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Editoriaal.
We kijken uit naar de activiteiten tijdens het achtentwintigste werkjaar
van onze werkgroep.
We zullen opnieuw de nodige creativiteit aan de dag leggen om voor
iedereen wat wils te bezorgen. Nog niet alle activiteiten liggen vast,
maar in de volgende bladzijden vindt u alvast een eerste overzicht
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan twee eindejaarsactiviteiten: de KWB-kerststallentocht en onze tweeëntwintigste
nieuwjaarswens in gelegenheidscafé Den IJSBEER, niet op
nieuwjaarsdag, maar wel op zaterdagavond 2 januari 2016.
Laat u niet pramen en kom die avond even naar het Sint-Pieterspleintje
voor een hapje, een drankje en een nieuwjaarsgedachte.
Ondertussen werd op het Sint-Pieterspleintje de kerstboom geplant,
versierd en verlicht. Hij zal licht in de duisternis brengen.

We houden al jarenlang de
omgeving van de activiteiten
proper met medewerking van
DDS-Verko
en
het
gemeentebestuur Laarne.
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Aan iedereen
Zalig Kerstfeest
en voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst!!!
Planning activiteiten feestjaar 2016.
1. Nieuwjaarswens in openlucht, zaterdag 2 januari 2016.
De nieuwjaarswens, die openstaat voor iedereen, vindt naar jaarlijkse
gewoonte plaats in het gelegenheidscafé Den IJsbeer op het
braakliggend terrein van de Koffiestraat 81a.
2. Molekenskermis, 16 en 17 april 2016.
Uiteraard staat Molekenskermis 2016 opnieuw in het teken van oldtimers
die minstens dateren van vóór 1975.
Voor de tiende keer zal ook de brommerrondrit georganiseerd worden én
er is een ruilbeurs in openlucht op de voorhof van Woonzorgcentrum Hof
ten Kouter op zondagvoormiddag.
Rustpauze aan herberg
’t Gemakske in Laarne,
brommerrit Molekenskermis
2014.

Foto
Elke Broekaert.
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Afsluiten doen we Molekenskermis 2016 met het optreden van covergroep
Little Village Blues Band. Uiteraard zullen er kermisattracties zijn en
wordt er gezorgd voor hapjes en drankjes.
Een andere nieuwigheid is de muziekavond in herberg Den Après Sport
op zaterdagavond 16 april 2016. “Duo Fantasia” (Rik en Katrijn
Couvreur) en Ann Lemaitre en Fernand De Smet brengen er een speciaal
muzikaal programma.
3. Sint-Pietersfeest, 2 en 3 juli 2016.
Het Sint-Pietersfeest 2016 zal starten met een derde zomerjogging op
zaterdagavond 2 juli. 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. We hopen uiteraard
op heel wat beter weer dan de eerste twee edities.
Er wordt uiteraard gezorgd voor geniet- en dansbare muziek met The
Fallen Madonna’s.
De activiteiten op zondag 3 juli zullen geheel in de lijn van de vorige
edities van het Sint-Pietersfeest liggen: de motorenontmoetingsdag, een
eetfestijn en een afsluitend optreden.
4. Medewerking aan Fortunekermis, 15-17 oktober 2016.
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. Zoals vorige editie
plannen we een selectie foto’s van persfotograaf Cyriel Seghers, uit de
periode 1960-1965, tentoon te stellen.
5. 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.
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Afscheid van Marcel Deschryver.
Tijdens de begrafenisplechtigheid van Marcel Deschryver (Gent, 1922 –
Kalken, 2015), op zaterdag 10 oktober 2015, bracht de familie een aparte
hommage aan hun vader, grootvader en overgrootvader. We danken de
familie omdat we een deel van die tekst, namelijk dat deel dat handelt
over het alomgekende spekkenwinkeltje in de Koffiestraat (nu nummer
64), in dit mededelingenblad mochten opnemen.
Het klein winkelken, beter bekend
als het “spekkenwinkelken” is
sedert de komst van de Euro
gesloten, al een hele tijd dus. De
eerste persoon die we linken aan
het snoepwinkeltje is natuurlijk
Maria die altijd achter de
toonbank tevoorschijn kwam.
Echter achter de schermen was
de belangrijkste steunpilaar
ongetwijfeld Marcel. Hij was de
magazijnier, rekkenvuller,
manusje van alles, de handige
Harry, maar ook een stiekeme
voorproever.
Overal lag er wel ergens een kleine min of meer geheime voorraad.
Op zondag was het in de late namiddag altijd alle hens aan denk. Eens de
Chiro ten einde, was de vaste prik het resterende zakgeld besteden aan
een zakje snoep. Het vervolgens verorberen op het trottoir voor de winkel
om dan af te zakken naar huis. Als er in het eigenlijk piepkleine winkeltje
vijftien of meer kinderen binnenvallen om enthousiast, elk met hun mandje
in de hand, hun keuze te maken, was het inderdaad alle hens aan dek. Dan
moest ook Marcel uit zijn zetel springen mee de snoepen geduldig gaan
tellen en afrekenen. Twee zuurkens of colaflesjes voor één frank. Als je dat
nu in een winkel zou vragen, wordt je vast en zeker bekeken alsof je van
een andere planeet komt.
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Menig attribuut van de hand van Marcel heeft de etalage versierd. Een
draaiend reuzenrad, een sneeuwpop, enz. De creativiteit van Marcel was
bijna onuitputtelijk. Een gemiddeld Chinees speelgoedfabrikant zou nu
nog steeds een puntje kunnen zuigen aan de kwaliteit en het oog voor
detail van enkele van zijn creaties. Een boerderij, bedje voor de poppen,
een poppenkast of een heus ridderkasteel. Allemaal zaken die Sinterklaas
in eigen persoon kwam bestellen bij Marcel. Het blijven zeer tastbare
herinneringen voor elk van ons en zeker voor de kleinkinderen en
achterkleinkinderen die ook vandaag nog met die stukken spelen als ze bij
oma en opa op bezoek zijn.
De winkel was bijna 12 uur per dag open, 6 dagen op 7. Openingsuren
waarvoor een buurtwinkel vandaag een aantal bedienden moet aannemen.
Zelfs de viering van Kerstavond kon pas beginnen na sluitingstijd, er was
geen sprake van om de winkel een uur vroeger te sluiten. Ook op de
feestdagen zelf was de winkel altijd open. Dat we pas later konden starten,
namen we er graag bij want Marcel en Maria brachten altijd een flink
aantal pakjes mee voor iedereen. Het was een jaarlijks terugkerend
ritueel. (…)

Bezinning aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel ter
gelegenheid van de KWB-kerstallentocht op 25 december
2015.
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 (start om 14 uur), aan het kapelletje in de
Kruisenstraat (om 14.40 uur), in de Bontinkstraat (om 15.15 uur), op de
wijk Hussevelde (om 16 uur) en afsluitende activiteit in parochiezaal
Breughel (om 17 uur).
We nodigen iedereen uit om op Kerstdag (minstens) de bezinning
aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel bij te wonen.
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Boekvoorstelling: Hartloper – Danny Clincke.
'Na een zwaar hartinfarct in
2005 gooide Danny Clincke
zijn leven radicaal om. Weg
met de pinten en de sigaretten.
Zijn nieuwe passie werd lopen,
op een gezonde, nietcompetitieve manier.
Ondertussen liep hij zestien
marathons, begeleidde hij
honderden start-to-runners
tijdens hun eerste
loopkilometers en richtte hij
twee loopclubs op, De
Veldmeersrunners in Laarne en
de Bareldonklopers in Berlare.
Begin 2015 ging het licht
opnieuw uit. Een bloedklonter
veroorzaakte verschillende
herseninfarcten.
Sindsdien is zijn dieptezicht
aangetast.
Zijn loopambities zijn teruggeschroefd, maar hij blijft een gepassioneerde
loopcoach. Veilig, recreatief en gezond sporten in groep is zijn motto.
Dit boek vertelt zijn levensverhaal, maar staat ook boordevol looptips. Hoe
bind ik mijn veters? Hoe bouw ik mijn conditie op? Hoe bereid ik me voor op
een marathon? Welke voeding is geschikt voor en tijdens het lopen? U ontdekt
het allemaal in de Hartloper. '

Meer info op www.bloggen.be/hartloper.
De basisprijs van het boek is € 23,95.
Extra verkoopsessie:
op 23 december 2015 in Eurospar Kalken.
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Uitnodiging

Nieuwjaarswens
zaterdag 2 Januari 2016
in gelegenheidscafé Den IJsbeer
op het “Sint-Pieterspleintje”
in de Koffiestraat
van 18.00 tot
22.00 uur

Kom klinken op het
nieuwe jaar!!!
P.S. We bekwamen van het College van burgemeester en schepenen een
afwijking van de geluidsnormen op zaterdag 2 januari 2016 van 17 uur tot
03 uur. Indien u toch problemen zou ondervinden, gelieve dan eerst André
te bellen: 0477/39.58.06.
Bedankt!!!
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