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We proberen de kermisomgeving zo proper mogelijk te houden.
U doet toch mee?

Editoriaal.
Ondertussen verliepen de eerste twee activiteiten van het tweeëntwintigste
werkjaar voorspoedig: de Nieuwjaarswens en het Feest in de
Steenbeekstraat naar aanleiding van de wielerklassieker Omloop Het
Nieuwsblad. Molekenskermis 2011 is een nieuwe uitdaging volgens een
reeds beproefd model.
We hopen dat u ook in deze editie iets van uw gading vindt. Eten en
drinken moeten bijdragen tot een plezante sfeer.
Het programmaoverzicht vindt u op de laatste bladzijde.
Molekenskermis 2011 kan niet doorgaan zonder de medewerking van het
gemeentebestuur Laarne, het personeel van de technische dienst Laarne, de
politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen, feestcomité De Keille, de sponsors,
de medewerkers en natuurlijk de omwonenden en de bezoekers.
Nogmaals van harte dank.
2880

Alle info over Molekenskermis 2011.
1. Verkeersregeling – tijdelijk politiereglement.
o Op zondag 17 april 2011, van 10.30 uur tot 18 uur, worden de
Koffiestraat en de Kruisenstraat tussen de kapelletjes en de
Noordenbos verkeersvrij en parkeervrij gemaakt, behalve voor
de deelnemers aan de oldtimershows.
Zo krijgen de deelnemers aan de oldtimershow voor auto's, moto's en
fietsen én de bezoekers rustig de gelegenheid te genieten.
Hierbij vragen we de bewoners van de hierboven vermelde straten rekening
te houden met de verkregen en noodzakelijke verkeersregeling.

Illustratie 1. Op een zonovergoten terras. Molekenskermis 2010.
Foto André Van De Sompel.
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2. Afwijking van de geluidsnorm.
Het College van burgemeester en schepenen van Laarne staat een afwijking
toe van de geluidsnormen voorzien in KB van 24 februari 1977. Mochten er
toch ernstige klachten zijn, dan wordt gevraagd onmiddellijk contact op te
nemen met André Van De Sompel, 0477/39.58.06.
3. Kermisattracties voor de kinderen.
Kermisattracties vormen een wezenlijk onderdeel van Molekenskermis en
dat willen we zo houden, al is het niet altijd even gemakkelijk.
4. Maaltijd in zaal Koninklijke Harmonie.
Op zondagmiddag serveren we frietjes met stoverij en aangepaste groenten.
Het inschrijvingsformulier vindt u op het einde van dit mededelingenblad.
We vragen u om tijdig in te schrijven.

Illustratie 2. Deelnemer oldtimershow fietsen, Molekenskermis 2010. Foto
Annelies De Wilde.
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5. De 23ste Oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen.
De 5de oldtimerbrommerrondrit.
Henri Bruyneel en zijn collega’s oldtimerliefhebbers zorgen voor de
tweeëntwintigste keer voor een activiteit waar gezelligheid en
kameraadschap troef is.
Alle deelnemers, dus ook de deelnemers aan de vierde
oldtimerbrommerrondrit - een initiatief van Laurens, Matthias en Thomas verzamelen tussen 12 en 13 uur in de onmiddellijke omgeving van wat we
Het Sint-Pieterspleintje noemen.
Vanaf 13 uur wordt de start gegeven van de rondritten. Bij die start zal het
een en ander over de voertuigen verteld worden, kwestie van u, bezoeker
of deelnemer, zoveel mogelijk informatie mee te geven.
Vanaf 16 uur verwachten we de deelnemers terug in de KoffiestraatKruisenstraat. U kan dan rustig langs de voertuigen wandelen en genieten
van een babbel, een drankje of een versnapering.

Illustratie 3. De deelnemers met oldtimerauto’s maken zich klaar voor hun
tocht. Molekenskermis 2010. Foto Dirk Hermans.
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Illustratie 4. De oldtimerbrommerrit gaat van start. Molekenskermis 2010.
Foto Annelies De Wilde.
6. Tentoonstelling Stripverhaal Hendrik en Margriet.
Tijdens het Stien- en Liesjaar 2010 brachten de leerlingen van het zesde
leerjaar van school De Windwijzer, onder leiding van leerkrachten Lieve De
Brauwer en An Roels op Kalkenkermismaandag een bezoek aan de
tentoonstelling 50 jaar Stien en Lies.
In klasverband maakten de leerlingen nadien een stripverhaal rond het
gebeuren en het toneelstuk Hendrik en Margriet. Dat stripverhaal wordt
tentoongesteld ter gelegenheid van Molekenskermis. Volgende leerlingen
tekenden elf situaties: Zorah Van Langenhove, Michiel De Visscher,
Michiel Vander Sypt, Lotte Bruggeman, Victor Kuys, Emile Van
Kerckhove, Jakob Deleu, Karel De Vos, Charlotte Willems, Fran Bogaert,
Melissa Bracke, Jens Van Hoorde, Zeno Van Damme, Wederik
Blancquaert, Alex Van de Velde, Jente De Wyn, Wiesje Hauspie, Michiel
Van Nieuwenhuyse, Wilg Blancquaert, Jonas De Wandel, Renske Imschoot
en Thomas Van De Velde.
Hartelijk dank en proficiat!!!
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Illustratie 5. Fietsen is gezond. Molekenskermis 2010.
Foto Henri Bruyneel.
7. Concert door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken.
Op elke kermis of openbaar feest is muziek een belangrijk gegeven. We
nodigden de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken uit om van 15 tot
16 uur een concert te geven.
De Kalkense reuzen Stien en Lies zullen evenmin op het appel ontbreken.
8. Pannenkoeken en Irish-coffee.
In zaal Koninklijke Harmonie kan u genieten van enkele momenten rust met
pannenkoeken en Irish-coffee.
Op het pleintje is er drank en versnapering (hot-dogs en frietjes) voorzien.
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9. Verdere info.
Verdere informatie is genoegzaam te vinden op:
-

http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
http://www.bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken

Illustratie 6. De reuzen Stien en Lies op hun geboortegrond.
Molekenskermis 2010. Foto Marc Van Eeckhoute.

Geen drie, maar vier toneelstukken voor het
Kalkense Reuzencomité.
Na de publicatie van de studie De Kalkense Reuzen Stien en Lies vijftig
jaar (1960-2010). Een terugblik op een halve eeuw Kalkens volksleven,
kwam uit de erfenis van Gaston Poelman (1924-2010) een plezant
bijkomend gegeven te voorschijn.
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Illustratie 7. Vlugschrift met aankondiging toneelstuk Ze smijten mee
stientjes. Erfenis Gaston Poelman.
We waren tot dan van mening dat Gaston in opdracht van het reuzencomité
drie toneelstukken had geschreven. Het stuk Hendrik en Margriet werd
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opgevoerd in het voorjaar van 1960, Kalkenkermis 1965, voorjaar 1982 en
Kalkenkermis 2010.

Illustratie 8. Hendrik en Margriet in actie tijdens het gelijknamige
toneelstuk, oktober 2010. Acteurs Marc Corveleyn (links) en Frederik De
Croppe (rechts).
Een tweede stuk, Ju mee de giete, werd gespeeld ter gelegenheid van
Kalkenkermis 1966. De opvoering van het derde stuk, Onzen haene zit op
de maene, volgde het jaar daarop, eveneens ter gelegenheid van
Kalkenkermis.
Het vermoeden dat ter gelegenheid van Kalkenkermis 1960 eveneens een
toneelstuk werd opgevoerd, werd bewaarheid door het hiernavolgende
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vlugschrift. Alhoewel de auteur niet vermeld werd, we kunnen niet anders
besluiten dan dat ook Gaston Poelman hier de hand in had.
Het toneelstuk Ze smijten mee stientjes werd opgevoerd door bijna dezelfde
acteurs als het stuk Hendrik en Margriet uit het voorjaar van 1960.
In twee van de vijf taferelen eist Ademarken, de pop die in de herberg van
Stien en Lies aanwezig was, de hoofdrol op.

Andere wijkgebonden kermissen of feesten
(MVEW).
Eesveldekermis in en rond café Sportvriend.
Donderdag 2 juni 2011: kermisschieting en kantboogschieting.
Vrijdag 3 juni 2011: kermismaaltijd (varkensgebraad aan ’t spit).
Zaterdag 4 juni 2011: seriekaarting.
Zondag 5 juni 2011: sneukeltoer 25 à 30 km.

Feestcomité De Keille.
Werkgroep Feestcomité De Keille organiseert tijdens het weekend van 11
en 12 juni 2011 opnieuw de Keillefeesten op het Vaartplein.
Op zaterdagavond 11 juni 2011 vanaf 19 uur is er het hammetjesfestijn en
voor zondagmiddag 12 juni 2011 wordt een attractief programma
uitgewerkt.

Boombos Wijkcomité.
Het wijkcomité voorziet op zaterdag 25 juni een buurtbarbecue op het
terrein Groten Akker.
SPAARKAART MVEW 2011.
Vraag bij uw bezoek op Molekenskermis 2011 uw spaarkaart met stempel.
Verzamelt u tijdens andere Kalkense wijkgebeurtenissen bijkomende
stempels, dan kan u in ruil daarvoor voor een gratis drankje terecht ter
gelegenheid van de Boerenmarkt te Kalken op 9 oktober 2011.
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Inschrijvingsformulier Maaltijd Stoverij met frietjes en
aangepaste groenten,
zondag 17 april 2011.
te bezorgen ten laatste op donderdag 14 april 2011 bij de voorzitter,
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken.

Ondergetekende ……………………………………
schrijft in voor de maaltijd op zondag 17 april 2011,
met ………personen en betaalt hierbij ……. x € 11,00 (> 12
jaar) + … x € 5,50 (6 à 12 jaar) + … x gratis (< 6 jaar) = € …
handtekening,

Overzicht programma
Molekenskermis 17 april 2011.
o 12 tot 14 uur:
Maaltijd Frietjes met stoverij, groenten en sausen.
o 12 tot 18 uur:
23ste oldtimershow en –rally voor auto’s, moto’s en
fietsen
5de oldtimerbrommerrondrit.
o 14 tot 18 uur:
Koffie, Irish Coffee en pannenkoeken.
o 14 tot 18 uur:
Tentoonstelling Stripverhaal Hendrik en Margriet.
o 15 tot 16 uur:
Concert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken.
o Doorlopend
kermisattracties, hot-dogs en frietkot.
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