, feestcomité De Keille,
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken, herberg De Kapelle en
Reuzencomité Kalken.
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Jaarlijkse KWB-kerststallentocht.
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Uitnodiging voor de nieuwjaarswens 2012.

NIEUWJAARSWENS
1 JANUARI 2012
in nieuwjaarscafé Den IJsbeer,
Koffiestraat 81A, 9270 Kalken.
11.30 – 14 uur.
Aandacht voor 3000 pagina’s
Het Sinte-Pieterke Kalken.

v.u. Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, p.a. Kruisenstraat 70, 9270 Kalken.

Jubileumuitgave Het Sinte-Pieterke Kalken.
Op 1 januari 2012 wordt eveneens het mededelingenblad Het Sinte-Pieterke
Kalken uitgegeven met de drieduizendste bladzijde.
Uitzonderlijk wordt dat nummer niet zomaar bedeeld, maar wel op
aanvraag (sintpietersfeest@telenet.be of 0477/39.58.06 of in een gesprekje
van medemens tot een van de werkgroepleden) of aan de mensen die op 1
januari 2012 langskomen voor een wens, een drankje en een babbel.
Het jubileumnummer zal tweeëndertig bladzijden bevatten met
voornamelijk bijdragen over het Kalkense feest- en kermisverleden.
Niet te missen!
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