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Editoriaal en programma Feest in de Steenbeekstraat.
Goede gewoontes mogen we niet vlug laten vallen en we hopen dat we
de maandenlange winterellende eindelijk achter de rug hebben. Vandaar
dat we iedereen uitnodigen om op zaterdagmiddag 27 februari 2010
langs te komen in de Steenbeekstraat. Een heerlijke warme kop koffie
kan de gelegenheidsfietsers misschien wel extra bekoren.
Op de voorpagina staan vier thema’s vermeld: wielrennen – film –
tentoonstelling – meezingen.
Wat staat er dan wel op het feestprogramma?
- de doortocht van de Omloop Het Nieuwsblad op de
Dendermondsesteenweg in het begin van de wedstrijd.
- een try-outtentoonstelling Kermis in Kalken in het teken van Stien
en Lies.
- een film over de viering van Leon De Lathouwer uit zijn
succesjaar 1949 en het eerste optreden van Stien en Lies,
waarschijnlijk 10 april 1960.
- Kalken zingt! Gezellige muziek nodigt uit tot meezingen, van 17
tot ongeveer 21 uur.
We nodigen u verder ook uit om eens onze websites te bezoeken:
en
http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
http://bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken.
Behalve de aankondiging van onze activiteiten kan u er ook grasduinen
in geschiedkundige gegevens over de kermisviering in Kalken.
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Wielrenners in Kalken, periode 1910-1914.
Het is nog maar eens bewezen: een onderzoek is nooit af. We kunnen
sinds de publicatie rond de Kalkense wielergeschiedenis enkele gegevens
aangaande de carrière van Maurice Van de Velde aanvullen en minstens
één renner aan de lijst van Kalkense vooroorlogse wielrenners toevoegen1.
Die gegevens bekwamen we bij het uitpluizen van de gedigitaliseerde
krantenverzameling D.A.D.D. vzw/Stadsarchief Aalst (zie website
http://aalst.courant.nu), waarbij Aalsterse kranten voor iedereen
beschikbaar zijn gemaakt.
Aan de Ronde van Oost-Vlaanderen van juli 1910 lieten zich twee
Kalkenaars als deelnemers inschrijven: ene O. De Veirman in de
categorie toeristen en Van De Velde in de categorie beginnelingen. Die
ronde van Oost-Vlaanderen had als start- en aankomstplaats Zele en stond
open voor liefhebbers (U.B.), toeristen, veteranen (33 jaar) en
beginnelingen (18 jaar). De laatste twee categorieën legden hun wedstrijd
over 65km samen af (langs Gent, Melle, Aalst en Zele), maar werden voor
de prijzen apart geklasseerd. Er was een prijzenpot van 1300 frank
voorzien2.
Over De Veirman vonden we verder geen gegevens.
Van Maurice Van De Velde wisten we dat hij zijn mannetje kon staan in
wegwedstrijden. Nu blijkt overduidelijk dat hij regelmatig aan
wielerwedstrijden in velodrooms deelnam. Zo was hij als deelnemende
beginneling ingeschreven voor velodroomwedstrijden ter gelegenheid van
de opening van de velodroom van Aalst in april 1911. In de
daaropvolgende maanden was hij actief in die velodroom. Hij won er
minstens twee wedstrijden voor beginnelingen (8 mei en 2 juli 1911) 3.
Tijdens het wielerseizoen van 1912 nam Maurice Van De Velde meerdere
keren deel aan Amerikaansche koersen of ploegkoersen met een partner
over twintig tot dertig kilometer. Dat was onder ander het geval tijdens de
1

VAN DE SOMPEL A., De kermistraditie voorbij: honderd jaar wielersportbeleving in Kalken
(1907-2007, een verkennende studie, in Vruchten van het Platteland, Gemeente Laarne, nr. 16,
Laarne, 2007. Die studie is nog steeds op de dienst Jeugd en Cultuur van de gemeente Laarne
verkrijgbaar.
2
De Volksstem, 21 juli 1910.
3
De Volksstem, 14 mei en 4 juli 1911.
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velodroommeeting te Aalst op zondag 22 september 1912 aan de zijde van
Aalstenaar Ghysbrecht4.
Bij aanvang van het daaropvolgende seizoen, in maart 1913, was Maurice
ingeschreven voor een regelmatigheidscriterium over drie wedstrijden,
ingericht door de Aalsterse velodroom.
Zijn grootste succes behaalde Maurice in het Kampioenschap der
Vlaanders dat op 15 juli 1913 verreden werd. Hij behaalde er de titel.
Verdere uitslagen in wegwedstrijden van Maurice troffen we niet aan. Wel
werd ene Van De Velde midden augustus 1913 dertiende in een wedstrijd
voor beginnelingen te Denderbelle en werd ene Achiel Van De Velde uit
Kalken eerste in een wedstrijd te Lede eind september 19135. We weten
niet in hoeverre hier een naamsverwarring in het spel is of dat er wel
degelijk nóg een andere Kalkense renner actief was.
Mogelijk hing Maurice Van De Velde in 1914 de fiets aan de haak, want
we troffen zijn naam nergens meer in deelnemerslijsten of uitslagen aan.

Deze foto werd (vermoedelijk) genomen aan de poort van de ouderlijke
woning van Maurice Van De Velde in Kalkendorp,
ter hoogte van huis nr. 17.
De man in rennerskledij op de fiets kan dus inderdaad coureur Maurice
zijn. Uit: DUQUET F., Zo was Kalken, Schellebelle, 1982, p. 305 onder.
4
5

De Volksstem, 22 september 1912, p. 3.
De Volksstem, 30 september 1913, p. 3.
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Voorbereiding feestjaar reuzen Stien en Lies, 2010.

We besteden in 2010 uitermate veel aandacht aan de Kalkense reuzen
Stien en Lies. Ze maken dan ook reeds vijftig jaar deel uit van de
Kalkense gemeenschap.
Het samenwerkingsverband Met Vlag en Wimpel 2010, waartoe ook
Reuzencomité Kalken behoort, wil een geschiedkundige brochure
uitgeven en een tentoonstelling ter gelegenheid van Kalkenkermis
uitwerken. Het is dan ook uitermate belangrijk dat we verhalen, anekdotes
en foto’s kunnen verzamelen. Daarom willen we hierbij een beroep doen
op bijvoorbeeld verzamelaars van documenten om ons op de hoogte te
brengen van het bestaan van allerlei materiaal.
We willen dat de Kalkense reuzen op elke wijkkermis, die samenwerkt in
het kader van Met Vlag en Wimpel 2010, aanwezig zijn. We zijn dan ook
op zoek naar mensen die ter gelegenheid van een Kalkense
kermisactiviteit de reuzen willen helpen aankleden en desgevallend willen
helpen dragen.
Ben je geïnteresseerd, dan verwachten we je op vrijdag 26 februari 2010
om 19 uur in de werkplaats van de familie Kuppens-De Wilde.
Een reus dragen is niet alleen voorbehouden voor mannen. Dat bewees
ons werkgroeplid Rina ter gelegenheid van de persvoorstelling van de
brochure Met Vlag en Wimpel - 2010 op 26 december 2009.
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De herberg van Mele Mol en Molekenskermis 2010.

Een van de campagnebeelden van Molekenskermis 2010 is een foto van
onze werkgroep voor de gevel van de vroegere herberg van Melanie
Troch, bijgenaamd Mele Mol, in de Kruisenstraat, het huidige nummer 26.
We hernemen hier een sketchtekst met drie personages, zoals die in een
ongepubliceerd document door Dorpsraad Kalken werd opgenomen6.
Dorpsraad Kalken verwerkte de verkregen gegevens in meerdere
avondvullende programma’s (periode 1978-1982) die voorstellingen
pakweg dertig jaar geleden nog herkenbaar voor veel toenmalige
bezoekers, dan is dat nu allerminst het geval.
2.
3.
2.
3.
6

Wel, laat ons dan ne keer tot bij Mele Mol gaan. Ne keer gaan kijken
of dat ze geen soep gemaakt heeft van de weke.
Hoe gaat gij dat zien?
Wel, als ze soep gemaakt heeft, legt ze altijd een mergpijp in haar
kast achter glas, opdat iedereen het zou kunnen zien.
Ah, da es straf, da hadde’k nog nooit horen zeggen. Maar ja, ik kom

Uit: Op Café bij Mele Troch en Tisten Drieghe, Kruisen, 1980.

.
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niet zovele langs die kanten.
Gij weet gij nog niet dan. Als ’t kou is, hé, dan zet ze een kaars in
haar stoof. En als de vlamme dan door de schele slaat, peizen de
mensen dat ze goed aan ’t stoken es, tenminste de die die haar niet
goed kennen toch.
En bij zo’n gierige pinne zoude willen gaan?
Gierig es ze, da es zeker. Ze zou haar scheten nog verkopen, moest
ze ze in tijds kunnen vangen.
Wij moeten wij voor Mele niet gaan, zelle. Ze heeft ook nog een
dochter, Maria, die nog jonk es. Ge moet ze zeker kennen.
’s Zondags gaat ze altijd met witte schoentjes en witte kouskes naar
de kerk. En Mele dan altijd roepen als ze vertrekt: “Maria, voetjes
en beentjes rechte!”.
Ja, ’t schijnt dat ze van Mele die witte kouskes moet dragen voor de
mannen te lokken.
Ja, ’t es al goed, ze heeft ons. Waar wachten we nog op?
Wacht ne keer een beetje, ge weet nog niet alles. Overlaatst hadden
we Mele toch goed liggen. De deur van Maria haar slaapkamer
geeft uit in ’t café en ze stond een beetje open. En ik zei tegen hem
hier luidop: “zie ne keer wat schone billekes” en Mele zo rap of
tellen “Maria dekt uw billekes”. Gemme ons haast gelegd van ’t
lachen.
Weet ge wat dat ge ne keer moet doen, gij? Gij gaat daar toch niet
veel, hé? Als ge moet pissen, moet ge ne keer doen gelijk dat ge naar
haar achterkoerken wilt gaan. Ge zult haar horen!
Waarom misschien?
Wel, haar koerken es maar ne voorschoot groot, en ze zou er iets
van krijgen als ’t er iemand naar achteren gaat pissen.
Awel, ’t es goed, ’t es afgesproken. Kom we zijn weg, we gaan ons
ne keer laten bijzen. ‘k Hebbe’t er al op.

Bovenstaand verhaal gaat over Melanie Troch (1855-1934), weduwe van
Julianus De Kegel (1839-1893), en haar dochter Marie (1893-1959).
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Overzicht
FEEST IN DE STEENBEEKSTRAAT
27 februari 2010.
in en rond de werkplaats van
de familie Kuppens – De Wilde.
o 12 uur: opening informatie- en drankstand
in werkplaats familie Kuppens-De Wilde.
o omstreeks 12.20 uur: doortocht van de
renners op de Dendermondsesteenweg en
Heirweg te Kalken.
o doorlopend: tentoonstelling
Kermis in Kalken in het teken van de
Kalkense reuzen Stien en Lies.
o tussen 13 en 15 uur: film
Viering Leon De Lathouwer in 1949 en
Eerste optreden Stien en Lies, 1960.
o vanaf 15 uur:
de Omloop op groot scherm.
o na aankomst van de wedstrijd (van 17 tot
21 uur): Kalken Zingt !!!

in herberg De Schorpioen.
o de Omloop Het Nieuwsblad op groot scherm.
Met dank aan Feestcomité De Keille, familie Marc Clement,
familie Philippe Tibbaut, Provinciale Uitleendienst Oost-Vlaanderen,
gemeentebestuur Laarne en familie Kuppens – De Wilde.
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