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Editoriaal
Een van de doelstellingen van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken is het
samenbrengen van mensen rond activiteiten die niet alleen vroeger
belangrijk waren, maar die dat ook nu nog zijn voor een lokale
gemeenschap.
We zijn dan ook verheugd u voor de tiende maal te kunnen uitnodigen
voor de doortocht van Omloop Het Volk op de kasseien van de
Steenbeekstraat.
Op de laatste pagina stellen we u het programma rond de Omloop Het
Volk van café De Schorpioen voor.

In deze infobrochure vindt u verder nog gegevens over de
activiteiten van onze vereniging voor 2007.

Doortocht van de Omloop Het Volk op de
kasseistrook in de Steenbeekstraat
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken nodigt u uit om vanaf 14 uur de
doortocht van de openingswedstrijd van het Belgische Wielerseizoen te
beleven in en rond het atelier van de familie Kuppens – De Wilde,
Steenbeekstraat 9 te Kalken. We zijn hen, zoals vorige jaren trouwens,
uiterst dankbaar voor het ter beschikking stellen van hun werkplaats.
Zoals ondertussen genoegzaam bekend is, kan het verloop van de
wedstrijd na de passage van de renners, verder gevolgd worden op drie
televisieschermen. Daarbij is goede geluidsversterking gegarandeerd.
Zoals gewoonlijk zullen de Kalkense reuzen Stien en Lies er ons
gezelschap houden.
Last but not least:
- Er wordt voor een versnapering gezorgd…
- Voor de kinderen staat een springkasteel en een trampoline ter
beschikking.
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BELANGRIJK:
Afspraak in en rond de Steenbeekstraat voor een babbel, een
hapje of een drankje !!!
Mocht de Omloop Het Volk niet doorgaan, dan is iedereen
toch van harte welkom in het werkhuis van
Filip en Kristl Kuppens - De Wilde in de Steenbeekstraat.

Aankondiging activiteiten 2007
Molekenskermis, zaterdag 14 en zondag 15 april
Ter gelegenheid van Molekenskermis wordt rond een aantal vaste waarden
een activiteit gebouwd.
Op zaterdag 14 april, van 7 tot 13 uur, vinden liefhebbers van devotionalia
hun gading in zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72, Kalken.
Zaterdagavond wordt op een plechtige manier de tentoonstelling rond 100
jaar Wielrennen in Kalken geopend. Dat gebeurt met een academische
zitting waarbij een aantal personen die dicht bij het wielerleven staan,
verder ingaan op het thema van plaatselijke wielersport. Warm aanbevolen.
Zondagmiddag worden frietjes met balletjes in de tomatensaus aangeboden.
Deelnemers aan en bezoekers van de 19de oldtimershow voor auto's, moto's
en fietsen en de eerste oldtimerbrommerrondrit kunnen op zondag de
(foto)tentoonstelling 100 jaar Wielrennen in Kalken, 1907-2007 bezoeken.
Uiteraard werd ook een extra inspanning voor de kinderen gedaan. Het
budget liet ook dit jaar toe kermis- of feestattracties aan te trekken:
schietraam, kermismolentje, viskraam en een demonstratie ju jitsu.
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Levensgenieterstocht, zaterdag 21 april
De levensgenietertocht gaat dit jaar door op zaterdag 21 april in een
licht gewijzigde vorm qua traject.
Verder zal er muziek en cultureel getinte informatie in gepaste teugen
aangeboden worden.
Verdere gegevens in het volgende mededelingenblad ter gelegenheid
van Molekenskermis 14-15 april 2007.

Sint-Pietersfeest, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
De traditie van thema-avonden ter gelegenheid van het Sint-Pietersfeest
wordt ook dit jaar verdergezet. Ook dit jaar wordt gepland te werken in het
kader van Vlaanderen Feest!
Op zaterdagavond wordt u uitgenodigd op een Mexicaanse Avond met
zang, dans en culinaire en culturele accenten.
Op zondag heten we de motorrijders hartelijk welkom voor een toeristische
rondrit in het Vlaamse landsgedeelte. We sturen ze na een versterkend
ontbijt de weg op.
Op de traditionele barbecue volgt een dessertconcert door Fantasía
(volksmuziek gebaseerd op Zuid-Amerikaanse en Ierse tradities).
In de vooravond staan nog twee andere optredens gepland. Eén ervan staat
reeds vast, namelijk om 19 uur het optreden van de Melo Dance Band uit
West-Vlaanderen.
De jongsten onder ons kunnen zich de ganse namiddag uitleven op het
springkasteel en een aantal volkse spelen.
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Wielersport tijdens het interbellum in Kalken
In het mededelingenblad ter gelegenheid van de doortocht van de Omloop
Het Volk van vorig jaar kon u in een korte bijdrage lezen over de
wielersport in Kalken tijdens de periode vóór WO. I. In deze bijdrage nemen
we u mee naar de periode van het interbellum voor een zeer algemene
indruk van het Kalkense wielergebeuren.
Uit de stand van het archiefonderzoek blijkt dat ter gelegenheid van de
gemeentekermissen van Kalken en omliggende gemeenten regelmatig
wielerwedstrijden voor de lagere categorieën werden ingericht.
Voor het bijwonen van grotere wedstrijden konden Kalkense wielerfans
onder andere terecht in Wetteren. Tijdens het interbellum had in die
gemeente een tiental keer de aankomst van de Ronde van Vlaanderen plaats.
Een aantal Kalkense jongeren zouden zich op de wielersport storten zonder
het in die sportdiscipline ver te brengen. De familie Van Laere uit de
Koffiestraat, waarvan de vader er een herberg openhield, raakte op
wielervlak bekend. Vier van de vijf zoons leverden strijd in
wielerwedstrijden. De successen van Albert Van Laere (zie omslagfoto)
leidden in 1933 tot de oprichting van Koffiestraatkermis.
In diezelfde periode wou men ook een wielerwedstrijd voor vrouwen
organiseren. Dat werd echter door de plaatselijke geestelijke overheid
verhinderd.
Een prestigieus project, dat in een aantal omliggende gemeenten al ingang
gevonden had, namelijk de organisatie van een wielerwedstrijd voor
beroepsrenners, werd in Kalken pas in 1936 verwezenlijkt. Zoals echter in
Overmere (in 1931) bleek ook zo’n organisatie vóór WO II een eenmalig
avontuur te zijn.
Vooral de creatie van de categorie der juniores (vanaf 1925 voor jongeren
tot 19 jaar) bleek in grote mate nieuwe organisaties van wedstrijden te
stimuleren. Aan het einde van het interbellum was er in Kalken een sterk
junioresduo op het voorplan gekomen. Maurice De Wannemaeker en Gerard
Lauwaet behaalden meer dan eens successen.
Misschien de belangrijkste vaststelling voor deze tijdsperiode is de
groeiende belangstelling van de politiek geëngageerden voor de wielersport,
onder andere ingegeven door de invoering van het algemeen stemrecht voor
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stemrecht voor mannen (1919).

Oproep
100 jaar Wielrennen in Kalken, 1907-2007
Wie gegevens, anekdotes, foto’s, gebruiksvoorwerpen of filmfragmenten ter
beschikking wil stellen van onze vereniging en in het bijzonder van André
Van De Sompel, kan steeds een seintje geven op 0477/39.58.06.
Natuurlijk kan dat ook tijdens een babbeltje ter gelegenheid van de
doortocht van de Omloop Het Volk.
Het is de bedoeling niet alleen gegevens te verzamelen rond de wielrenners
zelf, maar ook rond hun verzorgers, hun familie, hun supporterclubs, de
seingevers van de wedstrijden, de sponsors, de kermissen enz…

Aan het feest van 3 maart 2007 verleende ook
volgende plaatselijke middenstander zijn
medewerking, waarvoor van harte dank:

TV, Hifi, Video, Panasonic, Technics

TELE SOUND
NV
KAPELLESTRAAT 31
9270 LAARNE-KALKEN
Tel. 09-369.42.26
Fax 09-369.84.32
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