Mededelingenblad van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
19de jg., nr. 5, p. 2531 – 2546
Gratis bedeeld aan sponsors, sympathisanten en bewoners van Bieststraat, Centrumwijk,
Dendermondsesteenweg (deel), Jozef Van De Veldestraat, Mouterijstraat, Noordenbos,
Kerkakker, Koffiestraat, Kouterstraat, Kruisenstraat en Schriekstraat (deel).

MOLEKENSKERMIS
19 – 20 APRIL 2008
Molekenskermis 2007 verliep
onder schitterend zomerweer.
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Editoriaal.
Ondertussen verliepen de eerste twee activiteiten van ons feestjaar
vlekkeloos: de nieuwjaarswens en de activiteit naar aanleiding van de
wielerklassieker Omloop Het Volk. Alhoewel die wedstrijd niet meer in de
Steenbeekstraat passeerde, kwamen heel wat mensen opdagen om samen
met ons de laatste kilometers van die wedstrijd op groot scherm bij te
wonen. We wensen hierbij die bezoekers en de familie Filip en Kristl
Kuppens - De Wilde nogmaals hartelijk te bedanken.
Kort na de
doortocht
van de
Omloop
Het Volk op
de Heirweg
werd in de
werkplaats
van Filip
Kuppens
nagepraat.
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Molekenskermis à la Sint-Pieters is aan de twintigste editie toe.
Molekenskermis blijft sinds de heropstarting in 1989 vooral gelinkt aan de
geschiedenis van transportmiddelen als de auto, de moto, de brommer en
de fiets.
Belangrijkste accent van deze editie is de viering van twintig jaar Stichting
Sint-Pietersfeest Kalken en honderd jaar organisatie van het SintPietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken.
We hopen dat u ook in deze editie uw gading vindt.
Het programma-overzicht vindt u op de laatste bladzijde.
Mogen wij u tot slot attent maken op wat we op de voorlaatste pagina
hebben opgenomen: het is uiterst belangrijk dat u zich, indien u aan een
maaltijd wil deelnemen, tijdig inschrijft!
We wensen iedereen een prettig kermisweekend.

Verkeersregeling en afwijking geluidsnorm op
zaterdag en zondag
19 en 20 april 2008.
Uitzonderlijk geldt voor Molekenskermis een verkeersreglement dat over
twee dagen loopt.
We vragen dan ook van de omwonenden begrip voor die uitzonderlijkheid.
1. Om alles in gereedheid te brengen voor de academische viering, is
het nodig de doorgang Kruisenstraat – Koffiestraat, tussen de
Noordenbos en de toegang tot het voetbalterrein, te
onderbreken vanaf zaterdagmorgen 19 april om 08.00 uur tot
zondagavond 20 april om 19.00 uur. Tijdens die periode geldt
tevens een parkeerverbod voor dat stuk weg.
2. Op zondag 20 april zijn de Koffiestraat en de Kruisenstraat tussen
de kapelletjes en de Noordenbos verkeersvrij van 12 tot 19 uur.
Er geldt ook een parkeerverbod voor die periode. Zo krijgen de
deelnemers aan de oldtimershow voor auto's, moto's en fietsen én
de bezoekers rustig de gelegenheid te genieten van de
oldtimershow en de kermis.
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Voor wat betreft de zaterdagactiviteit, namelijk de academische viering in
openlucht, werd een afwijking van de geluidsnorm verkregen tot 01 uur.

Verdere info over Molekenskermis 2008.

Voor de twintigste editie van Molekenskermis hebben we op de
kleurenaffiche een sepiakleurige retrofoto geplaatst rond herberg Welkom,
Kruisenstraat 14.
Behalve het merendeel van de werkgroepleden poseerden in het midden
van die foto de jongelui die de gelegenheid krijgen om tgv
Molekenskermis hun tweede oldtimerbrommerrondrit te presenteren.
De in dit mededelingenblad geplaatste foto werd genomen door Etienne
Lagaet tijdens de fotosessie in december 2007.
De aangebrachte borden verwezen enerzijds naar de benaming van de
herberg en de voornaamste bierleverancier en het gelijknamige biermerk.
De herberg Welkom was een van de vele herbergen die de Kruisenstraat
ooit rijk was. De herberg sloot in de jaren zeventig van vorige eeuw.
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De herberg Kruisenstraat 14 werd in de 20ste eeuw opeenvolgend uitgebaat
door:
1. Henri De Cock (°1861) en Marie Leonie Van Ransbeeck (°1864).
Het echtpaar verhuisde in 1909 naar Neder-over-Heembeek
2. Jozef Vermeiren (1868-1941), echtgenoot van Leontine Maria De
Fré (1865-1919) en Cordula Herrebaut (1889-1946); De herberg
had toen als uithangbord Van het Duivelseiland verlost.
3. Theofiel Bracke (1886-1947) en Rosalie De Maesschalck (18891978). De herberg kreeg de naam Welkom.
4. Roger Ongena (1926-1975) en Marie Bracke (°1926).
Het bordje “Textiel” heeft betrekking op de nevenactiviteit die de familie
Bracke – De Maesschalck uitvoerde: de vooral ambulante verkoop van
textielproducten.
De borden “Superia” en “Van Hauwaert” moesten verwijzen naar de
hoofdactiviteit van Molekenskermis: de oldtimershow voor auto’s, moto’s,
brommers en fietsen.

Kermisattracties voor de kinderen.
Kermisattracties vormen een wezenlijk onderdeel van Molekenskermis en
dat willen we zo houden, al is het niet altijd even gemakkelijk.

Omtrent Devotionalia.
Voor de zevende keer richten we ter gelegenheid van Molekenskermis een
ruilbeurs in voor devotionalia.
Onder devotionalia wordt verstaan alle voorwerpen die betrekking hebben
tot de godsdienstbeleving (in dit geval de katholieke godsdienst): bijbelboeken, bidprentjes, overlijdensberichten, devotieboeken, bedevaartvaantjes, heiligenbeelden of communiekaartjes, enz...
Op het vlak van volkskunde en genealogie (stamboomonderzoek) kunnen
documenten als doodsbrieven en bidprentjes ons van nut zijn. Je vindt er,
naast de gegevens over de overledene en diens familie bijvoorbeeld ook
gegevens over vroeger heersende klassentegenstellingen en gebruiken bij
een begrafenis. Vaak zijn de foto’s van de overledene op het bidprentje het
enige nog bewaarde of voor iedereen toegankelijke fotografisch materiaal.
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Academische viering en tentoonstelling 20-100, Kermissen in
Kalken.
Onder leiding van moderator Marc Peleman vertellen drie betrokkenen bij
het kermisgebeuren, onder wie kermisfanaat Michel Follet, over hun
ervaringen.
Werken verder mee aan de academische viering: Robert Bracke,
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken, Muziekatelier Kalken vzw,
André Baert en de Kalkense Reuzen Stien en Lies.
Verder doen we beroep op de provinciale uitleendienst Oost-Vlaanderen en
feestcomité De Keille.
Het gemeentebestuur van Laarne willen we tenslotte bedanken voor de
toestemming om archiefonderzoek te doen in het gemeentelijk archief.
Zorg dat je er bij bent op zaterdag 19 april 2008 om 19 uur in de
onmiddellijke omgeving van het braakliggend terrein in de Koffiestraat.
Wie op zaterdagavond de tentoonstelling rond Kermis in Kalken – een
vervolg van de tentoonstelling van oktober 2003 – niet bezocht heeft, kan
dat uiteraard op zondag ook, van 12 tot 18 uur.
Iedereen is uiteraard hartelijk uitgenodigd op deze openluchtactiviteit.
Gratis toegang.
Bij heel slecht weer wordt uitgeweken naar de zaal van de Koninklijke
Harmonie.

Maaltijd in zaal Koninklijke Harmonie.
Op zondagmiddag serveren we frietjes met kip en aangepaste saus en
groenten. Het inschrijvingsformulier vindt u op de voorlaatste bladzijde.

20ste Oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen.
2de oldtimerbrommerrondrit.
Henri Bruyneel en zijn collega’s oldtimerliefhebbers van onder andere De
Gentsche Retrowielen en D’Antieke Velokes zorgen voor de twintigste keer
voor een activiteit waar gezelligheid en kameraadschap troef is.
Alle deelnemers, dus ook de deelnemers aan de tweede
oldtimerbrommerrondrit, verzamelen tussen 12 en 13 uur in de
onmiddellijke omgeving van wat we Het Sint-Pieterspleintje noemen.
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Vanaf 13 uur wordt de start gegeven van de rondritten. Bij die start zal het
een en ander over de voertuigen verteld worden, kwestie van u, bezoeker
of deelnemer, zoveel mogelijk informatie mee te geven.
Vanaf 16 uur verwachten we de deelnemers terug in de KoffiestraatKruisenstraat. U kan dan rustig langs de voertuigen wandelen en genieten
van een babbel, een drankje of een versnapering.

Wafels en Irish-coffee in zaal Koninklijke Harmonie.
Met het decor van de tentoonstelling rond het kermisleven in Kalken kan u
genieten van enkele momenten rust met wafels en Irish-coffee.

Levensgenieterstocht.
Op zaterdagavond 26 april 2008 nodigen we u uit op onze
levensgenieterstocht.
We bieden de deelnemers een tocht aan langs vijf herbergen in de
onmiddellijke omgeving, weliswaar is het traject nu een beetje aangepast.
Verzamelen doen we om 18.30 uur stipt voor het aperitief in café
Koninklijke Harmonie in de Koffiestraat.
Traiteur 't Kapiteintje verzorgt de maaltijd
en we overgieten de tocht met
amusementsmuziek, culinaire weetjes en
wat humor.
Deelnemen kan aan € 25,00 per persoon.
Het inschrijvingsformulier werd afgedrukt
op de voorlaatste pagina van dit
mededelingenblad.

Molekenskermis 2008 kan niet doorgaan zonder de medewerking van
het gemeentebestuur Laarne, het personeel van de technische dienst
Laarne, de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen, de sponsors, de
medewerkers en natuurlijk de omwonenden en de bezoekers.
Voor medewerking aan de tentoonstelling en de academische viering
danken we iedereen die foto’s en gegevens ter beschikking heeft
gesteld en voor de logistieke medewerking van feestcomité De Keille.
Nogmaals van harte dank.
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Kermissen en feesten: een korte terug- en vooruitblik.
Sta ons toe bij het ingaan van het twintigste werkjaar van de Stichting SintPietersfeest Kalken even te mijmeren…
De voorbije twintig jaar, een generatie zeg maar, namen we afscheid van
heel wat familieleden, vrienden, buren en mensen die er in hun leven voor
gezorgd hebben dat een aantal kermis- en feesttradities opgestart of verder
gezet werden. We noemen geen namen, maar we zijn daar iedereen enorm
dankbaar voor.
Uit hun verhalen en daden bleek vooral de wilskracht om samen iets te
beleven, om samen iets te organiseren, om samen feest en kermis te vieren.
En dat niet alles altijd van een leien dakje liep, laat zich raden.
Om kermis of feest te vieren is er echter ook ruimte nodig. We denken
daarbij niet alleen aan een open ruimte in een woonomgeving, maar ook
aan cafés en de er bijhorende zalen of zaaltjes. Last but not least moet er
ook in het tijdgebruik en het budget van ons en onze medemensen de
nodige ruimte of plaats voorzien blijven om in een lokale gemeenschap
feest te kunnen vieren.
We moeten er allemaal samen aan werken opdat aan al die voorwaarden in
de nabije en verre toekomst verder kan voldaan worden.

Bijdrage over de kermisbeleving te Kalken.
Wat uit mondelinge overlevering reeds jaren terug als details werden
opgetekend, kon na archiefonderzoek beter in de tijd geplaatst of beter
geïllustreerd worden. We moeten op basis van dat nieuw geconsulteerd
bronnenmateriaal in het gemeentearchief Kalken, bewaard in het
gemeentehuis te Laarne, een aantal tot nu toe aangenomen feiten een
bijkleuren.
We nemen daarbij als voorbeelden het Sint-Pietersfeest en
Koffiestraatkermis.
Het gemeentebestuur bestond tijdens het interbellum uit twee belangrijke,
maar op politiek vlak elkaar tegenwerkende politieke families. Die
tegenstelling moet echter niet als negatief ervaren worden voor de
kermistradities, integendeel.
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We namen aan dat wegens die politieke strijd het Sint-Pietersfeest/SintPieterskermis op geen gemeentelijke steun kon rekenen. Gedeeltelijk ten
onrechte blijkt nu.
Nemen we als voorbeeld het verhaal rond Koffiestraatkermis. Het
ontstaan van die kermis werd ons gesitueerd in de jaren dertig van de
twintigste eeuw, als rechtstreeks gevolg van de zeer goede prestaties van
de jeugdige wielrenner Albert Van Laere die in de Koffiestraat woonde.
Een eerste vermelding van gemeentelijke financiële ondersteuning van de
wijkkermis in de “Coffiestraat” vinden we in 1935. Toen werd aan
herbergier Eugeen Lauwaet de gebruikelijke som van vijftig frank
toegekend, waarschijnlijk als tegemoetkoming voor het inrichten van een
wielerwedstrijd. Koffiestraatkermis werd gevierd op de feestdag van 15
augustus. Maar daarmee kwamen de organisatoren van de nieuwe kermis
in het vaarwater van de oudere kermis die het weekend na 15 augustus
werd gevierd, namelijk de wijkkermis Rattenhoek, ook genoemd
Pirekermis, wijkkermis Mexico of de wijkkermis Scheestraat (afhankelijk
van de herbergier die de aanvraag tot financiële ondersteuning had
ingediend).
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Grafiek 1. Bedragen in Belgische frank die op de gemeentelijke
begroting voor openbare feesten werden opgenomen,
periode 1912-1938.
Ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest - of Sint-Pieterskermis zoals het
door de herbergiers en de gemeentesecretaris meermaals werd genoemd –
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werd aan enkele herbergiers een beperkte gemeentelijke financiële bijdrage
toegekend.
Dat gebeurde onder andere “tot opluistering van het Sint-Pietersfeest” van
1928 en 1929 aan herbergier Edmond Claus. Begin juli 1931 ontving
herbergierster Maria De Kesel voor de organisatie van een velokoers ter
gelegenheid van de kermis Cruisen (= ongetwijfeld het Sint-Pietersfeest)
een tegemoetkoming van 50 frank. De daaropvolgende drie jaar kreeg
herbergier Richard Lammens jaarlijks een hulpgeld van 50 frank toegekend
voor de organisatie van een velokoers ter gelegenheid van kermis St.Pieter-Cruisen. In 1935 kreeg herbergier Vital Bracke een gemeentelijke
bijdrage. In 1937 en 1938 was het de beurt aan Herbergier Michel
Verschraegen om een bijdrage te ontvangen. Maria De Lausnay ontving in
1939 de gebruikelijke steun van 50 frank.
De vaste onderdelen van de gemeentelijke begroting en uitgave voor
openbare feesten tijdens de periode tussen de beide wereldoorlogen (het
interbellum) waren - ongeveer in orde van belangrijkheid - de volgende:
- het vuurwerk ter gelegenheid van Kalkenkermis.
- het prijzengeld, de medailles, de tafelkosten van de keurders en het
plaatsen en wegnemen van de staken waaraan de dieren werden
vastgemaakt ter gelegenheid van de jaarmarkt van Kalkenkermis.
- De kostprijs voor het drukken van de aankondigingen van de 11juliviering, de 21-juliviering en Kalkenkermis.
- de tafelkosten voor de gendarmes die de orde tijdens Kalkenkermis
dienden te bewaren.
- het opzetten, het afbreken en het onderhoud van de gemeentelijke
(muziek)kiosk ter gelegenheid van de 21-juliviering en
Kalkenkermis.
- de aankondiging van de openbare feesten door het luiden der
klokken, het schieten met de kanonnetjes en de aankoop en het
onderhoud van vaandels.
- de steun aan wijkkermissen, meestal voor het inrichten van
velokoersen.
- de viering van jubilea voor 50 en/of 60 jaar huwelijk.
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We zouden bijna vergeten dat de periode van de jaren 1930 ook een
periode was van economische problemen en van hoge werkloosheid.
De gemeentelijke begrotingen voor openbare feesten in Kalken voor
periode 1947-1968 (zie grafiek 2) omvatten vooral de uitgaven voor
bekostiging van het vuurwerk en de jaarmarkt ter gelegenheid van
jaarlijkse Kalkenkermis en de uitgaven voor de vieringen van gouden
briljanten huwelijken.
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Grafiek 2. Evolutie van de begrotingsposten voor openbare feesten,
sportverenigingen en de gemeentelijke harmonie, periode 1947-1968.
Nieuw in vergelijking tot de periode van het interbellum was dat er vanaf
1950, naast de post openbare feesten, aparte begrotingsposten bestonden
voor steun aan sportverenigingen (vooral voor het inrichten van
wielerwedstrijden) en de plaatselijke muziekmaatschappij, de Koninklijke
Harmonie St.-Cecilia Kalken. We hebben al eerder gezien dat
wielerwedstrijden en muziekoptredens belangrijke onderdelen van een
(wijk)kermis vormden, zodat de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor
feestelijkheden allerhande relatief hoog opliep.
Wenst u meer te weten over het kermisgebeuren te Kalken, dan nodigen
we u uit om op zondagnamiddag 20 april 2008 de tentoonstelling
20-100 Kermis in Kalken te bezoeken.
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Boeken cadeau voor Herman Brusselmans*.
Ook voor u?
De trilogie Geloof, Hoop en Liefde
- boek 1: Thuis is waar het hart is
- boek 2: Richard
- boek 3: Beau
is een werk van Patricia Van der Mispel (°Gent, 1957). Zij woont sinds
1987 in de Jozef Van De Veldestraat en werkt in een boekhandel.
“Ik ben zot van lettertjes,” zegt ze zelf. Ze schrijft al haar hele leven, al
bleef weinig of niets bewaard van haar vroegere werk. Andere hobbies van
haar zijn: tuinieren, reizen, tekenen, maar vooral … lezen.

Patricia Van der Mispel en het
voorblad van het derde boekdeel.
Op de cover van elk boekdeel prijkt
de heide rond Yorkshire (NoordEngeland).
* Leuke anekdote: een kennis van Patricia kocht het boek
als verjaardagsgeschenk voor zijn vriend Herman. Bleek
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dat het om de bekende auteur Herman Brusselmans
ging…
De drie boekdelen vormen één fictieve liefdesroman die zowat de hele
20ste eeuw omspant en de lezer brengt van Gent naar Engeland tot
Australië.
De centrale figuur is het weesmeisje Elisabeth (°1911) dat opgroeit in een
Gents klooster. Wanneer blijkt dat haar ouders haar een erfenis nalieten in
Noord-Engeland, trekt zij daarheen.
Ze leert er vele vrienden kennen en wordt verliefd op twee ervan. Een
keuze maken tussen de oudere, ietwat zonderlinge Richard en de knappe
Australiër Ross valt Elisabeth moeilijk. De rest vertellen we uiteraard
niet…
Patricia schrijft het verhaal alsof het zich voor haar ogen afspeelt. De
personages dicteren haar als het ware wat ze moet schrijven. Het resultaat
is een uitvoerig verhaal. Daarin volgt ze het voorbeeld van haar favoriete
auteur, de Amerikaan James A. Michener (1907-1997). Hij verwierf vooral
faam door zijn historische romans, die zich steeds afspelen in een bepaald
land of bepaalde streek en waarbij het leven van verschillende generaties
wordt beschreven. Zijn werken zijn vaak omvangrijk maar vlot leesbaar.
Als je schrijft, wil je vooral gelezen worden, of je boek al dan niet door
traditionele uitgeverijen gedrukt wordt, is van geen of minder belang.
Wie Patricia’s boeken, goed voor ongeveer 860 pagina’s leesplezier, wil
bestellen, kan dat zelf doen via www.wwaow.com (of uitzonderlijk bij de
schrijfster zelf). Op voorgenoemde website kan je een stukje tekst lezen als
introductie.
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Andere wijkgebonden kermissen of feesten.
Eesveldekermis in en rond café Sportvriend
Donderdag 1 mei 2008: kermisschieting en kantboogschieting.
Vrijdag 2 mei 2008: kermismaaltijd (varkensgebraad aan ’t spit)
Zaterdag 3 mei 2008: seriekaarting
Zondag 4 mei 2008: afsluiter
Verdere informatie: 09/367.57.92

Feestcomité De Keille
Werkgroep De Keille organiseert tijdens het weekend van 31 mei en 1 juni
2008 opnieuw de Keillefeesten.
Op zaterdagavond 31 mei 2008 is er het hammetjesfestijn.
Op zondagmiddag 1 juni 2008 wordt u uitgenodigd op het aperitief en de
kaarting.
‘s Namiddags is de tent voorbehouden voor de kinderen. Volwassenen
dienen alles van op afstand gade te slaan…

Periodefietszoektocht
In het kader van Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2008 wordt een
periodefietszoektocht ingericht in en rond Kalken. De afstand bedraagt
ongeveer 23 km. Deelnemingsbrochures kunnen in alle Kalkense
herbergen en medewerkende verenigingen aangeschaft worden aan de prijs
van € 2,50.
De fietszoektocht loopt van 19 april 2008 (Molekenskermis) tot en met
Kalkenkermiszondag 21 september 2008.
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Inschrijvingsformulier
Maaltijd Kip met frietjes, aangepaste groenten en saus,
zondag 20 april 2008.
te bezorgen ten laatste op woensdag 16 april 2008 bij de voorzitter,
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70.

Ondergetekende ……………………………………
schrijft in voor de maaltijd op zondag 20 april 2008,
met ………personen en betaalt hierbij ……. x € 8,00 (> 12
jaar) + … x € 5,00 (6 à 12 jaar) + … x gratis (< 6 jaar) = € …
handtekening,

Inschrijvingsformulier
Levensgenieterstocht,
zaterdag 26 april 2008
te bezorgen ten laatste op woensdag 23 april 2008 bij de voorzitter,
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70.

Ondergetekende ……………………………………
schrijft in voor de Levensgenieterstocht op zaterdag 26 april
2008 om 18.30 uur met ………… personen en betaalt hierbij
……. x € 25,00 = € ………………
handtekening,
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Programma Molekenskermis 2008.
Zaterdag 19 april 2008
•

7 tot 13 uur. Ruilbeurs Devotionalia en doodsprentjes in zaal
Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, Kalken.
Toegangsprijs € 1,00.

•

19 uur: Academische viering in het kader van 20 jaar Stichting SintPietersfeest Kalken en 100 jaar georganiseerd Sint-Pietersfeest op de
wijk De Kruisen te Kalken. Activiteit in openlucht, in uitzonderlijke
omstandigheden wordt uitgeweken naar zaal Koninklijke Harmonie.

Zondag 20 april 2008
• 12 tot 18 uur: Fototentoonstelling
20-100 Kermis in Kalken.
in zaal Koninklijke Harmonie, gratis toegang.
•

12 tot 14 uur: Maaltijd Frietjes met kip, groenten en sausen
in zaal Koninklijke Harmonie.

• 12 tot 18 uur:
20ste oldtimershow en –rally voor auto’s, moto’s en fietsen
2de oldtimerbrommerrondrit
• 14 tot 18 uur: Koffie, Irish Coffee en wafels
in zaal Koninklijke Harmonie
• Doorlopend kermisattracties.

Zaterdag 21 april 2007, achtste kermisdag
• 18.30 uur: Levensgenieterstocht
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