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Deelnemingsformulier achttiende
oldtimershow en -rondrit
voor AUTO’s en MOTO’s

Molekenskermis Kalken, 2008.
In geval van pech, verwittig ons via een van volgende
telefoonnumers:
0477/39.58.06 - 0495/21.52.29 - 0476/73.26.43
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heet U hartelijk welkom op de
twintigste oldtimershow en -rally voor auto’s en moto’s.
Er is één stopplaats voorzien, namelijk aan het bekend café De
Schorpioen langs de Kalkense Heirweg.
Met het daartoe bestemde bonnetje kan u een gratis verfrissing
bekomen in De Schorpioen.
Onderweg en aan de aankomstplaats zijn enkele vraagjes op te lossen.
v.u.: Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, p.a. Kruisenstraat 70, 9270 Kalken
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Een schiftingsvraag zal de uiteindelijke winnaar van de rondrit
aanduiden. Het vragen- en antwoordformulier vindt u op de laatste
pagina. Het antwoord op de laatste vraag vindt u in de
fototentoonstelling Kermis in Kalken. Die tentoonstelling loopt in zaal
Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72 te Kalken.
Nog enkele praktische tips:
Enkel in de zaal van de Koninklijke Harmonie is er koffie, Irish-coffee
en wafels te verkrijgen, niet in de tent. Na de tocht kan u uiteraard in
de omgeving van de tent terecht voor een ander drankje en voor de
hot-dog of de frietjes met saus (aangehechte bonnetjes).
Omstreeks 17.45 uur heeft de prijsdeling plaats.
Elke ingeschreven deelnemer ontvangt bovendien een aandenken.
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Koffiestraat
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Bezoek de tentoonstelling Kermis in
Kalken.
en los vragen 3 en 4 op.
Austro
Fiat van
Remi
Crabeel,
1921.
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Bijdrage over de kermisbeleving te Kalken tijdens
het interbellum.
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.
Het gemeentebestuur bestond tijdens het interbellum uit twee belangrijke,
maar op politiek vlak elkaar tegenwerkende politieke families. We namen
aan dat wegens die politieke strijd het Sint-Pietersfeest/Sint-Pieterskermis
op geen gemeentelijke steun kon rekenen. Gedeeltelijk ten onrechte blijkt
nu.
Nemen we als eerste 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).
Ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest - of Sint-Pieterskermis zoals het
door de herbergiers en de gemeentesecretaris meermaals werd genoemd –
werd aan enkele herbergiers een beperkte gemeentelijke financiële bijdrage
toegekend.
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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 tgv 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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Vraag- en antwoordblad
Naam : ..............................................................
Adres : ..............................................................
E-mailadres : ……………..…………………..
Voertuig: ……………………………………
Beantwoord de vragen met een getal.
1

2

3

4

Vraag
Antwoord
Wat is het lievelingskledingstuk van
de patron van herberg De
Schorpioen?
1. een Cesarken
2. een Marcelleken
3. een Kamieleken
Je geeft een rondeke voor tien man
die elk een Westmalle triple drinken.
Hoeveel zou je in De Schorpioen
moeten betalen voor dat rondeken?
In welk jaar werd een sledewedstrijd
op de Kalkense Meersen
georganiseerd?
In welk jaar overleed Dr. Jozef
Van De Velde?

Totaal van de antwoorden
Hoe oud in dagen is vandaag het
Schiftings nieuwste werkgroeplid van de
-vraag Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
(Nico)?
5
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Bedankt en tot volgend jaar !?!?!
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