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Een uitgave van Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken,
in samenwerking met het gemeentebestuur Laarne.
Woordvoerder Philippe Tibbaut, secretaris Luc De Wulf,
penningmeester André Van De Sompel.
Historische verantwoording begeleidende teksten:
André Van De Sompel.
Gegevens over de werking van de organisatoren onder
verantwoordelijkheid van de respectievelijke contactpersonen.
Lay-out: Annick Trivier.
Reproductie: Gemeentebestuur Laarne - Eind december 2012.
Aangepaste editie maart 2013.
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Editoriaal.
In deze negende editie vestigen Kalkense organisatoren de aandacht op
openbare feesten en de eigen activiteiten voor het jaar 2013 in het
bijzonder. Van belang is dat die feestelijkheden en wijkkermissen een
weerslag
in
het
straatbeeld
hebben,
bijvoorbeeld
door
sportmanifestaties, optochten, bevlagging, specifieke versiering,
kermisattracties, extra verlichting of een feesttent.
Voor de editie van 2013 werd voor het thema van kermisfotografie
gekozen. Het is de bedoeling ter gelegenheid van elke in deze brochure
opgenomen activiteit een beperkte fototentoonstelling te voorzien met
als thema kermis- en feestfoto’s. Die foto’s kunnen heel recent zijn,
maar ook ruim honderd jaar oud zijn.
Zonder een bedanking aan de talrijke sponsors van de verschillende
activiteiten, het gemeentebestuur Laarne en de verantwoordelijken van
de politiezone Wetteren-Wichelen-Laarne kan dit editoriaal niet
afgesloten worden.

Kermis en feestbeleving gekiekt.
Tijdens het eerste kwart van de twintigste eeuw waren er in Kalken
enkele fotografen die in Kalkendorp woonden.
Vooreerst waren er de broers Emiel (1879-1939) en Prudent Van De
Velde (1873-1920). Zij hadden in een achtergelegen gebouw van de
woning waar nu herberg Parochiehuis is, de eerste Kalkense drukkerij.
Ze waren bijvoorbeeld door het bisdom Gent aangesteld om religieuze
gebouwen te fotograferen. Ze zorgden er eveneens voor dat een niet
onaanzienlijk aantal fotopostkaarten van Kalken uit de periode vóór WO
I werd gepubliceerd.
Een andere fotograaf was de gemeentebediende Oscar Uyttersprot
(1876-1960). Zijn werk leeft vooral verder in talloze familiefoto’s.
Bovenvermelde fotografen hadden in de onmiddellijke omgeving van hun
bedrijf of woning een ruimte die kon ingericht worden als fotostudio.
Met Vlag en Wimpel 2013
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Vooral huwelijksfeesten en familie- of buurtsamenkomsten, al dan niet
opgeluisterd door een of andere muzikant, werden op de gevoelige
glasplaat gezet. Verder werden kort vóór WO I en tijdens het interbellum
(de periode tussen WO I en WO II) deelnemers aan stoeten, bijvoorbeeld
die ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest 1909-1911, processies,
toneelopvoeringen, schietingen en wielerwedstrijden gekiekt.
Ter gelegenheid van vooral de gemeentekermis waren de kermisgangers op
hun best gekleed. Dat wisten ook de fotografen – wellicht andere dan de
reeds vermelde - die vooral vanaf de jaren 1930 van die gelegenheid
gebruikt maakten om die bezoekers te fotograferen. Wellicht heeft zo
elke familie kermisfoto’s van voorouders. Het was echter een ongeschreven
gebruik de kermisgangers enkel te fotograferen op weg naar de kermis en
niet op weg naar huis, na het kermisbezoek.
Tijdens het interbellum verschenen in bovenlokale geïllustreerde
tijdschriften regelmatig foto’s van Kalkense gebeurtenissen, zo
bijvoorbeeld van het schaatsen op de Kalkense meersen en van
wielerwedstrijden.
Na WO II werd het fototoestel gemeengoed voor het vastleggen van
vooral familiegebeurtenissen en niet zozeer van gebeurtenissen ter
gelegenheid van kermis- of openbare feesten.
Het waren nog steeds beroepsfotografen die ter gelegenheid van “grote”
activiteiten present waren om deelnemers aan die activiteiten te
fotograferen. Kort na die activiteiten, bijvoorbeeld ter gelegenheid van
karnaval, kon iedereen de foto’s bekijken en/of kopen in een buurtwinkel.
Kranten, reclamebladen en gemeentebesturen hadden niet zelden een
journalist-fotograaf in dienst om
lokale gebeurtenissen te verslaan.
Zo waren er voor Kalken en Laarne
vooral Cyriel Segers en Etienne
Lagaet die ontelbare feestvieringen
van kaartclubs, schuttersclubs,
biljartclubs, wielerwedstrijden,
tentoonstellingen en andere
kermisactiviteiten rapporteerden
en fotografeerden.
Voldoende materiaal voorhanden
dus om fototentoonstellingen rond
kermis- en feestactiviteiten te
organiseren!!!
Kinderen op z’n “kermisbest”
in Kalkendorp. Midden: Cesar
Van De Sompel (1929-1983).
Met Vlag en Wimpel 2013
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Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

1

In 2013 wordt het vijfentwintigste werkjaar van de vereniging
gevierd. De vereniging werd in 1989 opgericht om drie
kermisactiviteiten op de wijk De Kruisen te Kalken nieuw leven in te
blazen:
Molekenskermis,
het
Sint-Pietersfeest
en
Koffiestraatkermis.
Molekenskermis en Sint-Pietersfeest bleken blijvend levensvatbaar
en ondertussen is ook de nieuwjaarswens in openlucht een vaste
activiteit.
Nieuwjaarwens - 1 januari.
In gelegenheidscafé Den IJsbeer, braakliggend terrein
Koffiestraat.
Molekenskermis – 21 april.
Met onder andere 25ste Oldtimershow voor auto’s, moto’s en
fietsen, zevende oldtimerbrommerrondrit en deelname erfgoeddag.
Sint-Pietersfeest – 29 en 30 juni.
Verlichte feestavondmarkt en optreden Jo Vally op zaterdagavond.
Motorenontmoetingsdag, eetfestijn, muzikale optredens en
activiteiten voor kinderen op zondag.
Contactpersoon:
Remi Van Brussel
Jozef Van De Veldestraat 4,
9270 Kalken.
09/367.65.97
sintpietersfeest@telenet.be
www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
Met Vlag en Wimpel 2013
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Feestcomité De Keille

2

Na een geslaagde 10 de verjaardag doen we
verder zoals voorheen met een licht gewijzigd
programma. In 2013 staat er opnieuw een verjaardag
op het programma, namelijk de 10de keillefeesten.
Die verjaardag (zaterdag 8 juni) wordt na
het traditionele hammetjesfestijn gevierd met een
kwaliteitsvol optreden van Robrecht en Fie. De jaarlijkse rommel-,
brocante- en antiekmarkt gaat door op zaterdag 8 juni en verschuift zo
van Vaardekenskermis naar de Keillefeesten .
Tijdens Vaardekenskermis, op 24 en 25 augustus, zijn er opnieuw twee
wielerwedstrijden, een eetfestijn en het aperitiefconcert van
K.H. St-Cecilia Kalken. Hoogtepunt wordt het optreden van de
legendarische Rockband “The Vipers”.

Nieuwjaarsdronk - 27 januari – op pleintje Hofland vanaf 10.30 uur.
Keillefeesten – 8 en 9 juni – onder andere Hammetjesfestijn
(Vaartplein) met nadien optreden van Robrecht en Fie.
Vaardekenskermis – 24 en 25 augustus – op en rond het Vaartplein op
zaterdag en zondag o.a. wielerwedstrijden. Zaterdag 24/08 om 21u
rock met “The Vipers”.
Kalkenjaarmarkt – 17 september – Drankstand in de Vaartstraat.
Kerstfeest - 26 december - In café De Meander en optocht van de
Kerstman onder begeleiding van de reuzen Stien en Lies en de
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kalken langs Nerenweg,
Kordewagenstraat en Vaartstraat.
Contactpersoon:

Peter Van Damme
Hofland 14, 9270 Kalken
09/367.99.11
voorzitter@dekeille.be - info@dekeille.be
www.dekeille.be
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Herberg Sportvriend.
Herberg Sportvriend is de enige overgebleven herberg op de wijk
Eesvelde. De herberg wordt sinds juni 1977 uitgebaat door Linda
Leus.
Ronny en Linda organiseren behalve Eesveldekermis nog een aantal
andere activiteiten, namelijk:
•Nieuwjaarswens voor de buurtbewoners: tweede zaterdag van
januari.
•Valentijnviering: 14 februari.
•Kalkenkermisschieting ingericht door Marc Hendrickx op
maandag 17 september.
•Jaarlijkse seriekaarting bieden: 11 november.
Verder zijn er voor iedereen tal van mogelijkheden in clubverband:
•wielerpronostiek over 20 wedstrijden met als eerste wedstrijd
"Omloop Het Nieuwsblad”.
•kaarting UNO: elke 2de vrijdag, start vanaf oktober (8 maand).
•biljartclub: elke 3de zaterdag vanaf oktober (6 maand).
•Kaarting bieden: elke 4de vrijdag vanaf september (9 maand)
•kaarting belotten: elke 4de zondagvoormiddag, start vanaf
oktober (6 maand).
Eesveldekermis, O.L.H.-Hemelvaartweekend
Donderdag 9 mei: kermisschieting; ingericht door Marc Hendrickx,
daarna kantboogschieting.
Vrijdag 10mei: kermismaaltijd (varkensgebraad aan ‘t spit).
Zaterdag 11 mei: seriekaarting.
Zondag 12 mei: sneukeltoer 25 à 30km.

Contactpersoon:
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09/369.57.92
ronnyclaes@skynet.be
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Kermisschietingen als echte
kermisactiviteit, ook in 2013.
Als leidraad in de uitgave van Met Vlag en Wimpel . Feest in Kalken,
2012 werd gekozen voor het hoofdthema kermisschietingen als
aanloop naar het jaarlijkse feest of kermis.
Sinds enkele jaren richten enkele schutters kermisschietingen zonder
vizier in onder de naam De Floerentoeters.
Het speciale bij die schietingen is het feit dat gedurende de ganse
schieting naar een volle wip geschoten wordt. Daardoor krijgt
iedereen, zowel niet-geoefende als geoefende schutters, de kans
om tijdens de vier uur durende namiddag- of avondschieting enkele
vogels af te schieten. Elke afgeschoten vogel wordt beloond met
punten en op het einde van de schieting wordt de afrekening
gemaakt. De Floerentoeters stelden vast dat die promotie voor het
wipschieten regelmatig nieuwe gegadigden lokten. Ze willen die
ingeslagen weg dan ook verder bewandelen.
Contactpersonen: Etienne De Vreese, Zauwerstraat 22, 9270 Kalken en
Piet D’Hondt, Husseveldestraat 10, 9270 Kalken.
Data van de tot nu gekende kermisschietingen te Kalken door De
Floerentoeters:
•
Zondag 9 juni: ter gelegenheid van de Keillefeesten.
•
Zaterdag 6 juli: in de hovingen van Philippe Tibbaut.
•
Weekend 27-28 juli: tgv. van Husseveldekermis.
•
Vrijdag 13 september: ter gelegenheid van Kalkenkermis, in
herberg Parochiehuis.

Oproep in verband met
Kalkenkermis 2013.
De activiteiten rond Kalkenkermis en de invulling van de kermisaffiche
zijn van heel groot belang. We zouden het dan ook fijn vinden,
mochten zoveel mogelijk organisatoren tijdig hun activiteiten aan
het gemeentebestuur doorgeven (en dit ten laatste begin juli).
Nieuwe activiteiten, die niet altijd in het dorpscentrum hoeven door te
gaan – dat was vroeger ook allerminst het geval -, worden met veel
enthousiasme onthaald. Op Kalkenkermiszaterdag 14 september
2013 is bijvoorbeeld in elk geval een nieuwe, maar tevens laatste
editie van Natuurloop Kalken gepland (www.bloggen.be/natuurloop).
Met Vlag en Wimpel 2013
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Koninklijke Harmonie
St-Cecilia Kalken.

4

Onze harmonie bestaat reeds 215 jaar en brengt onder leiding van
dirigent Johan Van Damme vlotte muziek op diverse concerten en
activiteiten in Kalken en Laarne. We zijn niet de grootste harmonie, wel
een groep die muziek in het hart draagt.
Heb je zin om muziek te beoefenen met toffe mensen in een door de
gemeente ter beschikking gesteld lokaal? Speel je graag klassieke
muziek, filmmuziek of medleys? Kan je een beetje overweg met een
muziekinstrument? Ben je vrij op vrijdagavond (van 20 tot 22 uur)? Ben
je bereid af en toe een concertje te brengen? Neem dan gerust
contact op of woon een repetitie bij op vrijdagavond.
Jaarlijks verzorgen dirigent en muzikanten een vijftiental optredens,
met als vaste (binnen)optredens: lenteconcert (5 mei), concert op de
Gentse Vrijdagmarkt (18 augustus), concert tgv Fortuinkermis (19
oktober), dodenhulde op kerkhof Kalken (1 november), feest van de
vrede (11 november) en het feest van St.-Cecilia (zaterdag 16
november).
Openluchtmanifestaties.
29 juni: concert Sint-Pietersfeest Kalken.
5 juli: zomeravondconcert in de hovingen van de voorzitter.
25 augustus: aperitiefconcert Vaardekenskermis.
14 september: kioskconcert tgv Kalkenkermis.
13 oktober: kioskconcert tgv de Boerenmarkt.
26 december: kerststoet Feestcomité De Keille.

Contactpersonen:
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Voorzitter: Philippe Tibbaut
Secretaris: Davy Van Rysselberghe
davy.van.rysselberghe@telenet.be
www.harmoniekalken.be
09/367.44.09 - 0495/41.83.84
Zomerstraat 79 - 9270 Kalken
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Herberg Vriendenkring en De
Floerentoeters.
Op de wijk Hussevelde werd niet alleen ter gelegenheid van het
Sint-Pietersfeest
en
Kalkenkermismaandag
een
kermis
georganiseerd. Dat gebeurde ook ter gelegenheid van
Kalseikeskermis, gehouden midden in de zomer. Waarschijnlijk
houdt de benaming van die kermis verband met de kasseiding van
de straat.
De organisatie Husseveldefeesten is de opvolger van de
Kasseitjeskermis.
Zoals tijdens Eesveldekermis staan tijdens de Husseveldefeesten
twee schietingen op de liggende wip geprogrammeerd. De
Husseveldefeesten worden georganiseerd door herbergier Piet
D’Hondt en De Floerentoeters.
Handboogmaatschappij De Floerentoeters richt onder andere een
reuzenschieting in. De maatschappij draagt bij tot de bevordering
van deze volkssport en de blijvende integratie ervan in het
kermisgebeuren. De vereniging is trouwens de enige van dat genre
nog werkzaam in Kalken.

Husseveldefeesten 2012

Husseveldefeesten 2013.
Hou vooral het weekend van 27 en 28 juli 2013 vrij voor de
Husseveldefeesten anno 2013.
Contactpersoon:

Piet D'Hondt
Husseveldestraat 10
9270 Kalken
0474/60.94.98
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Sfeercafé De Kapelle

6

Op 1 mei 2011 heropende uitbater Jan Gelan de deuren van 'De Kapelle',
een gezellig café precies op de grens Kalken/Laarne en gelegen aan het
knooppunt 29 van verscheidene fietsroutes. U kunt ons vinden aan de
pas gerenoveerde 'Berlindekapelle' (anno 1670), één van de oudste en
grootste kapellen in Oost-Vlaanderen. In 'De Kapelle' wordt de
bediening doorgaans verzorgd door Jan en Angie.
U kan bij ons terecht voor een drankje (keuze uit een uitgebreid
assortiment), een hapje, een streepje muziek of een gezellige babbel.
Heeft u iets te vieren en wenst u dat hier te doen? Aarzel zeker niet om
ons te contacteren! Onze volledig afsluitbare partytent, parking en
ruime tuin worden gratis ter uwer beschikking gesteld.
Specifieke activiteiten in 2013:
28 april: kampioenenviering schutters boogschieten op doel.
30 april: kroegentocht.
Iedere tweede zondag van de maand vanaf april: petanque op twee
petanquepleinen.
Maanden oktober – april: iedere tweede zondag van de maand:
schieting.
Meer info en definitieve data zullen tijdig bekendgemaakt worden via
onze website en in ons etablissement.

Speciale activiteiten.
• 1 Mei: Viering 2-jarig bestaan 'De Kapelle‘.
• 18 Mei: Optreden Muckrakers, Sunpower en FANG.
• 2-4 Augustus: Kapellefeesten!

Contactpersoon:
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Estaminet In Den Bouw.

7

In en om het prachtige kader van Estaminet In Den Bouw - een
beschermd monument nota bene - gingen jarenlang papieren vliegers
omhoog, werd er gebold, gingen schietingen op de liggende wip door,
enz…
Net zoals in de voorbije jaren zijn er verschillende tentoonstellingen
gepland in de galerie: actuele schilderkunst, beeldhouwen, fotografie,
enz…, maandelijks wisselend van maart tot en met november.
•
-april: Alex Michels, schilderijen
•
-mei: Nele Tas, installatie
•
-juni: Stef De Brabander, schilderijen
•
-september: Inge Decuypere, schilderijen
•
-oktober: Francine Van Der Biest, textiel op canvas

Estaminet
In den bouw,
foto André De Wilde,
ca. 2000.
Activiteiten ter gelegenheid van de feestdag van 15 augustus.
15 augustus in een mooi landelijk kader:
De Lokerense kunstschilder Frans Van Kerckhove toont zijn tekeningen
op bierviltjes. Het gaat om honderden schetsen en tekeningen die hij in
de loop van zijn carrière verzamelde.

Contactpersoon:
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Christine Van Der Heyden
Zomerstraat 85
9270 Kalken
0473/67.73.42
http://www.indenbouw.be

IN DEN BOUW
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De Vrije Menners Overmere vzw.

8

De Vrije Menners Overmere vzw richten sinds meer dan tien jaar
een oefenmenmarathon in op de gronden van de familie Lode
Bombeke, Honoré Bruggeman en Gunther Resseler, in een
gebied gelegen tussen de Scheestraat en de Zauwerstraat.
Deelnemers komen van heinde en verre. Het hele gebeuren
zorgt voor een gezellige ontmoeting voor omwonenden en
sympathisanten. Vandaar dat deze organisatie een plaats
verdient in deze brochure.
De vereniging ontstond eind 1995-begin 1996 rond Willy De Bruyne
Willy, Denis Scheirlinck en Gastond Ryckaert.
De doelstelling van de club bestaat erin de “Mensport” in een
geest van kameraadschap en vriendschap te beoefenen en dit
ten bate van paard en menner.
Behalve de oefenmarathon in Kalken richt de vereniging ook onder
andere een indoor-menwedstrijd in te Moerzeke (17 maart) en
een koetsenbeurs op Lokeren-Vogelsang (27 januari).
Oefenmarathon op zondag 22 september 2013.
Oefenmarathon voor beginners en meer ervaren menners op
terreinen tussen de Zauwerstraat en de Scheestraat te
Kalken.
- Terreinrit van ongeveer 10 km
- Hindernissenparcours met onder andere een water- en
brughindernis.
Contactpersoon:
Secretariaat:
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Gino De Bruyne
Molenstraat 96
9290 Overmere
09/367.60.78
0478/53.71.54
www.devrijemenners.be
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Herberg De Schorpioen.

9

Fortuinkermis, of in de streektaal Fortunekeirmesse, ontstond
vermoedelijk tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw rond
herberg De Fortuin, gelegen op de splitsing Brugstraat - Heistraat,
op de grens met het huidige Beervelde. Naar het einde van de
negentiende eeuw was het zwaartepunt van die kermis verplaatst
naar de parallel met de Brugstraat lopende Zomerstraat.
De herbergiers uit die straat tekenden, met medewerking van de
plaatselijke brouwerij Verstraeten, voor de organisatie van het
zondagse kermisprogramma en de maandagse jaarmarkt voor vee en
varkens. Naarmate het aantal herbergen verminderde, eiste
estaminet In den Bouw een steeds belangrijkere rol op in het
kermisgebeuren (periode na 1970).
Sinds 2001 wordt de vermaarde Fortuinkermis hoofdzakelijk in en
rond herberg De Schorpioen gevierd. Dat die kermis nu gevierd
wordt op een site gelegen aan de Heirweg, lijkt misschien
verwonderlijk. Die site behoorde tot midden de jaren 1950
officieel tot de Zomerstraat.
De voorbije jaren won de jaarmarkt voor paarden door de unieke en
joviale sfeer tijdens de keuring aan belang. Anderzijds organiseren
De Floerentoeters en ViVa Red BV Kalken een schieting, een
bolwedstrijd en een wafelbak. Voor de editie 2013 is er opnieuw
een ezelwandeling gepland.
Fortuinkermis.
Zaterdag 19 oktober: ezelwandeling door Viva Red BV (dag),
concert en dansavond (avond) en avondrondrit oldtimerfietsen.
Zondag 20 oktober: kaarting, schieting, bolling en wafelbak.
Maandag 21 oktober: jaarmarkt voor paarden.
Doorlopend: fototentoonstelling.
Contactpersoon:
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Mark Van De Velde
Heirweg 8
9270 Kalken
09/367.51.77
schorpioen@scarlet.be
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Reuzencomité Kalken.

10

De Kalkense reuzen Stien en Lies zijn gegroeid uit een
Kalkenkermisgrap uit 1959. Het echtpaar Stien Dook Verschraegen en
Lies Middernacht hield herberg op de wijk De Kruisen en werd er om de
tuin geleid door zoon Henri die op kermismaandag zijn lief kwam
voorstellen. Dat lief was niemand minder dan een van zijn op
kermisjolijt uit zijnde vriend Gaston Poelman. De idee om die
kermisgrap verder te laten leven in twee reuzen, bleek niet enkel door
de uitvoerders van de kermisgrap krachtdadig ondersteund. Een aantal
enthousiaste dorpsbewoners legden samen om de reuzen gestalte te
geven. De eerste jaren bleven de uitstappen beperkt tot het
gemeentelijk grondgebied. Nadien kwamen aanbiedingen voor uitstappen
ook uit de omliggende regio én het buitenland binnen.
Het Reuzencomité wil na het geslaagde Stien- en Liesjaar 2010
bevestigen.
Te Kalken waren de Kalkense reuzen in 2012 aanwezig op
Molekenskermis en Kalkenkermis. Buiten de dorpsgrenzen waren de
reuzen van de partij tijdens de reuzenoptochten van Overmere en
Deurne.
Leden van een lokale vereniging, die de reuzen bij een of andere
gelegenheid willen dragen, kunnen onderstaande contactpersoon een
seintje geven.
Optredens van Stien en Lies.
ter gelegenheid van Kalkense kermissen, maar vooral ter gelegenheid
van Kalkenkermiszaterdag (14 september).
Een optreden buiten Kalken is eveneens gepland:
Nieuwpoort, 14 juli 2013.

Contactpersoon:
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Hubert De Gelder
Schriekstraat 33
9270 Kalken.
09/367.57.32
0476/55.08.01
hubertjaklien@telenet.be
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Activiteitenkalender 2013.
Datum

Benaming

Inrichter

1 januari

Nieuwjaarswens

Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

27 januari

Nieuwjaarsdronk

Feestcomité De Keille

21 april

Molekenskermis

Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

9-12 mei

Eesveldekermis

Herberg Sportvriend

8 en 9 juni

Keillefeesten

Feestcomité De Keille

29 en 30 juni

Sint-Pietersfeest

Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

5 juli

Zomeravondconcert

Kon. Harmonie St.-Cecilia

27-28 juli

Husseveldefeesten

Herberg Vriendenkring

2-4 augustus

Kapellefeesten

Herberg De Kapelle

15 augustus

Tekeningen op bierviltjes
door kunstschilder Frans Estaminet In den Bouw
Van Kerckhove

24-25 augustus

Vaardekenskermis

Feestcomité De Keille

17 september

Kalkenkermisjaarmarkt

Gemeentebestuur en o.a.
Feestcomité De Keille

22 september

Oefenmarathon mennen

De Vrije Menners vzw

12-13 oktober

Sint-Denijsweekend

Gemeentebestuur

19-21 oktober

Fortunekermis

Herberg De Schorpioen

26 december

Kerststoet

Feestcomité De Keille

Met Vlag en Wimpel 2013

16

