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We proberen de kermisomgeving zo proper mogelijk te houden.
U doet toch ook mee?

Editoriaal.
Ondertussen verliepen de eerste twee activiteiten van het tweeëntwintigste
werkjaar voorspoedig: de Nieuwjaarswens en het Feest in de
Steenbeekstraat naar aanleiding van de wielerklassieker Omloop Het
Nieuwsblad.
Molekenskermis 2010 is een nieuwe uitdaging. We willen namelijk ter
gelegenheid van Molekenskermis de vijftigste verjaardag vieren van onze
Kalkense reuzen Stien en Lies. Natuurlijk blijft de oldtimerhappening heel
belangrijk voor Molekenskermis. We plaatsten de hernieuwde
Molekenskermis (1989) in dat thema en door de jaren heen blijkt die
activiteit een ideale ontmoetingssfeer te creëren.
We hopen dat u ook in deze editie iets van uw gading vindt. Eten en
drinken moeten bijdragen tot een plezante sfeer.
Het programmaoverzicht vindt u op de laatste bladzijde.
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Alle info over Molekenskermis 18 april 2010.
1. Verkeersregeling – tijdelijk politiereglement.
o Op zondag 18 april 2010 wordt het deel Kruisenstraat nr. 6 tot
Kruisenstraat 14 verkeersvrij en parkeervrij gemaakt van
10.30 uur tot 11.30 uur, behalve voor de deelnemers aan de
oldtimershows.
o Van 11.30 uur tot 18 uur worden de Koffiestraat en de
Kruisenstraat tussen de kapelletjes en de Noordenbos
verkeersvrij en parkeervrij gemaakt, behalve voor de
deelnemers aan de oldtimershows.
Zo krijgen de deelnemers aan de oldtimershow voor auto's, moto's en
fietsen én de bezoekers rustig de gelegenheid te genieten.
Hierbij vragen we de bewoners van de hierbovenvermelde straten rekening
te houden met de verkregen en noodzakelijke verkeersregeling.
2. Afwijking van de geluidsnorm.
Het College van burgemeester en schepenen van Laarne staat een
afwijking toe van de geluidsnormen voorzien in KB van 24 februari 1977.
Mochten er toch ernstige klachten zijn, dan wordt gevraagd onmiddellijk
contact op te nemen met André Van De Sompel, 0477/39.58.06.
3. Kermisattracties voor de kinderen.
Kermisattracties vormen een wezenlijk onderdeel van Molekenskermis en
dat willen we zo houden, al is het niet altijd even gemakkelijk.
4. Maaltijd in zaal Koninklijke Harmonie.
Op zondagmiddag serveren we frietjes met Kalkense stoverij en
aangepaste groenten aan € 10,00/persoon, koffie als dessert inbegrepen.
Het inschrijvingsformulier vindt u op het einde van dit mededelingenblad.
We vragen u om tijdig in te schrijven.
5. De 22ste Oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen.
De 4de oldtimerbrommerrondrit.
Henri Bruyneel en zijn collega’s oldtimerliefhebbers zorgen voor de
tweeëntwintigste keer voor een activiteit waar gezelligheid en
kameraadschap troef is.
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Alle deelnemers, dus ook de deelnemers aan de vierde
oldtimerbrommerrondrit - een initiatief van Laurens, Matthias en Thomas verzamelen tussen 12 en 13 uur in de onmiddellijke omgeving van wat we
Het Sint-Pieterspleintje noemen.
Vanaf 13 uur wordt de start gegeven van de rondritten. Bij die start zal het
een en ander over de voertuigen verteld worden, kwestie van u, bezoeker
of deelnemer, zoveel mogelijk informatie mee te geven.
Vanaf 16 uur verwachten we de deelnemers terug in de KoffiestraatKruisenstraat. U kan dan rustig langs de voertuigen wandelen en genieten
van een babbel, een drankje of een versnapering.
6. Wafels en Irish-coffee.
In zaal Koninklijke Harmonie kan u genieten van enkele momenten rust
met wafels en Irish-coffee.
Op het pleintje is er drank en versnapering (hot-dogs en frietjes) voorzien.
7. Schieting op de liggende wip.
De Floerentoeters hebben als belangrijke doelstelling het behoud van de
traditie van de schietingen op de (liggende) wip.
We zijn dan ook heel tevreden dat ze ter gelegenheid van Molekenskermis
in de zaal van Den Après Sport een schieting op de liggende wip ingericht
hebben. Afspraak zondag 18 april 2010 om 15 uur.
8. De Kalkense reuzen Stien en Lies worden vijftig jaar jong… en dat
mag gevierd worden…
Stien Dook en Alice Middernacht hielden herberg op de wijk De Kruisen,
meer bepaald op de hoek van de huidige Kruisenstraat met de huidige
Dendermondsesteenweg. In die herberg vond op Kalkenkermismaandag
1959 een ludieke gebeurtenis plaats waaruit in het voorjaar van 1960 de
Kalkense reuzen Stien en Lies geboren zijn.
In het kader van het samenwerkingsverband Met Vlag en Wimpel, Feest in
Kalken, 2010 werd een viering over gans het jaar 2010 uitgewerkt.
Het eerste luik daarvan is ingepland ter gelegenheid van Molekenskermis
2010.
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Meerdere verenigingen dragen een steentje bij: dekenij K3+ zorgt voor de
bediening tijdens de receptie ter hoogte van de vroegere herberg van Stien
en Lies, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken zorgt voor de
muzikale noot, feestcomité De Keille zorgt ervoor dat de reuzen kunnen
dansen en Reuzenkomité Kalken en de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
zorgen voor de drank tijdens de receptiemomenten.
We hopen dan ook zoveel mogelijk
mensen te ontmoeten tijdens de
viering van de vijftigste verjaardag
van de reuzen Stien en Lies.
Die viering ziet er als volgt uit:
o
14.30 uur: Samenkomst op het
pleintje Koffiestraat – Kruisenstraat.
o
14.45 uur: Verwelkoming en
optocht van de reuzen onder
begeleiding van de Koninklijke
Harmonie St.-Cecilia Kalken naar de
plaats waar ooit de herberg “Bij Stien
Dook” stond. Herdenkingsdronk op
de naamgevers: Stien Dook
Verschraegen en Alice Middernacht.
o
15.30 uur: Vervolg optocht
langs Kruisenstraat, J. Van De
Veldestraat, Mouterijstraat en
Illustratie 1. Promospandoek
Koffiestraat tot aan feesttent.
herdenkingsjaar Stien en Lies
o
16.00 uur: Slotwoord en
1960-2010.
heildronk op de reuzen Stien en Lies.
Belangrijk: Om praktische redenen bedelen we de drankbonnetjes
voor de heildronk van 16 uur enkel tijdens het herdenkingsmoment op
de plaats waar ooit de herberg Bij Stien Dook stond.
9. Verdere info.
Verdere informatie is genoegzaam te vinden op:
- http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu
- http://www.bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken
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Woning met Kruisenmolen te koop!!!
Sinds kort staat de woning van de familie Alfons en Leona Vervaet –
Blancquaert, Dendermondsesteenweg 34 te Kalken te koop. Ook de romp
van de Kruisenmolen behoort tot die eigendom.
Molekenskermis heeft het ontstaan te danken aan de bouw en de
inhuldiging van die molen omstreeks 1892.
Bovenop de huidige molenromp bevond zich vroeger het gevlucht: de
wieken met aanvankelijk een windvang in doek en later in aluminium. Het
systeem om de wieken met aluminiumplaten te bedekken, en zo een beter
rendement te bekomen, werd bedacht door de Nederlander Dekker. De
verdekkering van de molen werd in 1933 plechtig gevierd. Een verwijzing
naar dat feest was al eens door buur Floris Dhooghe gemaakt, maar onlangs
hebben we over dat feest een korte vermelding aangetroffen in een
Nederlandse krant, met name het Leidsch Dagblad van donderdag 21
september 1933.
HOLLANDSCHE MOLENS IN
BELGIË.
In tegenwoordigheid van den
Nederlandschen uitvinder, onzen
stadgenoot, den heer A. J. Dekker,
is j.l. Zondag (dus op 17
september 1933) te Calcken nabij
Wetteren in Oost-Vlaanderen de
plechtige inwijding gevierd van
den eersten molen waarop het
systeem-Dekker der
stroomlijnwieken wordt toegepast.
De plechtigheid werd, behalve
door vele molenaars bijgewoond
door afgevaardigden van den
R.-K. Oostvlaamschen
Molenaarsbond, den R.-K.
Molenaarsbond uit HollandschIllustratie 2. De molenromp vanuit
Limburg, en van het Ministerie.
de Schriekstraat gezien.
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De Kapel van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
Iedereen kent ongetwijfeld het kapelletje dat in de Kruisenstraat staat en
dat toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. We weten
ook wie betrokken was bij de oprichting van de kapel in 1865, enfin, dat
menen we te kunnen afleiden uit de aanduidingen op het gebouw: “L. De
Lausnay” en “Matthijs”. Verder onderzoek moet nog klaarheid brengen
omtrent de identiteit van die twee personen.
We stelden ons tot voor kort ook de vraag naar het waarom van de bouw
van de kapel en de naamgeving ervan.
We menen voor die vragen elementen van antwoord gevonden te hebben in
krantenuittreksels van de Aalsterse katholieke krant Den Denderbode uit de
periode 1855-1856.
In Den Denderbode van 24 juni 1855 komt een ietwat verrassend verslag
van een processie tot ons:
Men schryft uyt Calcken aen den Dender-bode:
De processie ter eere van de Onbevlekte Ontvangenis, welke alhier heeft
plaets gehad, heeft alle verwachting overtroffen. Noyt hebbe ik
meerderen geestdrift gezien, alle de parochianen hadden het hunne
bygedragen om Maria’s feest te verluysteren en den toeloop der
vremdelingen was zoo groot, dat men over de hoofden konde gaen.
Verscheyde inwooners van Calcken, voor welkers wooningen de
processie niet passeren moest, hadden rustkapellen, zegebogens,
paviljoenen enz. geplaetst aen de minst bewoonde plaetsen van haren
doortocht. …
De tocht duurde ongeveer een half uur en men vertrok van aan de kerk om
waarschijnlijk volgende route te volgen: Nerenweg, Bieststraat,
Kruisenstraat en Koffiestraat. We hebben geen gegevens over een
herhaling van de processie aangetroffen, maar het is verleidelijk te stellen
dat de geestdrift, die de Kalkenaren aan de dag gelegd hadden om de
processiestoet anno 1855 de koninginne der hemelen weerdig te maken, de
aanzet kan geweest zijn tot de uiteindelijke bouw van de huidige
Kruisenstraatkapel die, volgens de gegevens ter plaatse, dateert uit 1865 en
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gewijd is aan O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. We nemen aan dat een
gemetselde kapel een tijdelijke rustkapel, opgesteld ter gelegenheid van de
jaarlijkse processie, vervangen heeft.
De kapel werd gebouwd op de uithoek van een groot stuk land relatief ver
van de toenmalige bebouwing, zodat we het hier kunnen hebben over een
van de minst bewoonde plaetsen van de doortocht van de processie.

Illustratie 3. Inplanting van de
Kruisenstraatkapel ter hoogte
van de Bieststraat, kadastrale
mutatieschets 1867.

In dit ganse verhaal speelt ongetwijfeld het dogma van paus Pius IX in
1854 een belangrijke rol. In dat dogma wordt gesteld dat Maria zonder
erfzonde was ontvangen, met andere woorden dat ze zonder de erfzonde waarmee iedereen geboren was – was geboren. Zo kon Maria de waardige
moeder zijn van God. De afkondiging van dat dogma zorgde voor een
ongekende heropleving van de Mariaverering. Die Mariaverering kreeg een
bijkomende boost door de verschijningen van Maria te Lourdes in 1858 aan
Bernadette Soubirous en de verklaring: "Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis".
Ook voor wat Laarne betreft, vonden we gegevens in Den Denderbode:
Den Denderbode 04 Februari 1855: “Zondag was geheel ons dorp
verlicht ter gelegenheid van de afkondiging van het geloofspunt van
de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maegd Maria. Het huys van
den schilder M. Van Brussel was met zeer fraeye transparanten
vercierd.
Den Denderbode van 20 mei 1855 vermeldde een processie te
Laarne ter eere van Maria Onbevlekte Ontvangenisse.
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Biljartclub Harmonie (tweemaal) de sterkste van het lot !
Eind maart was het alweer feest in de Koninklijke Harmonie.
Patrick en de zijnen mochten alweer een prijs aan het reeds fraaie palmares
toevoegen.
De A-ploeg was reeds enkele weken zeker van de titel in de Ereafdeling
van het golfbiljartverbond GEOZ (Gent-Eeklo-Oudenaarde-Zottegem) en
behaalden daarmee hun tweede titel op rij. In het individuele klassement
eindigde Kevin De Vogelaere op plaats 1. Met nog vier spelers in de eerste
tien is Harmonie A de grote slokop in de ere-afdeling.
De A-ploeg bestaat uit: Kevin De Vogelaere, Johan Van Onderbergen,
Wesley Rogiest, Thomas Vlerick, Bruno Van den Driessche, Gert
Verdonck en Marnix en Nicolas De Vogelaere.
Harmonie B moest wachten tot de voorlaatste speeldag om zeker te zijn
van de titel in de Eerste afdeling. Na een spannende nek-aan-nekrace met
Primus A moesten de mannen uit Gentbrugge uiteindelijk hun meerdere
erkennen in de Kalkenaars. De mannen uit de Koffiestraat promoveren
naar de Ereafdeling.
De B-ploeg bestaat uit: Patrick, Erik en Isabel De Vogelaere, Jan Roels,
Jurgen Roels, Freddy De Coker, Norbert De Kestelier en Davy Dobbelaere.
Zowel Harmonie A als Harmonie B behaalden hun derde titel in tien jaar,
maar nog nooit speelden zij in hetzelfde jaar kampioen. Proficiat!!!

Illustratie 4.
De kampioenen
van Harmonie B.
2773

Inschrijvingsformulier Maaltijd Stoverij met frietjes en
aangepaste groenten,
zondag 18 april 2010.
te bezorgen ten laatste op woensdag 15 april 2010 bij de voorzitter,
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70 te Kalken.

Ondergetekende ……………………………………
schrijft in voor de maaltijd op zondag 18 april 2010,
met ………personen en betaalt hierbij ……. x € 10,00 (> 12
jaar) + … x € 5,00 (6 à 12 jaar) + … x gratis (< 6 jaar) = € …
handtekening,

Bedankingen.
Molekenskermis 2010 kan niet doorgaan zonder de medewerking van:
het gemeentebestuur Laarne - het personeel van de technische dienst
Laarne - de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen – het
samenwerkingsverband Met Vlag en Wimpel, Kalken, 2010 –
Feestcomité De Keile – de provinciale uitleendienst Oost-Vlaanderen –
Reuzencomité Kalken – Dekenij K3+ - De Floerentoeters –
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken – DDS-Verko-uitleendienst
– alle vrijwillige medewerkers – de sympathisanten - de sponsors en
natuurlijk de omwonenden en de bezoekers.
Alice en Maurits willen we hartelijk bedanken voor het onder hun hoede
nemen van onze flink uit de kluiten gewassen kermisaffiche.

2774

Andere wijkgebonden kermissen of feesten.
In de Vromondstraat.
Zaterdag 24 april 2010: wielerwedstrijd voor Elite z/c en beloften, start 15
uur.
Een organisatie van de familie André De Landtsheer.

Eesveldekermis in en rond café Sportvriend .
Donderdag 13 mei 2010: kermisschieting en kantboogschieting.
Vrijdag 14 mei 2010: kermismaaltijd (varkensgebraad aan ’t spit)
Zaterdag 15 mei 2010: seriekaarting
Zondag 16 mei 2010: sneukeltoer 25 à 30 km
Verdere informatie: 09/367.57.92

Feestcomité De Keille.
Werkgroep Feestcomité De Keille organiseert tijdens het weekend van 5
en 6 juni 2010 opnieuw de Keillefeesten.
Op zaterdagavond 5 juni 2010 vanaf 19 uur is er het hammetjesfestijn.
Op zondagmiddag 6 juni 2010 wordt u uitgenodigd op een seriekaarting
(vanaf 10 uur), het aperitief (vanaf 11 uur), een fietssneukeltocht (vanaf
13.30 uur) en een pannenkoekenslag (vanaf 14.30 uur).
De werkgroep zal uiteraard de verdere berichtgeving verzorgen.

Periodefietszoektocht Kalken.
In het kader van Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2010 wordt voor
het derde jaar op rij een periodefietszoektocht ingericht in en rond Kalken.
De afstand bedraagt ongeveer 19 km. Deelnemingsbrochures kunnen in
alle Kalkense herbergen en medewerkende verenigingen aangeschaft
worden aan de prijs van € 2,50.
De fietszoektocht loopt van 18 april 2010 (Molekenskermis) tot en met
Kalkenkermiszondag 19 september 2010.
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Programma Molekenskermis 18 april 2010.
12 tot 14 uur: Maaltijd Frietjes met stoverij, groenten en
sausen in zaal Koninklijke Harmonie.
12 tot 18 uur:
22ste oldtimershow en –rally
voor auto’s, moto’s en fietsen
4de oldtimerbrommerrondrit.
14 tot 18 uur: Koffie, Irish Coffee en wafels
in zaal Koninklijke Harmonie.
14.30 tot omstreeks 16 uur:
Plechtige opening Stien- en Liesjaar.
15 uur: Reuzenschieting door De Floerentoeters
in zaal café Den Après Sport.
Doorlopend kermisattracties.
Hot-dogs en frietjes voor de hongerigen.

Speciale uitnodiging
Opening Stien-en-Liesjaar,
18 april 2010 – 14.30 uur.
U wordt van harte uitgenodigd op de
herdenkingsdronk op de plaats van de vroegere
herberg Bij Stien Dook (hoek Kruisenstraat –
Dendermondsesteenweg) en de heildronk op de
Kalkense Reuzen Stien en Lies !
(verdere info zie p. 2768-2769)
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