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Editoriaal.
We kijken uit naar de activiteiten tijdens het zesentwintigste werkjaar
van onze werkgroep. Het zal een werkjaar worden met enkele
aanpassingen op het vlak van programmatie.
Ondertussen werd op het Sint-Pieterspleintje de kerstboom geplant,
versierd en verlicht. Hij zal licht in de duisternis brengen.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan twee ondertussen
traditionele eindejaarsactiviteiten: de KWB-kerststallentocht en onze
twintigste nieuwjaarswens in gelegenheidscafé Den IJSBEER, niet op
nieuwjaarsdag, maar wel op vrijdagavond 3 januari 2014.
Laat u niet pramen en kom die avond even naar het Sint-Pieterspleintje
voor een hapje, een drankje en een nieuwjaarsgedachte. Je kan er tevens
een prachtige prijs winnen.

Aan iedereen Zalig
Kerstfeest
en voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst!!!
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Planning activiteiten feestjaar 2014.
1. Nieuwjaarswens in openlucht, vrijdag 3 januari 2014.
De nieuwjaarswens, die openstaat voor iedereen, vindt naar jaarlijkse
gewoonte plaats in het gelegenheidscafé Den IJsbeer op het
braakliggend terrein van de Koffiestraat 81a.
Oproep: wie zijn/haar kerstboom kort na Nieuwjaar reeds beu zou zijn,
kan die op donderdag 2 januari 2014 bij ons aan gelegenheidscafé Den
IJsbeer kwijt.
2. Molekenskermis, 27 april 2014.
Uiteraard staat Molekenskermis 2014 opnieuw in het teken van oldtimers.
Wat nieuw is, is het feit dat we enkel auto’s en moto’s zullen toelaten van
vóór 1975. Voor fietsers verandert er niets.
Voor de achtste keer zal natuurlijk ook de brommerrondrit georganiseerd
worden.
Afsluiten doen we Molekenskermis 2014 met het optreden van een
covergroep met aangepaste muziek.
Uiteraard zullen er kermisattracties zijn en wordt er gezorgd voor hapjes
en drankjes.

Illustratie 2. Een deel van de ongeveer 185 deelnemende brommers vóór
de start van de zevende oldtimerbrommerrit tgv Molekenskermis 2013.
Foto Annelies De Wilde.
3253

3. Sint-Pietersfeest, 28 en 29 juni 2014.
Het Sint-Pietersfeest 2014 zal starten met een loopevenement op
zaterdagavond 28 juni. Bedoeling is heel wat jongeren en sportievelingen
van alle leeftijden te verwelkomen. Een afwisselend parcours zal
uitgetekend worden. Medewerking van het gemeentebestuur en van de
Veldmeersrunners wordt in het vooruitzicht gesteld.
Er wordt uiteraard gezorgd voor muziek. De spectaculaire covergroep La
Cuenta zal tijdens een deel van die avond voor de gepaste muziek zorgen.
Na dat optreden is er dansgelegenheid.
De activiteiten op zondag 29 juni zullen geheel in de lijn van de vorige
edities van het Sint-Pietersfeest liggen: de motorenontmoetingsdag, een
eetfestijn, een activiteit voor kinderen en een afsluitend optreden.

Illustratie 3. Ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest 2013 werd voor het
eerst een kadertent gehuurd. Eerst moet de tent opgezet worden, daarna
kan alles in gereedheid gebracht worden voor de avondmarkt, het optreden
van Jo Vally, de motorenontmoetingsdag, de restaurantdag en het
afsluitend optreden van The Wranglers.
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Illustratie 4. Op zondagnamiddag 30 juni 2013 kon in een zonovergoten
straat nagekaart worden over het zaterdagavondprogramma en de
motorenrondrit.

4. Medewerking aan Fortunekermis, 18-20 oktober 2014.
Onze bijdrage tot Fortunekermis beperkt zich zoals voorheen tot het
voorzien en opstellen van gemeentelijk feestmateriaal, de opstelling van
een document- en fototentoonstelling en het in goede banen leiden van de
jaarmarkt voor paarden op maandagvoormiddag.
5. De websites.
We doen ons best om onze website http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
zo goed mogelijk up to date te houden. Niet alleen alle gegevens over de
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activiteiten kan men er op vinden, maar ook een heleboel geschiedkundige
informatie over het Kalkense kermis- en openbare-feestleven.
We hebben ook twee ‘hulpwebsites’, namelijk
http://www.bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken en
http://www.bloggen.be/sintpietersfeestkalken2014.
6. Voor de organisatie van die activiteiten zijn we oneindig veel dank
verschuldigd aan tal van vrijwillige medewerkers, sponsors, het
gemeentebestuur en de gemeentewerklieden en de mensen van de
politiezone. Wie wil meehelpen aan een of andere activiteit, kan gerust
een seintje geven: 0477/39.58.06 of sintpietersfeest@telenet.be.

Brochure Met Vlag en Wimpel. Feest in Kalken, 2014.
Voor de tiende editie van de brochure Met Vlag en Wimpel konden we
opnieuw rekenen op de inbreng van verenigingen – herbergiers de
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken, Feestcomité De Keille,
Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, herberg In den Bouw, herberg
Sportvriend, herberg Vriendenkring, De Vrije Menners Overmere vzw en
de Floerentoeters, herberg ’t Kapelleke, herberg De Schorpioen, De
Ezelbrugvrienden en Reuzencomité Kalken.
De persvoorstelling van de nieuwe brochure zal doorgaan op
zondagvoormiddag 12 januari 2014 om 11 uur in herberg Sportvriend op
de wijk Eesvelde.

Bezinning aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel ter
gelegenheid van de KWB-kerstallentocht.
Marcel Steendam en Christiane Crommelinck zorgen er inmiddels reeds
jarenlang voor dat de kapel tijdens de kerstperiode omgebouwd wordt tot
kerststal.
KWB-Kalken richt even traditiegetrouw op kerstdag een kerststallentocht
in Kalken in, met opeenvolgende haltes bij de kerststallen in Kalkendorp,
aan het kapelletje in de Kruisenstraat, in het Woonzorgcentrum Hof ten
Kouter, in de Bontinkstraat, op de wijk Hussevelde en in parochiezaal
Breughel.
We nodigen iedereen uit om op Kerstdag (minstens) de bezinning
aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel bij te wonen.
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*Kapel Kruisenstraat om 14.30u
*Woonzorgcentrum Hof ten Kouter om 15.00u
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Uitnodiging

Nieuwjaarswens
3 Januari 2014
in gelegenheidscafé Den IJsbeer
op braakliggend terrein
in de Koffiestraat
van 18.00 tot
22.00 uur

Kom klinken op het
nieuwe jaar!!!
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