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Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

In 2014 wordt het zesentwintigste 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 blijken blijvend levensvatbaar
en ondertussen is ook de nieuwjaarswens (3 januari) in openlucht een
vaste activiteit.
Nieuwjaarswens in openlucht – 03 januari.
Molekenskermis – 27 april.
Met onder andere 26ste Oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen
en achtste oldtimerbrommerrondrit en optreden The B. Goose.
Sint-Pietersfeest – 28 en 29 juni.
Zomerjogging en optreden La Cuenta op zaterdagavond.
Motorenontmoetingsdag, eetfestijn en muzikaal optreden op zondag.

Contactpersoon:
Remi Van Brussel
Jozef Van De Veldestraat 4,
9270 Kalken.
09/367.65.97
sintpietersfeest@telenet.be
www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
Aquarel: Chris Bracke, 2014
Met Vlag en Wimpel 2014
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Feestcomité De Keille
2014 is reeds het elfde werkjaar voor Feestcomité
De Keille.
Op zaterdag 14 juni is er na het traditionele
Hammetjesfestijn een kwaliteitsvol optreden met
“The Horny Horses”.

De rommel-, brocante- en antiekmarkt gaat door op zaterdag 14 juni
tijdens de Keillefeesten.
Tijdens Vaardekenskermis, op 30 en 31 augustus, zijn er opnieuw twee
wielerwedstrijden, een eetfestijn en het aperitiefconcert van
K.H. St-Cecilia Kalken (zondag 31 augustus om 11u30).
Hoogtepunt wordt een optreden waarover voor het ogenblik nog
geen gegevens voorhanden zijn. Raadpleeg regelmatig onze website.
Nieuwjaarsdronk - 26 januari – op pleintje Hofland vanaf 10.30 uur.
10de Keillefeesten (Vaartplein) – 13-15 juni – onder andere
Openingswedstrijd WK voetbal op groot scherm (13 juni),
Hammetjesfestijn met nadien optreden van The Horny Horses (14 juni).
Vaardekenskermis – 30 en 31 augustus – op en rond het Vaartplein op
zaterdag en zondag o.a. wielerwedstrijden. Zaterdag 30/08 om 21.30u
optreden Stijn Meuris.
Kalkenjaarmarkt – 16 september – Drankstand in de Vaartstraat.
Kerstfeest - 26 december - In café De Meander en optocht van de
Kerstman .
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.
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Herberg Sportvriend is de enige overgebleven herberg op de wijk
Eesvelde.
De herberg wordt sinds juni 1977 uitgebaat door Linda Leus.
Iedereen kan er aan zijn trekken komen, want er zijn 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 vanaf oktober
(6 maand).
Terugkerende activiteiten:
•Nieuwjaarswens voor de buurtbewoners: 10 januari.
•Valentijnviering: 14 februari.
•Kalkenkermisschieting ingericht door Marc Hendrickx op
maandag 22 september om 15 uur.
•Jaarlijkse seriekaarting bieden: dinsdag 11 november.

Eesveldekermis, O.L.H.-Hemelvaartweekend
Donderdag 29 mei
15 uur: kermisschieting ingericht door Marc Hendrickx.
20 uur: kantboogschieting.
Vrijdag 30 mei
kermismaaltijd (varkensgebraad aan ‘t spit).
Zaterdag 31 mei
seriekaarting.
Zondag 1 juni
sneukeltoer 25 à 30km, vrije start tussen 13.30 en 15 uur.

Contactpersoon:

Linda Leus
Provinciebaan 126
9270 Kalken.
09/369.57.92
ronnyclaes@skynet.be
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Koninklijke Harmonie
St-Cecilia Kalken.
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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.
Oproep aan alle muziekliefhebbers!!!
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 (27 april), concert tgv
Fortuinkermis (18 oktober), dodenhulde op kerkhof Kalken (1
november), feest van de vrede (11 november) en het feest van St.Cecilia (zaterdag 15 november).
Openluchtmanifestaties.
4 juli: zomeravondconcert in de hovingen van de voorzitter.
31 augustus: aperitiefconcert Vaardekenskermis.
20 september: kioskconcert tgv Kalkenkermis.
12 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 - 0498/79.36.10
Zomerstraat 79 - 9270 Kalken
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De Ezelbrugvrienden.

In de Brugstraat wil een werkgroep dierenvrienden de buren
samenbrengen rond activiteiten allerhande in en om de woning van
Abel en Bea Bracke-Van den Eeckhoute, Brugstraat 14.
De voornaamste doelstellingen zijn bijeenkomsten met de buren
organiseren, knutselactiviteiten inrichten en kindvriendelijke
momenten aanbieden.
Een eerste activiteit was een geslaagde nieuwjaarsreceptie op 4
januari
2014.
Een
tweede
“grote”
activiteit
is
poppenkastvoorstelling en een pannenkoekenslag op Paaszaterdag
19 april 2014.
Een
belangrijke
activiteit
moet
de
herinrichting
van
Heirwegkermis/Brugstraatkermis worden.
Brugstraatkermis, 1 en 2 augustus 2014.
Vrijdag 1 augustus: haantjeskaarting.
Zaterdag 2 augustus: BBQ en oplating papieren vliegertjes als
kinderactiviteit.
Contactpersonen:

Beatrice Van den Eeckhaute en
Isabelle De Wilde.
Contactadres: Brugstraat 14
9270 Kalken
0477/50.95.52 (Bea)
0479/40.01.97 (Isabelle)
www.deezelbrugvrienden.be
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Sfeercafé De Kapelle.
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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 2014:
30 april: deelnemer kroegentocht.
Iedere eerste zondag van de maand vanaf april: petanque op
twee petanquepleinen.
Maanden september – maart: iedere tweede zondag van de
maand: schieting.
Meer info en definitieve data zullen tijdig bekendgemaakt worden via
onze website en in ons etablissement.

Kapellekermis.
• vrijdag tot zondag 1 tot 3 augustus.

Contactpersoon:
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Jan Gelan
Kapellestraat 40
9270 Laarne
0493/175525
www.cafedekapelle.be
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Estaminet In Den Bouw.
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In 2014 verjaart ‘den bouw’! De aanvang van de bouwwerken van het
estaminet situeert zich in 1864. Dat betekent dat ‘estaminet In Den
Bouw’ 150 jaar bestaat.
Ten tweede baat Christine Van der Heyden de zaak uit sinds 1984, al
dertig jaar dus.
Het samenvallen van die twee momenten is een gelegenheid om een en
ander te vieren.
In 1979 kreeg Henri Van Daele (overleden te Kalken 2010) het idee om
op de omliggende akkers de vliegers op te laten en gedurende 20 jaar
vond op 15 augustus de vliegerwedstrijd plaats. Een goed idee dus om
het vliegerfeest te hernemen ter gelegenheid van de verjaring.
Gedurende de maanden september en oktober zullen een aantal
tentoonstelling georganiseerd worden waarop mensen worden
uitgenodigd die de voorbije dertig jaar in den bouw hebben geëxposeerd
(er zal werk te zien zijn van ondermeer: Raf Buedts, Bart Baele, Frank
Van den Berghe, Jan Van Imschoot, Michaël Borremans, e.v.a).
Het volledige programma, exacte data voor de tentoonstellingen ook die
in het voorjaar), liggen nog niet helemaal vast.

Estaminet
In den bouw,
foto André De Wilde,
ca. 2000.

Activiteiten ter gelegenheid van de feestdag van 15 augustus.
Op VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014 worden alle liefhebbers van –bij
voorkeur zelfgemaakte- vliegers uitgenodigd hun creaties de lucht in te
sturen op de akkers en weiden rondom den bouw.
Dit vliegerfeest begint om 11uur en er wordt een BBQ voorzien (met
inschrijving vooraf).
Contactpersoon:

Met Vlag en Wimpel 2014

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.
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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 14 september 2014.
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.
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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
gaaibolwedstrijd en een wafelbak. Voor de editie 2014 is er
opnieuw een ezelwandeling gepland.
Fortuinkermis.
Zaterdag 18 oktober: ezelwandeling door Ezelbrugvrienden (dag),
concert en dansavond (avond) en avondrondrit oldtimerfietsen.
Zondag 19 oktober: kaarting, schieting, bolling en wafelbak.
Maandag 20 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.
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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, heeft meer dan vijftig
jaar later nog steeds niets aan enthousiasme ingeboet. 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. In 2010 werd Vijftig jaar reuzen Stien en Lies
gevierd. Sindsdien zijn de reuzen regelmatig op Kalkense kermissen
aanwezig, maar vooral ter gelegenheid van Kalkenkermiszaterdag. In
2014 worden activiteiten gepland in samenwerking met Erfgoedcel Land
van Dendermonde.

Contactpersoon: Hubert De Gelder, Schriekstraat 33,
9270 Kalken. 09/367.57.32-0476/55.08.01, hubertjaklien@telenet.be.

De Floerentoeters.
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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.
Contactpersoon:
Etienne De Vreese, Zauwerstraat 22, 9270 Kalken .
Data geplande kermisschietingen te Kalken:
•
Zaterdag 26 april: zaal Breughel, Kalkendorp.
•
Zondag 15 juni: ter gelegenheid van de Keillefeesten.
•
Zaterdag 5 juli: in de hovingen van Philippe Tibbaut.
•
Vrijdag 12 september: ter gelegenheid van Kalkenkermis,
in herberg Parochiehuis.
•
Zondag 19 oktober: ter gelegenheid van Fortunekermis.
Met Vlag en Wimpel 2014
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Activiteitenkalender 2014.
Datum

Benaming

Inrichter

3 januari

Nieuwjaarswens in
openlucht

Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

26 januari

Nieuwjaarswens in
openlucht

Feestcomité De Keille

27 april

Molekenskermis

Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

29 mei–1 juni

Eesveldekermis

Herberg Sportvriend

13-15 juni

Keillefeesten

Feestcomité De Keille

28-29 juni

Sint-Pietersfeest

Stichting Sint-Pietersfeest
Kalken

4juli

Zomeravondconcert

Kon. Harmonie St.-Cecilia

1-2 augustus

Brugstraatkermis

De Ezelbrugvrienden

1-3 augustus

Kapellekermis

Herberg De Kapelle

15 augustus

Vliegertjeswedstrijd en
BBQ

Estaminet In den Bouw

30-31 augustus

Vaardekenskermis

Feestcomité De Keille

14 september

Oefenmarathon mennen

De Vrije Menners vzw

16 september

Kalkenkermisjaarmarkt

Gemeentebestuur en o.a.
Feestcomité De Keille

12 oktober

Sint-Denijskermis met
boerenmarkt

Gemeentebestuur

18-20 oktober

Fortunekermis

Herberg De Schorpioen

26 december

Kerststoet

Feestcomité De Keille
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