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Editoriaal.
Molekenskermis ligt weer al enkele weken achter ons. Het mooie weer
zorgde ervoor dat de kermis op een grote opkomst kon rekenen. We
konden bij die gelegenheid ook de start van het Stien-en Liesjaar vieren.
Hoog tijd om u op de hoogte te brengen van het programma van het
tweeeëntwintigste Sint-Pietersfeest sinds de herneming in 1989. Het feest
2010 is opgebouwd rond de thema’s die de laatste jaren werden
gehandhaafd: een thema-avond op zaterdagavond, een barbecue op
zondagmiddag, een motorenontmoetingsdag en enkele optredens. Voor de
kinderen is er het springkasteel en een parcours rond volkssporten.
Het Sint-Pietersfeest staat opnieuw in het teken van de campagne
Vlaanderen Feest! Hoogtepunten moeten ditmaal de Congolese Avond
(met muziek en dans), de motorenontmoetingsdag en het optreden van
Slippery People worden. Muziek, dans en culinaire genoegens dragen
opnieuw het Sint-Pietersfeest waartoe u uiteraard van harte wordt
uitgenodigd. In het kader van het Stien- en Liesjaar, zullen ook onze
Kalkense reuzen een oogje in het zeil houden.
We wensen iedereen dan ook te bedanken voor de financiële steun en de
aankoop van steunkaarten met gratis tombola. Nog tot 1 juli kan u onze
mensen op verkooptocht in Kalken tegenkomen. Trekking van de tombola
is dus voorzien op donderdag 1 juli 2010. We herhalen nog eventjes dat u
op minstens twee manieren op de hoogte wordt gesteld van de uitslag van
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die tombola: via een strooibriefje in de bus de eerste weken van juli en via
onze website. Veel geluk !!!
Mogen we ook nog vragen rekening te houden met de aandachtspunten op
deze bladzijde?
Heel hartelijk dank.

AANDACHTSPUNT VERKEER.
Op zaterdag 3 juli 2010 wordt de Kruisenstraat van aan de
Noordenbos (de toegang tot de Noordenbos vanuit de
Koffiestraat blijft verzekerd) tot de toegang van het terrein
FCHO Kalken van 18 tot 03 uur verkeersvrij gehouden.
Op zondag 4 juli 2010 wordt de Kruisenstraat van nr. 1 tot nr. 17
als parkeerplaats gebruikt voor de deelnemers aan de
motorenontmoetingsdag van 7.30 tot 18 uur, maar met
mogelijkheid tot plaatselijk verkeer voor de bewoners van dat
deel van de straat.
Verder werd toestemming gekregen om een deel van de
Koffiestraat en de Kruisenstraat, namelijk het deel tussen de
Noordenbos en de toegang tot het voetbalveld van FCHO
Kalken, vrij te houden op zondag 4 juli 2010 van 07.30 tot 23
uur.
AANDACHTSPUNT GELUID.
Een afwijking op het KB van 24 februari 1977 (geluidsnormen)
werd verkregen voor volgende activiteiten:
- muziekoptredens en dansavond op zaterdag 3 juli
2010 tot 03 uur.
- muziekoptredens op zondag 4 juli 2010 tot 23 uur.
Contactgegevens: Andrzé Van De Sompel, 0477/39.58.06
Verdere info:
http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu.
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In het teken van de Democratische Republiek Congo.
Zoals bij de vorige edities, wordt op zaterdagavond aandacht besteed aan
een bepaalde streek of land. Na de Afrikaanse Avond (2001), de Griekse
Avond (2002), de Braziliaanse Avond (2003), de Spaanse Avond (2004),
de Hongaarse Avond (2005), de Hawaïaanse Avond (2006), de
Mexicaanse Avond (2007), de Ierse Avond (2008) en de Vlaamse Avond
(2009) kozen we voor de organisatie van een Congolese Avond.
De Congolese Avond zal min of meer volgens het vertrouwde stramien
verlopen: een voorprogramma van 19 tot 21 uur met een tentoonstelling
rond een deel van het leven van drie Belgische families (lees Kalkense en
Laarnse gezinnen) in het Congo van de jaren 1950 tot 1970, een culturele
hoek en een verkoopstand met kleding en allerhande siervoorwerpen en de
mogelijkheid om te proeven van de Congolese keuken.
De hoofdact bestaat uit een optreden van de Congolese zang- en dansgroep
Sangalayi van 21 uur tot 23 uur. Zij brengen een uitgebreid gamma aan
traditionele muziek en dans.

Illustratie 1. De lokale bevolking uit Noord-Congo brengt katoen naar de
markt, periode 1955-1960. Foto verzameling familie Braeckman.
Na de optredens is het aan de bezoekers. Onze disc-jockey zorgt voor
stemmige dansmuziek.
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12de Motorenontmoetingsdag.
Op zondag kunnen motorrijders voor de 12de keer deelnemen aan een tocht
die door Dirk, Henri en Nico werd uitgestippeld. De toeristische route van
ongeveer 180 km leidt de deelnemers langs mooie plekjes. De tocht is niet
alleen bepijld, ook een roadbook is ter beschikking.
Hoe deelnemen?
Deelnemen kan na inschrijving op de dag zelf aan € 6,00/rijder en €
5,00/duozitter.
Dat geeft recht op een ontbijt met spek en eieren (van 8 tot 11 uur in zaal
Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, Kalken), een drankbonnetje en een
aandenken bij terugkomt in de feesttent.
Het deelnemingsbedrag wordt volledig gespendeerd aan de organisatie van
het evenement.
Samenkomst en vertrek:
Aan de feesttent in de Koffiestraat, van 8 tot 14 uur
Afsluiting Motorendag:
Als afsluiting van de motorenontmoetingsdag treedt muziekgroep The
Wranglers op om 16 uur.
Bijkomende
inlichtingen:
Henri Bruyneel:
0476-73.26.43
Dirk Kuppens:
0486-88.70.35

Illustratie 2.
Motorenontmoetingsdag
2007.
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Optreden The Gentle Jazz Men.
Tijdens de barbecue spelen de muzikanten van The Gentle Jazz Men
op het podium en aan tafel lichte en speelse jazz.

Illustratie 3. The Gentle Jazz Men.

Optreden The Wranglers.
The Wranglers sluiten de motorenontmoetingsdag af met covers uit de
jaren 1970 tot 1970.

Illustratie 4. The Wranglers.
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Optreden Slippery People.
Uit Lochrsti komt de groep die deze editie van het Sint-Pietersfeest afsluit.
Zondagavond vanaf 20 uur brengt coverband Slippery People een
aanstekelijke mix van rock- en popnummers uit de jaren ’70 tot nu. De
klemtoon ligt op leute en ambiance, met nummers die een hoog
dansgehalte hebben en/of iedereen uitnodigen tot meezingen (of
meebrullen).

Illustratie 5. Slippery People in actie.

Kindernamiddag op zondagnamiddag.
Onder begeleiding kunnen de kinderen terecht op het springkasteel en
deelnemen aan het volksspelenparcours.
In de deelnameprijs van € 2,00 is een drankje inbegrepen.
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BARBECUE (zondag van 12 tot 14 uur).
Keuze uit een vleesmenu, een vismenu of een vegetarisch
menu.
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u uit op de barbecue ter gelegenheid
van het Sint-Pietersfeest. De barbecue wordt verzorgd door ’t Kapiteintje.
De vleesbarbecue bestaat voor de volwassenen en +12-jarigen uit drie
vleesgerechten aangevuld met de gepaste groenten. Voor de –12-jarigen
wordt het aantal vleesgerechten beperkt tot een.
De vegetarische barbecue omvat een verrassingspakket en de visbarbecue
bestaat uit twee visgerechten aangevuld met uiteraard groenten en sauzen.
De deelnameprijs voor de vlees- en vegetarische barbecue bedraagt
- voor de volwassenen en +12-jarigen
€ 12,00
- voor de 6-12 jarigen
€ 6,00
- voor de –6 jarigen
gratis
Voor de visbarbecue wordt volgende deelnameprijs gevraagd:
- voor de volwassenen en +12-jarigen
€ 14,00
- voor de 6-12 jarigen
€ 7,00
- voor de –6 jarigen
gratis
Inschrijven (de plaatsen zijn beperkt) kan tot uiterlijk
01 juli 2009, bij voorkeur via het strookje op de voorlaatste pagina,
bij André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, Kalken.

Beelden uit de Koffiestraat kort na WO II.
Onlangs kreeg ik van Luc Van Hulle de vraag een foto uit Kalken in een
ruimer kader te plaatsen. De foto, opgenomen als illustratie 6, dateert
waarschijnlijk uit de periode kort na WO II en is genomen in de
Koffiestraat.
We zien er leden van de Gentse muziekmaatschappij en fanfare De
Kulders op uitstap, mogelijk op uitnodiging van Kalkenaar Gustaaf
Piens. In elk geval bestaan er foto’s van Gustaaf in gesprek met enkele
van de Gentse weesjongens die deel uitmaakten van die fanfare. De
jonge muzikanten hadden een blauw laken kostuum en een alpenmuts.
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Illustratie 6. Optocht van de fanfare van De Kulders uit Gent in de
Koffiestraat. Verzameling Luc Van Hulle.

Illustratie 7. De Kulders ontvangen door en bij Gustaaf Piens (vooraan
links) in de Koffiestraat. Herkomst foto onduidelijk.
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Alle woningen op illustratie 6 zijn verdwenen, behalve de huidige
nummers Koffiestraat 31 en 33 waarvan we bovenaan in het midden een
fragment zien (zie illustratie 8).
Illustratie 8.
Foto van de twee woningen in
de
Koffiestraat,
huidige
nummers 31 en 33, gebouwd
door de familie De Veirman.
Bemerk de omheinde voortuin
die nu plaats gemaakt heeft
voor een parkeerstrook.

Foto verzameling Gaby De
Veirman.
In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (http://inventaris.vioe.be)
staat volgende beschrijving van de woningen in illustratie 8.
Ensemble van twee burgerhuizen, volgens gegevens uit het
kadasterarchief opgetrokken in 1933 door onderwijzer Matthijs De
Veirman (ingebruikname in 1934). Gekoppelde enkelhuizen van twee
bouwlagen en elk twee traveeën. Baksteenbouw op hardstenen plint
en onder zadeldak met mechanische pannen. Straatgevel in
spiegelbeeldthema, meet parement van witgeglazuurde steen, in
combinatie met bruin geglazuurde steen voor de doorgetrokken
boven- en onderdorpels, de lekdrempelversiering, strekken en fries
onder houten kroonlijst op klossen. Verdieping met erkers op
getrapte onderbouw. Rechthoekige openingen met deels bewaard
houtwerk, onder meer schuiframen met sculpturaal bewerkte
tussendorpels in art-decostijl.
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Fietszoektochtdeelnemingsbrochures beschikbaar.
In Kalken beschikken we nog over twaalf herbergen: De Beize,
Parochiehuis, De Halve Maan, Koninklijke Harmonie, Den Après Sport, ’t
Kriekske, Estaminet In den Bouw, De Schorpioen, De Groene Meersen, De
Meander, Sportvriend en Vriendenkring. Daar kunnen de
deelnemingsbrochures van de fietszoektocht van Met Vlag en Wimpel,
Feest in Kalken bekomen worden aan de prijs van € 2,50.
De zoektocht over een afstand van ongeveer 19 km loopt tot 19 september
2010.

Bedanking.
Meewerkende instanties: Vlaanderen Feest, VERKO, Gemeentebestuur
Laarne, Politiezone Wetteren – Wichelen – Laarne, de gemeentelijke
Technische Dienst, de Provinciale Uitleendienst, Feestcomité De Keille en
Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken.
Voor de organisatie van het Sint-Pietersfeest kunnen we telkens beroep
doen op vrijwilligers: voor de bedeling van de mededelingenblaadjes, voor
het opzetten van de tent, voor hulp bij bediening, voor de technische
bijstand van de optredens, voor de opruimingswerken, …
Namen noemen is niet de bedoeling, maar we willen iedereen die zelfs het
minste steentje bijdraagt, van harte bedanken.

INSCHRIJVINGSSTROOK BARBECUE 4 Juli 2010
Ondergetekende ……………………………………………….
schrijft in voor de barbecue van 4 juli 2010 voor
- vleesbarbecue met … volwassenen/+12-jarigen, … 6-12 jarigen en
… –6jarigen,
- vegetarische barbecue met … volwassenen/+12-jarigen, … 6-12 jarigen
en … –6jarigen,
- visbarbecue met … volwassenen/+12-jarigen, … 6-12 jarigen en
… –6jarigen
en betaalt hierbij ….. x € 14,00 + ….. x € 12,00 + .….x € 7,00 + …..
€ 6,00 = € ……..
Handtekening
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Overzicht Programma Sint-Pietersfeest 2010.
Zaterdag 3 juli 2010.

CONGOLESE AVOND
Vanaf 19 uur doorlopend:
Proeverij Congolese gerechten.
Tentoonstelling Belgen in Congo tijdens de periode rond
de Congolese Onafhankelijkheid.
Cultureel hoekje.
Om 21.00 uur:
Optreden zang- en dansgroep SANGALAYI.
Vanaf 23 uur:
Dansavond met discobar Megavox.
Zondag 4 juli 2010
12de Motorenontmoetingsdag
startmogelijkheid van 8 tot 14uur
Barbecue
van 12 tot 14 uur
Voor de kinderen
springkasteel en volksspelen
14 tot 17 uur
Barbecueconcert door
The Gentle Jazz Men
vanaf 12.30 uur
Optreden The Wranglers
16.30 uur
Optreden Slippery People
20 uur
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