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Aankondiging studie zaal en
herberg Koninklijke Harmonie,
Koffiestraat 72, Kalken.
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Mogelijkheid tot reservatie van naslagwerk over Zaal en
herberg Koninklijke Harmonie.
Zaterdag 29 november 2014 vond in de Koninklijke Harmonie het
sluitingsfeest plaats. De zaak sluit eind 2014. De betekenis van die zaal en
herberg wordt verhaald in een nummer van Vruchten van het platteland,
een reeks die uitgegeven wordt door het gemeentebestuur van Laarne.
André Van De Sompel staat in voor die studie en speechte op het
sluitingsfeest als volgt:
“In februari 1877 werd aan de bouw van een muziekzaal voor de
katholieke Kalkense harmonie Sint-Cecilia begonnen. Naast die
muziekzaal werd een herberg en een verblijfplaats voor de herbergier
opgericht.
Die muziekzaal zag er heel anders uit dan de zaal waarin we nu zijn. U
moet zich die zaal voorstellen zonder het verlaagde plafond dat de
boogvormige blauwgeverfde en gepleisterde originele plafond verbergt.
Langs de kant van herberg Den Après Sport kon het licht binnenvallen via
niet minder dan zeven vensters. De bepleisterde muren, nu verstopt achter
voorzetmuren, waren met marmerimitaties beschilderd, het huidige theater
was lager dan het huidige, er was geen rechtstreekse toegang vanuit de
zaal naar dat theater, het klein cafeetje bestond nog niet, er was een aparte
ingangsdeur van de zaal langs de straatkant, de dubbele deur naar de koer
en de sanitaire blok zat niet waar die nu zit, de nooduitgangsdeur voor het
theater was er evenmin en boven het huidige klein cafeetje zat een soort
balkon.
Ook de herberg zag er heel anders uit, die was op zijn minst een vijfde
kleiner dan nu.
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Alle veranderingen om tot de huidige situatie te komen, hebben we te
danken aan de opeenvolgende eigenaars van de zaal en herberg en aan de
uitbaters ervan. De verandering van exclusieve muziek- en toneelzaal voor
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken tot een zaal voor allerhande
activiteiten, - het Kalkense cultureel centrum avant-la-lettre als het ware zoals bijvoorbeeld trouwfeesten, dansavonden, tentoonstellingen,
eetfestijnen, toneel, karnaval, verenigingsnamiddagen, vergaderingen van
allerhande verenigingen, herdenkingsactiviteiten en kermisactiviteiten, en
politieke manifestaties maakt het onderwerp uit van een naslagwerk dat de
voorbije twee maanden werd samengesteld.
In naam van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken en het gemeentebestuur
van Laarne, willen we jullie allemaal de gelegenheid geven om die
geschiedenis te herbeleven. Binnen enkele weken zal die publicatie in de
reeks Vruchten van het Platteland beschikbaar zijn.”
Omdat de gemeente Laarne een realistisch aantal exemplaren van Vruchten
van het Platteland, nr. 34, zou kunnen laten drukken, wordt aan
geïnteresseerden gevraagd de publicatie van 120 bladzijden en ongeveer
100 foto’s te reserveren tot uiterlijk 9 december 2014 aan de som van
€ 3,00 bij
- André
Van
De
Sompel
(0477/39.58.06
–
Andre.van.de.sompel@telenet.be)
- bij de werkgroepleden van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken of via
sintpietersfeest@telenet.be
- bij de dienst Cultuur van de gemeente Laarne.

Bedoeling is dat het werk afgehaald wordt
in herberg en zaal zaal Koninklijke Harmonie,
Koffiestraat 72, Kalken,
op zondagvoormiddag 28 december 2014, van 10 tot 12uur.
Betaling ter plaatse.
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Hou deze data in 2015 alvast vrij:
Donderdag 25 december 2014, 14.30 uur:
bezinning aan de kerststal in de kapel van O.L.Vrouw
Onbevlekt Ontvangen in de Kruisenstraat.
Vrijdag 2 januari 2015, van 18 tot 22 uur:
Nieuwjaarsdrink in gelegenheidsherberg Den IJsbeer, in tent
op braakliggend terrein Koffiestraat 81A.
Zondag 19 april 2015:
Molekenskermis met 27ste oldtimershow voor auto’s, moto’s
en fietsen en 9de oldtimerbrommerrit.
Afsluitend optreden covergroep Backseat Boppers.
Zaterdag en zondag 4 en 5 juli 2015:
Sint-Pietersfeest met zomerjogging en avondoptreden op
zaterdag en onder andere motorenontmoetingsdag op zondag.
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