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Editoriaal
Molekenskermis ligt weer al enkele weken achter ons. Mooie weer zorgde
ervoor dat de kermis in de totaal vernieuwde straat op een grote opkomst kon
rekenen.
Hoog tijd nu om u op de hoogte te brengen van het programma van het SintPietersfeest 2006.
Het Sint-Pietersfeest staat zoals vorige jaren onder andere in het teken van de
campagne Vlaanderen Feest! Hoogtepunten moeten ditmaal de Hawaïaanse
Avond, de motorenontmoetingsdag en het optreden van Never2Late
worden.
We herhalen de tentoonstelling Muurschilderingen en -decoraties in Kalken
en Laarne. Aan de hand van die tentoonstelling van foto’s wordt een
overzicht gegeven van wat in ondertussen afgebroken oude woningen
aangetroffen werd als muurversiering door de eeuwen heen.
Muziek, dans en culinaire genoegens dragen, zoals u verder in dit
mededelingenblad zal kunnen lezen, dus ook het Sint-Pietersfeest anno 2006.
Het allerbelangrijkste bij een kermis of feest is de blijvende wil om samen te
komen en onbezorgd van elkaars gezelschap te durven genieten. Feestvieren
hoeft bovendien echt niet duur te zijn. We denken dat onze formule daar
garant voor staat: gratis toegang en democratische prijzen voor drank en spijs
gekoppeld aan een interessant programma.
Mogen we ook nog vragen rekening te houden met de aandachtspunten op
volgende bladzijde? Hartelijk dank.
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AANDACHTSPUNT: verkeer
Op zaterdag 1 juli 2006 wordt de Kruisenstraat van
aan de Noordenbos (de toegang tot de Noordenbos
vanuit de Koffiestraat blijft verzekerd) tot de toegang
van het terrein FCHO Kalken van 19 tot 24 uur
verkeersvrij gehouden.
Op zondag 2 juli 2006 wordt de Kruisenstraat van nr.
1 tot nr. 17 als parkeerplaats gebruikt voor de
deelnemers aan de motorenontmoetingsdag van 8 tot
18 uur, maar met mogelijkheid tot plaatselijk verkeer
voor de bewoners van dat deel van de straat.
Verder werd toestemming gekregen om een deel van
de Koffiestraat en de Kruisenstraat, namelijk het deel
tussen de Noordenbos en de toegang tot het
voetbalveld van FCHO Kalken, vrij te houden op
zondag 2 juli 2006 van 13 tot 23 uur.
AANDACHTSPUNT: geluidsnorm
Een afwijking op het KB van 24 februari 1977
(geluidsnormen) werd verkregen voor volgende
activiteiten:
- muziekoptredens en dansavond op zaterdag 1 juli
2006 tot 03 uur.
- muziekoptredens op zondag 2 juli 2006 tot 23 uur.
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In het teken van Hawaï
Zoals bij de vorige edities, wordt op zaterdagavond aandacht besteed aan een
bepaalde streek of land. Na de Afrikaanse Avond (2001), de Griekse Avond
(2002), de Braziliaanse Avond (2003), de Spaanse Avond (2004) en de
Hongaarse Avond, kozen we voor de organisatie van een Hawaïaanse
Avond.
Hawaï is de meest westelijke staat van de Verenigde Staten van Amerika. De
eilandengroep maakt deel uit van een hele reeks andere eilanden die gekend
staan als Polynesië.
De Hawaïaanse Avond zal volgens het vertrouwde stramien verlopen.
Vanaf 19 uur kunnen de bezoekers terecht in de sfeervol aangeklede feesttent.
Hen worden Hawaïaanse specialiteiten aangeboden.

Optreden Dansgroep FARDOUZ
en Danny Everett
Stichting Culturele Dansgroep Fardouz (afgekort S.C.D. Fardouz – zie
illustratie voorblad) is opgericht op 3 september 1992.
Fardouz betekent 'Paradijs' in het Perzisch. In de periode voor de oprichting
was dit de shownaam als buikdanseres van de leidster van de groep. Bij de
oprichting is de naam Fardouz als shownaam van de gehele groep blijven
bestaan, ook al is het Polynesische dansprogramma van begin af aan het
hoofdgenre geworden.
Onze multi-culturele showdansgroep bestaat gemiddeld uit zo'n 14 leden, met
Nederlands en gemengd Turks, Aziatische en/of Antilliaanse afkomst. Het
niveau van de leden varieert van beginners, gevorderden tot topniveau. Er zijn
nog een aantal vrijwilligers die als begeleiders helpen met de kostuums,
attributen, en de technische ondersteuning zoals muziek/belichting, video en
fotografie. Het zijn allemaal actieve leden of vrijwilligers die zich jarenlang
vol belangstelling inzetten voor het dansprogramma en het uitdragen van
onze visie.
De stichting stelt zich ten doel het publiek kennis te laten nemen van nietwesterse dansen en cultuur. Het hoofdgenre dat wordt gedanst zijn de
Polynesische dansen uit Hawaii en Tahiti.
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S.C.D. Fardouz heeft een samenwerking met de Indorock zanger Danny
Everett. Fardouz begeleidt de zanger met Hawaiiaanse dansen uit de Elvis
film 'Blue Hawaii' en originele songs van Danny Everett zelf ('Indo dreams',
'Blue eyes crying in the rain', 'Save the last dance'). De choreografie is
verzorgd door Fardouz zelf.

Exotisch getinte dansavond
Na de optredens is het aan de bezoekers.
Disc-jockey Jo zorgt voor exotisch getinte muziek, in navolging van het
avondthema.
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Sint-Pietersfeest 2006
ste

8 Motorenontmoetingsdag
Voor de 8ste keer kunnen motorrijders deelnemen aan een tocht die door
enkele van onze bestuursleden werd uitgestippeld.
Dirk, Henri en Nico stippelden een toeristische route van ongeveer 180 km
uit die de deelnemers ongetwijfeld langs mooie plekjes zal leiden.
De tocht is niet alleen bepijld, ook een roadbook is ter beschikking.
Hoe deelnemen?
Deelnemen kan na inschrijving aan € 6,00/rijder en € 5,00/duozitter op de dag
zelf.
Dat geeft recht op een ontbijt met spek en eieren (van 8 tot 11 uur in zaal
Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, Kalken), een drankbonnetje en een
aandenken bij terugkomt in de feesttent.
Het deelnemingsbedrag wordt volledig gespendeerd aan de organisatie van
het evenement.
Samenkomst en vertrek:
Aan de feesttent in de Koffiestraat, van 8 tot 14 uur
Afsluiting Motorendag:
Als afsluiting van de motorenontmoetingsdag treedt de groep
The ANTONIO’s op om 17 uur.
Bijkomende
inlichtingen:
Henri Bruyneel:
0476-73.26.43
Dirk Kuppens:
0486-88.70.35
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Optreden THE BIEKBAND
The Biekband bestaat uit Eric De Kesel (zang en gitaar) en Joris Holderbeke
(contrabes en elektrische bas).
Eric speelt al zo'n dertig jaar gitaar, vroeger meer kleinkunst en folk/rock
(The Eagles, James Taylor e.a.). Nu gaat zijn voorliefde vooral naar meer
jazzy nummers.
Joris heeft op elektische bas vooral veel blues, soul, rock en jazzfunk
gebracht, maar sinds de aankoop van de contrabas zo'n twee jaar geleden is
hij volop met jazzmuziek bezig, wat al sinds zijn jonge jaren zijn favoriete
muziek is.
De heren van The Biekband spelen vooral pop en jazz standards. Ook de
popnummers worden met een "jazzy feel" gebracht.
Eric en Joris hebben goede vrienden die hen soms begeleiden op optredens,
of die mensen al dan meedoen hangt af van het budget van de organisator. Zo
kunnen ze beroep doen op een extra pianist, gitarist, percussionist en/of
drummer.
The Biekband zal op het Sint-Pietersfeest bestaan uit drie muzikanten.
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Optreden The ANTONIO’s
In de prille jaren negentig zagen The Antonio's het licht aan een knetterend
kampvuur diep in de Ardennen. Met het instemmend geknor van een roedel
everzwijnen in de coulissen en een kroes donkerbruine trappist in de hand
was het niet lang zoeken naar een geschikte naam. Antonius Abt - de heilige
met het zwijn- bracht inspiratie.
In het voorjaar van 1999 traden The Antonio's uit de schutkring.
Twee folkgitaren, wat percussie en drie stemmen. Thats all folks.
Braadfeesten, parties, hutsepotavonden, verrassingsfeesten, braderijen,
trouwerijen, recepties en festivals... het Antonio's recept smaakt overal naar
meer.
Hiervoor wordt er uit heel verschillende vaatjes getapt: rock, folk, pop en
schlagers. Waanzinnig veel covers, af en toe doorspekt met schalkse eigen
nummers. Kortom voor jong, belegen en oud (maar jong van hart en geest).
In het voorjaar van 2004 zijn we tijdens een optreden op een gelijkgestemde
gebotst. Sindsdien vullen The Antonio's als viertal en met een contrabas het
podium. Zonder twijfel een aanwinst.
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Optreden NEVER2LATE
Veel uitleg behoeft deze ambiancegroep
niet.
Twaalf man sterk (muzikanten en
logistieke hulp) zorgen voor een perfect
optreden.
Wie een filmpje van het optreden van
vorig jaar wil zien, surft vlug naar
www.never2late.be.
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BARBECUE (zondag 2 juli 2006, van 12 tot 14 uur).
keuze uit een vleesmenu of een vegetarisch menu
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u uit op de barbecue ter gelegenheid
van het Sint-Pietersfeest. De barbecue wordt verzorgd door ’t Kapiteintje.
De vleesbarbecue bestaat voor de volwassenen en +12-jarigen uit drie
vleesgerechten aangevuld met de gepaste groenten. Voor de –12-jarigen
wordt het aantal vleesgerechten beperkt tot een.
De vegetarische barbecue omvat een verrassingspakket.
De deelnameprijs bedraagt
- voor de volwassenen en +12-jarigen
€ 11,00
- voor de 6-12 jarigen
€ 5,00
- voor de –6 jarigen
gratis
Inschrijven (de plaatsen zijn beperkt) kan tot uiterlijk
28 juni 2006 bij voorkeur via onderstaand strookje bij André Van De
Sompel, Kruisenstraat 70, Kalken.

INSCHRIJVINGSSTROOK BARBECUE 2 Juli 2006
Ondergetekende ……………………………………………….
schrijft in voor de barbecue van 2 juli 2006 met
……… volwassenen/+12-jarigen
……… 6-12 jarigen en
……… –6jarigen
en betaalt hierbij …….. x € 11,00 + ……….x € 5,00 = € …..
Keuze: …….. x vleesbarbecue volwassenen
………x vleesbarbecue kinderen
.…….. x vegetarisch menu volwassenen
………x vegetarisch menu kinderen
Handtekening
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Opendeur bij
Marcel Steendam en Christianne Crommelinck
Zoals vorige jaren nodigen Marcel en Christianne iedereen uit voor een
bezoekje aan hun tuin in de Bieststraat 70. Hun tuin kan bezocht worden
op zondag 2 juli 2006 van 14 tot 18 uur.
Marcel is lid van De Volkstuin, afdeling Wetteren. Die vereniging heeft
een omvangrijk jaarprogramma: tien maandelijkse lessen per jaar, een
gratis praktische snoeiles, uitwisseling van plantgoed, gezamenlijke
aankoop van zaden, enz…
Marcel en Christianne zullen u met veel plezier verder uitleg geven.

Bedanking
Voor de organisatie van het Sint-Pietersfeest kunnen we telkens beroep
doen op vrijwilligers: voor de bedeling van de mededelingenblaadjes, voor
het opzetten van de tent, voor hulp bij bediening, voor de technische
bijstand van de optredens, voor de opruimingswerken, …
Namen noemen is niet de bedoeling, maar we willen iedereen die een
steentje bijdraagt, van harte bedanken.
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Overzicht Programma Sint-Pietersfeest 2006
Zaterdag 1 juli 2006

HAWAÏAANSE AVOND
vanaf 19 uur doorlopend
proeverij Hawaiaanse culinaire specialiteiten
om 20.00 uur
optreden Stichting Culturele Dans FARDOUZ
en zanger Danny Everett
aansluitend dansavond met exotisch tintje
Zondag 02 juli 2006
8de Motorenontmoetingsdag
startmogelijkheid van 8 tot 14uur
Barbecue
van 12 tot 14 uur
Voor de kinderen
springkasteel en
kaas-met-gaatjesspel
13 tot 19 uur
Dessertconcert The Biekband
vanaf 13.30 uur
Tentoonstelling Muurschilderingen
en –decoraties te Kalken en Laarne
10 tot 18 uur
Optreden The Antonio’s
17 uur
Optreden NEVER2LATE,
covers uit de jaren 1980-1990
19.30 uur
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