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Colofon
Een uitgave van Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
in samenwerking met Feestcomité De Keille.
Historische verantwoording: André Van De Sompel
Lay-out: Annick Trivier
Reproductie: Gemeentebestuur Laarne
Eind december 2005
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Editoriaal
Zoals in voorgaande editie vestigen Kalkense
organisatoren de aandacht op openbare feesten in het
algemeen en de eigen activiteiten voor het jaar 2006 in
het bijzonder. Dat deze kalender zich enkel beperkt tot
activiteiten op het grondgebied van de vroegere
gemeente Kalken, volgt uit het feit dat het
archiefonderzoek rond kermisvieren tot nog toe vooral
beperkt werd tot die woongemeenschap.
Wat vooral van belang is, is dat die feestelijkheden en
wijkkermissen een weerslag in het straatbeeld hebben.
Dat kan gebeuren door sportmanifestaties, optochten,
bevlagging, specifieke versiering, kermisattracties, extra
verlichting of het plaatsen van een feesttent.
De informatie per organisator beperkt zich niet tot de
vermelding van de aard van het georganiseerde openbare
feest en de contactpersoon. Een kort historisch overzicht
of de vermelding van de aanleiding tot het feest en de
vermelding van andere, eerder interne, activiteiten
vervolledigen vaak het geheel. Iedere (wijk)vereniging is
natuurlijk vrij de eigen activiteiten open te stellen voor
het publiek.
De jaarkalender 2006 omvat zowel gebeurtenissen met
roots tot in de 19de eeuw als activiteiten die pas enkele
jaren geleden voor het eerst werden ingericht.
Het stemt ons tevreden enkele nieuwe werkgroepen en
activiteiten voor te kunnen stellen. Een pluspunt is dat de
activiteiten vaak getuigen van een vernieuwende of
hernieuwde onderscheidende diversiteit: bijvoorbeeld een
wielerwedstrijd, een natuurloop en activiteiten rond een
kunstproject.
Zonder een bedanking aan de sponsors, het
gemeentebestuur Laarne en de verantwoordelijken van
de politiezone Wetteren-Wichelen-Laarne kan dit
editoriaal niet afgesloten worden.
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Herberg Sportvriend
Herberg Sportvriend, de enige overgebleven herberg op
de wijk Eesvelde, heeft een relatief lange
voorgeschiedenis met al dan niet legendarische uitbaters
gekend als De Pekketel en Schacksken.
Toen op een dag in juni 1977 de huidige herbergierster,
Linda Leus, aangeboden werd de herberg over te nemen,
weigerde ze in eerste instantie. Ze was opgegroeid in de
herberg van haar ouders en ze wist hoe het er aan
toeging. Bovendien was er pas in het gezin een eerste
nakomeling geboren, met name Jo, en Linda was
werkonbekwaam na een werkongeval.
De dag nadien werd toch een bezoek gebracht aan de
herberg en Linda’s besluit stond vast. Ze zou de uitdaging
aangaan. Het café was goedgelegen en er was een ruime
woongelegenheid en parking. Sindsdien schonken Ronny
Claes en Linda Leus er heel wat pintjes.
Ronny en Linda organiseren behalve Eesveldekermis ook
nog een aantal andere activiteiten, namelijk een
nieuwjaarswens (tweede zaterdag van januari), een
Valentijnviering en een seriekaarting op 11 november
(indien weekend dan over twee dagen gespreid). Verder is
er voor ieder wat wils: een wielerpronostiek, een
biljartclub, een sjoelbakclub voor vrouwen en een
belottersclub.
Eesveldekermis, O.L.H.O.L.H.-Hemelvaartweekend
 Donderdag 25 mei: kermisschieting en quiz.
 Vrijdag 26 mei: kermismaaltijd (varkensgebraad aan
‘t spit).
 Zaterdag 27 mei: seriekaarting.
 Zondag 28 mei: afsluiter.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Linda Leus Provinciebaan 126, 9270 Kalken.
09/369.57.92
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Feestcomité De Keille
Na een geslaagd eerste en tweede jaar begint het
feestcomité met volle moed aan een nieuw
werkjaar.

Voorstelling activiteiten
 Fakkeltocht: in groep of individueel wandelen in de
Kalkense Meersen. Onderweg een hapje en een
drankje aangeboden door het feestcomité ‘De Keille’.
Een uitgelezen moment om onze nieuwjaarswensen
over te brengen.
 ‘Keillefeesten’: tweedaags feest in onze tent, opgezet
op het plein van Hofland. Telkens op zaterdag ons
hammetjesfestijn, het perfecte moment om uw buur,
wijk- of dorpsgenoot op een andere manier te leren
kennen. Op zondag eerst een aperitief en in de
namiddag onze jaarlijkse kinderfuif. De perfecte
aanzet voor een goede zomer.
 Vaardekenskermis: driedaags feest met als opener op
vrijdag onze schieting op liggende wip. Jaarlijks
wisselende activiteiten op zaterdag en zondag:
optredens, motortreffen, fietstocht, rommelmarkt, …
 Kerstfeest: bezoek van de kerstman voor onze
kleinste Keillenaars.
We werken met een vast programma:
programma
 28 januari: Fakkeltocht en nieuwjaarsdronk.
 3 en 4 juni: ”Keillefeesten”.
 25-26-27 augustus: “Vaardekenskermis”.
 26 december: de kerstman maakt een rondrit.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Peter Van Damme Hofland 12, 9270 Kalken.
09/367.99.11
de.keille@telenet.be
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Herberg De Schorpioen
Fortuinkermis kan als voorbeeld van een migrerende
kermis gesteld worden: door de jaren heen verplaatste ze
zich over een afstand van ongeveer 3 km.
Fortuinkermis 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 19de eeuw was het zwaartepunt
van die kermis verplaatst naar de parallel met de
Brugstraat lopende Zomerstraat. De talrijke herbergiers
uit die straat tekenden voor 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 hoofdzakelijk in en rond herberg De
Schorpioen de vermaarde Fortuinkermis gevierd. Dat die
kermis heden ten dage gevierd wordt op een site gelegen
aan de Heirweg, lijkt misschien verwonderlijk. Men mag
echter niet vergeten dat die site tot midden de jaren
1950 officieel tot de Zomerstraat behoorde.

Fortuinkermis
 Zaterdag 21 oktober: concert en dansavond.
 Zondag 22 oktober: kaarting en caféspelen.
 Maandag 23 oktober: jaarmarkt voor paarden.
 Doorlopend: fototentoonstelling.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Mark Van De Velde Heirweg 8, 9270 Kalken.
09/367.51.77
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Herberg Vriendenkring
Op de wijk Hussevelde werd niet alleen ter gelegenheid
van Kalkenkermismaandag een kermis georganiseerd.
Dat gebeurde ook ter gelegenheid van Kalseikeskermis,
gehouden midden in de zomer. Mogelijk houdt de
benaming van die kermis verband met de aanleg van een
kasseiweg ter vervanging van het onverhard wegdek.
De wijk Hussevelde lag op de verbindingsweg Kalken –
Wachtebeke, een in de negentiende eeuw belangrijke
doorsteekplaats naar Nederland. Sporen van kasseidingswerken van de Schriekstraat, de wijk Hussevelde,
de Bosstraat en de wijk Cootveld werden niet eerder
aangetroffen dan in het vierde kwart van de negentiende
eeuw. Indien die kermis uit die periode dateert, zou dat
de stelling onderschrijven dat de meeste (Kalkense)
wijkkermissen niet vroeger ontstaan zijn dan in die
periode (namelijk na de rampzalige honger- en
landbouwcrisis).
De organisatie Husseveldefeesten is de opvolger van de
Kasseitjeskermis.

Husseveldefeesten:
Husseveldefeesten in en rond herberg De Vriendenkring
en in de feesttent.
 Vrijdag 21 juli: schieting.
 Zaterdag 22 juli: varken aan het spit.
 Zondag 23 juli: trappistenwandeling.
 Maandag 24 juli: schieting.
 Dinsdag 25 juli: fietssneukeltocht.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Piet D'Hondt Husseveldestraat 10, 9270 Kalken.
0474/60.94.98
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Koninklijke Harmonie St.St.-Cecilia Kalken
Carolus Constantin Debbaudt wordt aanzien als de
stichter van de muziekvereniging Les Amis des bon
moeurs op het einde van de 18de
eeuw. In 1832 trad de vereniging op
onder de benaming Vrienden van de
goede zeden, omstreeks 1856 onder
de benaming Harmonie St.-Cecilia en
sinds 1911 voert ze de benaming
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia.
We geven hierbij de lijst van de voorzitters: Debbaudt
Carolus Constantin (van de stichting tot 1836), Debbaudt
Ferdinand Amand (1836-1864), Papeians de Morchoven
Francies (1864-1872), Tibbaut Adolphe (1872-1895),
Cremers Eugeen (1895-1906), Tibbaut Jules (19061913), Tibbaut Werner (1913-1971), De Landtsheer Jules
(1971-1984), Dhooghe Floris (1984-2000) en Tibbaut
Philippe (vanaf 2000).
Jaarlijks verzorgen dirigent en muzikanten een 15-tal
optredens, met als vaste binnenoptredens: lenteconcert
(3de zondag maart), week van de amateurkunsten (mei),
concert tgv Fortuinkermis en het feest van St.-Cecilia.
Openluchtmanifestaties
Openluchtmanifestaties
 7 juli: zomeravondconcert, hovingen van de voorzitter.
 16 september: kermisconcert.
 15 oktober: kioskconcert tgv Sint-Denijsweekend.
 1 november: dodenhulde op kerkhof Kalken.
 11 november: feest van de vrede.
Contactadres:
Contactadres
Voorzitter:
Philippe Tibbaut - 09/367.50.84
Dendermondsesteenweg 31, 9270 Kalken,
Harmoniekalken@telenet.be
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Reuzencomité Kalken
De Kalkense reuzen Stien en Lies zijn gegroeid uit een
Kalkenkermisgrap uit 1959.
Het echtpaar Stien 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.
Ondertussen is de herberg van Stien en Lies reeds lang
gesloopt: het gebouw diende plaats te ruimen voor de
heraanleg van de Dendermondsesteenweg in 1963-1964.
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. Op 10 april 1960 werden Stien en Lies
ter gelegenheid van Molekenskermis op de wijk De
Kruisen ingehuldigd.
Enkele jaren terug werden nieuwe en jonge reuzendragers gevonden en opgeleid. Een traditie kan
verderleven.

Optredens van Stien en Lies
 Zaterdag 25 februari:
Steenbeekstraat, Omloop Het Volk.
 Zaterdag 2 september: Reuzenstoet te Deurne.
 Zondag 3 september: Reuzenstoet te Wichelen.
 Zondag 17 september: Kalkenkermis.
 Zondag 24 september: Lokeren, wijk Heirbrg.
 Zondag 15 oktober: Sint-Denijsweekend Kalken.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Hubert De Gelder

Schriekstraat 33, 9270 Kalken.
09/367.57.32 - 0476/55.08.01
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Stichting SintSint-Pietersfeest Kalken
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
werd opgericht in november 1988.
Oorspronkelijk was het enkel de
bedoeling drie kermissen in en rond de
Koffiestraat en Kruisenstraat nieuw
leven in te blazen: Molekenskermis, het
Sint-Pietersfeest en Koffiestraatkermis (15 augustus).
Bleek de organisatie van Koffiestraatkermis onhoudbaar,
dan werden geleidelijk aan andere activiteiten ingericht.
Verder wordt meegewerkt aan de edities van Erfgoeddag
en worden tentoonstellingen verzorgd ter gelegenheid van
Fortuinkermis en het Sint-Denijsweekend.
Nieuwjaarwens - 1 januari
In café Den IJsbeer, braakliggend terrein Koffiestraat.
Doortocht Omloop Het Volk – 25 februari
Feest in de Steenbeekstraat, werkhuis Kuppens – De
Wilde.
Molekenskermis - 22 en 23 april
Ruilbeurs voor devotionalia, deelname aan Erfgoeddag,
oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen, activiteiten
voor groot en klein.
Levensgenieterstocht - 29 april
Muziek, wandelen en gastronomische verwenning.
SintSint-Pietersfeest - 1 en 2 juli
Hawaïaanse Avond, motorenontmoetingsdag, barbecue,
muzikale optredens, activiteiten voor kinderen.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Remi Van Brussel

Jozef Van De Veldestraat 4,
9270 Kalken.
09/367.65.97
sintpietersfeest@telenet.be
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CauciT
CauciTens Kalken
Uit de toneelafdeling van de Koninklijke Harmonie St.Cecilia Kalken groeide de toneelvereniging Cauci.
Enkele jaren terug werd met een jeugdwerking begonnen
voor meisjes en jongens van 11 tot 18 jaar. De
jaarwerking is geconcentreerd rond een productie, een
halloweentocht en de kerstmarkt in Kalken.
De CauciTens werken ongeveer vier maand aan hun
jaarlijkse productie.
De eerstvolgende productie is Het Heksenbal van Fons
Vinck in regie van Ann De Lathouwer. Het sprookje over
heksen, bozen, kinderen en elfjes wordt gebracht door 25
kinderen en 3 volwassenen. Kom kijken op 3, 4 of 5
maart 2006 in zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72
te Kalken.
Met al die jeugdige acteurs lijkt de toekomst van Cauci
verzekerd.
De CauciTens en de Caucisten hebben ook andere pijlen
op hun boog. Zij nodigen u eind oktober 2006 uit voor
hun vierde halloweentocht. De editie van 2005 lokte iets
meer dan vierhonderd deelnemers. Er is dus werk aan de
winkel.

Halloweentocht - 28 oktober
Vertrek in de Peperstraat tussen 18 en 21 uur voor een
tocht door Kalken.
Pompoenkaarsen en extra-acts zorgen voor de gepaste
sfeer.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Sonja De Ruyver

Brugstraat 8, 9270 Kalken.
0478/37.47.78
www.cauci.be
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Estaminet In den Bouw
In en om het prachtige kader van Estaminet In Den Bouw,
een beschermd monument nota bene, werd voorheen
onder andere Fortunekermis gevierd, gingen jarenlang
papieren vliegers omhoog, werd er gebold, enz…
15 Augustus is traditioneel een bijzondere dag in “den
bouw”. In 2006 wordt een groepstentoonstelling gebouwd
rond het thema O.L.Vrouw-Hemelvaart, Maria-dag.
Zo’n 15 vrouwelijke kunstenaars werd gevraagd om
binnen hun discipline (fotografie, schilderkunst,
keramiek, textiel, glas, enz…) dit thema vorm te geven.
Het idee voor deze tentoonstelling groeide vanuit het
simpele gegeven van de lieve-vrouw-snoepjes die men “in
den bouw” bij de koffie krijgt en waarmee Caroline Van
Der Straeten (een van de deelneemsters) spontaan begon
te “droedelen”. Zij zal daarmee in september 2006 – als
verlenging van het thema van augustus – een solotentoonstelling bouwen.

In den Bouw, O.L.V.O.L.V.-Hemelvaartdag
 13 augustus: rommelmarkt en barbecue.
 15 augustus: vijftien vrouwelijke kunstenaars stellen
tentoon (tot en met het derde weekend
daaropvolgend). Mogelijkheid tot vliegeren op de
vliegertjesweide.
Contactpersoon:
Contactpersoon
Christine Van Der Heyden Zomerstraat 85,
9270 Kalken.
09/367.73.42
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Werkgroep Hogendries
Na jaren van actieve deelname in binnen- en buitenland,
aan marathons en andere loopwedstrijden, groeide bij de
familie De Clercq de gedachte om zelf een loop of jogging
te organiseren.
Met medewerking van het gemeentebestuur, de politie,
vrienden, buren en familie ging op 4 juni 2005 een eerste
Natuurloop voor jong en oud door op een volledig
verkeersvrij parcours via Brugstraat, Nieuwstraatje,
Zomerstraat en Hogendries.
De massale opkomst en de positieve reacties, zowel van
deelnemers als toeschouwers, stimuleerde ons om op de
ingeslagen weg verder te gaan.
Het parcours brengt supporters en sporters doorheen een
typisch Kalkens landbouwerslandschap. De Zomerstraat
en de Brugstraat zijn twee van de vijf parallellopende
noord-zuid lopende Kalkense straten ten noorden van de
provinciale weg N445. De Hogendries en het
Nieuwstraatje verbinden die noord-zuid lopende straten.

NATUURLOOP Kalken
zaterdag 3 juni
Loods Boomkwekerijen Bracke – Temmerman en Zoon,
Brugstraat 61A.
Contactpersoon:
Contactpersoon
André De Clercq

Hogendries 2, 9270 Kalken.
0498/86.04.82
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Herberg ’t Krieksken
Krieksken
Sportactiviteiten verdrongen vooral na WO I meer en
meer de tot dan populaire volkssporten die tijdens
kermisactiviteiten beoefend werden door jong en oud. Het
wielrennen kreeg ook in die periode in Kalken voet aan
de grond.
Waren er vroeger in Kalken een aantal relatief gekende
wielrenners en heel wat wielerwedstrijden, dan is in 2006
de voor de vijfde keer georganiseerde Grote Prijs Marc
Krick (voorlopig) de enige wielerwedstrijd voor BWBrenners in Kalken.
De organiserende vereniging, Supportersclub Tim Roels,
is gevestigd in herberg ’t Krieksken. De wielerwedstrijd is
eigenlijk de voortzetting van de koers die als de
Tweebruggenprijs meer dan drie decennia lang tijdens de
zomerperiode werd ingericht door het voormalige Sporten Feestcomité Hussevelde. Alleen werd de datum om
praktische redenen vervroegd naar de paasperiode.
Het parcours is dan weer ongewijzigd ongeveer zes km
lang: Husseveldestraat – Apostelhuizen – Zomerstraat –
Hogendries – Brugstraat – twee bruggen over de E17 –
Cootveld en terug naar de Husseveldestraat.

Wielerwedstrijd
Zaterdag 15 april: Grote Prijs Marc Krick voor beloften
BWB.
Fietssneukeltocht op 21 juli:
juli: tijdig inschrijven !
Contactpersonen
Contactpersonen:
en
Herberg ’t Krieksken

Scheestraat 46, 9270 Kalken.
0473/93.65.45
Supportersclub Tim Roels 09/367.79.02
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Kalmañados VZW
Kalmañados VZW is ontstaan in december 2003 en heeft
tot doel het organiseren van culturele, sportieve en
informatieve activiteiten binnen de gemeente Kalken.
De oprichters, tevens het dagelijks bestuur, bestaat uit
zes mensen tussen de 24 en 30 jaar.
Deze mensen proberen Kalmañados VZW zo origineel
mogelijk naar de buitenwereld open te stellen. U zal ons
dan allicht al hebben opgemerkt op de Kerstmarkten, de
boerenmarkt en de avondmarkt te Kalken.
Een VZW oprichten is één, een naam kiezen is twee.
Over de naam zijn menige uren vergaderd met het
gekende resultaat.
Kalmañados komt van het Spaanse “Bañado” en staat
voor “moeras”.
Een moeras kun je een beetje vergelijken met “De
Kalkense Meersen”.
“Kal” komt van Kalken vandaar onze naam
“Kalmañados”

Jaarlijkse Dropping
Dropping
Naar jaarlijkse gewoonte zal onze jaarlijkse dropping
doorgaan op zaterdag 13 mei 2006. Voor deze editie
hebben we plaats voor maximum 100 deelnemers.
Unkerfolk
Unkerfolk
Aan de organisatie van een folkavond wordt stevig
doorgewerkt. Er is echter nog geen datum vastgelegd.
Voor meer gegevens of informatie kan U steeds terecht
op www.kalmanados.be.
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Overzichtskalender 2006
Datum

Benaming

1 januari

Nieuwjaarswens in
openlucht:
café Den IJsbeer
28 januari Fakkeltocht en
nieuwjaarsdronk
25
Doortocht Omloop Het
februari
Volk, Steenbeekstraat
15 april
Wielerwedstrijd

Inrichter
Stichting SintPietersfeest Kalken
Feestcomité De Keille

13 mei
25-28 mei
3 juni
3-4 juni
1 en 2 juli

Droppping
Eesveldekermis
Natuurloop
Keillefeesten
Sint-Pietersfeest

7 juli

Zomeravondconcert

21 juli
21-25 juli
13-15
augustus
25-27
augustus
16-19
september
14-15
oktober
21-23
oktober
28 oktober

Fietssneukeltocht
Husseveldefeesten
Kunsthappening

Stichting SintPietersfeest Kalken
Café ’t Kriekske en
Supportersclub Tim Roels
Stichting SintPietersfeest Kalken
Kalmañados VZW
Herberg Sportvriend
Werkgroep Hogendries
Feestcomité De Keille
Stichting SintPietersfeest Kalken
Koninklijke Harmonie
St.-Cecilia Kalken
Café ’t Krieksken
Herberg Vriendenkring
Estaminet In den Bouw

Vaardekenskermis

Feestcomité De Keille

Kalkenkermis

Gemeentebestuur

Sint-Denijsweekend:
kunstweekend
Fortuinkermis

Gemeentebestuur

Halloweentocht

CauciTens

22-23 april Molekenskermis

Herberg De Schorpioen
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