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Editoriaal en programma Feest in de Steenbeekstraat.
Goede gewoontes laten we niet vlug vallen en met het knipoog naar de
lente, nodigen we iedereen uit om op zaterdagmiddag 26 februari 2011
langs te komen in de Steenbeekstraat.
Op de voorpagina staan de drie thema’s van die namiddag vermeld:
wielrennen, meezingen en meedansen.
Bij een gezellige babbel en een drankje kan de slotfase van de
wielerwedstrijd in groep bijgewoond worden.
Na de wedstrijd kan iedereen op gezellige muziek meezingen en
meedansen, en dit van 17 tot ongeveer 21 uur.
Een heerlijke warme kop koffie kan de gelegenheidsfietsers misschien
wel extra bekoren. Ook is er mogelijkheid tot een versnapering.
We nodigen u verder ook uit om eens onze website en blog te bezoeken:
http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
en
http://bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken.
Behalve de aankondiging van onze activiteiten kan u op die websites
ook grasduinen in geschiedkundige gegevens over de kermisviering in
Kalken.
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Feest in de Steenbeekstraat: van doortocht van Omloop Het Volk
tot activiteit ter gelegenheid van Omloop Het Nieuwsblad.
Sinds de eerste doortocht van Omloop Het Volk op de kasseien van
Kalken, was de werkplaats van de familie Kuppens – De Wilde een van
de plaatsen waar Kalken ter gelegenheid van de openingswedstrijd van
het Belgische wielerseizoen, de renners en de lente verwelkomde.
Een eerste passage over de Kalkense kasseien in de eindfase van de
Omloop Het Volk vond plaats eind februari 1998. In de aanloop tot die
gebeurtenis werd her en der in Kalken alles in gereedheid gebracht om
die wedstrijd en de supporters met open armen te ontvangen.
Kalken verkeerde meerdere jaren eind februari – begin maart in een
kermisstemming. Het gemeentebestuur werkte mee en zorgde voor de
nodige logistieke ondersteuning van de verschillende activiteiten in de
Steenbeekstraat, de Krimineelstraat en de Berringstraat.
De doortocht van de wielerwedstrijd zorgde er voor dat die kasseistraten
in ere hersteld werden. De Steenbeekstraat werd aangepakt tijdens de
winter van 2001-2002. We mochten dat ter gelegenheid van de
doortocht van de Omloop Het Volk samen met het gemeentebestuur
vieren.
In 2004 maakte iedereen zich op om de Omloop opnieuw over de
Kalkense kasseien te zien passeren, maar de weergoden beslisten er
anders over. De editie werd kort voor de middag officieel afgeblazen
vanwege een laat winters offensief.
De laatste passage van de Omloop Het Volk over de Kalkense en
Overmeerse kasseien dateert van februari 2008.
In 2009 en 2010 passeerde de Omloop Het Nieuwsblad nog langs de
Kalkense Dendermondsesteenweg, maar deze editie is dat niet meer het
geval. De renners passeren op Kalkens en Laarns grondgebied nog
slechts in de Rivierstraat, de Heirweg, de Colmanstraat en de
Provinciebaan.
We laten die veranderingen niet aan ons hart komen en geven, zoals de
vorige edities, de slotfase weer op groot scherm in het werkhuis van de
familie Kuppens – De Wilde.
We zorgen na de wielerreportage enkele uren voor amusement met
muziek-, meezing- en dansgelegenheid.
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Nog nieuws rond de Kalkense reuzen Stien en Lies.
Wie nog niet in het bezit zou zijn van de studie rond vijftig jaar
Kalkense reuzen Stien en Lies, willen we melden dat er nog steeds
exemplaren van de studie beschikbaar zijn bij de dienst Jeugd en
Cultuur van de gemeente Laarne.
Na de publicatie werden in het nalatenschap van Gaston Poelman nog
enkele documenten gevonden die interessant genoeg zijn om vermeld te
worden.
We gingen er van uit dat Gaston Poelman in het kader van de
reuzengebeurtenis drie toneelstukken geschreven had, al dan niet in
opdracht van het toenmalige reuzenkomité. Na het succesvolle
toneelstuk Hendrik en Margriet, dat opgevoerd werd in het voorjaar van
1960, schreef Gaston midden datzelfde jaar een eerste opvolger: Ze
smijten met stientjes. Op volgende bladzijde is de aankondiging voor de
opvoering van dat stuk ter gelegenheid van Kalkenkermis 1960
opgenomen. Voor de opvoering van dat stuk werd beroep gedaan op
ongeveer dezelfde acteurs die het stuk Hendrik en Margriet gestalte
gaven. Ook werden ongeveer dezelfde personages op de planken
gebracht. In twee van de vijf bedrijven speelt Adhemarken – bedoeling
dat hij een kind was van de Kalkense reuzen Stien en Lies – een
hoofdrol.
Het is dan ook jammer dat, in tegenstelling tot de andere toneelstukken
geschreven door Gaston Poelman (Hendrik en Margriet, Ju mee de giete
en Onzen Haene zit op de maene), van dit stuk tot nog toe geen
toneeltekst gevonden werd.
Mocht iemand die tekst kennen of in bezit hebben, dan zou het fijn dat
te vernemen.
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Illustratie 1. Aankondiging voor de opvoering van het toneelstuk Ze
smijten met stientjes, Kalkenkermis 1960.
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Molekenskermis en het Sint-Pietersfeest, 2011.
Binnenkort kan u ook opnieuw genieten van het oldtimergebeuren op de
wijk De Kruisen ter gelegenheid van Molekenskermis. Mits een beetje
zon kan die activiteit ook de moeilijkste oldtimerliefhebbers bekoren.
We zorgen dat er kermisattracties zijn en dat er voor iedereen eten en
drinken beschikbaar is.
Het Sint-Pietersfeest staat dit jaar op zaterdag in het teken van Cuba. Op
zondag volgen traditioneel de motorendag, de barbecue, de
kinderactiviteit en enkele optredens elkaar op.
Spaarkassen allerhande.
De rode draad in de jaarwerking van de vereniging Met Vlag en Wimpel
anno 2011 is het kermissparen, al dan niet in een herberg. We zamelen
inderdaad gegevens over dat gebruik in en doen daarbij beroep op
iedereen. Mochten jullie bij het opruimen van oude papieren of
documenten stuiten op oude spaarkaarten of foto’s van samenkomsten
van spaarclubs, denk dan aub aan onze oproep: gooi die misschien voor
u onbenullige documenten niet weg, maar geef dan een seintje aan
bijvoorbeeld ondergetekende, André Van De Sompel (0477/39.58.06 of
andre.van.de.sompel@telenet.be).
Een documentje kan er zo uit zien:

Illustratie 2. Lidkaart van spaarmaatschappij De Cauci’s Kalken. Over
die spaarmaatschappij ontbreken voor het ogenblik verdere gegevens.
Uit de erfenis van Gaston Poelman.
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Spaaractie in het kader van Met Vlag en Wimpel, feest in Kalken.
In de brochure Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2011, gratis
verkrijgbaar bij iedere meewerkende organisator, wordt dus aandacht
besteed aan het kermissparen. Naast het verzamelen van gegevens over
dat gebruik, geven de verschillende organisatoren de bezoekers van de
Kalkense kermis- of feestactiviteiten de kans om hun spaarkaarten
tijdens de boerenmarkt (9 oktober 2011 van 14 tot 18 uur) in te ruilen
tegen een drankje.
Bij een bezoek aan een activiteit van een van de deelnemende
organisatoren, krijgt u in het desbetreffende vakje een stempel. Vanaf
drie stempels (één stempel per organisator) wordt u een
bedankingsdrank aangeboden. Levert u de spaarkaart met minstens drie
stempels tijdens de Boerenmarkt in, dan maakt u kans op een extra prijs.
Winnaars worden aan het einde van de Boerenmarkt bekend gemaakt.
De lijst van winnaars kan u raadplegen op de websites van Stichting
Sint-Pietersfeest Kalken en Feestcomité De Keille.
Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken
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Molekenskermis

Vaardekenskermis

Sint-Pietersfeest
Koninklijke Harmonie SintCecilia

Herberg Sportvriend
Eesveldekermis
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Vriendenkring
Husseveldefeesten

Estaminet In Den Bouw

Natuurloop Kalken

Activiteit 15 augustus

Natuurloop

Herberg De
Schorpioen
Derde-meiherinnering op zondag
1 mei

Illustratie 3. Spaartkaart Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2011.
Breng deze spaarkaart mee op een van de activiteiten en laat ze daar
afstempelen.
2875

Overzicht
FEEST IN DE STEENBEEKSTRAAT
26 februari 2011.
in en rond de werkplaats van
de familie Kuppens – De Wilde.
o 14.30 uur:
opening informatie- en drankstand in
werkplaats familie Kuppens-De Wilde.
o vanaf 15 uur:
de Omloop op groot scherm.
o na aankomst van de wedstrijd (van 17 tot
21 uur): Let’s Party !!!

in herberg De Schorpioen.
o de Omloop Het Nieuwsblad op groot scherm.

Met dank aan Feestcomité De Keille,
de Provinciale Uitleendienst Oost-Vlaanderen, gemeentebestuur Laarne en
familie Kuppens – De Wilde.
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