Kalken, 15 maart 2008

Aan de genodigden,

ONDERWERP: Uitnodiging Academische Viering ter gelegenheid van de viering
20 jaar Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
en
100 jaar georganiseerd Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken.

Boven links: Programma van het eerste
georganiseerde Sint-Pietersfeest op de wijk De
Kruisen, 1908.
Boven rechts: Prentkaart met deelnemers aan het
Sint-Pietersfeest van 1910.
Onder rechts: Voorblad naslagwerk over het SintPietersfeest te Kalken met schilderij Sinte-Pieter.

Geachte juffrouw, mevrouw, mijnheer,
De werkgroep Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heeft de eer en het genoegen u uit te
nodigen op de academische viering ter gelegenheid van twintig jaar Stichting SintPietersfeest Kalken en honderd jaar georganiseerde viering van het Sint-Pietersfeest op de
wijk De Kruisen te Kalken.
De plechtige viering heeft plaats op zaterdag 19 april 2008 om 19 uur in openlucht* in de
Kruisenstraat-Koffiestraat, ter hoogte van wat wij het Sint-Pieterspleintje noemen.
In een feestelijk kader belichten we niet alleen de geschiedenis van het Sint-Pietersfeest,
maar ook dat van de kermisbeleving in het algemeen en in Kalken in het bijzonder.
Muziek gebracht door Kalkense verenigingen en personen, een panelgesprek met onder
andere kermisfanaat Michel Follet en moderator Marc Peleman, powerpointpresentaties,
filmfragmenten en een fototentoonstelling rond Kermis in Kalken moeten van deze viering
iets aparts maken.
Voor de logistieke ondersteuning wordt beroep gedaan op Feestcomité De Keille.
De academische viering is de aanloop naar Molekenskermis met op zondag 20 april 2008
onder andere de twintigste oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen.
Namens de werkgroep,

André Van De Sompel
Kruisenstraat 70
9270 Kalken
0477/39.58.06
P.S. Geef gerust deze uitnodiging door aan iedereen die u denkt geïnteresseerd te zijn.

Valiezenkoers Sint-Pietersfeest 1990.

•

Werkgroepleden Stichting Sint-Pietersfeest tgv
Molekenskermis 2007.

Bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden zal uitgeweken worden naar de feestzaal van
de Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, Kalken.
• Met medewerking van Gemeentebestuur Laarne, Provinciale Uitleendienst Provincie OostVlaanderen en Politiezone Laarne – Wetteren - Wichelen.

