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Illustratie 1 (voorblad). Sfeerbeeld Molekenskermis 2016.
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Editoriaal.
Mooi weer is een belangrijke factor om een buitenfeest tot een succes te
laten uitgroeien. We hopen dat de aprilse grillen al een tijdje zullen
gepasseerd zijn. Dan kunnen in een ongedwongen sfeer bezoekers en
oldtimerliefhebbers van de zon en het spektakel genieten tijdens de
oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen en de oldtimerbrommerrondrit.
Het oldtimergebeuren staat reeds op het programma sinds de herneming van
Molekenskermis in 1989 en die activiteit op zondagmiddag weet velen te
boeien.
Ook de uitbaters van café Den Après Sport doen hun kermisduit in het
zakje. Zij organiseren een muziekoptreden op zaterdagavond. Op
zaterdagmiddag organiseren we gezamenlijk een wedstrijd rodeostierrijden.
We willen even stil staan bij het feit dat ons mededelingenblad Het SintePieterke Kalken sinds 1990 de kaap van 3500 pagina’s haalt. Uiteraard is
een groot deel van die pagina’s gewijd aan allerlei informatie over onze
activiteiten, de roadbooks voor de jaarlijkse rondritten en (tot voor een
tiental jaar) reclameboodschappen. We brachten echter ook talrijke
bijdragen over aspecten van de lokale geschiedenis en dan vooral over
personen uit de wijk De Kruisen. Zo moeten we ook de bijdrage over de
familie Crabeel in dit nummer zien. Veel leesgenot.
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Info over Molekenskermis 2017.
1. Wedstrijd rodeostier-rijden op zaterdagmiddag.
Illustratie 2.
Zaterdagnamiddag kan
jong en oud
een ritje op de
rodeostier
wagen.

Molekenskermis 2017 start voor de eerste keer met een wedstrijd
rodeostier-rijden op zaterdagmiddag. Amusement verzekerd, denken we.
Deelnemen kan op eigen risico op individuele basis of in groep van vijf
personen. Wie in groepsverband wil inschrijven voor de wedstrijd, moet dat
doen op voorhand bij Joris Mettepenningen, uitbater van herberg Den
Apres Sport (0476/06.06.04). Kostprijs deelname bedraagt € 5,00 per
persoon. De hoofdprijs voor de wedstrijd voor groepen bestaat uit een
stapel bakken pilsbier zo hoog als het hoogste groepslid. Wie individueel
wil deelnemen, hoeft zich niet op voorhand in te schrijven.
De wedstrijd gaat door in openlucht op het kruispunt NoordenbosKruisenstraat-Koffiestraat dat daarvoor uiteraard verkeersvrij gehouden
wordt.
2. Optreden in café Den Apres Sport op zaterdagavond.
Miriam en Joris, de uitbaters van herberg Den Apres Sport, nodigen op
Molekenskermiszaterdagavond (wat een lang woord…) de drie muzikanten
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van 4Pleasure, een coverband met muziek uit de jaren 1960-1970, uit om
de kermis na de wedstrijd op de rodeostier in hun herberg verder te zetten.
Illustratie 3.
De bandleden
van
4Pleasure.

3. Het oldtimergebeuren op zondagmiddag.
Illustratie 4.
Het “traditionele”
kindermolentje
zullen we vanaf
dit jaar missen.

Geen “grote”
nood, er komt
een andere
kinderattractie
met wagentjes op
rails.
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Zondagmiddag verwachten we veel oldtimerliefhebbers als deelnemers
en/of als bezoekers van de 29ste oldtimershow voor auto’s, moto’s en
fietsen en de 11de oldtimerbrommerrondrit. Inschrijven als deelnemer kan
van 12 tot 13 uur. Deelnemers betalen een beperkte deelnamesom die ze in
de vorm van versnaperingen en drankjes ruimschoots terugkrijgen. Om de
spektakelwaarde van de oldtimershow te verhogen, moeten sinds enkele
jaren deelnemende auto’s en moto’s trouwens minstens van vóór 1975
dateren.
Verdere info over de 29ste oldtimershow bij Henri Bruyneel, 0476/73.26.43.
Voor de uitwerking van de elfde oldtimerbrommerrit doen we, zoals vorige
jaren een beroep op Thomas (0474/55.36.66), Matthias (0478/44.25.54) en
Laurens (0496/32.46.91).
Vanaf 13.30 uur worden alle deelnemers de weg opgestuurd voor een
ontspannende rondrit. We verwachten hen terug rond 16 uur.
Ondertussen kunnen bezoekers terecht in onze proseccobar, aan onze hotdogstand, aan de ijscreme- en wafelcar, aan de Frietmobiel en natuurlijk
aan de kermisattracties. De aanwezigheid van kermisattracties is en blijft
een belangrijk onderdeel van Molekenskermis.
Als afsluiter van de kermisnamiddag geeft de groep The Flashbacks (zie
foto voorblad) het beste van zichzelf. Het Oudenburgse rockabillytrio
brengt met enthousiasme en een eigen touch de muziek, die je misschien al
lang vergeten was, terug tot leven! En dat nodigt uit voor een gezellige
babbel en misschien ook wel danspasjes.
Illustratie 5.
De stuwende
krachten achter
de 11de
oldtimerbrommerrit op de
beurs te
Rosmalen
(Nederland) in
januari 2016.
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Illustratie 6.
De boys van
The Flashbacks.

Illustratie 7.
Het campagnebeeld
Molekenskermis 2017
danken
we aan Rik Couvreur.
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De familie Crabeel op de wijk De Kruisen als velomakers
en garagisten, periode tot WO II.
Reeds op het einde van het eerste decennium van de twintigste eeuw
profileerden enkele Kalkense smeden zich ook als velomaker: onder andere
de broers August en Theofiel De Noose en August Matthys, allen wonend
in de toenmalige Molenstraat (het deel van de huidige Nerenweg tussen
Kalkenkerk en de Bieststraat). Daar waar Matthys in reclameboodschappen
zich enkel tot de Wielrijders wendde, gingen de gebroeders De Nooze een
stap verder: hun reclameboodschap was ook gericht tot de Auto- en
Motocyclerijders.
De eerste vermelding van een velomaker in een officieel document,
namelijk de kiezerslijst van Kalken voor de periode 1912-1913, was die van
Remi Crabeel in de Kruisenstraat. Jules Crabeel, jongere broer van Remi,
en Alfred Feys zouden zich tijdens hetzelfde decennium eveneens als
velomaker vestigen, respectievelijk in de Koffiestraat en de Vaartstraat.
In de Kalkense kiezerslijsten voor de periode 1929-1931 stonden behalve
Jules en Remi Crabeel ook Frans Feys in de Vaartstraat en Leon Van Laere
in de Koffiestraat als velomaker vermeld. In de kiezerslijsten van de jaren
1930 troffen we de vermelding van nog andere velomakers aan, namelijk
Albert De Kegel in de Provinciebaan, Petrus Van Laere in de Koffiestraat
en Gaston Troch, Adiel Lammens en Michel Verschraegen in de
Kruisenstraat.
Uit de radio-, fiets- en motorhandel van Jules Crabeel groeide, volgens de
familieoverlevering reeds in 1921, de garage Sint-Denijs. Op 27 oktober
1924 diende Jules Crabeel bij het gemeentebestuur een aanvraag in tot het
oprichten van een autobergplaats, het plaatsen van een beweger en het
daarstellen van een napthedepot in de Koffiestraat, Sectie D, nummers
1054c en 1056d. In maart 1925 verleende het Kalkense College van
burgemeester en schepenen hem de toelating tot het oprichten van een
werkhuis voor herstellingen ijzerbewerking en de installatie van een
bergplaats van naphte voor niet meer dan 600 liter.
De zaak was ondergebracht in de ouderlijke woning van zijn vrouw Marie
Aldegonde Verschraegen en schoonzuster Elodie, nu Koffiestraat 5 en 7.
In 1928 werd tussen Jules Crabeel en de NV CIAC uit Gent het eerste
contract getekend voor de verdeling van Peugeotpersonenwagens.
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Illustratie 8. Reclameboodschap voor Garage Sint-Denijs van de
firma Jules Crabeel en Zonen, uittreksel uit Bijvoegsel aan
de Gazet van Kalken, nr. 18 van 5 mei 1935.
Illustratie 9.
Motor met Jules
Crabeel als
motorrijder en zijn
vrouw MarieAldegonde
Verschraegen
(1890-1972) als
duozitster.
Foto uit de
verzameling van
wijlen dokter Paul
Sonneville.
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In januari 1934 verleende de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
Jules Crabeel de toestemming om op de wijk De Kruisen, sectie B,
nummers 836b en 837 (langs de huidige Dendermondsesteenweg) een
autogarage, een werkhuis voor herstellingen en een ondergrondse
naphtestapel van maximum 2000 liter op te richten. De maand voordien
had de “N.M. Sinclair Petroleum C°” uit Brussel de toestemming gekregen
om vóór de woning sectie B, nummer 837 een exence-pomp op het voetpad
langsheen de provinciale baan Gent-Zele te plaatsen.
De drie zonen van Jules en Marie-Aldegonde Verschraegen, namelijk
Ernest Edmond, Remi Albert en Achiel Camiel, zouden zich bekwamen in
de automechaniek en zouden in de jaren 1930 in het familiebedrijf stappen.
De garage Sint-Denijs zou tot kort na WO II twee vestigingsplaatsen
hebben: een in de Koffiestraat en een langs de huidige
Dendermondsesteenweg (nu nummer 50).

Illustratie 10. De Cord L29, bouwjaar 1929, van Jules Crabeel, met
nummerplaat 15234, ter hoogte van de winkel en werkplaats in de
Koffiestraat (nu ter hoogte van huizen nummers 5 en 7).
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Aandachtspunten verkeer, geluid en netheid
Molekenskermis 2017.
1. Verkeersregeling – tijdelijk politiereglement.
a. Op zaterdag 22 april 2017.
Op zaterdag 22 april 2017 is het kruispunt Noordenbos-KruisenstraatKoffiestraat afgesloten voor het verkeer van 12 tot 19 uur. Aan de
afsluitpunten Kruisenstraat-Bieststraat, J. Van De Veldestraat-Noordenbos
en Kouterstraat-Koffiestraat worden borden geplaatst “doodlopende straat”.
b. Op zondag 23 april 2017.
Op zondag 23 april 2017, van 10.00 uur tot 19 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, de oldtimerbrommers én de bezoekers, jong en oud, rustig de
gelegenheid te genieten.
Hierbij vragen we de bewoners van de hierboven vermelde straten rekening
te houden met de verkregen en noodzakelijke verkeersregeling.
3. Afwijking van de geluidsnormen.
Bij het College van burgemeester en schepenen van Laarne werd een
aanvraag ingediend tot afwijking van de geluidsnormen voorzien in KB
van 17 februari 2012.
Indien er, spijts alle inspanningen, toch klachten zouden zijn, gelieve dan
eerst de verantwoordelijke, André Van De Sompel, te contacteren:
0477/39.58.06.
4. Netheid.
In samenwerking met het gemeentebestuur Laarne en Verko-DDS wordt
gezorgd voor een zo proper mogelijke feestomgeving. We rekenen daarbij
ook op de medewerking van de bezoekers en de steun van de omwonenden.
5. Vanaf maandagavond 17 april 2017 wordt het pleintje afgesloten als
parkeerplaats. Zo kunnen we alles tijdig in gereedheid brengen.
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Vooruitblik naar het Sint-Pietersfeest, 1 en 2 juli 2017.
Ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest wordt op zaterdag de vierde
zomerjogging georganiseerd. Die sportieve manifestatie wordt gevolgd
door een optreden van 50 Tinten Brijs en een dansavond.
Op zondag gaat de traditionele motorenontmoetingsdag door, kan u komen
tafelen (restaurantmiddag) en genieten van het afsluitend optreden van de
band S-Later, een band van drie muzikanten met een eigen geluid en een
eigen creativiteit.
Maar voor het zover is, zullen onze werkgroepleden zich van huis tot huis
met steunkaarten aangeboden hebben…
We gaan er nog steeds prat op dat we de toegang tot alle activiteiten gratis
kunnen houden.

Bedanking en oproep.
Enkele weken terug namen we afscheid van David De Vos als bestuurslid
van onze werkgroep. Hij was meer dan vijfentwintig jaar een enthousiast
werkend lid met een grote beschikbaarheid en dat verdient uiteraard een
hartelijk woord van dank.
Woorden van dank zijn we ook verschuldigd aan alle vrijwillige helpers die
enkele uren van hun vrije tijd willen besteden aan allerlei taken in de
aanloop naar en tijdens de activiteiten zoals de Nieuwjaarswens,
Molekenskermis, het Sint-Pietersfeest en Fortunekermis.
We zijn anderzijds nog op zoek naar nieuwe handen om het werk
aangenamer te maken. Dat kan gaan van het bussen van onze
mededelingenblaadjes en administratieve hulp als voorbereiding op een
activiteit, het helpen tijdens de activiteit tot het toetreden tot de werkgroep.
Zo kunnen we op vrijdag, zaterdag en zondag van het weekend van
Molekenskermis nog wat hulp gebruiken. Bent u geïnteresseerd, contacteer
dan bij voorkeur André Van De Sompel (0477/39.58.06).
Algemene info over de werking van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
en heel wat gegevens over het Kalkense kermisleven in het algemeen is te
vinden op:

http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu.
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Overzicht Molekenskermis 2017
in de Kruisenstraat, Koffiestraat, Noordenbos en
Kouterstraat
zaterdag 22 april 2017
o vanaf 12 uur:
Wedstrijd rodeostier-rijden: individueel en in groepen van
vijf personen.
o vanaf 19 uur:
optreden “4Pleasure”
in herberg Den Apres Sport, Koffiestraat 70.
zondag 23 april 2017
o

12 tot 18 uur:
29ste oldtimershow en –rally voor auto’s, moto’s en fietsen
11de oldtimerbrommerrondrit.

o

16 uur:
Optreden The Flashbacks.

o

doorlopend:
cava-bar, kermisattracties (kermismolentje, schietkraam,
viskraam en schminkstand), hot-dogs, ijs-creme, wafels,
koffie en frietkot (mmv. De Frietmobiel).

Oldtimerbrommers Kalken
Met hartelijke dank aan het gemeentebestuur Laarne, de gemeentelijke
technische dienst, het ocmw-bestuur Laarne, de politiezone LaarneWetteren-Wichelen, Verko-DDS, alle sponsors en alle jongere en oudere
medewerkers voor en achter de schermen!!!
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